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1. Το έργο LIFE DEBAG 
  
 
Το LIFE DEBAG ανέπτυξε και υλοποίησε μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για την πρόληψη - μείωση της ρύπανσης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος από πλαστικές σακούλες. Το έργο ξεκίνησε την 1/9/2015 και 
ολοκληρώθηκε την 31/01/2019, και κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες:  
 
1. δράσεις ενημέρωσης στην πιλοτική περιοχή εφαρμογής του, το νησί της Σύρου, και 
παρακολούθησης της επίδρασής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον και στις καταναλωτικές 
συνήθειες των κατοίκων του νησιού, 
2. δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και διαβούλευσης των εμπλεκόμενων φορέων, 
για τη συν-διαμόρφωση προτάσεων με σκοπό να συμβάλουν στην Ελληνική νομοθεσία. 
 
Το LIFE DEBAG είχε μια επιτυχημένη πορεία και ολοκλήρωση, επιτυγχάνοντας τους 
καθορισμένους στόχους και κατορθώνοντας να βελτιώσει την περιβαλλοντική 
κατάσταση στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον της Σύρου – η οποία μετρήθηκε 
συστηματικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο – μέσω της αποτελεσματικής 
ενημέρωσης του κοινού, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της συμμετοχής των 
εμπλεκόμενων φορέων. Επιπλέον, το LIFE DEBAG κατόρθωσε να επηρεάσει την εθνική 
νομοθεσία για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς αγαθών, μιας-χρήσης, και μέσω της 
διάδοσης των εξαιρετικών αποτελεσμάτων του και της δικτύωσης των συντελεστών 
του, έδωσε ένα καλό παράδειγμα το οποίο προσφέρεται για αναπαραγωγή και 
εφαρμογή σε άλλες περιοχές και για άλλα μίας-χρήσης πλαστικά απορρίμματα. 
 
Το παρόν εγχειρίδιο, έχει ως στόχο να καθοδηγήσει φορείς και ιδιώτες, αλλά και να 
εμπνεύσει την υλοποίηση ολοκληρωμένων εκστρατειών για τη μείωση της πλαστικής 
σακούλας ή άλλων παρεμφερών μιας-χρήσης πλαστικών (π.χ., καλαμάκια, 
μαχαιροπήρουνα, ποτήρια κ.α.), στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
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2. Το περιβαλλοντικό πρόβλημα 
  

Το πρώτο βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος είναι η αναγνώριση της ύπαρξής του. 

Έτσι σχεδιάζοντας μία καμπάνια ενημέρωσης για το κοινό, πρέπει σε αρχικό στάδιο να 

συλλέξουμε όλη την σύγχρονη, επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφορία που συνιστά το 

περιβαλλοντικό πρόβλημα που θέλουμε να προσεγγίσουμε, είτε αυτό είναι το πρόβλημα της 

πλαστικής σακούλας, όπως στην περίπτωση του LIFE DEBAG, είτε κάποιο άλλο/α 

πλαστικό/α μίας-χρήσης. Το υλικό  που θα συγκεντρώσουμε, θα αποτελέσει τη βάση για το 

ενημερωτικό μας υλικό, αλλά και τα βασικά επιχειρήματά μας για να πείσουμε τόσο το κοινό 

όσο και τους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να τους επιστήσουμε την 

προσοχή και να βελτιώσουμε τις γνώσεις τους πάνω στις επιπτώσεις των πλαστικών μίας-

χρήσης, στο φυσικό περιβάλλον και ιδιαιτέρως στο θαλάσσιο. 
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Μερικές βασικές πληροφορίες για τις πλαστικές 
σακούλες 
 

  Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) των απορριμμάτων στο βυθό 

των θαλασσών της Ευρώπης. 

  Μεταφέρονται πολύ εύκολα στη θάλασσα λόγω του αεροδυναμικού/υδροδυναμικού 

σχήματός τους και του μικρού βάρους τους. 

  Είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα απορρίμματα για θαλάσσια ζώα και πουλιά λόγω 

του σχήματός τους (επειδή μοιάζουν με την τροφή τους) μαζί με τα μπαλόνια και τον 

αλιευτικό εξοπλισμό.1  

  Eλάχιστες πλαστικές σακούλες ανακυκλώνονται – μόνο 1-3%. 

  Oι πλαστικές σακούλες, όπως άλλωστε όλα τα πλαστικά, αργά ή γρήγορα 

κατακερματίζονται σε μικροπλαστικά, μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον.2 

  Δελφίνια, φάλαινες, πουλιά και ψάρια βρίσκονται νεκρά με τα στομάχια τους γεμάτα 

πλαστικό, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών σακουλών. Το 2019 μία νεαρή φάλαινα 

ξεβράστηκε νεκρή με 44 κιλά πλαστικό στο στομάχι της, πολλά από τα οποία ήταν 

πλαστικές σακούλες.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Wilcox C, Mallos NJ, Leonard GH, Rodriguez A, Hardesty BD (2016) Using expert elicitation to estimate the impacts of 

plastic pollution on marine wildlife, Marine Policy. 65, 107-114. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.10.014 
2. Eriksen M, Lebreton LCM, Carson HS, Thiel M, Moore CJ, Borrero JC, et al. (2014) Plastic Pollution in the World’s 

Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea. PLoS ONE. 9 (12): e111913. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0111913 

3.  https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/03/whale-dies-88-pounds-plastic-philippines 
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Μερικά ακόμα ανησυχητικά αποτελέσματα ερευνών 
 

-Tα πλαστικά, αργά ή γρήγορα κατακερματίζονται σε μικροπλαστικά, στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή στους ωκεανούς “κολυμπάνε” τουλάχιστον 5 

τρισεκατομμύρια πλαστικά που ζυγίζουν 250.000 τόνους.1 

-Οι Ευρωπαίοι λάτρεις των θαλασσινών, εκτιμήθηκε ότι καταναλώνουν έως και 11.000 

μικροπλαστικά κάθε χρόνο, μαζί με τα θαλασσινά τους.2 

-Οι πλαστικές ίνες είναι πλέον παρούσες στο νερό της βρύσης και στο εμφιαλωμένο, στη 

μπύρα και στο αλάτι. 3 

3. Μπορούμε να αναπαράγουμε το Έργο για 

άλλα πλαστικά που συναντάμε ως απορρίμματα 

στο θαλάσσιο περιβάλλον; 
Η πλαστική ρύπανση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων έχει αναγνωριστεί ευρέως ως ένα 

από τα πιο κρίσιμα σύγχρονα, παγκόσμια προβλήματα. Υπολογίστηκε ότι τις τελευταίες 

6 δεκαετίες έχουν παραχθεί 8.300 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών, οι περισσότεροι από 

τους οποίους αφορούσαν στην κατασκευή προϊόντων μίας-χρήσης. Από αυτά, 

προέκυψαν 6.300 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, περίπου 9% από τα οποία 

ανακυκλώθηκαν, ένα 12% αποτεφρώθηκε και 79% απορρίφθηκαν σε χώρους 

υγειονομικής ταφής ή διέφυγαν στο φυσικό περιβάλλον και τελικά στον παγκόσμιο 

ωκεανό, τον τελικό αποδέκτη4. Τα δέκα πιο συνηθισμένα πλαστικά αντικείμενα μιας-

χρήσης που βρίσκονται στις παραλίες και τις θάλασσες της Ευρώπης, μαζί με τα χαμένα 

και εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία, αντιπροσωπεύουν το 70% του συνολικού 

αριθμού των θαλάσσιων απορριμμάτων. 

Βάσει των παραπάνω, η ανάγκη για δράσεις που θα στοχεύουν στη μείωση των μίας-

χρήσης πλαστικών στην πηγή, όπως ακριβώς έκανε και το LIFE DEBAG με τις λεπτές 

πλαστικές σακούλες, είναι επιτακτική. Έτσι κάθε δέσμη δράσεων, που μας προτείνονται 

στο παρόν εγχειρίδιο από την εμπειρία του LIFE DEBAG, μπορούμε να τις εφαρμόσουμε 

και για κάποια πλαστικά μιας-χρήσης, που μοιράζονται ιδιότητες και χαρακτηριστικά με 

τις λεπτές πλαστικές σακούλες, προσαρμόζοντας κατάλληλα το υλικό που διατίθεται. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Eriksen M, Lebreton LCM, Carson HS, Thiel M, Moore CJ, Borrero JC, et al. (2014) Plastic  Pollution in the World’s 
Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea. PLoS ONE. 9 (12): e111913. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0111913 

2. Van Cauwenberghe L, Janssen C, (2014) Microplastics in bivalves cultured for human consumption. Environmental 
Pollution, 193, 65-70. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.06.010 

3. Kosuth M, Mason SA, Wattenberg EV (2018) Anthropogenic contamination of tap water, beer, and sea salt. PLoS ONE 
13(4): e0194970. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194970 

4. Geyer, R., Jambeck,J.R., Law, K.L. (2017) Production, use, and fate of all plastics ever made. Sci. Adv., 3(7), 
e1700782. https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782 
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4. Δράσεις 
 

4.1. Προσδιορισμός της ισχύουσας κατάστασης και 

του περιβαλλοντικού προβλήματος 
Η πρώτη φάση για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας ενημέρωσης, 

οφείλει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της ισχύουσας κατάστασης σχετικά με την 

πλαστική σακούλα ή το μίας-χρήσης πλαστικό προϊόν που μας ενδιαφέρει να 

εστιάσουμε. Για το LIFE DEBAG, υλοποιήθηκε έρευνα (Αρχική Κατάσταση - Baseline 

Situation) που περιλαμβάνει την ανασκόπηση των δεδομένων παραγωγής, χρήσης και 

διάθεσης, το νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Χώρες Μέλη, τις 

περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των πλαστικών σακουλών. 

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τους πόρους που διαθέτουμε μπορούμε να 

προσαρμόσουμε το βήμα αυτό για την συγκεκριμένη περιοχή ή το πλαστικό προϊόν που 

στοχεύουμε ή/και να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία, τα οποία αλλάζουν με την πάροδο 

του χρόνου. Η κατάσταση εκκίνησης σχετικά με την πλαστική σακούλα καλύφθηκε 

πλήρως στην αντίστοιχη δράση του LIFE DEBAG και η έκθεση που παράχθηκε μπορεί να 

αναζητηθεί στο: Baseline Situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Επικοινωνιακή Στρατηγική  
 

Στη φάση προετοιμασίας του LIFE DEBAG υλοποιήθηκε η χάραξη της επικοινωνιακής 

στρατηγικής του Έργου και ένα σχέδιο διάχυσης των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης (Επικοινωνιακή Στρατηγική), ώστε να αναπαραχθεί και να 

προσαρμοστεί κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο της χάραξης της στρατηγικής 

πληροφόρησης / επικοινωνίας, οφείλουμε να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων που 

θα περιλαμβάνει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, ηλεκτρονικό τύπο, 

τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνο) σε τοπικό ή και σε εθνικό επίπεδο, ανάλογα με την 

περιοχή που θέλουμε να υλοποιήσουμε την εκστρατεία, και μια βάση δεδομένων με 

τους κοινωνικούς εταίρους/εμπλεκόμενους φορείς. 

https://drive.google.com/file/d/1k0vEpZAbI9N-34uKYj4Xi862db83PnSW/view
https://drive.google.com/file/d/1k0vEpZAbI9N-34uKYj4Xi862db83PnSW/view
https://drive.google.com/file/d/1k0vEpZAbI9N-34uKYj4Xi862db83PnSW/view
https://drive.google.com/file/d/1k0vEpZAbI9N-34uKYj4Xi862db83PnSW/view
http://www.lifedebag.eu/wp-content/uploads/2017/10/A2.1-Communication-Strategy-and-Dissemination-Plan.pdf
http://www.lifedebag.eu/wp-content/uploads/2017/10/A2.1-Communication-Strategy-and-Dissemination-Plan.pdf
http://www.lifedebag.eu/wp-content/uploads/2017/10/A2.1-Communication-Strategy-and-Dissemination-Plan.pdf




4.3 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και 

παρακολούθηση του περιβαλλοντικού προβλήματος 

 
Όταν υλοποιείται μία καμπάνια ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

να μπορούμε να αποτιμήσουμε τον αντίκτυπό της με επιστημονικά τεκμηριωμένα, 

χειροπιαστά, αποτελέσματα. Στην περίπτωση του LIFE DEBAG, δεν εστιάσαμε μόνο 

στην επίδραση της καμπάνιας ενημέρωσης στην κατανάλωση της πλαστικής σακούλας 

από τους πολίτες της Σύρου, αλλά αναπτύξαμε επιπλέον, ένα δίκτυο παρακολούθησης 

του ρυπαντικού φορτίου στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού. Η 

παρακολούθηση της ρύπανσης του παράκτιου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας μιας καμπάνιας 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, είναι ένα καινοτόμο στοιχείο του LIFE DEBAG, το 

οποίο από όσο γνωρίζουμε δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.  
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Προκειμένου να αποτυπωθεί η αρχική κατάσταση σχετικά με την κατανάλωση της 

πλαστικής σακούλας στο νησί, και τις ποσότητες που εντοπίζονται στο παράκτιο και το 

θαλάσσιο περιβάλλον του, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες καταγραφές απορριμμάτων, 

πριν από την έναρξη των δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες έρευνες ερωτηματολογίου των καταναλωτών και των 

καταστηματαρχών, σχετικά με την κατανάλωση των πλαστικών σακουλών. Κατόπιν και 

μέχρι το τέλος του Έργου, για να είμαστε σε θέση να έχουμε συνεχή εικόνα του 

αντίκτυπου της εν εξελίξει ενημερωτικής μας καμπάνιας, εξακολουθήσαμε να 

υλοποιούμε συστηματικές καταγραφές πλαστικών σακουλών και θαλάσσιων 

απορριμμάτων σε επιλεγμένες ακτές, και στον πυθμένα δύο επιλεγμένων κόλπων του 

νησιού (Ερμούπολης και Κινίου). Ομοίως, συνεχίστηκαν συστηματικές έρευνες 

ερωτηματολογίων σε καταναλωτές έξω από supermarkets (όπου και καταμετρήθηκαν οι 

πλαστικές σακούλες), σε δίμηνη βάση, ώστε να αποτυπωθεί η τάση κατανάλωσης 

πλαστικών σακουλών στο νησί. Με αυτό τον τρόπο, μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε 

αν οι δράσεις που υλοποιούμε έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών και το περιβάλλον ή αν θα έπρεπε να αλλάξουμε πρακτικές.  

Το υλικό για την καταγραφή απορριμμάτων και πλαστικών σακουλών στις ακτές και τα 

ερωτηματολόγια καταναλωτών και καταστηματαρχών παρέχονται στο Υλικό έρευνας 

πεδίου και Αποτελέσματα ερευνών της έρευνας πεδίου. 
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Σε μια πιο επιστημονική προσέγγιση, κατά τη διάρκεια του LIFE DEBAG, εφαρμόστηκαν 

καινοτόμες μέθοδοι και τεχνολογίες αιχμής, για την αποτύπωση των απορριμμάτων και των 

πλαστικών σακουλών στον πυθμένα 2 κόλπων της Σύρου, όπως τηλεκατευθυνόμενο 

υποβρύχιο όχημα (ROV) και αυτόνομο πλωτό όχημα (USV). Μη-επανδρωμένα εναέρια 

οχήματα (drones) χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό απορριμμάτων σε επιλεγμένες 

παραλίες του νησιού, μια υποσχόμενη μέθοδος ιδιαίτερα για απομακρυσμένες ακτές. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκαν νέες μεθοδολογίες για την αποτύπωση του 

ρυπαντικού φορτίου στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, με τη χρήση έξυπνων, μη-

επανδρωμένων συστημάτων.   

Η συλλογή τέτοιου τύπου «επιστημονικών» δεδομένων, που είναι, πράγματι, δύσκολο να 

συλλεχθούν από το ευρύ κοινό, είχε ευεργετικά αποτελέσματα για την πορεία μίας καμπάνιας 

παρόμοιας με αυτή του LIFE DEBAG. Εικόνες, βίντεο και δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα 

ρύπανσης των απορριμμάτων μιας παράκτιας ή/και θαλάσσιας περιοχής, απεικονίζουν την 

τρέχουσα κατάσταση, ρίχνουν φως σε μια αόρατη πλευρά του προβλήματος και παρέχουν 

αποδείξεις ότι υφίσταται ένα περιβαλλοντικό θέμα, που πρέπει να επιλυθεί με τη λήψη μέτρων 

και την αλλαγή των συνηθειών, όχι μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τοπικά. 

Ταυτόχρονα, η επικοινωνία του θετικού αντίκτυπου στο φυσικό περιβάλλον, εφόσον υπάρχει, 

στους πολίτες και όλους τους κοινωνικούς εταίρους, τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν και να 

ενισχύσουν τις δράσεις, ενώ επιπλέον καλλιεργεί την αίσθηση της δημόσιας ιδιοκτησίας της 

καμπάνιας ενημέρωσης. Καταναλωτές, καταστηματάρχες, τοπική αυτοδιοίκηση κ.α., 

συμμετέχουν ενεργά καθώς, πλέον, γνωρίζουν ότι η αλλαγή της συμπεριφοράς τους επέφερε 

μείωση της ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

Αν και η χρησιμοποίηση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής δεν είναι εφικτή από 

απλούς πολίτες, παρόλα αυτά συνιστάται η εφαρμογή τους σε συνεργασία με ερευνητικούς 

φορείς ή Πανεπιστήμια καθώς το LIFE DEBAG έδειξε ότι αυξάνουν σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα της καμπάνιας. 
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Αποτελέσματα πυκνότητας απορριμμάτων στον πυθμένα του 
Κόλπου της Ερμούπολης, από καταγραφές με υποβρύχια 
κάμερα, στο πλαίσιο του LIFE DEBAG. 





4.4. Χαρτογράφηση και προσέγγιση των κοινωνικών 

εταίρων (stakeholders)  
 

Η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων είναι κρίσιμη για την υλοποίηση μιας 

επιτυχημένης εκστρατείας ενημέρωσης. Το πρώτο βήμα που πρέπει να υλοποιηθεί είναι 

η “χαρτογράφηση” όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η ομαδοποίηση τους βάσει των 

χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε να έχουμε την ευχέρεια να εντοπίσουμε το “που” και 

το “πως” θα προσεγγίσουμε την κάθε ομάδα. Εφόσον τους γνωστοποιήσουμε το 

περιβαλλοντικό πρόβλημα που θέλουμε να θεραπεύσουμε, χρειάζεται να 

αφουγκραστούμε και να ενθαρρύνουμε να καταθέσουν τις δικές τους ιδέες, προτάσεις 

και ενδοιασμούς, και κατόπιν να τους εντάξουμε με ενεργό ρόλο στην εκστρατεία μας, 

καλλιεργώντας αίσθημα δημόσιας ιδιοκτησίας στην καμπάνια που θέλουμε να 

υλοποιήσουμε.  

Στο LIFE DEBAG οι κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς περιελάμβαναν σε τοπικό επίπεδο 

(Σύρος): (α) την Τοπική Αυτοδιοίκηση, (β) τους ιδιοκτήτες και υπαλλήλους εμπορικών 

καταστημάτων, (γ) τους ιδιοκτήτες και υπαλλήλους καταστημάτων εστίασης, (δ) το 

Εμπορικό Επιμελητήριο, (ε) τους τοπικούς συλλόγους/ομάδες με ενδιαφέρον στη 

διαφύλαξη του περιβάλλοντος, (στ) την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

(ζ) τους φοιτητές και τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και φυσικά (η) τους 

πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με την αναγνώριση των 

ομάδων κοινωνικών εταίρων, και τον τρόπο ενημέρωσής τους και ένταξής τους στην 

καμπάνια, που είναι πιθανόν να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, από χώρα σε χώρα, 

καθώς και ανάλογα με το μίας-χρήσης προϊόν του οποίου σκοπεύουμε να περιορίσουμε 

τις επιπτώσεις.  

Οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν: (α) τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής, όπως διάφορους δημόσιους φορείς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), (β) τις περιφερειακές και 

τοπικές αρχές, (γ) τους παραγωγούς πλαστικών σακουλών, συμπεριλαμβανομένων του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου, των παραγωγών πλαστικών, των αντιπροσώπων του 

πλαστικού τομέα και των εισαγωγέων, (δ) τους λιανοπωλητές, ιδίως τις αλυσίδες 

supermarkets, που προσφέρουν στο κοινό λεπτές σακούλες μεταφοράς αγαθών, (ε) τα 

Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα, (στ) το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου 

Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), (ζ) τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, τους  εκπρόσωπους της 

κοινωνίας των πολιτών, καθώς και άλλες ομάδες/ενώσεις. 
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4.5. Εμπλοκή κοινωνικών εταίρων - 

Καταστηματαρχών 

 
Παρόλο, που ο αρχικός σχεδιασμός του LIFE DEBAG ήταν να πραγματοποιηθεί η 

ενημέρωση των καταστηματαρχών στην πιλοτική περιοχή υλοποίησης του Έργου, μέσω 

συναντήσεων, φάνηκε πως αυτή η προσέγγιση δεν ήταν τόσο αποτελεσματική, καθώς ο 

χρόνος των καταστηματαρχών και των εργαζομένων σε καταστήματα είναι πολύ 

περιορισμένος λόγω ωραρίου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι χρειαζόταν αρκετή 

προσπάθεια για να πειστούν ότι το θέμα τους ενδιαφέρει άμεσα, ώστε να προσέλθουν 

σε ενημερωτική συνάντηση. Κατά συνέπεια, κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν διορθωτικές 

κινήσεις, και έτσι αποφασίστηκε να πραγματοποιείται η ενημέρωση των 

καταστηματαρχών πόρτα-πόρτα, με πολλές επισκέψεις και με συνέπεια καθόλη τη 

διάρκεια του Έργου, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διαλόγου και ανταλλαγής των 

εμπειριών αυτών των κρίσιμων κοινωνικών εταίρων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, που 

δείχνει πως κατά την υλοποίηση της εκστρατείας μας οφείλουμε να αφουγκραζόμαστε 

τις ανάγκες των κοινωνικών εταίρων, οι οποίες είναι δυνατό να ποικίλουν από περιοχή 

σε περιοχή και από ομάδα σε ομάδα, και να είμαστε προετοιμασμένοι να έχουμε την 

ευελιξία να τροποποιήσουμε τα αρχικά μας σχέδια.  Ενημερωτικό φυλλάδιο 

καταστηματαρχών. Αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων ενημέρωσης ήταν 215 

καταστηματάρχες της Σύρου, να υπογράψουν εθελοντική συμφωνία του LIFE DEBAG 

για τον περιορισμό της διάθεσης πλαστικών σακουλών. 
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4.6 Πολίτες 

 
Η προσέγγιση και ενημέρωση των πολιτών στην πιλοτική περιοχή υλοποίησης του LIFE 

DEBAG, το νησί της Σύρου, πραγματοποιήθηκε μέσω καμπάνιας πόρτα-πόρτα, όπου 

καταρτισμένα μέλη του LIFE DEBAG ενημέρωσαν τους κατοίκους της Σύρου, με 

επίσκεψη στο σπίτι τους, και τους διένειμαν το ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό 

φυλλάδιο (Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους καταναλωτές) και την εναλλακτική 

λύση, δηλαδή, μια βαμβακερή, ανθεκτική τσάντα, μεγάλης χωρητικότητας.  

Οι πολίτες στη Σύρο ενημερώνονταν, επιπλέον, διαμέσου της συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου για την εκτίμηση του βαθμού της χρήσης της πλαστικής σακούλας, το 

οποίο είχε διττό ρόλο: αφενός την αποτύπωση των τάσεων της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς των Συριανών και αφετέρου την ενημέρωσή τους για το περιβαλλοντικό 

πρόβλημα της πλαστικής σακούλας. 

Στις κεντρικές ενημερωτικές δράσεις του LIFE DEBAG, τις 3 “Εβδομάδες Χωρίς 

Πλαστικές Σακούλες” δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και τη συμμετοχή όλων 

των κοινωνικών εταίρων στις πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις που λάμβαναν χώρα. 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως για την ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων 

πολιτών, τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του Έργου, μία από τις κεντρικές ενημερωτικές 

εκδηλώσεις της “1ης Εβδομάδας Χωρίς Πλαστικές Σακούλες” με ομιλητές τους: Dr 

Francois Galgani, Δ/ντη του τεχνικού group για τα θαλάσσια απορρίμματα στην Ευρώπη 

(Chair of the MSFD technical group marine litter, Chair of the UN ENV/UNESCO/IMO 

group of experts (GESAMP) on plastic in the environment ) και Dr Francoise Claro 

(Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, France), πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία 

Μιαούλη, την κεντρική πλατεία της Ερμούπολης, πρωτεύουσας της Σύρου, και 

προηγήθηκε δημοφιλούς μουσικής εκδήλωσης. Στόχος των απλουστευμένων, αλλά πολύ 

ουσιαστικών παρουσιάσεων, με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά, ήταν η 

προσέγγιση και η επικοινωνία διεθνών, διακεκριμένων επιστημόνων με τους απλούς 

πολίτες, εκτός των ορίων της συμβατικής επιστημονικής/ενημερωτικής ημερίδας, που 

συχνά στην Ελλάδα θεωρούν ότι δεν τους αφορά.  
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4.7. Εμπλοκή κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο 

και συμβολή στην Εθνική Νομοθεσία 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Οι προτάσεις του LIFE DEBAG (Προτάσεις του LIFE DEBAG) για τη νομοθετική 

ρύθμιση περί περιορισμού της πλαστικής σακούλας μίας-χρήσης στην Ελλάδα, όπως 

αυτές προέκυψαν μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, υποβλήθηκαν 

στα διαφορετικά νομοθετικά όργανα συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου. Οι προτάσεις του Έργου συνέβαλαν σημαντικά στην 

διαμόρφωση της νέας ελληνικής νομοθεσίας (Άρθρο 6 του Ν. 4496/2017 και της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β’ 2812/10.8.2017 αριθ. 180036/952/10.8.2017), η οποία 

ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/720/ΕΕ.  

Επιπλέον, στην τελική ημερίδα του LIFE DEBAG υπογράφησαν εθελοντικές συμφωνίες 

από 5 αλυσίδες supermarkets για δράσεις που αναλαμβάνουν σχετικά με τη μείωση 

πλαστικών σακουλών.  

Τα παραπάνω επιτυχή αποτελέσματα, ήταν απόρροια των εντατικών προσπαθειών για 

συγκέντρωση όλων των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο, και της διασφάλισης της 

συμμετοχής υποστηρικτών υψηλού κύρους. Έτσι δίνεται η δυνατότητα ακόμα και σε 

κοινωνικούς εταίρους που αντιτίθενται στους στόχους της καμπάνιας να εκφράσουν τις 

αντιρρήσεις τους και να μοιραστούν τις ανησυχίες και τα αιτήματά τους, με στόχο τη 

σύνταξη προτάσεων που θα υποβληθούν για νομοθετική ρύθμιση και οι οποίες θα 

σέβονται όλες τις κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Με τη διαδικασία 

της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στα fora, δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα 

διαβούλευσης μεταξύ των διαφορετικών κλάδων και ειδικοτήτων, με σκοπό την 

αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων στους τομείς τους, μετά από τις αλλαγές που 

μπορεί να επιφέρει μία επιτυχημένη καμπάνια. 
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Οι κοινωνικοί εταίροι σε Εθνικό επίπεδο, όπως περιγράφονται 

παραπάνω, ενεπλάκησαν στο LIFE DEBAG κυρίως μέσω της 

συμμετοχής τους στα 7 fora διαβούλευσης του Έργου. Τα 

fora διαβούλευσης πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, και το 

γεγονός ότι είχαν τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης, προσέδωσε επιπλέον κύρος, και διασφάλισε τη 

συμμετοχή πολλών κρίσιμων εμπλεκόμενων φορέων.  

http://www.lifedebag.eu/wp-content/uploads/2016/12/parousiasi_voulis.pdf
http://www.lifedebag.eu/wp-content/uploads/2016/12/parousiasi_voulis.pdf
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http://www.lifedebag.eu/wp-content/uploads/2016/12/parousiasi_voulis.pdf
http://www.lifedebag.eu/wp-content/uploads/2016/12/parousiasi_voulis.pdf
http://www.lifedebag.eu/wp-content/uploads/2016/12/parousiasi_voulis.pdf
http://www.lifedebag.eu/wp-content/uploads/2016/12/parousiasi_voulis.pdf
http://www.lifedebag.eu/?page_id=178
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http://www.lifedebag.eu/?page_id=178
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4.8. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9. Δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης των στόχων 
και αποτελεσμάτων 
 

Πολύ σημαντική είναι η μέγιστη γεωγραφική διάχυση των στόχων και των 

αποτελεσμάτων της καμπάνιας μας είτε αυτή υλοποιείται σε τοπικό είτε σε Εθνικό 

επίπεδο. Η διείσδυση του διαδικτύου είναι δεδομένη στην σημερινή εποχή και γι’ αυτό 

το λόγο είναι απαραίτητη η κατασκευή ιστοσελίδας καθώς και/ή σελίδων στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, δεν πρέπει να παραλείπεται η αποστολή δελτίων τύπων 

με τα σημαντικότερα αποτελέσματα της καμπάνιας μας, καθώς και με πληροφορίες για 

το περιβαλλοντικό πρόβλημα και τις λύσεις του. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε 

να δείτε, ως παράδειγμα, την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Έργου 

(http://www.lifedebag.eu, YouTube, facebook, instagram, twitter). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η αξία της «επένδυσης» στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των 

μαθητών, ως αναγκαίας προϋπόθεσης για τη διαμόρφωση υπεύθυνων 

και ευαισθητοποιημένων ενηλίκων, αποτέλεσε σημαντική συνιστώσα 

του LIFE DEBAG, και συνιστάται ισχυρά να συμπεριλαμβάνεται σε 

αντίστοιχες καμπάνιες. Το Εκπαιδευτικό Πακέτο “Λέμε αντίο στην 

πλαστική σακούλα” αποτέλεσε βασικό άξονα της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου LIFE DEBAG, και 

αποτελείται από 6 Φύλλα Εργασίας, 6 Φύλλα Πληροφοριών και Οδηγό 

Εκπαιδευτικών. Το Εκπαιδευτικό Πακέτο είναι διαθέσιμο σε κάθε 

ενδιαφερόμενο μέσα από την ιστοσελίδα του LIFE DEBAG 

(Εκπαιδευτικό Πακέτο LIFE DEBAG). 

 

http://www.lifedebag.eu/
http://www.lifedebag.eu/
http://www.lifedebag.eu/
http://www.lifedebag.eu/
http://www.lifedebag.eu/
http://www.lifedebag.eu/
http://www.lifedebag.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC9bFfadxZvlXy0RcYzhnu_w
https://www.facebook.com/lifedebag/
https://www.instagram.com/lifedebag/
https://www.instagram.com/lifedebag/
https://twitter.com/lifedebag/
http://www.lifedebag.eu/?page_id=109
http://www.lifedebag.eu/?page_id=109
http://www.lifedebag.eu/?page_id=109
http://www.lifedebag.eu/?page_id=109
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Αντί επιλόγου 
 
Εκατοντάδες καμπάνιες ενημέρωσης έχουν υλοποιηθεί, τα τελευταία χρόνια, με στόχο 

τη διάδοση περιβαλλοντικών μηνυμάτων, την αλλαγή συμπεριφορών, την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επαγγελματιών με στόχο τη λύση 

περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Το Έργο 

LIFE DEBAG ήταν μία από αυτές τις καμπάνιες, που ξεχώρισε ως “καλό παράδειγμα” 

κυρίως βάσει τριών σημαντικών συνιστωσών: 

 

1. Δεν περιορίστηκε στα παραδοσιακά μοντέλα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 

εκπαίδευσης αλλά έλαβε υπόψη τις ανάγκες της εποχής μας καθώς και αυτές της 

περιοχής υλοποίησης. 

2. To σύστημα παρακολούθησης του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος 

επιβεβαίωσε, με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, την αποτελεσματικότητα της 

καμπάνιας (βλπ. 4.3). Τα θετικά αποτελέσματα της στο περιβάλλον πρέπει να διαχέονται 

στο ευρύ κοινό. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συνεχίσουν και να 

ενισχύσουν τις περιβαλλοντικές δράσεις τους και ταυτόχρονα καλλιεργούμε ένα αίσθημα 

εμπιστοσύνης και εν τέλει δημόσιας ιδιοκτησίας της εκστρατείας. 

3. Η διαβούλευση με τους κατάλληλους εμπλεκόμενους φορείς, ως εργαλείο για τη συν-

διαμόρφωση νομοθετικών προτάσεων, μπορεί να αποτελέσει μοχλό πίεσης για την 

ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία (βλπ. 4.7). 
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