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Ατελής διαχείριση απορριμμάτων στην ξηρά 

80% 
διαχειρίζεται 



Άγνοια, αμέλεια, ατυχήματα  

Τουρισμός, Ναυσιπλοΐα, Αλιεία 

20% 



τα ρέματα 

με τον άνεμο 

την 

απόπλυση 

 της γης 

τα ποτάμια 



 

Μπλέκονται και ακινητοποιούνται 

σε ρηχούς βραχώδεις πυθμένες ή 

καταβυθίζονται σε βαθύτερους 

πυθμένες. 

Περίπου 70% του συνόλου των 

θαλάσσιων απορριμμάτων 

καταβυθίζεται. 

Μεταφέρονται κάθετα στην 

υδάτινη στήλη. 

Επιπλέουν και παραμένουν 

στην επιφάνεια.  Περίπου 

90% των επιπλεόντων είναι 

πλαστικά 



στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον σε όλο το κόσμο. 

Αποτελούν τοπικό και παγκόσμιο πρόβλημα. 

Όσα δεν καταβυθίζονται μπορεί να  μεταφερθούν 

σε ακτές μακριά από το σημείο αρχικής 

εναπόθεσής τους. 

Ίσσος, 
 Κέρκυρα 

Ιόνιο πέλαγος 1000m  
βάθος 



Αρχαία και σύγχρονα κατάλοιπα πολιτισμού 



24 ± 28 items/km2 416±379 items/km2 641±579 items/km2 

1,211±594 items/km2 

Ioakeimidis et al, Marine Pollution Bulletin, 2014 





Ιούλιος 2014 – Φεβρουάριος 2015 

Δειγματοληψίες σε 4 παραλίες  

300 μέτρα ανά παραλία 

Συλλέχθηκε  ~ 1 τόνος σκουπίδια 

Στο συνολικό μήκος των παραλιών 

 

 238.000 κομμάτια 

 

6.5 τόνοι σκουπίδια  !! 
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ο κυρίαρχος του παιχνιδιού! 



Κατάποση των απορριμμάτων 

Μπλέξιμο του σώματος των 

ζώων με τα απορρίμματα 

1 εκατομμύριο πουλιά και 100,000 

θηλαστικά πεθαίνουν κάθε χρόνο. 

Νεκρό δελφίνι που 
‘ξεβράστηκε’ στις ακτές της 
Κροατίας τον Μάιο 2014 



 

Καταστροφή του βυθού και του βένθους 

Συγκέντρωση και διασπορά τοξικών ουσιών 

– Δευτερογενής ρύπανση 

Διαταραχή του οικοσυστήματος των ακτών 

λόγω μηχανικού καθαρισμού. 

  

 

 

 

Βλάβες στις μηχανές των σκαφών 

Ζημιές στα αλιευτικά δίχτυα 

Βλάβες σε νερά ψύξεως βιομηχανιών 

Ρύπανση λιμανιών 

Ρύπανση ακτών 

 

 

 



Με την δύναμη του ήλιου, των κυμάτων, του αέρα  
σπάνε σε όλο και μικρότερα κομμάτια που ονομάζουμε 

 μικροπλαστικά (≤ 5mm).  

Αποδομούνται τα πλαστικά  
στο θαλάσσιο περιβάλλον;  



Μικροπλαστικά σωματίδια χρησιμοποιούνται 
πρωτογενώς από τη βιομηχανία των καλλυντικών 

Καθώς δεν κατακρατούνται από τα φίλτρα των 
μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, καταλήγουν απ’ 

ευθείας στο θαλάσσιο περιβάλλον! 



Μικροπλαστικά αποτελούν την πρώτη ύλη της 
βιομηχανίας των πλαστικών 





Οι Δίνες των Σκουπιδιών στους Ωκεανούς 
 

Αριθμός  
πλαστικών κομματιών 

Βάρος 
πλαστικών κομματιών 

5 τρις εκατομμύρια κομμάτια ! 

250.000 τόνοι ! 

Eriksen et al, 2014 



Ο αφρός της θάλασσας …… δυτικά της Κέρκυρας 

Στην Βόρεια Αδριατική ~500.000 /km2 

14.000/ km2 – 3.000.000 /km2 

 

Αποτελέσματα DeFishGear 



Οι κύριες ουσίες που αποτελούν τα πλαστικά είναι:  

Πολυεθυλένιο, πολυβινυλχλωρίδιο, πολυπροπυλένιο. 

 

Επίσης τα πλαστικά σωματίδια έχουν την τάση να 

προσροφούν ποσότητες επίμονων οργανικών ρύπων 

(PCB’s DDT). 

 

5-6 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ρύπων 

πάνω στα μικροπλαστικά απ’ οτι στο παρακείμενο νερό με 

αποτέλεσμα πιο μεγάλη βιοσυσσώρευση 

  
Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει οτι τα ψάρια τρώνε 
μικροπλαστικά καθώς τα μπερδεύουν με τη τροφή τους.  



Εκτιμάται στο 

στομάχι ενός 

μεσαίου μεγέθους  

γλάρου υπάρχουν 

0.34 g πλαστικού.  

Αντίστοιχη ποσότητα για έναν 

μεσαίου μεγέθους άνθρωπο. 



Προσκόλληση  μικροοργανισμών και αυγών ψαριών με 
αποτέλεσμα τη μεταφορά  των ειδών από θάλασσα σε 

θάλασσα. 

Ioakeimidis 2015, PhD Dissertation 

Οι ακριβείς επιδράσεις των μικροπλαστικών 

στους οργανισμούς και στο οικοσύστημα δεν 

είναι ακόμα γνωστές και είναι ένα αντικείμενο 

αιχμής της επιστημονικής έρευνας. 



Σας ευχαριστώ πολύ ! 


