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Φύλλο
Εργασίας

Βασισμένο στο Δελτίο Συλλογής Δεδομένων
του Ocean Conservancy
και της HELMEPA

Όσα δεν «πιάνει» το μάτι…
Τα απορρίμματα σε θάλασσες και ακτές αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά
προβλήματα της εποχής μας. Απειλούν την υγεία των ανθρώπων, υποβαθμίζουν τη θαλάσσια ζωή
και επιβαρύνουν την οικονομία των παράκτιων κοινωνιών. Συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού
Καθαρισμού Ακτών (ICC) βοηθάς στη λύση του προβλήματος, βελτιώνοντας την επιστημονική μας γνώση για τις ποσότητες,
τους τύπους και τις πηγές προέλευσης των απορριμμάτων, ώστε να υιοθετήσουμε τις κατάλληλες πρακτικές.

Πώς λειτουργεί ένας καθαρισμός

Καθαρισμός και καταγραφή
απορριμμάτων

Διαχωρισμός
ανακυκλώσιμων

Επεξεργασία
δεδομένων

Δημοσίευση
αποτελεσμάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ονομασία περιοχής:
Ημερομηνία καθαρισμού:
Αριθμός εθελοντών:

Ενήλικες

Παιδιά (μέχρι 12 ετών)

Είδος καθαρισμού: Παράκτιος

Υποβρύχιος

Θαλάσσιος (από σκάφος)

Πόσες σακούλες γεμίσατε;

Συνολικό βάρος (κιλά):

Έκταση καθαρισμού

(μέτρα):

Πόσες σακούλες με ανακυκλώσιμα γεμίσατε;

Συνολικό βάρος ανακυκλώσιμων:

Βρήκατε κάποιο νεκρό ή τραυματισμένο ζώo;

Αξιολόγηση σε 1 λεπτό
Τι βρήκα πιο ενδιαφέρον στη δραστηριότητα: ...................................................................................................
Τι βρήκα λιγότερο ενδιαφέρον στη δραστηριότητα: ..........................................................................................
Τι με δυσκόλεψε στη δραστηριότητα: ................................................................................................................
...Και μια αναπάντεχη διαπίστωση ή σκέψη μου: .............................................................................................

Πολίτης-Επιστήμονας: Μαζέψτε και καταγράψτε όλα τα αντικείμενα που θα βρείτε στον πίνακα,
όσο μικρά κι αν είναι. Τα δεδομένα σας είναι σημαντικά για τους επιστήμονες
που παρακολουθούν τα θαλάσσια απορρίμματα.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Χάρτινες σακούλες:.................................

=

7

Μη χρησιμοποιείτε λέξεις ή

 αλλά μόνο αριθμούς
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Πλαστικά μπουκάλια

Αποτσίγαρα
Συσκευασίες τσιγάρων/καπνού
Συσκευασίες τροφίμων (τσιπς, παγωτά, κλπ.)
Συσκευασίες τροφίμων πλαστικές (κεσεδάκια κλπ.)
Πώματα μπουκαλιών πλαστικά
Πώματα μπουκαλιών μεταλλικά
Φελλοί
Καπάκια συσκευασιών πλαστικά
Καλαμάκια

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Σημαδούρες/πλωτήρες
Παγίδες, δίχτυα & κομμάτια
Σκοινί (1μ. = 1τμχ.)
Πετονιά (1μ.=1τμχ.)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ:
Φάρμακα
Σύριγγες
Πάνες
Άλλα
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ΣΥΝΟΛΟ
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Γυάλινα μπουκάλια
Κουτιά αλουμινίου (αναψ./ μπίρες)
Κονσέρβες
Πλαστικές σακούλες σουπερμάρκετ
Χάρτινες σακούλες
Απλές πλαστικές σακούλες
Πιάτα/ποτήρια χάρτινα
Πιάτα/ποτήρια πλαστικά
Μαχαιροπίρουνα πλαστικά

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Συσκευασία εξάδας αναψυκτικών/μπίρας
Άλλες συσκευασίες πλαστικές/φελιζόλ
Πλαστικά δοχεία (λιπαντικά κ.ά)
Ιμάντας συσκευασίας κιβωτίων

=
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=
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:
Ηλεκτρ. συσκευές (πλυντήρια, ψυγεία κ.ά.)
Μπαλόνια
Αναπτήρες
Οικοδομικά υλικά (παλέτες, κ.ά.)
Βαρέλια
Λάστιχα
Μπαταρίες
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ΣΥΝΟΛΟ #

ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (μέχρι 2,5 εκ.):
Κομμάτια από φελιζόλ

=
=
=

Κομμάτια από γυαλί
Κομμάτια από πλαστικό

2,5 cm
Πραγματικό
μέγεθος

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (που σας έκαναν εντύπωση):
1.

2. 			

3.

4.

5. 			

6.
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Παρακαλούμε στείλτε συμπληρωμένο το Δελτίο
μαζί με τις φωτογραφίες σας στα γραφεία της HELMEPA,
Περγάμου 5, 171 21 Νέα Σμύρνη, φαξ: 210 9407327, environment@helmepa.gr

