
 

 

 

Δελτίο τύπου 

 

Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω», μιας κοινής προσπάθειας της P&G και της ΑΒ 

Βασιλόπουλος για καθαρότερες ελληνικές θάλασσες και ακτές, η περιβαλλοντική οργάνωση iSea 

θα πραγματοποιήσει από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου δράσεις στην Αττική και τη 

Σαλαμίνα. Οι δράσεις θα ξεκινήσουν με μια εναρκτήρια εκδήλωση σε κάθε περιοχή με στόχο την 

ενημέρωση του κοινού σχετικά με το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης, αλλά και τους στόχους 

του προγράμματος. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν παράκτιοι και υποβρύχιοι καθαρισμοί, με 

σκοπό την απομάκρυνση υδάτινων απορριμμάτων από τις ακτές και τους βυθούς των περιοχών 

αυτών.  

Συγκεκριμένα: 

Στην Αττική 

30/9 Εναρκτήρια εκδήλωση στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (Φλοίσβου)(37.925678, 23.691647) 

στις 17:00-19:00 

1/10 Παράκτιος καθαρισμός στην παραλία Καβούρι 11:00-13:00 (37.818499, 23.768097) 

2/10 Παράκτιος καθαρισμός στην παραλία Μπάτη 11:00-13:00 (37.920858, 23.696458) 

2/10 Υποβρύχιος καθαρισμός μπροστά από τον Ναυτικό όμιλο Αμφιθέας 11:00-13:00  (37.934315, 

23.686504) 

3/10 Παράκτιος καθαρισμός στην παραλία Βοτσαλάκια 10:00-12:00 (37.935595,23.653130) 

3/10 Υποβρύχιος καθαρισμός Μικρολίμανο 10:00-12:00 (37.937536, 23.65994) 

 

Στη Σαλαμίνα 

4/10  Εναρκτήρια εκδήλωση στο Δημαρχείο Σαλαμίνας (37.963779, 23.501710) 17:00-19:00 και 

προβολή ταινίας στην αίθουσα Δ. Μπόγρη στο Δημαρχείο στις 19:00-21:00 

5/10 Παράκτιος καθαρισμός στην παραλία Αμπελάκια 10:00-12:00 (37.957132, 23.530739) 

5/10 Υποβρύχιος καθαρισμός στα Σελήνια 10:00-12:00(37.939927, 23.538064) 

6/10 Παράκτιος καθαρισμός στην παραλία Ψιλή Άμμος 10:00-12:00 (37.977575, 23.458287) 

6/10 Υποβρύχιος καθαρισμός στη Μαρίνα Σαλαμίνας 10:00-12:00 (37.960135, 23.496321) 

7/10 Παράκτιος καθαρισμός στο Αιάντειο 10:00-12:00 (37.923802, 23.467103) 

 

 

 

 

https://isea.com.gr/%cf%84%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%ad%cf%81%cf%89/
https://www.google.com/maps/place/%CE%A0%CE%BB.+%CE%95%CE%B8.+%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82(%CE%A6%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%85),+%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C+%CE%A6%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF+175+61/@37.9255342,23.6914849,194a,35y,310.44h/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14a1bc1f5987f27f:0x3b63cb314f9eb4e2!8m2!3d37.9256754!4d23.6915994
https://www.google.gr/maps/place/37%C2%B049'06.6%22N+23%C2%B046'05.2%22E/@37.8185032,23.7659083,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xbaa09ddf541fe30c!8m2!3d37.818499!4d23.768097
https://www.google.com/maps/search/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1+%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82/@37.9214657,23.6958494,467m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/search/%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%82/@37.9344121,23.6863808,163m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/search/%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%82/@37.9344121,23.6863808,163m/data=!3m1!1e3
https://www.google.gr/maps/place/37%C2%B056'08.1%22N+23%C2%B039'11.3%22E/@37.9355992,23.6509413,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xbad0c4077c034001!8m2!3d37.935595!4d23.65313
https://www.google.gr/maps/place/37%C2%B056'15.1%22N+23%C2%B039'35.8%22E/@37.9375402,23.6577513,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x53e503e467f15541!8m2!3d37.937536!4d23.65994
https://www.google.com/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82/@37.9637401,23.5015544,20.74z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1b1357c5d22b5:0xca753389587e8644!8m2!3d37.9637657!4d23.5017169
https://www.google.gr/maps/place/37%C2%B057'25.7%22N+23%C2%B031'50.7%22E/@37.9571362,23.5285503,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x4e7bfd1d8135b7ce!8m2!3d37.957132!4d23.530739
about:blank
https://www.google.gr/maps/place/37%C2%B058'39.3%22N+23%C2%B027'29.8%22E/@37.9775792,23.4560983,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xa453d5af6495ad8d!8m2!3d37.977575!4d23.458287
https://www.google.gr/maps/place/37%C2%B057'36.5%22N+23%C2%B029'46.8%22E/@37.9601392,23.4941323,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xe736b106e90a2806!8m2!3d37.960135!4d23.496321
https://www.google.gr/maps/place/37%C2%B055'25.7%22N+23%C2%B028'01.6%22E/@37.9238062,23.4649143,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x7c2d89cb48622957!8m2!3d37.923802!4d23.467103


 

 

 

Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω» κατά το οποίο 

έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 200 δράσεις καθαρισμών σε όλη την Ελλάδα από το 2018. 

Συγκεκριμένα, 90 δράσεις παράκτιων καθαρισμών έχουν πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 

περισσότερων από 1.000 εθελοντών σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 36  

εκπαιδευτικές δράσεις  που στόχο έχουν την εκπαίδευση των πολιτών για τις επιπτώσεις των 

υδάτινων απορριμμάτων και τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων. Τέλος, από το 2020 το 

πρόγραμμα εστίασε σε υποβρύχιους καθαρισμούς στο Βόρειο Αιγαίο, το Βόλο, το Ιόνιο, τις 

Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Πελοπόννησο, έχοντας ολοκληρώσει συνολικά 110, με τη 

συμμετοχή περισσότερων από 350 εθελοντών. Συνολικά, από την αρχή του προγράμματος έχουν 

απομακρυνθεί 75 τόνοι απορριμμάτων σε συνεργασία με καταδυτικά κέντρα και τοπικούς φορείς.  

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε όλους να παρευρεθείτε στις δράσεις, φροντίζοντας τον τόπο 

σας και αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργής συμμετοχής για την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος.  

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2313090696 ή στο 

info@isea.com.gr 

 

 


