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ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ : ΠΟΥ ΠΑΜΕ? 







Πλαστικά 
Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του 

Παγκόσμιου Ωκεανού για τον 21ο  Αιώνα 
EDWARD D. GOLDBERG Marine Pollution 

Bulletin, Vol. 31, No 4-12, pp. 152-158, 1995  



Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική  
Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC 
 

«καλή περιβαλλοντική κατάσταση» των θαλάσσιων υδάτων τους μέχρι το 2020 

Τα θαλάσσια απορρίμματα είναι ένα από τα έντεκα χαρακτηριστικά 

ποιοτικής περιγραφής (Descriptor 10) για τον προσδιορισμό της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης.  



Αλλοίωση του υποστρώματος 

Κατακερματισμός Πλαστικών 

 5 τρισεκατομύρια πλαστ.  

269,000 τόννοι στους ωκεανούς 

Plastic  fragmentation (Plos1, 2014) 

1 



Murray R. Gregory 

2009.DOI: 10.1098/rstb.2008.0265 

Τα επιπλέοντα 

απορρίμματα 

μεταφέρουν 

οργανισμούς σε 

απομακρυσμένες 

περιοχές που δεν 

έφθαναν ποτέ χωρίς 

τη «βοήθεια» τους  



Ioakeimidis et al, 2016 



Κατάποση από λάθος  

Περισσότερα από 600 είδη από 

μικροοργανισμούς έως 

 φάλαινες έχουν  

επηρεαστεί από 

 κατάποση πλαστικών 

 Convention on  

Biological Diversity, 67 (2012) 

To 2050 περίπου το 99.8% των 

θαλασσοπουλιών θα έχουν καταπιεί 

πλαστικά .  
Wilcox et al (2015) Proceedings of the 

National Academy of Sciences - PNAS 

Επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή 



Αυτό οφείλεται στο ότι τα μικροσκοπικά φύκια που προσκολλώνται πάνω στα διάσπαρτα 

στις θάλασσες πλαστικά, όταν διασπώνται, αναδίδουν μια οσμή (διμεθυλοσουλφίδιο 

(DMS)) που θυμίζει στα πουλιά το πλαγκτόν (κριλ) που συνήθως τρώνε. 

Γιατί τα θαλασσοπούλια τρώνε πλαστικά ? 

M. S. Savoca, M. E. Wohlfeil, S. E. Ebeler, G. A. Nevitt. Marine plastic 

debris emits a keystone infochemical for olfactory foraging seabirds. 

Science Advances, 2016; 2 (11): e1600395 DOI: 10.1126/sciadv.1600395 

http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1600395


Το «κόστος» περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

πλαστικών στο (ωκεάνιο) περιβάλλον είναι  

40 δισ. δολάρια (UNEP) 
 



Plastic  

% 

Metal  

% 

Fish. Gear 

% 

Mean value 

(Mediterranean 

Sea) 
61.4 16.8 4.5 

Mean value 

(worldwide) 

50.64 30.41 25.39 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ   ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 



Το «αποτύπωμα»  

των απορριμμάτων  

στον Ελληνικό 

θαλάσσιο χώρο 



Μηχανότρατες με υδραετούς (¨πόρτες¨) 

Βενθικά Απορρίμματα  



•   περιοχή 20.06 km2. 

•   3318 απορρίμματα βάρους140 kg. 

•   πυκνότητα:   72 - 437 τεμ./km2 

•    πυκνότητα με το βάρος: 6,7 - 47,4 kg/km2 

•  

Πατραϊκός κόλπος - Ιόνιο 



Υλικό Πλαστικό 56%  
(42-83%) 

Μέταλο 17% 

Γυαλί 11% 

Χρήση Συσκ. αναψυκτικών 32% 

Γενική συσκευασία (πλ. 
Σακούλες) 

28% 

Συσκ. τροφίμων 21% 



Σαρωνικός κόλπος 

100 – 3400 items/km2 



1998 

2000-2003 

2013 

• Σημαντική αύξηση στον αριθμό των         

 απορριμμάτων 

•Ιδια σύσταση 



Ηερομηνίες λήξης 241 απορρίμματα (συν. 3318) 

63% έληγαν μετά την ημερομηνία συλλογής 

(MARPOL 88) (?) 

Αλουμινόκουτα, πλαστικά μπουκάλια και πλαστικές 

σακούλες περίπου το 48% των συνολικών 

απορριμμάτων στον πυθμένα 



• Polyethylene terephthalate (PET) 

• High-Density Polyethylene (HDPE) 

Δείγματα από βαθειά νερά 

με αναγνώσιμη ημερομηνία παρασκευής 

Ioakeimidis et al 2016, Nature S.R 



FTIR-ATR 

Ioakeimidis et al 2016, Nature S.R 



PET 2010A_in (scale bar 200 μm) PET 2010A_out (scale bar 100 μm)  

PET 2011B_in (scale bar 10 μm) PET 2011B_out (scale bar 20 μm) 

Ενώ ελεγχόμενα 

πειράματα είχαν δείξει 

μέχρι σήμερα ότι 

παραμένει σταθερό 

πάνω από 30, 40 ή και 

50 χρόνια, η έρευνα 

αυτή έδειξε ότι η 

επιφάνειά τους αρχίζει 

να αποδομείται και να 

εμφανίζει σημαντικές 

αλλοιώσεις περίπου 

στα 15 χρόνια 

Ioakeimidis et al 2016, Nature S.R 



Ακτές 



ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 





Επιπλέοντα Απορρίμματα  



Χάρτης Χρήσης  

Δυτικός 

Κορινθιακός 

Κόλπος 





 

Πολύ λίγες πλαστικές 
σακούλες ανακυκλώνονται 
(1-3%) οι περισσότερες 
καταλήγουν σε XYTA και ως 
απορρίμματα στο θαλάσσιο 
περιβάλλον κυρίως μέσω 
των ποταμών, καθώς εύκολα 
παρασύρονται από τον 
άνεμο και τη βροχή. 
 
Η Ελλάδα είναι μεταξύ των 
ευρωπαϊκών χωρών με την 
υψηλότερη κατά κεφαλήν 
κατανάλωση πλαστικών 
σακουλών : 363 
σακούλες/κάτοικο /έτος, 
σύμφωνα με το Ινστιτούτου 
Έρευνας Λιανεμπορίου 
Καταναλωτικών Αγαθών 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ  

ΣΑΚΟΥΛΑ  

(<50μ) 

90 μέχρι 2019 

40 μέχρι 2015 



Βενθικά Επιπλέοντα Ακτής 

Πλαστικό (%) 56 83 42-63 

Πλαστική 
σακούλα (%) 

 
28 

 
26-36 

 
5-8 

Η πλαστική σακούλα στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας 

Ετος Πλαστική 

σακούλα 

(αριθμός) 

Θαλάσσια 

απορρίμματα 

(αριθμός) 

Ποσοστό 

(%) 

2010 4666 100591 4.6 

2011 4128 87967 4.7 

2012 1410 27074 5.2 

2013 3494 74324 4.7 



•«Χρέωση», περιβαλλοντικό ανταποδοτικό 

τέλος (5-10 λ.) 

 

•τέλος και στην χάρτινη 

•και στην κομποστοποιήσιμη 

Ένα μόνο μέτρο από μια σειρά μέτρων  

που πρέπει να ληφθούν 



Towing cameras 

Drones 

Έλεγχος της αποτελεσματικότητας  

των πολιτικών 



Ευχαριστώ !! 


