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Το «55ο Ράλλυ Αιγαίου» είναι αφιερωµένο στην προστασία των θαλασσών 

Η ιστιοπλοΐα είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τη θάλασσα και το 

επετειακό «55ο Ράλλυ 

Αιγαίου» θα προσπα-

θήσει να συμβάλει 

στη σωτηρία του υ-

γρού στοιχείου. Η φε-

τινή διοργάνωση του 

Πανελληνίου Ομίλου 

Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) θα είναι 

αφιερωμένη στην προστασία των θαλασσών και, σε 

συνεργασία με τη HELMEPA, θα πραγματοποιηθούν 

σε Αμοργό, Λειψούς και Πάρο δράσεις για τον κα-

θαρισμό των ακτών. Μάλιστα, αυτή τη χρονιά, συμ-

βολικά, την εκκίνηση του αγώνα θα δώσει ο Πρόε-

δρος του Δ.Σ. της Helmepa, Δρ. Γιώργος Γράτσος. Το 

εφετινό Ράλλυ Αιγαίου θα διεξαχθεί από τις 20 έως 

τις 30 Ιουλίου. 

 

Μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, σύμφωνα με μελέτες, 

στις θάλασσες θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά 

παρά ψάρια. Κάθε χρόνο στη Μεσόγειο Θάλασσα 

καταλήγουν 100.000 - 300.000 τόνοι πλαστικών και 

η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των μεγάλων 

«πλαστικών ρυπαντών» με 39 τόνους την ημέρα. 

Από τα σκουπίδια που υπάρχουν στις ακτές και τις 

θάλασσες της χώρας μας ένα ποσοστό ανάμεσα στο 

43% και το 51% είναι πλαστικά. Στις ελληνικές θά-

λασσες υπάρχουν ακόμη σημαντικοί πληθυσμοί 

από σπάνια προστατευόμενα είδη που θα κινδυνέ-

ψουν με εξαφάνιση εξαιτίας της ρύπανσης. Τα απο-

τελέσματα της διοχέτευσης πλαστικών σκουπιδιών 

στις θάλασσες έχουν αντίκτυπο στη μείωση της α-

λιείας αλλά και στον τουρισμό, με την επιβάρυνση 

των παράκτιων περιοχών. 

 

Έτσι, αυτή τη χρονιά, τα σκάφη του «Ράλλυ Αιγαί-

ου» θα μεταφέρουν το μήνυμα «Να σώσουμε τις 

θάλασσες» με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοι-

νού. Σε κάθε ένα από τα νησιά που θα επισκεφθεί η 

διοργάνωση θα βρίσκεται στέλεχος της HELMEPA 

προκειμένου, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, 

να υπάρξει συντονισμός για τον καθαρισμό των 

ακτών και διανομή ενημερωτικού υλικού. Οι δρά-

σεις θα πραγματοποιηθούν στις 23 Ιουλίου στην 

Αμοργό, στις 25 Ιουλίου στους Λειψούς και στις 27 

Ιουλίου στην Πάρο. 

 

Οι κυβερνήτες και τα πληρώματα θα γίνουν πρε-

σβευτές σε αυτή την καμπάνια, καθώς και οι ιστιο-

πλόοι θα προσπαθήσουν από αυτή τη χρονιά να 

χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν λιγότερα πλαστι-

κά στα σκάφη τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και η 

Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή μετέχει σε εκστρατεία 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με στόχο την 
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ευαισθητοποίηση αθλητών και παραγόντων σε ό,τι 

αφορά τα θαλάσσια απορρίμματα. 

 

Ακολουθείστε τους αθλητές που θα ζουν την αδρε-

ναλίνη του Ράλλυ Αιγαίου από τα social media, της 

διοργάνωσης όπως το Facebook, το Twitter, το In-

stagram και το YouTube με το hashtag 

#55aegeanrally. 

 

Τέλος, προσκαλούμε όσους Ναυτίλους βρίσκονται 

σε Αμοργό, Λειψούς και Πάρο εκείνη την περίοδο 

και επιθυμούν, να πάρουν μέρος στους καθαρι-

σμούς των ακτών, κάνοντας πράξη την εθελοντική 

τους δέσμευση για την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος! 

Τα Ηνωµένα Έθνη µας καλούν να στηρίξουµε τις Εκστρατείες για ένα καλύ-

τερο αύριο! (Μέρος β’) 

Συνεχίζουμε το αφιέρωμα που ξεκινήσαμε στο 

προηγούμενο τεύχος για τις Εκστρατείες των 

Ηνωμένων Εθνών. 

 

Clean Seas Campaign 

 

Μια παγκόσμια εκστρατεία που ξεκίνησε ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τον Φεβρουάριο του 

2017 με τίτλο «Καθαρές Θάλασσες», έχει ως βασικό 

στόχο την εξάλειψη των κύριων πηγών ρύπανσης 

των θαλασσών με πλαστικά, με έμφαση στα 

μικροπλαστικά που χρησιμοποιούνται σε 

καλλυντικά, οδοντόκρεμες και άλλα προϊόντα, 

καθώς και στις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης. 

 

Η εκστρατεία αυτή επιχειρεί να αλλάξει τη 

νοοτροπία, τις συνήθειες, τις πρακτικές, τα πρότυπα 

και τις πολιτικές σε όλο τον κόσμο έτσι ώστε να 

μειωθούν τα θαλάσσια απορρίμματα και η τεράστια 

οικολογική καταστροφή που προκαλούν. 

 

 
 

Τα νούμερα για τα πλαστικά μιλούν από μόνα 

τους…δείτε παρακάτω μερικά στοιχεία που ίσως 

σας αποτρέψουν να πετάξετε έστω και το 

παραμικρό σκουπιδάκι! 

 

֠ Κάθε χρόνο 8 εκατοµµύρια τόνοι πλαστικών 

απορριµµάτων καταλήγουν στη θάλασσα, το αντίστοιχο 

µε το φορτίο ενός απορριµµατοφόρου κάθε λεπτό! 
 

֠ Μέχρι το 2050, το 99% των θαλάσσιων πτηνών θα 

έχουν καταπιεί πλαστικά. 

 

֠ Τα θαλάσσια απορρίµµατα βλάπτουν περισσότερα από 

600 θαλάσσια είδη, ενώ το 15% αυτών των 

θαλάσσιων ειδών απειλούνται µε εξαφάνιση. 
 

֠ Τουλάχιστον 51 τρισεκατοµµύρια κοµµάτια 

µικροπλαστικών κυκλοφορούν ήδη στους ωκεανούς 
µας. 

 

֠ Έ ν α  σ υ ν θ ε τ ι κ ό  ρ ο ύ χ ο  α π ε λ ε υ θ ε ρ ώ ν ε ι  

1.900 µικροπλαστικές ίνες, µετά την πλύση του  

στο πλυντήριο ρούχων. 

 

Οι δεσμεύσεις χωρών, κυβερνήσεων, βιομηχανιών 

και πολιτών 

 

Η εκστρατεία #CleanSeas προτρέπει τις κυβερνήσεις 

να εφαρμόσουν πολιτικές μείωσης των πλαστικών 

συσκευασιών στις βιομηχανίες, αλλά και τον 

επανασχεδιασμό των προϊόντων. Ακόμη, καλεί 

όλους μας σαν καταναλωτές να αλλάξουμε τις 

καθημερινές μας συνήθειες και να περιορίσουμε 

την υπερβολική χρήση πλαστικών προϊόντων. 

 

Ο ΟΗΕ στοχεύει στις βιομηχανίες που παράγουν 

προϊόντα προσωπικής φροντίδας εξαιτίας της 

μεγάλης χρήσης μικροπλαστικών στις οδοντόκρεμες,  

τα προϊόντα περιποίησης του δέρματος και άλλα 

καλλυντικά. Αυτά τα μικροσκοπικά πλαστικά 

σφαιρίδια έχουν αντικαταστήσει φυτικά συστατικά 

και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων στις 

πόλεις δεν μπορούν να τα παγιδεύσουν, με 

αποτέλεσμα να καταλήγουν στην θάλασσα. 

 

(Συνεχίζεται �) 
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Οι πρωταθλητές του #CleanSeas Campaign 

 

Η Ρουάντα και το Μπανγκλαντές έχουν 

απαγορεύσει όλες τις πλαστικές σακούλες. 

 

Ο Καναδάς πρόσθεσε τα μικροσφαιρίδια 

(microbeads) στη λίστα του με τις τοξικές ουσίες. 

 

Μέχρι το 2020, η Γαλλία θα απαγορεύσει όλα τα πλαστικά 

πιάτα, ποτήρια και μαχαιροπήρουνα μίας χρήσης. 

 

Το 2017, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο 

απαγόρευσαν τα μικροσφαιρίδια στα καλλυντικά. 

 

BreatheLife 
 

Η Εκστρατεία BreatheLife έχει 

ως στόχο να κινητοποιήσει 

πολίτες και ολόκληρες 

κοινότητες ώστε να μειωθούν οι 

επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στην υγεία και το 

κλίμα του πλανήτη μας. 

 

Οι κύριες πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

συνοψίζονται στους ακόλουθους ρυπαντές: αιθάλη,  

τροποσφαιρικό όζον, μεθάνιο. 

 

Στο σύνδεσμο http://breathelife2030.org/the-issue/

health-and-climate-impacts/?playlearn μπορείτε να 

δείτε από πού προέρχονται οι παραπάνω ρυπαντές, 

τι επιπτώσεις έχουν, αλλά και τους τρόπους με τους 

οποίους θα μπορούσαν να μειωθούν. Στον ίδιο 

σύνδεσμο μπορείτε να δείτε βίντεο για τις 

επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης: 

 

Στην υγεία 

Μικροσκοπικά, αόρατα σωματίδια διεισδύουν 

στους πνεύμονες και ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα. 

Αυτοί οι ρυπαντές ευθύνονται για το 1/3 περίπου 

των θανάτων από εγκεφαλικό επεισόδιο, χρόνια 

αναπνευστική νόσο και καρκίνο του πνεύμονα, 

καθώς και για το 1/4 των θανάτων από καρδιακή 

προσβολή. Το τροποσφαιρικό όζον, που παράγεται 

από την αλληλεπίδραση πολλών διαφορετικών 

ρύπων υπό την επίδραση του ηλιακού φωτός, είναι 

επίσης αιτία άσθματος και χρόνιων αναπνευστικών 

ασθενειών. 

 

Στο κλίμα 

Οι βραχύβιοι ρύποι του κλίματος (short-lived 

climate pollutants - SLCPs) είναι μεταξύ αυτών των 

ρύπων που συνδέονται περισσότερο με τις 

επιπτώσεις στην υγεία και τη βραχυχρόνια 

θέρμανση του πλανήτη. Παραμένουν στην 

ατμόσφαιρα από λίγες μέρες μέχρι μερικές 

δεκαετίες, οπότε η μείωσή τους μπορεί να έχει 

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ανακοινώνονται 

μέτρα από χώρες και επιχειρήσεις για την εξάλειψη 

των μικροπλαστικών στα προϊόντα προσωπικής 

φροντίδας, τη φορολόγηση ή την απαγόρευση της 

πλαστικής σακούλας και τη μείωση των πλαστικών 

μιας χρήσης. Ήδη η Ινδονησία, που έχει 17.500 

νησιά, δεσμεύτηκε να μειώσει τη θαλάσσια 

ρύπανση κατά 70% σε 8 χρόνια, επενδύοντας στο 

στόχο αυτό 1 δις δολάρια/χρόνο και η Κένυα 

ανακοίνωσε την απαγόρευση της εισαγωγής, 

παραγωγής και χρήσης πλαστικής σακούλας από 

τον Σεπτέμβριο του 2017! 

 

Στο παρακάτω βίντεο δείτε πώς το οικοσύστημα των 

απομακρυσμένων νήσων Galapagos έχει επηρεαστεί 

από την πλαστική ρύπανση και τι κάνει η χώρα για 

τον καθαρισμό του βυθού και των ακτών από 

απορρίμματα που έχουν καταλήξει εκεί μέσω των 

θαλάσσιων ρευμάτων από κάθε γωνιά του κόσμου! 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=_GI88u3VGQg&feature=youtu.be 

 

 

Δείτε όλες τις δεσμεύσεις και τις δράσεις χωρών, 

αλλά και βιομηχανιών στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://cleanseas.org/take-action. Επίσης, μπορείτε 

κι εσείς να εμπλακείτε ως μεμονωμένα άτομα για 

την προστασία των θαλασσών, κάνοντας ένα pledge 

(δέσμευση) με απλές δράσεις που μπορείτε να 

εφαρμόσετε στην καθημερινότητά σας! 

Κάντε κι εσείς το βήμα του «χωρισμού» από μια 

τοξική σχέση… 

 

Το σύντομο βίντεο της εκστρατείας  

https://www.youtube.com/watch?v=-DEc16dEMns&t=3s 

μας καλεί να αποχωριστούμε τα πλαστικά μιας 

χρήσης. Δείτε στο βίντεο πόσο… επώδυνος είναι ο 

«χωρισμός» για την ηρωίδα, τη Sandra, αλλά και 

πόσο ευχάριστα δέχεται την καινούρια της σχέση με 

τις επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες! 

 (Συνεχίζεται �) 

http://cleanseas.org/take-action
http://breathelife2030.org/the-issue/health-and-climate-impacts/?playlearn
http://breathelife2030.org/the-issue/health-and-climate-impacts/?playlearn
https://www.youtube.com/watch?v=_GI88u3VGQg&feature=youtu.be
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θερμοκηπίου στις ανεπτυγμένες χώρες. Η ανάπτυξη 

και υιοθέτηση νέων τεχνικών βιώσιμου σχεδιασμού 

μπορεί να συμβάλει ώστε ο τομέας υγείας να 

μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. 

 

Λύσεις που εμείς οι ίδιοι μπορούμε να 

εφαρμόσουμε: 

http://breathelife2030.org/solutions/actions-for-individuals/ 

Μπορούμε να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι στη 

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

εφαρμόζοντας λύσεις, πολλές από τις οποίες 

προωθούν τη σωματική δραστηριότητα και 

βοηθούν στην εξοικονόμηση χρημάτων. 

 

� Κάνε σωστή διαχείριση των απορριμμάτων 

� Χρησιμοποίησε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή 

το ποδήλατο 

� Κάνε εξοικονόμηση ενέργειας (συσκευές 

χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εγκατάσταση 

συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας κ.α.) 

� Ύψωσε τη φωνή σου και υποστήριξε πολιτικές 

που προωθούν τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης 

 

Η Εκστρατεία BreatheLife μας καλεί να 

δεσμευτούμε, ολοκληρώνοντας έναν «μαραθώνιο» 

καθαρού αέρα. Μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να 

τρέξετε στην κυριολεξία, αλλά μόνο να δεσμευτείτε 

ότι θα κάνετε ποδηλασία, περπάτημα, ή θα 

χρησιμοποιήσετε τις δημόσιες συγκοινωνίες, 

καλύπτοντας την απόσταση ενός μαραθωνίου (42,2 

χλμ). Για πολλούς, αυτή η απόσταση είναι απλά 1 με 

5 διαδρομές από και προς τον τόπο εργασίας τους. 

http://breathelife2030.org/challenge/. Μέχρι στιγμής, 

55.708 πολίτες έχουν υπογράψει αυτή τη δέσμευση. 

Γίνετε κι εσείς ένας από αυτούς! 

 

 
 

Στην κεντρική ιστοσελίδα της εκστρατείας  

http://breathelife2030.org/, υπάρχει πεδίο 

αναζήτησης, όπου μπορείτε να δείτε τα επίπεδα της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε διάφορες πόλεις του 

κόσμου. Συγκεκριμένα, αν πληκτρολογήσετε την 

περιοχή του Πειραιά, θα δείτε ότι τα επίπεδα της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης βρίσκονται πάνω από το 

όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας – WHO, 

αλλά δεν «χτυπάνε κόκκινο» όπως για παράδειγμα 

στο Πεκίνο της Κίνας. 

 

σχεδόν άμεση επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και 

το κλίμα των περιοχών όπου τα επίπεδα πέφτουν. 

 

Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν στο 

κλίμα από την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι: 

 

Αυξημένες θερμοκρασίες 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει την ένταση 

των καταιγίδων, των ξηρασιών και των κυμάτων 

θερμότητας και επεκτείνει τις ζώνες μετάδοσης για 

πολλές ασθένειες που μεταδίδονται από τα 

κουνούπια (π.χ. ελονοσία) ή άλλα έντομα και 

παράσιτα. 

 

Λιώσιμο χιονιού και πάγων 

Η αιθάλη επιταχύνει το λιώσιμο των πάγων, των 

παγετώνων και του χιονιού, οδηγώντας σε απώλεια 

του αποθηκευμένου νερού σε αυτές τις «δεξαμενές 

πάγου» και κατά συνέπεια σε αυξημένη ξηρασία. 

 

Καταστροφή σοδειάς 

Το όζον μειώνει την ανάπτυξη των καλλιεργειών και 

την αγροτική παραγωγικότητα, γεγονός που με τη 

σειρά του μειώνει την επισιτιστική ασφάλεια και 

οδηγεί σε υποσιτισμό. 

 

 
 

Πώς μπορεί η παγκόσμια κοινότητα, αλλά και ο 

καθένας ατομικά να συμβάλει στη λύση του 

προβλήματος; 

 

Λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στις πόλεις: 

http://breathelife2030.org/solutions/citywide-solutions/ 

Χαρακτηριστικά, οι λύσεις που αναφέρονται 

αφορούν τις μετακινήσεις, τη διαχείριση 

απορριμμάτων, την προμήθεια ενέργειας, τη 

γεωργία και τη βιομηχανία. 

 

Λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στον τομέα 

της υγείας: 

http://breathelife2030.org/solutions/health-sector-leadership/ 

Μέσω της ενημέρωσης σχετικά με τις επιπτώσεις 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των 

ασθενών, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να 

ενημερώσουν τους ασθενείς και να ενεργήσουν ως 

υποστηρικτές για βελτιωμένα αποτελέσματα στον 

τομέα της υγείας. Επίσης, οι εγκαταστάσεις 

υγειονομικής περίθαλψης έχουν εκτιμηθεί ότι 

συμβάλλουν στο 3-8% των εθνικών εκπομπών (Συνεχίζεται �) 
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Η εκστρατεία αυτή ξεκίνησε για πρώτη φορά το 

2005 και μέσω αυτής έχουν αναγνωριστεί δεκάδες 

άτομα και οργανισμοί, που μέσα από τα εξαιρετικά 

επιτεύγματά τους ενέπνευσαν παγκόσμιες δράσεις 

προστασίας του περιβάλλοντος. Στους 

προηγούμενους βραβευθέντες περιλαμβάνονται ο 

Paul Polman, διευθυντής της Unilever, ο Paul 

Kagame, Πρόεδρος της Ρουάντα, η Sylvia Earle, 

Ωκεανογράφος και Ερευνήτρια, η National 

Geographic Society, και πολλοί άλλοι. Δείτε όλους 

τους βραβευθέντες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

htt p :/ / web.unep.org/ cha mpi ons of ea r t h/ l a ur ea t es ?

title=&field_award_year_target_id=All&field_award_category_target_id=All 

 

Το UNEP είναι υπεύθυνο για την εξέταση των 

υποψηφιοτήτων και την επιλογή των υποψηφίων 

για το 2018. Μεμονωμένα άτομα και οργανισμοί 

έχουν ήδη υποβάλει υποψηφιότητα γι’ αυτό το 

βραβείο για το 2018 και τα αποτελέσματα θα 

ανακοινωθούν προσεχώς.  

Champions of the Earth 
 

Το βραβείο «Πρωταθλητές της Γης» είναι η 

υψηλότερη περιβαλλοντική τιμή του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών. Αποδίδεται σε άτομα ή 

οργανισμούς που έχουν συμβάλει σημαντικά στην 

προστασία και την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος και υπάρχουν τέσσερις ξεχωριστές 

κατηγορίες: 

 

Ηγεσία στη χάραξη πολιτικής - Η κατηγορία αυτή 

αναγνωρίζει άτομα ή οργανισμούς στο δημόσιο 

τομέα που έχουν επιφέρει θετικές αλλαγές για το 

περιβάλλον, εντός της χώρας τους ή διεθνώς. 

 

Έμπνευση και δράση - Η κατηγορία αυτή 

αναγνωρίζει άτομα ή οργανισμούς που έχουν 

πραγματοποιήσει τολμηρές περιβαλλοντικές 

δράσεις και με αυτόν τον τρόπο ενέπνευσαν και 

άλλους να ακολουθήσουν τα βήματά τους. 

 

Επιχειρηματικό όραμα - Αυτή η κατηγορία 

αναγνωρίζει άτομα ή οργανισμούς που 

αμφισβήτησαν το υπάρχον καθεστώς για να 

αποδείξουν ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν 

έρχεται σε αντίθεση με την οικονομική κερδοφορία. 

 

Επιστήμη και καινοτομία - Η κατηγορία αυτή 

αναγνωρίζει άτομα ή οργανισμούς των οποίων η 

πρωτοποριακή δουλειά έχει ωθήσει τα όρια της 

ανθρώπινης γνώσης και τεχνολογίας, με βαθιά, 

θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον. 

(Συνεχίζεται �) 

Marine Litter Watch — 

Καταγράψτε τα θαλάσσια απορρίµµατα µε το κινητό σας στην παραλία! 

Η ρύπανση µε 
θαλάσσια απορρίµ-
µατα είναι ένας από 
τους βασικούς 
δείκτες για την 
αξιολόγηση της περι-
βαλλοντικής κατά-

στασης των ακτών και παράκτιων νερών των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τη 
Θαλάσσια Στρατηγική (Marine Strategy 
F r amewo r k  D i r e c t i v e ,  M S F D ) ,  η 
παρακολούθηση της ρύπανσης µε απορρίµµατα 
στις παραλίες (beach litter monitoring) είναι 
υποχρέωση των κρατών µελών και πρέπει να 
γίνεται µε συγκεκριµένη µεθοδολογία 
(πρωτόκολλο), ώστε να συλλέγονται αξιόπιστα 
δεδοµένα που θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του 
προβλήµατος και θα τροφοδοτούν πολιτικές και 
µέτρα για την αντιµετώπισή του. 
 
Για την υποστήριξη της καταγραφής των 

απορριµµάτων και της ευρείας και ελεύθερης 
διάχυσης των αποτελεσµάτων σε κάθε 
ενδιαφερόµενο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
Περιβάλλοντος (European Environment Agency, 
ΕΕΑ) έχει αναπτύξει την ηλεκτρονική 
εφαρµογή (app) Marine Litter Watch (MLW). 
 
Η εφαρµογή MLW είναι ελεύθερα διαθέσιµη για 
χρήστες Android και iOS και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την καταγραφή των 
απορριµµάτων όχι µόνο σε δράσεις monitoring 
αλλά και σε κάθε δράση εθελοντικού 
καθαρισµού ακτών.  
 
Αφού κατεβάσει και εγκαταστήσει την εφαρµογή 
στη συσκευή του, κάθε χρήστης µπορεί να γίνει 
µέλος µιας κοινότητας εθελοντών (π.χ. στην 
Ελλάδα µπορεί να ενταχθεί στην κοινότητα MLW 
της HELMEPA) και να χρησιµοποιήσει το MLW 
για την οργάνωση µιας δράσης εθελοντικού 
καθαρισµού και την καταγραφή και απευθείας 

http://web.unep.org/championsofearth/laureates?title=&field_award_year_target_id=All&field_award_category_target_id=All
http://web.unep.org/championsofearth/laureates?title=&field_award_year_target_id=All&field_award_category_target_id=All
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Ελένη Τσόλκα, Κώστας Τριανταφύλλου 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

 

Τα links του µήνα: 

� Παγκόσμια Ημέρα της Θαλάσσιας χελώνας με την Ellie Goulding 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/video/world-sea-turtle-day-ellie-goulding 

 

� Η  “ιστορία”  της πλαστικής ρύπανσης 

https://www.youtube.com/watch?v=RS7IzU2VJIQ 

κατεβάζοντας την εφαρµογή στη συσκευή σας, 
Android ή iOS, κάνοντας εγγραφή στο users’ 
community της HELMEPA και καταγράφοντας 
τα απορρίµµατα που θα συλλέξετε στην 
παραλία. 
 

Επίσης, επισκεφθείτε τη σελίδα µας στο  
Facebook και κάνοντας LIKE δεσµευτείτε  ότι  
θα συλλέγετε  5  πλαστικά  απορρίµµατα  κάθε  
φορά που  πάτε  στην  παραλία  βοηθώντας  
στην πρόληψη  της  ρύπανσης  µε  πλαστικά 
µιας χρήσης.  Και  µην ξεχάσετε  να  µας  
στείλετε  τη  φωτογραφία  σας «εν δράσει» µαζί 
µε την έγγραφη συναίνεσή σας για δηµοσίευση 
στη σελίδα µας! 

κοινοποίηση των αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε 
το παρακάτω σχήµα: 

Κατόπιν πρόσκλησης της ΕΕΑ, η HELMEPA 
συµµετέχει ως εξειδικευµένος συµβουλευτικός 
οργανισµός στις εργασίες της Οµάδας 
Εµπειρογνωµόνων  που στοχεύουν στην 
περαιτέρω βελτίωση και εξάπλωση της χρήσης 
της εφαρµογής πανευρωπαϊκά. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
σχετική ιστοσελίδα της EEA και δείτε στο 
διαδραστικό χάρτη όλα τα αποτελέσµατα που 
έχουν µέχρι σήµερα υποβληθεί από τις 
κοινότητες που συµµετέχουν στην πρωτοβουλία 
MLW. 
 
Μπορείτε και εσείς λοιπόν να συµβάλετε στην 
επιστηµονική µελέτη του προβλήµατος 

mailto:info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/Helmepa
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.litterwatch&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/marine-litterwatch/id850977882?mt=8
https://www.facebook.com/events/1688142271301615/
https://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch
https://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch/data-and-results/marine-litterwatch-data-viewer-1

