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ο LIFE DEBAG ανέπτυξε και υλοποίησε μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
την πρόληψη - μείωση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλαστικές σακούλες. ο έργο 
ξεκίνησε την 1 9 201  και ολοκληρώθηκε την 1 01 2019, και υλοποιήθηκε σε δύο βασικούς άξονες: 

δράσεις ενημέρωσης στην πιλοτική περιοχή εφαρμογής του, το νησί της Σύρου, και παρακολού-
θησης της επίδρασής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον και στις καταναλωτικές συνήθειες των 
κατοίκων,

δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών 
σε εθνικό επίπεδο, καθώς και διαβούλευσης των εθνικών εμπλεκόμενων φορέων για συν-
διαμόρφωση νομοθετικών προτάσεων για επίδραση στην Ελληνική νομοθεσία.

ο LIFE DEBAG είχε μια επιτυχημένη πορεία και ολοκλήρωση, επιτυγχάνοντας τους καθορισμένους στόχους 
του, 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 εμπλεκ μενων φορέων. 
Επιπλέον, το LIFE DEBAG κατόρθωσε να επηρεάσει την εθνική νομοθεσία για τις πλαστικές σακούλες μιας 
χρήσης. ο LIFE DEBAG αποτελεί ένα καλό παράδειγμα το οποίο προσφέρεται για αναπαραγωγή και 
εφαρμογή σε άλλες περιοχές και για άλλα μίας-χρήσης πλαστικά απορρίμματα, με βάση τα αποτελέσματά 
του.

1. Το έργο LIFE DEBAG

A.
B.



Εκδηλώσεις Πόρτα - Πόρτα
Ενημερωτικό υλικό

Διανομή πάνινων τσαντών

εναέρια

με υποβρύχια οχήματα

(Σύρος)

a



- ι πλαστικές σακούλες είναι το ένα τρίτο των απορριμμάτων στο βυθό 
των θαλασσών της Ευρώπης.

- Μεταφέρονται πολύ εύκολα στη θάλασσα, λόγω του υδροδυναμικού σχήματός 
τους και του μικρού βάρους τους.

- Είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα απορρίμματα για τα θαλάσσια ώα και τα
πουλιά λόγω του σχήματος και της κατασκευής τους, μα ί με τα μπαλόνια 
αυτά των πάρτι  και τον αλιευτικ  ε οπλισμ .1

- Ελάχιστες πλαστικές σακούλες ανακυκλώνονται, μόνο 1-

- ι πλαστικές σακούλες, όπως όλα τα πλαστικά, αργά ή γρήγορα κομματιά-

ονται. Αυτή τη στιγμή στους ωκεανούς “κολυμπάνε” τουλάχιστον  
τρισεκατομμύρια πλαστικά που υγί ουν 2 0.000 τόνους. 

- ι Ευρωπαίοι λάτρεις των θαλασσινών, εκτιμήθηκε ότι καταναλώνουν 

- ι πλαστικές ίνες είναι πλέον παρούσες στο νερό της βρύσης και στο 
εμφιαλωμένο, στη μπύρα και στο αλάτι.

- Στις ακτές της Μυκόνου έχει βρεθεί φάλαινα φυσητήρας με 100 τεμά ια
πλαστικού στο στομάχι της, συμπερλαμβανομένων σακουλών. 

2. Το περιβαλλοντικό πρόβλημα
Γιατί η πλαστική σακούλα;

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

3. Van Cauwenberghe L,  Janssen C, 2014. Microplastics in bivalves cultured for human consumption. Environmental Pollution,

4. Kosuth M, Mason SA, Wattenberg EV (2018) Anthropogenic contamination of tap water, beer, and sea salt. PLoS ONE 13(4):
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έως και 11.000 μικροπλαστικά κάθε χρόνο, μα ί με τα θαλασσινά τους.

 193, 65-70. DOI: 10.1016/j.envpol.2014.06.010.

  e0194970. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194970 . 
5. http://oceanwildthings.com/2012/06/sperm-whale-death-by-100-plastic-bags.

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 
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Η “Εβδομάδα Χωρίς Πλαστικές Σακούλες” ήταν μια γιορτή για το περιβάλλον όπου για τρεις συνεχόμενες 
χρονιές, τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, υλοποιήθηκαν ενημερωτικές παρουσιάσεις για τις επιπτώσεις των 
πλαστικών σακουλών και τις επανα ρησιμοποιούμενες εναλλακτικές τους. ι παρουσιάσεις πλαισι θηκαν 
απ  μουσικές εκδηλώσεις, περιβαλλοντικά παιχνίδια στην εμβληματική κεντρική Πλατεία Μιαούλη της 
Ερμούπολης, εκθέσεις έργων μαθητών και κατασκευών φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης, 
λειτούργησε ενημερωτικό περίπτερο στην πλατεία συμβολί οντας, ταυτόχρονα, την υποστήριξη του Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης στο LIFE DEBAG.

3.1 Επικοινωνιακή και εκπαιδευτική καμπάνια
στη Σύρο

Επικοινωνιακή καμπάνια3. 
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Καθόλη τη διάρκεια του έργου μοιράστηκαν 1 . 00 
ενημερωτικά φυλλάδια και περίπου 1 .  
επανα ρησιμοποιήσιμες πάνινες τσάντες στους κατοίκους 
και στους επαγγελματίες της Σύρου, ενώ τοποθετήθηκε 
ειδικό φυλλάδιο, μεταφρασμένο σε οκτώ γλώσσες, 
σ εδ ν σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού.
Παρακινούμενοι από το καλό παράδειγμα του προγράμ-
ματος, καταστηματάρχες ανέλαβαν πρωτοβουλίες και 
προμηθεύτηκαν τις δικές τους επαναχρησιμοποιήσιμες 
τσάντες, οι οποίες μάλιστα αρχικά μοιράστηκαν εντελώς 
δωρεάν στους πελάτες τους με την προτροπή να τις 
χρησιμοποιούν αντί των πλαστικών μιας χρήσης.
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Ενημερωτικές και 
καλλιτεχνικές 
δράσεις
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ια την πιο ευαίσθητη περιβαλλοντικά και νεαρότερη μερίδα των κατοίκων στη Σύρου, τους μαθητές, 
πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για την πλαστική σακούλα, τις επιπτώσεις της χρήσης της 
στο περιβάλλον και τις εναλλακτικές της. Επιπλέον, οι μαθητές με τη συμβολή των εκπαιδευτικών των 

μημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Α  Βάθμιας και Β  Βάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, μετά από 
σεμινάριο που παρακολούθησαν οι ίδιοι, αξιοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό του LIFE DEBAG και 
κατασκεύασαν τις δικές τους επαναχρησιμοποιήσιμες τσάντες, οι οποίες εκτέθηκαν και βραβεύτηκαν στην 
“Εβδομάδα Χωρίς Πλαστικές Σακούλες” του 201 . 

1.460 μαθητές από 1  σχολεία της Σύρου ενημερώθηκαν και 2 εκπαιδευτικοί καταρτίστηκαν σε
 σεμινάρια.

Η εκπαιδευτική καμπάνια επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές όπου ενημερ θηκαν 4.6 0 μαθητές από

1 σ ολεία σε Πάρο, άξο, Μύκονο, Αττική και Θεσσαλονίκη. αυτόχρονα, καταρτίστηκαν 4  
εκπαιδευτικοί σε 10 ειδικά σ εδιασμένα σεμινάρια σε Σύρο, Μύκονο, Αττική, Θεσσαλονίκη, Αίγιο, 
Κόρινθο, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία του LIFE DEBAG στην τάξη 
τους.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
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3.2. Επικοινωνίακή εκστρατεία
εθνικής εμβέλειας

• Ιστοσελίδα του έργου: http://www.lifedebag.eu

• Τηλεοπτικό σποτ:
https://youtu.be/dW9j0e6nxs0

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(Facebook, Twitter, YouTube, Instagram)

106 άρθρα στον ηλεκτρονικό τύπο
26 άρθρα στον έντυπο τύπο

39 παρουσιάσεις
σε ημερίδες και εκδηλώσεις

8 παρουσιάσεις σε
ελληνικά και διεθνή συνέδρια

2 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

38.986 μοναδικοί επισκέπτες στην ιστοσελίδα του έργου 
9.379 θεάσεις των ενημερωτικών videos στο facebook 
5.278 θεάσεις του τηλεοπτικού σποτ στο YouTube 
3.528 θεάσεις των ενημερωτικών videos στο YouTube 
2.673 likes στο facebook του έργου
> 560.00 θεάσεις του τηλεοπτικού σποτ μέσω 
των καναλιών επικοινωνίας της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής 
507 tweets

.



3.3. Ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων και
Fora Διαβούλευσης 

ο LIFE DEBAG απευθύνθηκε σε πολλούς εμπλεκόμενους φορείς (stake olders) σε τοπικό (Σύρος) και εθνικό 
επίπεδο. Η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς επαναλαμβανόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα και καθόλη 
τη διάρκεια του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τη διάρκεια των Εβδομάδων Χωρίς Πλαστικές 
Σακούλες, όπου η εμπλοκή τους υλοποιήθηκε μέσω επαφών και κοινών δράσεων με τις τοπικές επιχειρήσεις, 
την τοπική αυτοδιοίκηση, το μήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προ όντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, τοπικούς συλλόγους κ.α. Σε εθνικό επίπεδο, οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετείχαν στα Fora 
διαβούλευσης του LIFE DEBAG περιλαμβάνουν: α) υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, όπως διάφορους 
δημόσιους φορείς, το πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Ελληνικό ργανισμό Ανακύκλωσης 
(Ε Α ), β) περιφερειακές και τοπικές αρχές, γ) παραγωγούς και εισαγωγείς πλαστικών σακουλών και 
πλαστικού, το Εμπορικ  Επιμελητήριο, δ) λιανοπωλητές, ιδίως αλυσίδες σουπερμάρκετ, που προσφέρουν στο 
κοινό λεπτές σακούλες μεταφοράς αγαθών, στ) Πανεπιστήμια και Ερευνητικά δρύματα, ) το Ινστιτούτο 
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η) περιβαλλοντικές ΜΚ , εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών, ομάδες ενώσεις.  Στο πλαίσιο του LIFE DEBAG πραγματοποιήθηκαν συνολικά  ora 
διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, σε εθνικό επίπεδο, τα οποία είχαν τεθεί υπό την αιγίδα του 
Ελληνικού ργανισμού Ανακύκλωσης (E A ) και του πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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H τελική ημερίδα του LIFE DEBAG υλοποιήθηκε 
στις  Δεκεμβρίου του 201   στην Αθήνα, με τη 
συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων επιστημόνων, 
εκπροσώπων ΜΚ  και ργανισμών που 
ασχολούνται με τα θαλάσσια απορρίμματα, 
καθώς και του Dr Francois  Gal ani, Δ ντη της 

εχνικής μάδας για τα Θαλάσσια Απορρίμματα 
στην Ευρώπη, ο οποίος συμμετείχε σε όλες τις 
ενημερωτικές εκδηλώσεις του έργου. ην 
ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους 
περισσότεροι από 1 0 συμμετέχοντες.

3.4. H τελική ημερίδα
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ο έργο συνέβαλε σημαντικά στην ενσωμάτωση της Ευρω-
πα κής δηγίας (201 20) στην ελληνική νομοθεσία, καθώς 
οι συνάντησεις των εμπλεκόμενων φορέων του έργου 
αποτέλεσαν την κύρια διαδικασία διαβούλευσής τους με το 

πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ι προτάσεις του 
έργου υποβλήθηκαν στα διαφορετικά νομοθετικά όργανα, 
συμπεριλαμβανομένου του πουργείου και της Ειδικής 

νιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου καθώς και του Ελληνικού ργανισμού 
Ανακύκλωσης. ς αποτέλεσμα, η ισχύουσα νομοθεσία στην  
Ελλάδα για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας μίας-
χρήσης ( ρθρο 6 του . 4496 201  και Κοινή πουργική 
Απόφαση ΕΚ Β  2 12 αριθ. 1 00 6 9 2 10. .201 ), έ ει 
επηρεαστεί σημαντικά απ  τις προτάσεις του LIFE DEBAG, 
όπως αυτές συνδιαμορφώθηκαν μέσα από τα ora 
διαβούλευσης. Επιπλέον, στην ελική Ημερίδα του Έργου,  
αλυσίδες supermarket  υπέγρα αν την Εθελοντική Συμφωνία 
του LIFE DEBAG για τον περιορισμό των πλαστικών σακουλών, 
παρουσία του κ. . Λιόγκα, Συμβούλου του Αναπληρωτή 

πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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4. Η επίδραση
του Έργου

Επίδραση 
στην Εθνική Νομοθεσία 4.1 



Ερωτηματολόγια στους πολίτες:

Στη Σύρο, υλοποιήθηκαν έρευνες με ερωτηματολόγια 
στους πολίτες, σε συνολικά 1  περιόδους. Στις έρευνες 
περιλαμβάνονταν ερωτήσεις για το πως αισθάνονται οι 
καταναλωτές για τη χρέωση της πλαστικής σακούλας, 
πόσες πλαστικές σακούλες παίρνουν σε κάθε επίσκεψή 
τους στο σούπερ μάρκετ, αν χρησιμοποιούν 
επαναχρησιμοποιήσιμες τσάντες και αν όχι, γιατί  Επί-
σης, ρωτήθηκαν αν γνωρί ουν για τις επιπτώσεις της 
πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον κλπ.

Κατά το πρόγραμμα εντατικής παρακολούθησης της κατανάλωσης πλα-
στικής σακούλας από τους πελάτες των supermarkets του νησιού:

• 17 περίοδοι έρευνας με ερωτηματο-
λόγια πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό 
διάστημα 3 ετών

• 1.500 καταναλωτές συμμετείχαν στην
έρευνα συμπληρώνοντας ένα ειδικά δι-
αμορφωμένο ερωτηματολόγιο.

• 67% ήταν η μείωση της μηνιαίας κατ’
άτομο κατανάλωσης πλαστικής σακού-
λας (από 30 σε 10 τεμάχια)

Επίδραση στην αντίληψη του κόσμου4.2 
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.

.



Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο παράκτιο και 
θαλάσσιο περιβάλλον της Σύρου, ξεκινώντας από 
καταγραφές απορριμμάτων με έμφαση στις 
πλαστικές σακούλες, σε επιλεγμένες ακτές. 
Αργότερα, η έρευνα επεκτάθηκε και στο βυθό, 
παρακολουθώντας τη ρύπανση από απορρίμματα 
στον πυθμένα 2 κόλπων (Ερμούπολης και Κινίου) 
του νησιού, μέχρι τη λήξη του έργου, τον Ιανουάριο 
του 2019. Μέσω της εντατικής παρακολούθησης 
μπορούμε να αποτυπ σουμε τη δια ρονική ε έλι η
των συνηθειών του κόσμου και του ρυπαντικού φορτίου του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Σύρου, ως 
προς τις πλαστικές σακούλες, καθώς και την γενικότερη επίδραση των δράσεων του έργου.
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Κατά το πρόγραμμα εντατικής παρακολούθησης του παράκτιου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Σύρου 
υλοποιήθηκαν:
• 17 δειγματοληψίες απορριμμάτων στις παραλίες και στον πυθμένα του νησιού, σε χρονικό διάστημα 3 ετών.

• 64.562 απορρίμματα συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν στις παραλίες του νησιού, από τα οποία 2.246 (3,5%)
ήταν πλαστικές σακούλες από supermarkets και καταστήματα λιανικού εμπορίου.

• 3.675 απορρίμματα εντοπίστηκαν και ταξινομήθηκαν από τη βιντεοσκόπηση του πυθμένα, από τα οποία τα
314 (8,5%) ήταν πλαστικές σακούλες από supermarkets και καταστήματα λιανικού εμπορίου.

Επίδραση στο περιβάλλον.
Για πρώτη φορά μετρήσιμα 
αποτελέσματα

4.3 
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Θετικά, ως προς την επίδραση του έργου στο περιβάλλον, είναι τα 
αποτελέσματα, ιδιαίτερα μετά την περίοδο που ακολούθησε την 
''κορωνίδα'' της ενημερωτικής εκστρατείας του LIFE DEBAG, την 1η 
“Εβδομάδα Χωρίς Πλαστικές Σακούλες”.

Η επίδραση στο περιβάλλον:
• 85% είναι η μείωση των πλαστικών σακουλών στις παραλίες

της Σύρου.
• 60% είναι η μείωση των πλαστικών σακουλών στον πυθμένα δύο

κόλπων (Ερμούπολης και Κινίου) του νησιού.
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Κοιτώντας τα σκουπίδια 
 “αφ’ υψηλού”

Στη Σύρο και στο πλαίσιο του LIFE DEBAG υλο-
ποιήθηκε εναέρια παρακολούθηση της ρύπαν-
σης των ακτών με τη χρήση εναέριου οχήματος 
(drone), όπου καταγράφηκαν 6.000 τετραγωνικά 
μέτρα ακτής. Στόχος, η αποτύπωση των 
απορριμμάτων και η ανάπτυξη νέων 
μεθοδολογιών, για την αυτόματη καταγραφή των 
απορριμμάτων σε ακτές, ιδιαίτερα σε αυτές 
χωρίς δυνατότητα εύκολης πρόσβασης.
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Το “καλό παράδειγμα” 
    του LIFE DEBAG

Κατά τη διάρκεια του έργου 
υπογράφηκαν δύο Μνημόνια 
Συνεργασίας για την αναπα-
ραγωγή του LIFE DEBAG και σε 
αρκετές περιοχές ξεκίνησαν 
παρόμοιες πρωτοβουλίες 
(Πάρος, Μύκονος, Αστυπάλαια, 
Λιτόχωρο, Σκιάθος, Θήρα, 
Αχαΐα, Κέα, Δήμος Βούλας-
Βάρης-Βουλιαγμένης, κ.α.), ενώ 
πολλοί άλλοι Δήμοι και ορείς 
ε έ ρασαν το ενδια έρον τους 
για αναπαραγωγή του έργου 
και ενημερ θηκαν σ ετικά με 
τις δραστηρι τητες που πρέπει 
να αναλάβουν. ετά την 
επιτυ ή ολοκλήρωση του έργου, 

διατίθεται δωρεάν το ''Replication Handbook'', το οποίο μπορεί να καθοδηγήσει φορείς και ιδιώτες που 
ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη εκστρατεία για τη μείωση της πλαστικής σακούλας ή 
άλλων παρεμφερών σε χαρακτηριστικά και ιδιότητες πλαστικών μίας-χρήσης, στο θαλάσσιο περιβάλλον.

    του LIFE DEBAG
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Pollution by plastics has been reported in many studies(involving 
the geographical distribution, impacts on a variety of organisms, 
as well as sorption of organic pollutants, and interaction with 
microbes, to name but a few) (Takada and Karapanagioti, 2019). 
Polyethylene and oxo-degradable plastic bags are one of the main 
marine litters with significant environmental ramifications. Due to 
their low weight and shape, theycan be transferred by the wind 
in great distances at different directions. Recently the maximum 
record of a plastic bag in Marianna Trench, the deepest point in 
the global ocean, has been recorded by Chiba et al. (2018).

Scientific results have shown increased weight loss of oxo-
degradable polyethylene in contrast with low and high density 
polyethylene under soil conditions but without the formation 
of new functional groups, proof of the polymer degradation. In 
other words, degradation of starch that is the glue of the synthetic 
polymer pieces in an oxo-degradable plastic bag was observed 
but no degradation of the synthetic polymer (Orhan et al., 2004). 
Working with experiments in seawater, Alvarez-Zeferino et al. 
(2015)found that plastic bags tend to fragment before significant
differences in functional groups were identified, i.e. before 
chemical degradation.

In our studies, we took plastic bags from coastal areas and we 
used Scanning Electron Microscopy (SEM)for optical observations, 
i.e. to produce images of the plastic litter surface topography as 
well as to observe microscopic plastic particles and attenuated 
Total Reflectance– Fourier Transform Infrared spectroscopy 
(ATR-FTIR) for the determination of functional groups on polymer 
surface and thus, the identification of plastic samples andthe 
detection of differences in the degradation.We found that both 
oxo-degradable and polyethylene plastics (e.g. shopping bags) 
can break down into microplastics (as seen in the attached photo 
and photomicrographs) before they are chemically degraded.

In conclusion, in the marine environment,many plastic bags may 
be present and persist in the form of microplastics which is highly 
difficul to detect with naked eyes. In this form, it is easier for them 
to diffuse in the environment and to enter the trophic chain (Takada 
and Karapanagioti, 2019). The scientific research on microplastics 
that already exist in the oceansmust be emphasized,while at the 
same time the entrance of macro plastics, such as plastic bags, 
in the aquaticenvironment should be stopped to prevent the 
formation of microplastics if a safer and cleaner environment is 
desired.
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Figures from left to right:Oxo-degradable plastic bag particles in a variety 
of sizes(left), SEM image of a microplastic item (~ 100 μm in diameter) from 
this plastic bag(middle) and SEM image of a crackedarea (~ 10 μm) of this 
microplastic item of the same plastic bag, creating more microplastics 
(right).
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By weight, large plastic debris such as fishing nets, make up the 
largest percentage of plastic floating in our oceans. However, 
by count, microplastics by far exceed the number of plastic in 
our environment (Lebreton, 2018). Thus, as we design policies 
aimed at plastic pollution, we must be mindful to include policies 
specific to microplastics. Because some sources of microplastics 
are unique (e.g., microfibers, tire dust, pre-production pellets), 
policies will also be unique to larger items of plastic waste. As 
such, it is important that we invest time thinking about creative 
and effective solutions for mitigating microplastics.
Microplastics are any plastic particle between 100nm and 5mm 
in size. Although we often think of microbeads when we think 
of microplastics, the term microplastic incorporates a large 
diversity of plastic types, including those that were produced 
as microplastics (e.g., microbeads, pre-production pellets often 
referred to as “nurdles”) and those that are literally degraded 
bits of larger plastic products (e.g., tire dust, microfibers and 
fragments of bottles, bags and film). The former is called 
primary microplastics and the latter is referred to as secondary 
microplastics. Secondary microplastics are the most common 
type of microplastic waste found at sea (Law et al., 2010). Still, we 
must not forget the primary sources of microplastics as well as the 
sources that emit secondary microplastics into the oceans (e.g., 
microfibers). These particles, specifically microfibers, are some of 
the most common microplastic types found in global ecosystems. 
Researchers estimate that there are between 15 and 51 trillion 
microplastic particles floating around in our oceans (van Sebille 
et al., 2015), reaching from the poles to the equator. Microplastic 
particles are found in large concentrations in Arctic sea ice and 
are also present in sediments and wildlife from the deepest parts 
of the ocean. Consequently, this widespread contamination has 
led to the contamination of 100s of species of wildlife across all 
trophic levels. Laboratory studies demonstrate that microplastics 
can lead to mortality, reduced growth, and decreased reproductive 
output in marine animals (Foley et al., 2018; Rochman et al., 2016). 
Although we do not yet understand how they may affect human 

health, they are also found in sea salt, seafood and drinking 
water. 
Although policies that mitigate large plastic debris also reduce 
microplastic debris, we need to make sure we consider 
microplastics when we consider all of the policy options for plastic 
pollution. Policies specific to microplastics may include, but are 
not limited to, emissions standards for microplastics (e.g., from 
washing machine effluent wastewater, stormwater, etc…), filters
on washing machines to trap microfibers, increasing participation 
for operation clean sweep and extend this model to textiles, 
material innovation, and banning microbeads.
The above mitigation strategies are simple solutions to combat 
some sources of microplastics. Still, when it comes to plastic 
pollution, we know the least about sources, fate and effects of 
microplastics. As such, while we begin implementing policies now 
related to known sources of microplastics, we must continue 
to put resources into research that helps us better understand 
what some other sources of microplastics are and which may be 
prioritized for policy based on quantities and risk. 
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Policies for macroplastics are 
relevant to microplastics, but 
some policies for microplastics 
are unique and should also be 
considered
Chelsea M. Rochman
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Plastic bags are a significant source of microplastics that carry 
toxins to marine organisms and humans. “Plastic” is a term 
collectively used for various polymers, of which polyethylene 
(PE) is the most widely used, surpassing polypropylene (PP), 
polystyrene (PS), polyvinyl chloride (PVC), and polyethylene 
terephthalate (PET). The most common application of PE is plastic 
shopping or carryout bags (“plastic bags” hereafter), which have a 
key physicochemical property which is lightweight or low-density. 
Since PE is lighter and has a lower density than water, it can float
on the water surface and travel long distances, as far as the open 
ocean. On the sea surface, PE is exposed to sunlight, leading it to 
break down into smaller pieces or microplastics. 

Plastic products including shopping bags contain additives to 
maintain or increase the properties of plastics such as plasticizers, 
UV stabilizers, and antioxidative agents. Some of them give 
adverse effects on organisms when they are exposed to biota. 
These additives are retained in plastics, even after they are 
fragmented into smaller pieces such as microplastics.  In addition, 
microplastics in the marine environment accumulate pollutants, 
such as oil, PCBs, and organochlorine pesticides from seawater. 
This process that pollutants sorb onto or into plastics is considered 
the “toxification” of plastics. The critical factor of PE in the marine 
environment is that it has the highest capacity of toxification
among all the polymers. Figure 1 illustrates that PE is dispersed 
throughout the globe and that all the PE resin pellets are toxified
with PCBs. The same toxification occurs for PE fragments derived 
from plastic bags because they are made of the same polymer 
type as the resin pellets. 

Ingestion of microplastics by shellfish and fish has been reported 
in recent studies. Because plastics carry pollutants, ingestion 
of plastics by marine organisms can be considered internal 
exposure of the biota to pollutants. We have confirmed the 
transfer of pollutants from ingested plastics to the tissue of the 
shellfish. The amount of plastics used in the experiment was 

larger than those observed in the current marine environment. 
However, the amounts of plastics in the marine environment are 
steadily increasing and microplastics are persistent in the marine 
environment since they cannot be removed once they enter the 
ocean. As a precautionary principle, we must reduce the inputs of 
plastic waste to the sea. Government policies, such as plastic bag 
bans, fees and taxes on single-use carryout bags, have already 
shown to be successful in cities, states, and countries around the 
world, leading to significant reduction of plastic bag usage and 
effectively working as a countermeasure against plastic pollution. 
Regulation of plastic shopping bags is the first step toward 
sustainable society without single-use plastics.

Hideshige Takada, Ph.D
Coordinator of International Pellet Watch (IPW)
Professor
Laboratory of Organic Geochemistry (LOG)
Tokyo University of Agriculture and Technology, Fuchu, Tokyo 183-8509, Japan
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The Mediterranean Sea is one of the most affected areas by 
marine litter in the world with plastics and other artificial polymer 
materials as the most common types of marine litter, representing 
some 80% of the items found. As larger pieces of plastic debris 
fragment into smaller pieces, the highest known concentration 
of microplastics was found in the eastern part reaching up to 64 
million particles per km2 when the highest sea floor concentration 
was discovered in 2019 in the northern Ionian Sea, reaching up 
to 1.3 million items per km2.  The marine litter problem in the 
Mediterranean is exacerbated by densely populated coasts, 30% 
of the world’s maritime traffic the basin’s limited exchanges with 
other oceans, large inputs from large rivers such as the Nile, the 
Po the Rhone rivers, an highly developed coastal tourism, and a 
deficient treatment of waste waters.  Hot spots of accumulation 
have been found, in the eastern Basin, southern Adriatic and, for 
the sea floor, around large cities. 

Entanglement in Plastic or fishing gear and ingestion of debris. For 
example, ingestion of plastics by marine species is one the most 
documented impacts in the Mediterranean with 76 Mediterranean 
affected species belonging to different taxonomic groups including 
invertebrates, fish, sea turtles, seabirds and marine mammals. 
Damage costs to marine ecosystems and the services, for example 
the introduction of alien invasive species and the rafting of species, 
including species at risk such as toxic dinoflagellates of pathogens 
to marine organisms must also be considered despite a limited 
understanding of the detrimental impacts

Marine litter also creates an economic burden on local authorities 
through clean-up costs, and potential loss of income and jobs 
from tourism. The damage and associated social costs also extend 
to other sectors such as aquaculture and fishery where litter 
damages nets and reduce (ghost fishing) catches. Marine litter 
also creates economic pressures on the shipping sector, including 
yachting and risks to human health, via injuries and accidents, or 
through the potential release of chemical substances.  Links to 

human health are, however, not sufficientl addressed especially 
when it comes to nanoplastics, which, may have even greater 
impacts on marine ecosystems with a possible transfer through 
the trophic chain and then human. 

The overall objectives of existing policies on marine litter are 
to provide scientific and technical basis for monitoring and 
develop strategies with stakeholders, industries and NGOs to 
support management practices and propose policy options. The 
main international agreements and conventions (Sustainable 
Development Goal 14 from, UN environment and its Global 
Partnership on Marine litter MARPOL, London and Basel 
conventions, FAO code), global initiatives (G7, G20, International 
Coastal Clean-ups, etc.) and the European directives, including 
the re-examination of the directive on port reception facilities 
provide basic principles to be used all over the basin to support / 
connect actions in different country and contexts and at a variety 
of geographic and governance scales. These frameworks include 
potentials actions and means to evaluate strategies effectiveness
in order to reduce amount and impacts of marine litter. 

Despite the recent advances made within the framework of the 
Barcelona Convention Regional Plan for Marine Litter Management 
in the Mediterranean and the EU Marine Strategy Framework 
Directive (MSFD), there is still a long way ahead to tackle marine 
litter in the basin and reduce the risks posed to Mediterranean 
marine wildlife. The Regional Plan on Marine Litter Management 
in the Mediterranean has been adopted in 2013, as the first legally 
binding instrument at a regional level, also urging to cooperate 
and support monitoring. Together with the MSFD, they both 
support a programme of measures in a coherent and coordinated 
way. The Plastic strategy is planning to reduce the amounts and 
effects of marine litter, supporting recycling, eco-design, the use 
of new materials, the reinforcement of waste water treatment, the 
bans of Single Use Plastics and specific measures for fishing gear. 
It has clearly defined the Mediterranean Sea as a priority

Marine debris in the Mediterranean Sea.
From science to management
Dr. François Galgani
IFREMER, Bastia, Corsica, France
Chair of the MSFD technical group on marine litter
Chair of the Un ENV/UNESCO/IMO group of experts (GESAMP) on plastic in the environment
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Marine litter is a global issue for biota, of which 1,400 species 
have been reported to be  impacted through ingestion and 
entanglement. Seals, cetaceans, turtles and birds as well as fish 
and invertebrates like corals. For example in sea turtles, in 
Mediterranean sea, up to 58% of individuals have been reported 
to be entangled while up to 100% showed marine debris in their 
digestive tract. Debris generate direct mortality but also indirect 
effects which are  deleterious for individuals and may threaten 
the survival of marine species populations. Plastic bags are often 
found in the digestive tract of sea turtles, which probably 
misidentify them as gelatinous preys.  Plastic bags are a main 
issue since they may totally block the digestive transit, and lead 
to the death of the individual. On along term, when having 
ingested a lot of debris, an individual will ingest less natural food 
and suffer of denutrition, with consequences on health (digestive 
pathology) and fitness (growth, breeding success etc.). Entangled 
animals are prevented to move easily, to search for food or 
escape predators, and lots of them will suffer from complications 
due to wounds. Benthic invertebrates, like corals, urchins etc, are 
also impacted by marine debris like plastic bags, which cover and 
in certain cases smother some of them.

The issue is obviously underestimated since the detection of 
specimens impacted by debris is uneasy. Monitoring networks 
and biologists measure the number of stranded or resting 
animals on the coast, or report observations of specimens at sea. 
However this reflects only an unknown part of the entire number 
of interactions that really occurred with debris. Some individuals 
are missed because they float in water column or have sought 
towards sea floor after death, while others have been predated. 

The rate of interaction between debris and marine life depends 
on several factors, in particular the species, the age/
developmental stage of animals, and the density of debris in the 
environment. Marine policies and european projects such as Life 
Debag are consequently not only developping measures for 
tackling the debris issue, but they also contribute to reinforce 
capacities for monitoring the impact, rescue and rehabilitation of 
marine biota. They promote the use of standard procedures for 
measuring the interaction occurrence and impact of debris on 
wildlife in each subregion. They also develop indicators using 
marine biota that are particularly sensitive to marine debris. In 
Mediterranean sea, the loggerhead sea turtle Caretta caretta, 
which is wide distributed and shows a particular propensity to 
ingest and interact with debris, is a common indicator for Marine 
Strategy Framework Directive and UNEP Mediterranean Action 
Plan.

Ingestion and entanglement: 
a critical impact of litter on marine life

Furthermore, detecting ingestion of marine debris is often 
impossible since stranded carcasses are already too degraded 
for enabling any examination. On the other hand, in the case of 
entanglement in fishing material, it is not always possible to 
distinguish if the entanglement is due to true debris (pieces of 
nets, trawls or lines which were abandoned or lost), or reflects an 
interaction with gears during fishing operations. 
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Dr. Françoise Claro
Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, France



Λιγότερα σκουπίδια σημαίνει λιγότερες σακούλες σκουπιδιών.
Η χρέωση της πλαστικής σακούλας μεταφοράς αγαθών με περιβαλλοντικό 
τέλος, μπορεί να μας δώσει το έναυσμα για να απομακρύνουμε σιγά-σιγά 
από την καθημερινότητα μας και άλλα μιας-χρήσης πλαστικά όπως είναι 
τα πλαστικά μπουκάλια, τα καλαμάκια και τα πλαστικά ποτήρια. Όπως 
επίσης και να ανακυκλώνουμε σωστά τις πλαστικές συσκευασίες. Έτσι, 

μειώνουμε  την ποσότητα των σκουπιδιών που παράγουμε στο σπίτι μας 
και έχουμε μικρότερη ανάγκη για πλαστικές σακούλες απορριμμάτων, ενώ 

ανακουφίζουμε το περιβάλλον από τις τεράστιες ποσότητες πλαστικού.
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