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Γενικό πλαίσιο 

Η παρούσα έκθεση αφορά την περιγραφή 18 δράσεων καθαρισμού παραλίας στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω», μίας κοινής προσπάθειας της ΑΒ 

Βασιλόπουλος και της Procter & Gamble σε συνεργασία με την iSea για καθαρότερες 

ελληνικές θάλασσες και ακτές.  

Η ευρύτερη περίοδος υλοποίησης των δράσεων αφορά τον Απρίλιο του 2019 έως και 

τον Ιούνιο  του 2019 και η παρούσα έκθεση αφορά την περιγραφή 18 δράσεων του 4ου 

κύματος, οι οποίες υλοποιήθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2019. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται 2 δράσεις παράκτιων καθαρισμών στη Ζάκυνθο, 4 στην Κεφαλλονιά 

και 12 στους νομούς Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου της Κρήτης.  

Ο συντονισμός και η οργάνωση των δράσεων από την iSea ξεκίνησε κατά τον Απρίλιο. 

Την περίοδο του Μαΐου υλοποιήθηκαν οι δράσεις στα νησιά του Ιονίου και οι δράσεις 

στην Κρήτη πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο. Στο νομό των Χανίων οι δράσεις 

υλοποιήθηκαν την περίοδο που παρέμενε στην περιοχή το Λεωφορείο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης ΑΒ, όπου υλοποιούνταν 

εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέμα τα υδάτινα απορρίμματα και τη διαχείριση των 

απορριμμάτων γενικότερα. 

Υπεύθυνοι υλοποίησης:  

Αναστασία Χαρίτου,  

Υπεύθυνη Προγραμμάτων & Δράσεων,  

Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea 

 

Ρωξάνη Νάασαν- Αγά Σπυριδοπούλου 

Υπεύθυνη Προγραμμάτων & Δράσεων, 

Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea 

https://www.ab.gr/P&G-prosfero


iSea 

Περιβαλλοντική Οργάνωση 

Για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων 

Λεωφόρος Όχι 11, 554 38                                                                                               

info@isea.com.gr  

          
                                                                                                             

2 
 

Δράσεις Παράκτιων Καθαρισμών 

Για την περίοδο Μαΐου- Ιουνίου 2019 υλοποιήθηκαν 18 παράκτιοι καθαρισμοί που ανήκαν στο 

4o κύμα δράσεων, 6 στο Ιόνιο και συγκεκριμένα 4 στην Κεφαλλονιά και 2 στην Ζάκυνθο και 12 

στην Κρήτη, 4 στο νομό Χανίων, 3 στο νομό Ρεθύμνου και 5 στο νομό Ηρακλείου.  

Σε συνδυασμό με τις δράσεις παράκτιων καθαρισμών και με αφορμή τη συμμετοχή 

εθελοντικών ομάδων μαθητών και αθλητικών συλλόγων μαθητικής ηλικίας σε 2 από τις 

δράσεις παράκτιων καθαρισμών στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης υλοποιήθηκαν επιπλέον 

ενημερωτικές δράσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των υδάτινων απορριμμάτων. 

Τα στοιχεία υλοποίησης παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.  

Λίστα Δράσεων: 

1ος Καθαρισμός (Κ1): Παραλία Καλαμάκι, Δήμος Ζακύνθου 

2ος Καθαρισμός (Κ2): Δυτική παραλία Λαγανά, Δήμος Ζακύνθου  

3ος Καθαρισμός (Κ3): Παραλία Μούντας, Δήμος Ελειού-Πρόνων, Νομός Κεφαλληνίας 

4ος Καθαρισμός (Κ4): Παραλία Σκάλας, Δήμος Ελειού-Πρόνων, Νομός Κεφαλληνίας 

5ος Καθαρισμός (Κ5): Παραλία Πόρου, Δήμος Ελειού-Πρόνων, Νομός Κεφαλληνίας 

6ος Καθαρισμός (Κ6):  Παραλία Καραβόμυλου, Δήμος Σάμης , Νομός Κεφαλληνίας 

7ος Καθαρισμός (Κ7): Παραλία Κυανή Ακτή, Δήμος Αποκωρόνα, Περιφέρεια Χανίων 

8ος Καθαρισμός (Κ8): Παραλία Περαστικού Ποταμού, Δήμος Αποκωρόνα, Περιφέρεια Χανίων 

9ος Καθαρισμός (Κ9): Παραλία Δέλτα Ταυρωνίτη, Δήμος Πλατανιά, Περιφέρεια Χανίων 

10ος Καθαρισμός (Κ10): Παραλία Ραπανιανών, Δήμος Πλατανιά, Περιφέρεια Χανίων  

11ος Καθαρισμός (Κ11): Παραλία Λαππαίοι (Επισκοπής), Δήμος Ρεθύμνου  

12ος Καθαρισμός (Κ12): Παραλία Πηγιανού Κάμπου, Δήμος Ρεθύμνου 

13ος Καθαρισμός (Κ13): Δημοτική Παραλία Ρεθύμνου, Δήμος Ρεθύμνου 

14ος Καθαρισμός (Κ14): Παραλία Ανισσαρά, Δήμος Χερσονήσου, Περιφέρεια Ηρακλείου 
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15ος Καθαρισμός (Κ15): Παραλία Αποσελέμη, Δήμος Χερσονήσου, Περιφέρεια Ηρακλείου 

16ος Καθαρισμός (Κ16): Παραλία Νέα Αλικαρνασός, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Ηρακλείου 

17ος Καθαρισμός (Κ17): Παραλία Ξεροπόταμος, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Ηρακλείου 

18ος Καθαρισμός (Κ18): Παραλία Αρίνα, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Ηρακλείου 

 

Δράση Ημερομηνία 

Ποσότητα Απορριμμάτων 
(κιλά) Συμμετοχή 

(άτομα) 
Έκταση 

(m) Μη 
ανακ/μα 

Ανακ/μα Σύνολο 

Κ1 8-Μαϊ-19 32 3 35 5 1600 

Κ2 9-Μαϊ-19 170 10 180 9 1200 

Κ3 11-Μαϊ-19 7 5 12 6 470 

Κ4 11-Μαϊ-19 25 10 35 14 1250 

Κ5 12-Μαϊ-19 317 20 337 25 930 

Κ6 14-Μαϊ-19 7 0 7 8 1300 

Κ7 6-Ιουν-19 60 0 60 7 1600 

Κ8 7-Ιουν-19 2 1 2 2 550 

Κ9 7-Ιουν-19 95 5 100 5 1350 

Κ10 8-Ιουν-19 340 10 350 35 710 

Κ11 9-Ιουν-19 65 0 65 8 1150 

Κ12 10-Ιουν-19 80 0 80 12 660 

Κ13 11-Ιουν-19 9 0 9 7 1430 

Κ14 12-Ιουν-19 5 0 5 8 750 

Κ15 13-Ιουν-19 120 0 120 40 1100 

Κ16 14-Ιουν-19 150 0 150 8 900 

Κ17 15-Ιουν-19 250 50 300 21 950 

Κ18 16-Ιουν-19 80 0 80 40 890 

Σύνολο   1814 114 1928 260 18790 

Πίνακας 1: Περιληπτικά Στοιχεία του 4ου κύματος δράσεων του προγράμματος «Προσφέρω» Απρίλιος-Ιούνιος 

2019 
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Στοιχεία Απορριμμάτων: 

Το σύνολο των κατηγοριών που καταγράφονται τα απορρίμματα είναι 9, σύμφωνα με τη 

φόρμα που έχει δημιουργηθεί και χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες φορείς στο Δίκτυο 

Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον (Πλαστικά, Λαστιχένια, Υφασμάτινα, Μεταλλικά, 

Χάρτινα, Επεξεργασμένα ξύλα, Γυάλινα, άλλα και τοπικού ενδιαφέροντος). 

 

Εικόνα 2: Ποσοστιαία παρουσίαση απορριμμάτων που συλλέχθηκαν σε κάθε δράση, ανά κατηγορία 

Τα αποτελέσματα των δράσεων παράκτιων καθαρισμών του 4ου κύματος, όπως προέκυψαν 

από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, παρουσιάζονται στην Εικόνα 2. 

Υψηλότερη συχνότητα απορριμμάτων εμφανίζουν τα πλαστικά με ποσοστό που ξεπερνά  το 

85%. Εξαίρεση αποτελεί η παραλία Πηγιανού Κάμπου (Κ12), όπου δεν υπήρχε τουριστική 

δραστηριότητα και συλλέχθηκαν πολλά απορρίμματα οικοδομικών υλικών από όπου 

προκύπτει και το μεγάλο ποσοστό γυάλινων και μεταλλικών απορριμμάτων.  

Αντιθέτως, στην παραλία της Κυανής Ακτής (Κ7) το σύνολο των απορριμμάτων ήταν πλαστικά, 

κυρίως μεγάλα τμήματα/ κομμάτια, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή δεν υπήρχε 

μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Από το σύνολο των δράσεων, στο 50% των παραλιών που 

καθαρίστηκαν, τα πλαστικά απορρίμματα ξεπερνούσαν σε ποσοστό εμφάνισης το 90% των 

συνολικών απορριμμάτων. Ακολουθούν τα μεταλλικά και γυάλινα απορρίμματα με σημαντικά 

μικρότερα ποσοστά, ενώ δεν καταγράφηκαν απορρίμματα τοπικού ενδιαφέροντος που να μην 

εμπίπτουν σε άλλη κατηγορία απορριμμάτων και μόνο περιστασιακά καταγράφηκαν 

φαρμακευτικά είδη στην κατηγορία ¨άλλα απορρίμματα¨.  
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Συγκρίνοντας τα νησιά όπου πραγματοποιήθηκαν οι παράκτιοι καθαρισμοί στην Κρήτη 

καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό πλαστικών απορριμμάτων, ακολούθησε η Κεφαλλονιά 

και τέλος η Ζάκυνθος. Αξίζει να σημειωθεί όμως πως στη Ζάκυνθο οι δράσεις 

πραγματοποιήθηκαν εντός του θαλάσσιου πάρκου, όπου γίνονται συχνοί  καθαρισμοί εξαιτίας 

του οικολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής και των ειδών που φιλοξενεί.  

Για το σύνολο των 18 τελευταίων καθαρισμών τα 10 απορρίμματα που συλλέχθηκαν με την 

υψηλότερη συχνότητα παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα (Εικ.3).  

Εικόνα 3: Ποσοστιαία παρουσίαση των 10 απορριμμάτων που συλλέχθηκαν με την υψηλότερη συχνότητα 

Από το σύνολο των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα, συνολικά 

το 98% ανήκει στην κατηγορία των πλαστικών απορριμμάτων. Στην πρώτη θέση τη μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφάνισης την έχει η κατηγορία «άλλα πλαστικά» στην οποία σύμφωνα με τις 

φόρμες καταγραφής ανήκουν κυρίως πολύ μικρού μεγέθους πλαστικά κομμάτια και σε 

ορισμένες περιπτώσεις οικοδομικά υλικά από πλαστικό. Στην αμέσως επόμενη θέση με 

ποσοστό 10% βρίσκονται πλαστικά κομμάτια μεγαλύτερα των 2,5 cm και αθροιστικά τα 

κομμάτια πλαστικών αποτελούν το συχνότερο απόρριμμα με συνολικό ποσοστό εμφάνισης 

που πλησιάζει το 80%. Ο λόγος για τον οποίο απουσιάζουν από τη λίστα των δέκα συχνότερων 

Μικρά κομμάτια 
πλαστικών

69%

Πλαστικά κομμάτια 
μεγαλύτερα από 2.5 

cm
10%

Φίλτρα τσιγάρων 
4%

Καλαμάκια
4%

Καπάκια 
μπουκαλιών

3%(176)

Ωτοκαθαριστές 
(μπατονέτες)

3%

Συσκευασίες 
τροφίμων και σνακ

2%

Κομμάτια φελιζόλ
2%

Μπουκάλια και 
κομμάτια γυαλιού

2%

Δακτύλιοι από 
καπάκια μπουκαλιών

1%

Άλλα
7%

10 ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΕΡΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
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απορριμμάτων τα πλαστικά μπουκάλια και οι πλαστικές σακούλες υπάρχει πιθανότητα να 

σχετίζεται με τις περιοχές που υλοποιήθηκαν οι καθαρισμοί, οι οποίες κατά το 88% 

παρουσιάζουν μεγάλη ή μέτρια επισκεψιμότητα κατά τους θερινούς μήνες και είναι 

οργανωμένες σε ποσοστό μεγαλύτερο από 72%. Επομένως, τα απορρίμματα μεγάλου 

μεγέθους αφαιρούνται από τις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

εκάστοτε περιοχή.  

Στατιστικά σημαντική είναι η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης που σημειώνουν τα καλαμάκια 

(4%) και οι γόπες(4%). Ακολουθούν οι μπατονέτες (3%),  τα καπάκια και οι δακτύλιοι από τα 

καπάκια των οποίων το ποσοστό εμφάνισης ανέρχεται συνολικά στο 4%. Οι απουσία των 

διχτυών από τα απορρίμματα με τη συχνότερη εμφάνιση, σε αντίθεση με τα υψηλά ποσοστά 

εμφάνισής τους κατά τις προηγούμενες δράσεις, πιθανά οφείλεται στην υλοποίηση δράσεων 

σε ακτές που δεν υπάρχει αυξημένη αλιευτική δραστηριότητα. 

Στοιχεία Δράσεων: 

Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στις 18 δράσεις του 4ου κύματος ανέρχεται στα 260 

άτομα η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων προέρχονταν από τις συνολικά 18 οργανωμένες 

εθελοντικές ομάδες που συμμετείχαν. 7 από τις εθελοντικές ομάδες συμμετείχαν στις δράσεις 

των νησιών του Ιονίου και 11 στις δράσεις παράκτιων καθαρισμών στην Κρήτη. Πιο 

συγκεκριμένα, συμμετείχαν 67 άτομα στους καθαρισμούς που λάβαν χώρα στο Ιόνιο (Ζάκυνθο 

και Κεφαλονιά) και 193 άτομα στην Κρήτη. Όσον αφορά τον συνολικό όγκο απορριμμάτων που 

απομακρύνθηκαν μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του προγράμματος Προσφέρω, ξεπερνά τα 3.720 

κιλά. Συγκεκριμένα, στα 1800 περίπου κιλά που είχαν αφαιρεθεί κατά το προηγούμενο έτος, 

προστέθηκε η απομάκρυνση ακόμη 1928 κιλών από τις δράσεις του τελευταίου κύματος εκ 

των οποίων 1814 αποτελούσαν μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα και 114 κιλά αποτελούσαν 

ανακυκλώσιμα υλικά.  

Συνολικά, καθαρίστηκαν 18.790 μέτρα ακτής και η απόσταση που καλύφθηκε σε κάθε δράση 

είναι σε συνάρτηση με τον όγκο απορριμμάτων, αλλά και το πλάτος της παραλίας. Στην Κ(5) 

δράση υλοποιήθηκε παράλληλα υποβρύχιος καθαρισμός, ενώ στην Κ(15) και στην Κ(18) 

πραγματοποιήθηκε και εκπαιδευτική δράση. 
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Επικοινωνία Δράσεων: 

Για την επικοινωνία των δράσεων με στόχο τόσο την προσέλκυση εθελοντών, όσο και τη 

διάδοση του προγράμματος κοινοποιήθηκαν 7 εκδηλώσεις στη σελίδα facebook της iSea. 

Αυτές δεν περιλάμβαναν τις δράσεις που έλαβαν χώρα στη Ζάκυνθο, καθώς υλοποιήθηκαν 

εντός του Εθνικού πάρκου και ο αριθμός των εθελοντών καθορίστηκε από τον Φορέα 

Διαχείρισης της περιοχής. 4 εκδηλώσεις κοινοποιήθηκαν για την περιοχή της Κεφαλονιάς, μία 

για κάθε δράση και 3 για τις δράσεις στην Κρήτη, μια για κάθε νομό. Επιπλέον, για τις δράσεις 

στην Κρήτη δημιουργήθηκαν 3 ραδιοφωνικά  σποτ στον σταθμό Dromos 105.4 Fm Chania, που 

εκπέμπει και στους 3 νομούς που υλοποιήθηκαν οι δράσεις. Το κάθε σποτ περιελάβανε τις 

δράσεις των 3 νομών ξεχωριστά. Ακολουθούν τα στοιχεία της επικοινωνίας για την 

προσέλευση εθελοντών και τη διάδοση των δράσεων. 

Παράλληλα, το πρόγραμμα των δράσεων υπήρχε αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της iSea. 

  

 

 

 

7.200 άτομα 

απήχηση 

193 προβολές 

55 απαντήσεις 

 

11.000 άτομα 

απήχηση 

182 προβολές 

53 απαντήσεις 

 

5.300 άτομα 

απήχηση 

126 προβολές 

44 απαντήσεις 

 

3.100 άτομα 

απήχηση 

66 προβολές 

21 απαντήσεις 
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Τη λήξη των δράσεων ακολουθούσε απολογιστική δημοσίευση στη σελίδα Facebook της iSea 

με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Προσφέρω. Συνολικά 

κοινοποιήθηκαν 5 τέτοιες δημοσιεύσεις για τις δράσεις στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, τα Χανιά, 

το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο αντίστοιχα. Συνολικά δημοσιεύτηκαν 29 άρθρα σχετικά με το 

πρόγραμμα σε ηλεκτρονικά περιοδικά. Ακολουθούν τα στοιχεία των δημοσιεύσεων για την 

κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων συνοδευόμενα από μέρος του φωτογραφικού 

υλικού που αναρτήθηκε. 

13.500 άτομα 

απήχηση 

444 προβολές 

119 απαντήσεις 

 
9.200 άτομα 

απήχηση 

142 προβολές 

41 απαντήσεις 

 
11.000 άτομα 

απήχηση 

330 προβολές 

94 απαντήσεις 
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33.381 άτομα απήχηση, 589 αντιδράσεις, 26 κοινοποιήσεις 

 

 

24.641 άτομα απήχηση, 442 αντιδράσεις, 23 κοινοποιήσεις 
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26.871 άτομα απήχηση, 531 αντιδράσεις, 16 κοινοποιήσεις 

 

                        

25.792 άτομα απήχηση, 432 αντιδράσεις, 18 κοινοποιήσεις 
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22.938 άτομα απήχηση, 681 αντιδράσεις, 25 κοινοποιήσεις 

 


