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Γνωρίςτε το Έργο LIFE DEBAG
Την 1η Σεπτεμβρύου 2015 εγκαινιϊςτηκε το ευρωπαώκϐ Έργο LIFE DEBAG
Ολοκληρωμένη εκςτρατεία ενημέρωςησ και ευαιςθητοποίηςησ για τη μείωςη τησ
πλαςτικήσ ςακούλασ ςτο θαλάςςιο περιβάλλον (LIFE14 GIE/GR/001127)
LIFEDEBAG-Integrated information and awareness campaign for the reduction of
plastic bags in the marine environment (LIFE14 GIE/GR/001127), που υλοποιεύται με
τη ςυνειςφορϊ του χρηματοδοτικοϑ μϋςου LIFE τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και
αποςκοπεύ ςτη μεύωςη τησ πλαςτικόσ ςακοϑλασ ςτο θαλϊςςιο περιβϊλλον. Πρϐκειται
για ϋνα ϋργο με επύκαιρα προςτιθϋμενη αξύα, καθώσ μϐλισ λύγουσ μόνεσ πριν, το
Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, αναγνωρύζοντασ την κριςιμϐτητα των επιπτώςεών τησ ςτο
θαλϊςςιο περιβϊλλον, υπερψόφιςε νϋα ευρωπαώκό οδηγύα, ςϑμφωνα με την οπούα τα
κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε. επιτϊςςονται να μειώςουν δραςτικϊ την πιο ευρϋωσ
χρηςιμοποιοϑμενη -«πολϑ λεπτό»- πλαςτικό ςακοϑλα μιασ χρόςησ.
Στο Έργο ςυμμετϋχουν πϋντε φορεύσ με εγνωςμϋνη εμπειρύα ςτα πεδύα τησ προςταςύασ
του παρϊκτιου περιβϊλλοντοσ και τησ διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων και πιο
ςυγκεκριμϋνα: το Πανεπιςτήμιο Πατρών, που είναι και ο Συντονιςτήσ του Έργου
(Εργαςτήριο Θαλάςςιασ Γεωλογίασ & Φυςικήσ Ωκεανογραφίασ, Τμ. Γεωλογίασ,
Τμ. Χημείασ, Τμ. Βιολογίασ), η TERRANOVA Περιβαλλοντική Τεχνική
Συμβουλευτική ΕΠΕ, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η Οικολογική Εταιρία
Ανακύκλωςησ και το Ερευνητικό Πανεπιςτημιακό Ινςτιτούτο Αςτικού
Περιβάλλοντοσ & Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιςτημίου. Την
Πϋμπτη 10 Σεπτεμβρύου, ϐλοι οι παραπϊνω εταύροι, ςυναντόθηκαν ςτην Πϊτρα, ςτο
kick off meeting του ϋργου, θϋτοντασ τισ βαςικϋσ κατευθϑνςεισ και ςτρατηγικϋσ του.
Μϋχρι τισ 31 Μαρτύου 2018, οπϐτε και ολοκληρώνεται η τυπικό διϊρκειϊ του, το ϋργο
LIFE DEBAG θα υλοποιόςει μια ευρεύα εκςτρατεύα ενημϋρωςησ με ϊξονα το τερϊςτιο
οικολογικϐ αποτϑπωμα των πλαςτικών ςακουλών ςτο θαλϊςςιο περιβϊλλον,
φαινϐμενο για το οπούο, παρϊ τισ ανηςυχητικϋσ διαςτϊςεισ που ϋχει λϊβει την
τελευταύα δεκαετύα, η γνώςη των πολιτών εξακολουθεύ να εύναι ιδιαύτερα ελλειμματικό.
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Παρϐτι η διϊχυςη και τα αποτελϋςματα του ϋργου αναμϋνεται να ϋχουν θετικϐ
αντύκτυπο ςε εθνικϐ επύπεδο, βαςικϐ πιλϐτο εφαρμογόσ των δρϊςεών του αποτελεύ το
νηςύ τησ Σύρου. Στο πλαύςιο αυτϐ και ςε ετόςια βϊςη, η πρώτη εβδομϊδα του Ιουνύου
καθιερώνεται ωσ «plastic bag free week», ςτη διϊρκεια τησ οπούασ θα
πραγματοποιοϑνται οι κεντρικϋσ δρϊςεισ ενημϋρωςησ και επικοινωνύασ με τουσ πολύτεσ
και τουσ επιςκϋπτεσ του νηςιοϑ.
Οι δρϊςεισ αυτϋσ θα περιλαμβϊνουν:
• Ενημέρωςη πόρτα-πόρτα ενϐσ μεγϊλου μϋρουσ των κατούκων τησ Σϑρου ςχετικϊ
με τισ επιπτώςεισ τησ πλαςτικόσ ςακοϑλασ.
• Εκπαιδευτικέσ ομιλίεσ και εκπαιδευτικϊ παιχνύδια για παιδιϊ.
• Επιμορφωτικά ςεμινάρια προσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ.
• Στρογγυλά τραπέζια: ενημϋρωςη/ςυζότηςη με εμπλεκϐμενουσ φορεύσ (αρμϐδιουσ
δημϐςιουσ φορεύσ, τοπικϋσ επιχειρόςεισ, καταςτόματα, κ.λπ.).
• Καμπάνια αντικατάςταςησ τησ πλαςτικήσ ςακούλασ ςε ςυνεργαςύα με
επιχειρόςεισ του νηςιοϑ, που ενδιαφϋρονται να ςυμμετϊςχουν ςτισ δρϊςεισ του ϋργου,
ςτισ οπούεσ θα διανεμηθοϑν πϊνινεσ ςακοϑλεσ, με απώτερο ςτϐχο την προώθηςό τουσ
ςτο αγοραςτικϐ κοινϐ, τη βαθμιαύα υιοθϋτηςό τουσ για τη ςυςκευαςύα και μεταφορϊ
των αγορών του και κατϊ ςυνϋπεια τον περιοριςμϐ τησ χρόςησ πλαςτικόσ ςακοϑλασ.
• Έκθεςη εικαςτικών έργων απϐ τουσ μαθητϋσ των ςχολεύων τησ Σϑρου.
• Workshop ανοιχτϊ ςτο κοινϐ με τη ςυμμετοχό διεθνών επιςτημϐνων ςχετικών με τα
θαλϊςςια απορρύμματα.
Η απϐδοςη των δρϊςεων αυτών θα αξιολογηθεύ απϐ το πρϐγραμμα μϋςω τησ
παρακολοϑθηςησ και τησ καταγραφόσ των απορριμμϊτων ςτο περιβϊλλον του νηςιοϑ
ςε ϐλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ.

Σημείωμα προσ τουσ ςυντάκτεσ
1. Η πλαςτική ςακούλα
To μικρϐ βϊροσ, ςε ςυνδυαςμϐ με την υψηλό αντοχό, όταν οι ιδιϐτητεσ που ϋκαναν τισ
πλαςτικϋσ ςακοϑλεσ ιδιαύτερα δημοφιλεύσ και τισ κατϋςτηςαν απϐ τη δεκαετύα του ’70
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ϋνα απϐ τα χαρακτηριςτικϐτερα ςϑμβολα τησ καταναλωτικόσ κοινωνύασ μασ. Τα ύδια
χαρακτηριςτικϊ εύναι αυτϊ που τισ καθιςτϊ απειλό για τα θαλϊςςια οικοςυςτόματα.
Εκτιμϊται ϐτι το 2010 ςτην Ευρώπη χρηςιμοποιόθηκαν 98,6 δισ πλαςτικϋσ ςακοϑλεσ
μεταφορϊσ αγαθών, εκ των οπούων το 89% όταν μιασ χρόςησ (Bio Intelligence Service,
2011). Σϑμφωνα με την ύδια ϋκθεςη, ςτην Ελλϊδα καταναλώνονται 269 ςακοϑλεσ ανϊ
ϊτομο/ϋτοσ. Η αλϐγιςτη κατανϊλωςη/ χρόςη τησ πλαςτικόσ ςακοϑλασ ϋχει ωσ
αποτϋλεςμα την αϑξηςη τησ παραγωγόσ ςτερεών αποβλότων και τη μη βιώςιμη χρόςη
των φυςικών πϐρων.
2. Το ταξίδι τησ πλαςτικήσ ςακούλασ
Οι πλαςτικϋσ ςακοϑλεσ αν δεν καταλόξουν ςε χώρουσ υγειονομικόσ ταφόσ, μποροϑν να
ταξιδϋψουν πολϑ εϑκολα προσ το θαλϊςςιο περιβϊλλον, ϐςο μακριϊ και να
απορριφθοϑν απϐ αυτϐ (π.χ. στο δάσος, στο βουνό, στο ποτάμι, κλπ.). Λϐγω του μικροϑ τουσ
βϊρουσ και τησ ανθεκτικϐτητϊσ τουσ παραςϑρονται απϐ τον ϊνεμο και τη βροχό και
μϐλισ ειςϋλθουν ςτη θϊλαςςα μποροϑν να διανϑςουν μεγϊλεσ αποςτϊςεισ ταξιδεϑοντασ
ςτην επιφϊνεια τησ θϊλαςςασ η/και ςτα μεςϐνερα (μεταξϑ τησ επιφϊνειασ τησ
θϊλαςςασ και του πυθμϋνα), προκαλώντασ μια ςειρϊ απϐ δυςμενεύσ επιπτώςεισ. Σε
ϋρευνεσ που ϋχουν υλοποιηθεύ ςτο βυθϐ τησ Μεςογεύου γϑρω απϐ τισ ακτϋσ τησ
Ιςπανύασ, τησ Γαλλύασ, τησ Ιταλύασ, και τησ Ελλϊδασ ϋχουν αναφερθεύ υψηλϋσ
ςυγκεντρώςεισ απορριμμϊτων (Galgani al., 1995, Ioakeimidis, et al., 2014), ϐπου
περύπου το 77% αυτών όταν τα πλαςτικϊ και απϐ αυτϐ, ςχεδϐν το 90% όταν πλαςτικϋσ
ςακοϑλεσ.
3. Οι επιπτώςεισ
Οι πλαςτικϋσ ςακοϑλεσ αποτελοϑν απειλό για τα ζώα και τα πουλιϊ που ζουν ςτη
θϊλαςςα. Τουλϊχιςτον 1.000.000 πουλιϊ και 100.000 θαλϊςςια θηλαςτικϊ πεθαύνουν
κϊθε χρϐνο απϐ πλαςτικϊ και ϊλλα ςκουπύδια που καταλόγουν ςτο περιβϊλλον (UNEP,
2006). Τα ζώα οδηγοϑνται ςτον θϊνατο εύτε ϋμμεςα λϐγω παγύδευςησ ό τραυματιςμοϑ
ϐπου και περιορύζεται η δυνατϐτητα κύνηςόσ τουσ, επηρεϊζοντασ με αυτϐν τον τρϐπο τη
δυνατϐτητϊ τουσ να βρουν τροφό ό να αποφϑγουν τουσ θηρευτϋσ τουσ, εύτε ϊμεςα
λϐγω αςιτύασ, αςφυξύασ ό πνιγμοϑ.
Επύςησ, προκαλοϑν αιςθητικό ρϑπανςη μειώνοντασ την τουριςτικό αξύα παρϊκτιων
περιοχών, αυξϊνουν το κϐςτοσ τησ εμπορικόσ αλιεύασ καθώσ μπλϋκονται ςτον αλιευτικϐ
εξοπλιςμϐ και προκαλοϑν προβλόματα ςτη ναυςιπλοϏα και ςτισ προπϋλεσ των ςκαφών,
αντύςτοιχα.
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Μια ακϐμα αρνητικό διϊςταςη των πλαςτικών ςακουλών, εύναι ϐτι μποροϑν να
παρϋχουν τισ κατϊλληλεσ προϒποθϋςεισ για τη μετανϊςτευςη ειδών τησ βενθικόσ
μακροπανύδασ, ϐπωσ καταφϑγιο, τροφό, κατϊλληλο υπϐςτρωμα ό και το «μεταφορικϐ
μϋςο» για απούκιςη, καθώσ λϐγω τησ υψηλόσ πλευςτϐτητϊσ τουσ μποροϑν να διανϑουν
μεγϊλεσ αποςτϊςεισ επιπλϋοντασ ςτο θαλαςςινϐ νερϐ, που μπορεύ αποδεδειγμϋνα να
οδηγόςει ςε διαταραχό των τοπικών οικοςυςτημϊτων.
4. Τα μικροπλαςτικά τησ πλαςτικήσ ςακούλασ
Οι πλαςτικϋσ ςακοϑλεσ δεν παραμϋνουν ατϐφιεσ για εκατοντϊδεσ χρϐνια ςτο θαλϊςςιο
περιβϊλλον, αλλϊ κατακερματύζονται ςε αμϋτρητα μικροςκοπικϊ ςωματύδια διαμϋτρου
μικρϐτερησ των 5 χιλιοςτών (μικροπλαςτικϊ), ςε χρονικϐ διϊςτημα μηνών ό ετών,
λϐγω τησ επύδραςησ τησ υπεριώδουσ ακτινοβολύασ και των κυμϊτων/ρευμϊτων και
ϊλλων μηχανικών διεργαςιών. Τα μικροπλαςτικϊ εύτε καταλόγουν ςτα ιζόματα του
βυθοϑ εύτε αιωροϑνται ςτην υδϊτινη ςτόλη και ειςϋρχονται ςτην τροφικό αλυςύδα
μϋςω των οργανιςμών που τα καταναλώνουν μαζύ με το φυτοπλανκτϐν, το οπούο
κυμαύνεται ςτισ ύδιεσ περύπου διαςτϊςεισ.
Σϑμφωνα με ϋκθεςη που δημοςιεϑτηκε ςτο πλαύςιο τησ Σϑμβαςησ για τη Βιολογικό
Ποικιλϐτητα, τα θαλϊςςια απορρύμματα επηρεϊζουν δυςμενώσ 663 θαλϊςςια εύδη. Το
11% περύπου των περιπτώςεων αφοροϑςε ςυγκεκριμϋνα ςε κατϊποςη
μικροπλαςτικών. Οριςμϋνα εύδη ψαριών, πουλιών και ϊλλων ζώων αποβϊλλουν το
πλαςτικϐ εϑκολα, αλλϊ υπϊρχουν και εύδη που δεν ϋχουν αυτόν την ικανϐτητα, λϐγω
τησ καταςκευόσ του πεπτικοϑ τουσ ςυςτόματοσ, με αποτϋλεςμα το πλαςτικϐ να
ςυςςωρεϑεται ςτο ςώμα τουσ. Τα μικροπλαςτικϊ αποτελοϑν ϋνα «τοξικϐ χϊπι» για
τουσ οργανιςμοϑσ που τα καταπύνουν, καθώσ εκτϐσ απϐ τισ τοξικϋσ ουςύεσ που
περιϋχουν απϐ την παραγωγό τουσ (επιβραδυντικϊ καϑςησ, ςταθεροποιητϋσ, κ.α.) και
πολλϋσ απϐ αυτϋσ φαύνεται να επηρεϊζουν το ορμονικϐ ςϑςτημα, μποροϑν να
ςυςςωρεϑουν ςτην επιφϊνειϊ τουσ ϋμμονουσ οργανικοϑσ ρϑπουσ (POPs), (π.χ., PCBs και
φυτοφϊρμακα ϐπωσ το DDT), ςε ςυγκεντρώςεισ δϋκα χιλιϊδεσ φορϋσ υψηλϐτερεσ ςε
ςχϋςη με το θαλαςςινϐ νερϐ που τα περιβϊλλει.
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