
                                                    
 

 
   
                                                                       
  
  
   
 
   
   

  
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ςε δράςη ευαιςθητοποίηςησ  για το Περιβάλλον 
και την Αειφορία με θζμα «Όχι πλαςτικά ςτη θάλαςςά μου» 

 
 Οι Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ: Α', Β, Γ', Δ' Ακινασ, Δυτ. Αττικισ, Δυτ. 

Θεςςαλονίκθσ, Ανατ. Θεςςαλονίκθσ, Κυκλάδων, Πζλλασ και Δωδεκανιςου και οι Διευκφνςεισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ: Β’, Γ’ Ακινασ, Πειραιά, Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ, Αχαΐασ, 
Ημακίασ, Ζβρου, Μαγνθςίασ, Ρεκφμνου, Χανίων, Χίου και Κυκλάδων, δια των Τπευκφνων 
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και χολικϊν Δραςτθριοτιτων, προτείνουν μια κοινι δράςθ ςτο 
πλαίςιο τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Περιβάλλοντοσ ςτισ 5 Ιουνίου και τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ 
Ωκεανϊν ςτισ 8 Ιουνίου, όπου εκπαιδευτικοί, μαθητζσ, γονείσ και η ευρφτερη τοπική κοινωνία 
προτείνουν, υιοκετοφν και δθμοςιοποιοφν δράςεισ με κζμα: 

 

 
εκφράηοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν ανθςυχία τουσ ςτισ δραματικζσ παγκόςμιεσ επιπτϊςεισ των 
πλαςτικϊν αποβλιτων ςτθ κάλαςςα, με αποτζλεςμα τθν επιβάρυνςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ 
υγείασ μασ.  
Η δράςθ ςυνεχίηεται για 2θ ςυνεχι χρονιά, για τισ Δ.Δ.Ε Β’ και Γ’ Ακινασ,  κατόπιν τθσ επιτυχοφσ 
εφαρμογισ τθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2018-19. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ ΠΟΤ ΟΔΗΓΗΕ ΣΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΗ ΔΡΑΗ: 

Ζχουμε ιδθ όλοι παρατθριςει εικόνεσ με πλαςτικά γάντια και μάςκεσ πεταμζνα ςτα 
πεηοδρόμια και ςτουσ δρόμουσ - τα οποία καταλιγουν με τθν επίδραςθ των ανζμων ςτθ 
κάλαςςα. Η ρφπανςθ από πλαςτικά μιασ χριςθσ αποτελεί μια από τισ ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ 
COVID19, λόγω τθσ ανεξζλεγκτθσ απόρριψθσ γαντιϊν και αντικειμζνων μιασ χριςθσ, 
κακαριςτικϊν και μίνι πλαςτικϊν αντιςθπτικϊν κ.λπ.  Η πανδθμία μασ υπερτόνιςε ότι θ υγεία 
είναι το πιο ςθμαντικό αγακό και είναι ςυςτθμικό, δεν είναι ατομικό. Τγιισ ανκρωπότθτα μπορεί 
να υπάρξει μόνο ςε υγιι πλανιτθ. 

 

               Σαχ. Δ/νςθ:   I. Ράλλθ 6           
     Σαχ. Κϊδικασ: 84100 φρο 

      Πλθροφορίεσ:  
      Χρυςάννα Διαμαντι 
      Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων  
     Σθλζφωνο:      22810-79354 
      FAX:                22810-79229    
      E-mail:  schdraseis@dipe.kyk.sch.gr 

Ερμοφπολθ: 11/6/2020  
Αρικ. Πρωτ.: 4857 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 
Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 ΠΡΟ: 1. Δ/ντζσ και Δ/ντριεσ  Δθμοτικϊν χολείων και 
Προϊςτάμενεσ Νθπιαγωγείων Δ.Π.Ε. Κυκλάδων  

2. Όλουσ τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, Δθμοςίων  και  Ιδιωτικϊν 
ςχολείων  Δ.Π.Ε. Κυκλάδων (διαμζςου χολικϊν μοναδων) 

 ΚΟΙΝ:  1.Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Προγραμμάτων και 

Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία,  Σμιμα Αϋ Εκπαίδευςθσ για 

το Περιβάλλον και τθν Αειφορία 

2.Περιφερειακι Διεφκυνςθ  Δ/νςθ Α/κμιασ και Β/κμιασ  
Εκπ/ςθσ Ν. Αιγαίου 
3.κ.κ. υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 1

ου
 ΠΕΚΕ 

 

                        

             

 

 

 

 

 «Όχι πλαστικά στη θάλασσά μου» 



Παραγωγή πλαςτικοφ και ρφπανςη από πλαςτικό   
 Η παραγωγι πλαςτικοφ ζχει πολλαπλαςιαςτεί κατά 20  φορζσ τα τελευταία  50  χρόνια 
ςφμφωνα με το Παγκόςμιο Οικονομικό Φόρουμ.  
 Η ανάπτυξθ πλαςτικϊν μιασ χριςθσ και θ μαηικι χριςθ πλαςτικϊν ςυςκευαςιϊν και φιαλϊν 
δθμιουργοφν ζνα ςθμαντικό περιβαλλοντικό πρόβλθμα. Σθν τελευταία δεκαετία,  ζχουν 
παραχκεί περιςςότερα πλαςτικά από ό,τι τα προθγοφμενα 100 χρόνια.  
 Σο ιμιςυ του χρθςιμοποιοφμενου πλαςτικοφ είναι μιασ χριςθσ κατά τον ΟΗΕ. Λίγα λεπτά 
χριςθσ ενάντια ςε εκατοντάδεσ χρόνια παρουςίασ ςτθ φφςθ. 
 φμφωνα με το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ τθσ Γαλλίασ, μια μζςθ πλαςτικι ςακοφλα 
χρθςιμοποιείται μόνο για 20 λεπτά. Η ίδια ςακοφλα  χρειάηεται από ζναν μζχρι  και τζςςερισ 
αιϊνεσ για να εξαφανιςτεί. 
 
Ρφπανςη και επιπτώςεισ ςτα οικοςυςτήματα 
 Η πλαςτικι ρφπανςθ ζχει φτάςει ςε ανθςυχθτικζσ διαςτάςεισ, ενϊ κάκε χρόνο τουλάχιςτον 8 
εκατομμφρια τόνοι πλαςτικοφ καταλιγουν ςτουσ ωκεανοφσ (ΟΗΕ). Μόλισ βρεκοφν  ςτον ωκεανό, 
είναι πολφ δφςκολο ι αδφνατο να κακαριςτοφν  αυτά τα απόβλθτα. Επιπλζουν ςε όλουσ τουσ 
ωκεανοφσ του κόςμου, από τισ πολικζσ περιοχζσ ζωσ τον ιςθμερινό. 
 χεδόν το 80% όλων των αποβλιτων ςτουσ ωκεανοφσ μασ είναι πλαςτικά απόβλθτα – (ΟΗΕ). 
 Σα πλαςτικά απόβλθτα ςκοτϊνουν περιςςότερα από ζνα εκατομμφριο καλαςςοποφλια και 
περιςςότερα από 100.000 καλάςςια κθλαςτικά κάκε χρόνο (UNESCO). 
 Μεταξφ 60% και 80% των καλάςςιων αποβλιτων  είναι χερςαία (τα υπόλοιπα προζρχονται 
κυρίωσ από τον κλάδο τθσ αλιείασ). Σα πιο κοινά καλάςςια απορρίμματα είναι πλαςτικά και 
ςυνκετικά υλικά που ζχουν καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ ςτθ καλάςςια ηωι και ςτα καλάςςια 
πτθνά. 
 Μζχρι το 2050, κα υπάρχουν περιςςότερα πλαςτικά από τα ψάρια ςτουσ ωκεανοφσ μασ  
(Κδρυμα Ellen MacArthur). 
 τθν Κορςικι, υπάρχουν περιςςότερα μικροπλαςτικά  ςτθ κάλαςςα από ό,τι  πλαγκτόν  
(Documentaire Plastic partout), (Arte). 
 
Οι επιπτώςεισ ςτην υγεία 
 Πολλά πλαςτικά περιζχουν φκαλικζσ ενϊςεισ (DEHP)  και  μία οργανικι χθμικι ζνωςθ, θ οποία 
κυρίωσ χρθςιμοποιείται ωσ πρόςκετο με άλλα χθμικά για τθν παραςκευι πολυκαρβονικϊν 
πλαςτικϊν (PC) (BPA). Σα τρόφιμα ι τα ποτά που αποκθκεφονται ςε αυτά τα πλαςτικά μποροφν 
να μολυνκοφν από αυτζσ τισ χθμικζσ ουςίεσ. Ζτςι, μια πρόςφατθ μελζτθ  (Environmental Science 
and Pollution Research) ζδειξε ότι το νερό που αποκθκεφεται ςε πλαςτικά μπουκάλια περιζχει 
δφο φορζσ περιςςότερεσ ορμόνεσ (αρςενικζσ ι κθλυκζσ) από αυτό που αποκθκεφεται ςε 
γυάλινεσ  φιάλεσ ι το νερό τθσ βρφςθσ.  
 Εάν τα τρόφιμα κερμαίνονται μζςα ςε πλαςτικά δοχεία, αυτζσ οι ουςίεσ μεταφζρονται  επίςθσ 
ςτα τρόφιμα και ςτο ςϊμα μασ. Αυτζσ οι ουςίεσ είναι δυνθτικά επιβλαβείσ για τισ ανκρϊπινεσ 
ορμόνεσ, τα αναπαραγωγικά ςυςτιματα και επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν. 
 
Η Ανακφκλωςη και τα όριά τησ 
 Σο ποςοςτό ανακφκλωςθσ πλαςτικϊν προϊόντων ανζρχεται μόλισ ςτο 21% ςτθ Γαλλία (Ademe) 
(υπολογίηεται ςε λιγότερο από 10% ςτον κόςμο). Σο πλαςτικό είναι δφςκολο να ανακυκλωκεί και 
δεν μπορεί να ανακυκλώνεται απεριόριςτα.  



 Εκτιμάται ότι το 9% του πλαςτικοφ που παράγεται παγκοςμίωσ ανακυκλϊνεται, το 12% 
καίγεται και το 75% είναι καμμζνο υπόγεια ι διάςπαρτα ςτθ φφςθ δθμιουργϊντασ ςθμαντικι 
ρφπανςθ. 
Βιοδιαςπώμενεσ, λιπαςματοποιήςιμεσ ςακοφλεσ 
 Τπάρχουν αςφαλϊσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ που είναι βιοδιαςπϊμενεσ, οι οποίεσ είναι 
καταςκευαςμζνεσ από φυτικό άμυλο. Ωςτόςο, ςφμφωνα με μια αυςτραλο-γερμανικι μελζτθ που 
δθμοςιεφτθκε το 2011, μόνο 3% ζωσ 10% των ςυςτατικϊν αυτϊν των ςακουλϊν  διαςπϊνται  ςτο 
νερό, ενϊ τα υπόλοιπα γίνονται πικανά γεφματα για τα καλάςςια ηϊα. Αυτά τα πλαςτικά που 
παρουςιάηονται ωσ λφςεισ για τθν πλαςτικι ρφπανςθ προκαλοφν ςφγχυςθ ςτον καταναλωτι, 
γιατί πολλζσ φορζσ δεν γνωρίηει αν θ ςακοφλα που χρθςιμοποιεί είναι βιοδιαςπϊμενθ ι απλά 
φωτοδιαςπϊμενθ, θ οποία διαςπϊμενθ δίνει μικροπλαςτικά που μπαίνουν ςτθν τροφικι 
αλυςίδα. 

 

Η ΔΡΑΗ : 
 
1ο ΣΑΔΙΟ: Παρατθρϊ και αλλάηω τισ ςυνικειζσ μου για 15 ςυνεχόμενεσ μζρεσ, τισ οποίεσ 
εντάςςω ςιγά ςιγά ςτθν κακθμερινότθτά μου. 
2ο ΣΑΔΙΟ: Προτείνω και ςε άλλα άτομα τισ μικρζσ αλλαγζσ ςτισ ςυνικειζσ μασ που αν όλοι τισ 
εντάξουμε ςτθν κακθμερινότθτά μασ μποροφμε να επιφζρουμε  ςθμαντικά αποτελζςματα. 
3ο ΣΑΔΙΟ: υνεχίηω να δρω υπεφκυνα ςτισ διακοπζσ μου και ςε κάκε επίςκεψι μου ςτθ 
κάλαςςα:    

 

 Θυμάμαι τι μπορϊ να πάρω μαηί μου για να μθν αναγκαςτϊ να δθμιουργιςω και άλλο 
πλαςτικό ςκουπίδι όςο παραμείνω ςτθν παραλία (πχ. το δικό μου παγοφρι με νερό κ.λπ.)  

 Ευχαριςτϊ και κακαρίηω με τουσ γονείσ ι τουσ φίλουσ μου το μικρό κομμάτι παραλίασ που 
μασ φιλοξενεί. Ανακυκλϊνω ό,τι μπορϊ.   

 Δθμιουργϊ με τισ νζεσ μου ςυνικειεσ τθ νζα “τάςθ’’ για το καλοκαίρι του 2020! Αναρτϊ τισ 
φωτογραφίεσ από κάκε δράςθ ςτο κοινωνικό δίκτυο Facebook και ςτθ δθμόςια ομάδα ΟΧΙ 
ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΜΟΤ 
https://www.facebook.com/groups/883120098764724/?hc_location=group 

  Κοινοποιώ ςτο https://padlet.com/iodinou/xsxxjc9tziq3z70g 
 

ΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΜΜΕΣΑΧΕΙ ΣΙ ΔΡΑΕΙ:  
Μποροφμε να ςυμμετζχουμε μεμονωμζνα ι ςυλλογικά: Μακθτικζσ περιβαλλοντικζσ 

ομάδεσ,  καταναλωτζσ, ακλθτικζσ ενϊςεισ, εταιρείεσ, τοπικζσ κοινότθτεσ, παιδιά, λάτρεισ τθσ 
κάλαςςασ. 

 
ΠΩ MΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΤΜΜΕΣΑΧΟΤΜΕ:   
 υμμετζχουμε επιλζγοντασ να υιοκετιςουμε μία, πολλζσ ι όλεσ τισ μικρζσ δράςεισ που 
προτείνονται: 
 Μζγιςτθ αποφυγι πλαςτικοφ μίασ χριςθσ (πλαςτικό κφπελλο, πλαςτικά μαχαιροπίρουνα, 
πλαςτικά καλαμάκια κ.α.) 
 Παίρνουμε μαηί μασ  ζνα παγοφρι αλουμινίου, ζνα φλιτηάνι, ζνα γυάλινο μπουκάλι που μπορεί 
να επαναχρθςιμοποιθκεί, μαχαιροπίρουνα ςτθ δουλειά ι ςτο ςχολείο.  
 Αποφεφγουμε γενικότερα τθν χριςθ πλαςτικισ ςακοφλασ και ςε περίπτωςθ που δεν ζχουμε 
μαηί μασ επαναχρθςιμοποιοφμενθ, επιλζγουμε βιοδιαςπϊμενθ (πάνω ςτθ ςακοφλα αναγράφεται 
ότι είναι από άμυλο).  



 Σο γνωςτοποιοφμε ςτα κοινωνικά μασ  δίκτυα, διαδίδουμε με οπτικά ςτοιχεία τθν δράςθ 
μασ και προςκαλοφμε τισ επαφζσ μασ να ςυμμετάςχουν.  
 υμμετζχουμε ςτο padlet https://padlet.com/iodinou/xsxxjc9tziq3z70g. Εκεί μποροφν οι 
εκπαιδευτικοί, οι μακθτζσ/μακιτριεσ/περιβαλλοντικζσ ομάδεσ κ.λπ. να δθμοςιεφςουν τισ 
δράςεισ τουσ, να ςχολιάςουν δράςεισ άλλων, να δουν καλζσ πρακτικζσ, να ξεκινιςουν 
ςυνεργαςίεσ, κ.λπ. 

 Αναρτοφμε τισ δράςεισ και τισ προτάςεισ μασ ςτθ δθμόςια ομάδα Facebook ΟΧΙ ΠΛΑΣΙΚΑ 
ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΜΟΤ https://www.facebook.com/groups/883120098764724/?hc_location=group  
 
ΠΟΣΕ:   

Με αφετθρία τθν 8θ Ιουνίου Παγκόςμια Ημζρα των Ωκεανϊν, ι οποιαδιποτε θμζρα μζχρι 
τισ 12/06/2020, ςφμφωνα με τθν Αρ. Πρωτ.: Φ13/ 68892 /Δ7 /5-6-2020 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ, με 
τθν οποία προτείνεται θ υλοποίθςθ δράςεων για το περιβάλλον, ακολουκοφμε τθν 15θήμερη 
Agenda: 

 

 
ΑΝΑΦΟΡΕ: 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΕΩΝ 

1η ημζρα: Δε χρθςιμοποιϊ πλαςτικά 
μαχαιροπιρουνα και πιάτα. 

8η ημζρα: Χρθςιμοποιϊ ςαποφνι ι ςαμπουάν 
ςε ςτερει μορφι - πλάκα και λζω αντίο ςτο 
πλαςτικό ςτο μπάνιο μου.  

2η ημζρα: το χυμό, ςτον καφζ ι ςτο 
αναψυκτικό δεν ξεχνϊ: Χωρίσ (πλαςτικό) 
καλαμάκι ςασ παρακαλϊ ! 

9η ημζρα: Και αν ζφτιαχνα μόνοσ/θ τα οικιακά 
μου απορρυπαντικά, ςαποφνια… 

3η ημζρα: Ζχω μαηί μου τθν 
επαναχρθςιμοποιοφμενθ τςάντα για τα ψϊνια 
μου.  

10η ημζρα: Αρχίηω τθν εβδομάδα ςτθ δουλειά 
με το ποτιρι, το φλιτηάνι και ό,τι άλλο 
χρειάηομαι επαναχρθςιμοποιοφμενο.  

4η ημζρα: Αποφεφγω όλα τα ςυςκευαςμζνα 
προϊόντα και φροφτα ι λαχανικά ςε πλαςτικζσ 
ςυςκευαςίεσ. Προτιμϊ να αγοράηω προϊόντα 
χφμα.  

11η ημζρα: το ςχολείο, ςτθ δουλειά, ςτον 
περίπατο, ςτθ βόλτα, πάντα με το παγουράκι 
μου για το νερό, αποφεφγοντασ τισ πλαςτικζσ 
ςυςκευαςίεσ νεροφ. 

5η ημζρα: Ετοιμάηω το κολατςιό μου ςτο 
επαναχρθςιμοποιοφμενο ςκεφοσ μου και 
αποφεφγω τισ πλαςτικζσ διαφάνειεσ ι ςακοφλεσ 
μιασ χριςθσ. 

12η ημζρα: Αγοράηω ροφχα από φυτικζσ ίνεσ 
για να αποφφγω τθν διαςπορά των πλαςτικϊν 
ινϊν ςτο νερό. 

6η ημζρα: Παρατθρϊ εάν υπάρχει ςιμανςθ 
Ecocup, ςτα ποτιρια ι ςτισ ςυςκευαςίεσ που 
καταναλϊνω ςτισ εξόδουσ ι ςτα ψϊνια μου. 

13η ημζρα: Αποφεφγω αγορζσ από το 
διαδίκτυο, εκτόσ εάν πρόκειται για εξαιρετικά 
μεγάλθ ανάγκθ, π.χ. πανδθμία, γιατί ςυχνά οι 
ςυςκευαςίεσ των προϊόντων αποτελοφνται από 
πολφ πλαςτικό.  

7η ημζρα: Αποφεφγω τισ μικρζσ ατομικζσ 
ςυςκευαςίεσ (βοφτυρο, μζλι, μαρμελάδα κ.λπ.) 

14η ημζρα: Ζχω ιδθ μειϊςει το πλαςτικό που 
καταναλϊνω και ό,τι χρθςιμοποιϊ το ξεχωρίηω 
για ανακφκλωςθ. 

 15θ θμζρα: ...ςασ αφινουμε να 
αυτοςχεδιάςετε και να μασ προτείνετε ιδζεσ! 

https://padlet.com/iodinou/xsxxjc9tziq3z70g
https://www.facebook.com/groups/883120098764724/?hc_location=group


 No plastic challenge 

 UNESCO: Facts and figures on marine pollution  

 ONU: The No Plastic Challenge 2020  

 Plastic partout ARTE (video)  

 Ellen MacArthur Foundation launches New Plastics Economy Global Commitment  

 to eliminate plastic waste at source 

 Σι υλικά ανακυκλϊνουμε 

 Ερωτιςεισ και απαντιςεισ για τθν ανακφκλωςθ: 

  https://aclcf.squarespace.com/environment 

 http://www.wwf.gr/images/pdfs/med-plastic-report.pdf 
 
Η Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων, Χρυςάννα Διαμαντι. 
                                                                                            
 

 
                        Η Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Κυκλάδων 
 
 

Άννα Ρζππα 

https://noplasticinmyseafr.wordpress.com/la-pollution-plastique-2/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/focus-areas/rio-20-ocean/blueprint-for-the-future-we-want/marine-pollution/facts-and-figures-on-marine-pollution/
https://noplasticinmysea.org/le-no-plastic-challenge-2/
https://youtu.be/EBbdLlc2c1Y
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/a-line-in-the-sand-ellen-macarthur-foundation-launch-global-commitment-to-eliminate-plastic-pollution-at-the-source
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/a-line-in-the-sand-ellen-macarthur-foundation-launch-global-commitment-to-eliminate-plastic-pollution-at-the-source
https://www.eoan.gr/el/content/20/ti-ulika-anakuklonoume
https://esdak.gr/erotiseis-apantiseis-gia-tin-anakiklosi/
https://aclcf.squarespace.com/environment
http://www.wwf.gr/images/pdfs/med-plastic-report.pdf
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