ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τα απορρίμματα σε θάλασσες και ακτές αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της
εποχής μας. Απειλούν την υγεία των ανθρώπων, υποβαθμίζουν τη θαλάσσια ζωή και επιβαρύνουν την οικονομία
των παράκτιων κοινωνιών. Συμμετέχοντας σε καθαρισμούς ακτών βοηθάς στη λύση του προβλήματος,
βελτιώνοντας την επιστημονική μας γνώση για τις ποσότητες, τους τύπους και τις πηγές προέλευσης των
απορριμμάτων, ώστε να υιοθετήσουμε τις κατάλληλες πρακτικές.

Καθαρισμός
και Καταγραφή
Απορριμμάτων

= 20

Διαχωρισμός
Ανακυκλώσιμων

Επεξεργασία
Δεδομένων

Δημοσίευση
Αποτελεσμάτων

= 17

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

Ονομασία περιοχής:
Συντονιστής:
(Φορέας, Εκπαιδευτικός, Ιδιώτης)

Ημερομηνία καθαρισμού:
Αριθμός Εθελοντών:
Είδος Καθαρισμού:

Ενήλικες
Παράκτιος
Υποβρύχιος

Έκταση καθαρισμού (μέτρα):

Παιδιά (μέχρι 12 ετών)
Πάρκο
Δάσος

Όχθη ποταμού/
λίμνης

Πόσες σακούλες γεμίσατε;

Πόσες σακούλες με ανακυκλώσιμα συμπληρώσατε;

Άλλο
(αναφέρατε)

Συνολικό βάρος (κιλά):
Συνολικό βάρος ανακυκλώσιμων:

Βρήκατε κάποιο νεκρό ή τραυματισμένο ζώo;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
1. Φορέστε οπωσδήποτε τα γάντια σας και μην πιάνετε απορρίμματα με γυμνά χέρια.
2. Προσέχετε τα αιχμηρά αντικείμενα (κομμένα γυαλιά, σύριγγες κ.λπ.).
3. Μην σηκώνετε βαριά αντικείμενα.
4. Μην περπατάτε στις αμμοθίνες και μην ξεριζώνετε τα φυτά που βοηθούν να συγκρατείται η άμμος στην ακτή.
5. Για τον υπολογισμό του συνολικού βάρους των απορριμμάτων υπολογίστε το μέσο βάρος μίας σακούλας και
πολλαπλασιάστε με το συνολικό αριθμό τους.
Παρακαλούμε στείλτε συμπληρωμένο το Δελτίο Αναφοράς µαζί με τις φωτογραφίες σας στα γραφεία της HELMEPA,
Περγάμου 5, 171 21 Νέα Σμύρνη, φαξ: 210 9407327 & 210 9353847, e-mail: environment@helmepa.gr

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ:

ΣΥΝΟΛΟ
IIII II = 7

ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΞΕΙΣ ή
ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ!
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Αποτσίγαρα …………………………………………………………………….

Πλαστικά µπουκάλια ………………………………………………………….

………………………………………………………………………=…………

……………………………………………………………………….=…………

Συσκευασίες τσιγάρων/καπνού ……………………………………..=…………

Γυάλινα µπουκάλια ……………………………………………….=…………

Συσκευασίες τροφίµων (τσιπς, παγωτά κ.λπ.) ……………………………….

Κουτιά αλουµινίου (αναψ./µπύρες) ……………………………….=…………

……………………………………………………………………….=…………

Κονσέρβες ………………………………………………………….=…………

Συσκευασίες τροφίµων πλαστικές (κεσεδάκια κ.λπ.) …………..=…………

Σακούλες πλαστικές super-market ………………………………=…………

Πώµατα µπουκαλιών πλαστικά ………………………………….=…………

Χάρτινες σακούλες ………………………………………………..=…………

>>

µεταλλικά …………………………………=…………

Άλλες πλαστικές σακούλες ……………………………………….=…………

>>

φελλοί …………………………………….=…………

Πιάτα/ποτήρια χάρτινα ……………………………………………=…………

Καπάκια συσκευασιών πλαστικά ……………………………….=…………

Πιάτα/ποτήρια πλαστικά …………………………………………=…………

Καλαµάκια …………………………………………………………=…………

Μαχαιροπήρουνα,κουτάλια ……………………………………..=…………

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Σηµαδούρες/πλωτήρες ……………………………………………=…………

Φάρµακα……………………………………………………………=…………

Παγίδες, δίχτυα & κοµµάτια ………………………………………………….

Σύριγγες …………………………………………………………….=…………

………………………………………………………………………=…………

Πάνες ……………………………………………………………….=…………

Σχοινί (1µ=1τµχ) …………………………………………………..=…………

Άλλα ………………………………………………………………...=…………

Πετονιά (1µ=1τµχ) …………………………………………………=…………

ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρ. Συσκευές (πλυντήρια, ψυγεία κ.λπ.) ……………………..=…………

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Μπαλόνια …………………………………………………………..=…………
Συσκευασία 6άδας αναψυκτικών/µπύρας ……………………..=…………

Αναπτήρες ………………………………………………………….=…………

Άλλες συσκευασίες πλαστικές/φελιζόλ …………………………………….

Οικοδοµικά υλικά (παλέτες κ.α.) …………………………………..=…………

………………………………………………………………………=…………

Βαρέλια …………………………………………………………….=…………

Πλαστικά δοχεία (λιπαντικά, καθαριστικά κ.α.) ……………………=…………

Ελαστικά οχηµάτων ...…………………………………………….=…………

Ιµάντας συσκευασίας κιβωτίων …………………………………=…………

Μπαταρίες ………………………………………………………….=…………

ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (µέχρι 2,5 εκ.)

ΣΥΝΟΛΟ

Κοµµάτια από φελιζόλ …………………………………………………………………………………………………………=…………

2,5 εκ.

Κοµµάτια από γυαλί ……………………………………………………………………………………………………………=…………

Πραγματικό
μέγεθος

Κοµµάτια από πλαστικό ………………………………………………………………………………………………………=…………

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (που σας έκαναν εντύπωση)
1. …………………………………………………… 2. …………………………………………………… 3. ……………………………………………………
4. …………………………………………………… 5. …………………………………………………… 6. ……………………………………………………

