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H iSea πρόσφατα ανέπτυξε τη δράση Οργάνωσε τον δικό σου Καθαρισμό Παραλίας 

που αφορά την υλοποίηση καθαρισμών σε παράκτια τμήματα υδάτινων 

οικοσυστημάτων με την παράλληλη συλλογή δεδομένων για τα απορρίμματα που 

συλλέγονται από τους καθαρισμούς. Η Φόρμα Καταγραφής Καθαρισμού Παραλίας 

(Παράρτημα Ι) έχει δημιουργηθεί με βάση τη λίστα απορριμμάτων της Οδηγίας-πλαίσιο 

για τη Θαλάσσια Πολιτική (Marine Strategy Framework Directive, MSFD, 2008/56/ΕΚ)1 

και σε συνάφεια με τις φόρμες καταγραφής που χρησιμοποιούνται ήδη από τις τοπικές 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, για να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αξιοποιήσιμα 

τα δεδομένα που συλλέγονται. Η iSea έχει επιλέξει ως μέσο υλοποίησης της δράσης 

την έρευνα πολιτών, δηλαδή τη συμμετοχή «εθελοντών-μη ερευνητών» στη 

διαδικασία της συλλογής δεδομένων, με την παρακίνηση της συμπλήρωσης της 

Φόρμας Καταγραφής με στόχο τη λύση σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων2. 

Επιπλέον, η έρευνα πολιτών λειτουργεί αφενός ως μέσο ευαισθητοποίησης και 

κινητοποίησης των πολιτών στα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα και αφετέρου ως 

εργαλείο συλλογής μεγαλύτερης έκτασης δεδομένων για την επιστημονική κοινότητα.  

Για τους λόγους αυτούς, η iSea δίνει έμφαση στην παρακίνηση της συμμετοχής της 

τοπικής κοινωνίας στις κατά τόπους περιοχές, μέσω της επικοινωνίας των δράσεων στα 

τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής,  αλλά και στην 

ανάπτυξη συνεργασιών με Φορείς Διαχείρισης και λοιπούς εμπλεκόμενους στη χρήση 

των υδάτινων οικοσυστημάτων. Ο στόχος της δράσης είναι τόσο η ενδυνάμωσή της 

με την αύξηση της συμμετοχής διαφορετικών ομάδων της τοπικής κοινότητας, όσο και 

ο εντοπισμός των βασικών πηγών επιφόρτισης και η εξεύρεση μέτρων διαχείρισης που 

θα έχουν θετικό αποτέλεσμα τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την τοπική κοινωνία.  

Για να το πετύχει αυτό η iSea είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις της MSFD,  

προσπαθώντας με τη συλλογή δεδομένων στο επόμενο διάστημα να δημιουργήσει ένα 

δείκτη φορτίου απορριμμάτων που θα χαρακτηρίζει τις διαφορετικές παραλίες 

σύμφωνα με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και επιβαρύνσεις που δέχονται, 

πιστεύοντας ότι θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του προβλήματος 

των υδάτινων απορριμμάτων. 

Από την έναρξη της δράσης Οργάνωσε τον δικό σου Καθαρισμό Παραλίας,  

επιλέχθηκε η τακτική υλοποίησή της στην περιοχή του Δέλτα του Αξιού, λόγω της 

υψηλής περιβαλλοντικής τους αξίας αλλά και της σημαντικότητάς της για την τοπική 

αλιευτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, το Δέλτα του Αξιού ανήκει σε ένα από τα 

σημαντικότερα υδρολογικά συμπλέγματα της χώρας μαζί με το δέλτα του Αλιάκμονα, 

το εκβολικό σύστημα του Γαλλικού ποταμού, τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου και τους 

υγροτόπους της Νέας Αγαθούπολης και της Αλυκής Κίτρους. Επιπλέον, η περιοχή 

ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο οικολογικών περιοχών Natura 2000 και προστατεύεται 

από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσαρ3. Ο Θερμαϊκός κόλπος αποτελεί μία ημίκλειστη λεκάνη 

επιφάνειας 103.147 km2, που φιλοξενεί πλήθος αλιευτικών δραστηριοτήτων με 

σημαντικότερες οικονομικά για την Ελλάδα αυτές του κλάδου των μυδοκαλλιεργειών 

(Mytilus galloprovincialis) και της ιχθυόσκαλας της Μηχανιώνας. Πέρα από τις πιέσεις 

που δέχεται ο Θερμαϊκός από την αλιευτική δραστηριότητα, επιβάρυνση προκύπτει και 

                                                                 
1 Marine Strategy Framework Directve, Task Group 10 report, European Commission/JRC/Ifremer/ICES 2010. 
2 Green Paper on Ci tizen Science, European Commission, 2014 
3 http://axiosdelta.gr 
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από την παρουσία ενός μεγάλου αστικού κέντρου, αυτό της πόλης της Θεσσαλονίκης, 

τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας τόσο σε πληθυσμό όσο και ως εμπορικό 

λιμάνι.  

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δυο καθαρισμοί στην περιοχή του Δέλτα του 

Αξιού. Ο πρώτος αφορούσε τον Όρμο Κάβουρα στις 08 Μαΐου 2016 με τη συμμετοχή 

12 εθελοντών και μελών της iSea. Κατά τη διάρκεια αυτού του καθαρισμού 

συλλέχθηκαν 10 σακούλες απορριμμάτων σε μήκος μόλις 100μ. Από το πρώτο ήδη  

καθαρισμό έγινε εμφανής η επιφόρτιση της περιοχής με απορρίμματα αλιευτικής 

δραστηριότητας και υδατοκαλλιεργειών. Στη συνέχεια, ακολούθησε η επικοινωνία και 

η επίσκεψη μελών της iSea στο Φορέα Διαχείρισης Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα με την 

πρόθεση να πραγματοποιηθούν συντονισμένες δράσεις. Ο Φορέας Διαχείρισης, 

λειτουργώντας υποστηρικτικά στη δράση της iSea, ενημέρωσε για τα φυσικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής που υπάγεται στην αρμοδιότητα του και με την 

καθοδήγησή του οργανώθηκε ο δεύτερος καθαρισμός στην περιοχή στο εκκλησάκι του 

Αγίου Νικολάου. Η επιλογή της τοποθεσίας έγινε καθώς όπως σημειώθηκε, διεξάγονται 

σπάνια καθαρισμοί σε αυτή. Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 09 Οκτωβρίου 2016 με 

τη συμμετοχή 15 εθελοντών, μελών της iSea και προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. 

Συνολικά, συλλέχθηκαν 50 σακούλες απορριμμάτων σε μήκος 100μ, με το βάρος τους 

να ξεπερνά τα 100 κιλά.  

 

Εικόνα 1: Δράσεις Καθαρισμού Παραλίας στην περιοχή του Αξιού. Αριστερά: Όρμος Κάβουρα. Δεξιά: Περιοχή στο 

εκκλησάκι Αγ. Νικολάου. 

Με την πραγματοποίηση και του δεύτερου καθαρισμού στην περιοχή του Δέλτα του 

Αξιού έγινε εμφανέστερο το αποτύπωμα της αλιευτικής δραστηριότητας που λαμβάνει 

χώρα στην περιοχή, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των απορριμμάτων αποτελούσε 

απόρροια αυτής της δραστηριότητας.   

Σύμφωνα με την ανάλυση που προέκυψε από τη Φόρμα Καταγραφής της iSea που 

συμπληρώθηκε στους δύο καθαρισμούς, σχεδόν η πλειονότητα των απορριμμάτων, με 

ποσοστό 92% ανήκει στην κατηγορία των πλαστικών, ενώ ακολουθούν τα γυάλινα 

(6%) και οι πολυεστέρες (2%, Εικόνα 1).  
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Επιπλέον, διαφοροποίηση παρατηρήθηκε στην περιοχή του Αγ. Νικολάου όπου 

σημειώθηκε παρουσία υψηλής ποσότητας αντικειμένων από πολυεστέρα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι για την παρούσα έκθεση επιλέχθηκαν οι κατηγορίες των απορριμμάτων 

που εμφάνισαν την υψηλότερη παρουσία και κατηγορίες όπως τα χάρτινα και τα ξύλινα 

αφαιρέθηκαν λόγω πολύ χαμηλής συγκριτικά εμφάνισής τους στις περιοχές 

καθαρισμού.  

Μία σημαντική διαφορά που προέκυψε μεταξύ των περιοχών είναι στον αριθμό της 

ποσότητας των απορριμμάτων. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 2) σημειώνονται τα 

απορρίμματα με την υψηλότερη εμφάνιση για την κάθε περιοχή. Όπως έγινε αντιληπτό 

τόσο από τα μέλη της iSea όσο και του Φορέα Διαχείρισης, η περιοχή του Αγ. Νικολάου 

εμφάνισε κατά πολύ υψηλότερο αριθμό απορριμμάτων από τον Όρμο Κάβουρα, καθώς 

και κατά τη διάρκεια των καθαρισμών οι σακούλες που συλλέχθηκαν στον Αγ. Νικόλαο 

ήταν 5πλάσσιες από τον Όρμο του Κάβουρα (50 έναντι 10 αντίστοιχα) με κοινή έκταση 

παραλίας.  

Παρά τη διαφορετική ποσότητα απορριμμάτων που συλλέχθηκαν από τις δύο 

περιοχές, τα απορρίμματα που εμφανίζονται συχνότερα είναι τα ίδια και στις δύο και 

αποτελούν κυρίως απόρροια της αλιευτικής δραστηριότητας που βρίσκονται στην 

περιοχή. Συγκεκριμένα και για τις 2 περιοχές, τα απορρίμματα με τη μεγαλύτερη 

ποσότητα ήταν δίχτυα ή τμήματα διχτυών μικρότερα από  50 εκ., λεπτά σχοινιά και 

πλαστικά κομμάτια μικρότερα από 5 εκ.  

Μικρότερη αλλά υψηλή παρουσία εμφάνισαν και τα πλαστικά μπουκάλια, τα πώματα 

και καπάκια μπουκαλιών και τα κομμάτια γυαλιού.  

 

Εικόνα 2: Κατηγορίες απορριμμάτων για τις περιοχές καθαρισμού στο Δέλτα του Αξιού. 
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Εικόνα 3: Τα απορρίμματα με τη συχνότερη εμφάνιση ανά περιοχή Καθαρισμού Παραλίας. 

 

Από την παρούσα έκθεση αλλά και τη γενικότερη δράση των καθαρισμών στην 
περιοχή του Δέλτα Αξιού προέκυψε ότι τα απορρίμματα με συχνότερη εμφάνιση 
αφορούν αλιευτικές δραστηριότητες και πιο συγκεκριμένα των υδατοκαλλιεργειών που 
βρίσκονται στην περιοχή. Τα δίχτυα ή τμήματα  διχτυών και σχοινιών που 
χρησιμοποιούνται στις μυδοκαλλιέργειες ήταν ένα από τα συχνότερα απορρίμματα και 
στους δύο καθαρισμούς με συντριπτική πλειοψηφία. Σημαντικό είναι επιπλέον να 
σημειωθεί ότι το δίκτυο των κάδων είναι αρκετά αραιό στην περιοχή καθιστώντας 
ακόμα πιο δύσκολη τη συλλογή των απορριμμάτων. Επιπλέον, το προσωπικό του 
Φορέα Διαχείρισης επέλεξε την περιοχή στο εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου, καθώς όπως 
σημειώθηκε, είναι μία από τις περιοχές που δεν καθαρίζεται τακτικά. Αυτός μπορεί να 
είναι ένας από τους λόγους που τα απορρίμματα ήταν κατά πολύ περισσότερο από τον 
Όρμο του Κάβουρα.  Ωστόσο, πολλές είναι οι παραλίες που δεν έχουν καθαριστεί ποτέ 
ή καθαρίζονται περιστασιακά. Ο Φορέας Διαχείρισης Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα φέτος 
διοργάνωσε την 6η εκστρατεία εθελοντικού καθαρισμού με τη συμμετοχή εθελοντών, 
συλλόγων, τοπικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, συμβάλλοντας 
σημαντικά στη μείωση του προβλήματος των απορριμμάτων. Το υψηλό φορτίο όμως 
απορριμμάτων που εντοπίζεται σε πολλές παράκτιες εκτάσεις της περιοχής απαιτεί τη 
λήψη διαχειριστικών μέτρων για την επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων στο 
Δέλτα του Αξιού  και την από κοινού συμμετοχή των επιμέρους εμπλεκόμενων στη 
χρήση αυτών των υδάτινων οικοσυστημάτων. Παράλληλα, με βάση το φορτίο 
απορριμμάτων στο παράκτιο τμήμα της περιοχής και το γεγονός ότι η δραστηριότητα 
που συνεισφέρει το μεγαλύτερο κομμάτι εντοπίζεται στο θαλάσσιο τμήμα 
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(μυδοκαλλιέργειες) θεωρούμε πως αντίστοιχα και το υποθαλάσσιο τμήμα της περιοχής 
θα φέρει ανάλογο φορτίο απορριμμάτων ίδιας ποιότητας. Η iSea από τα πρώτα 
δεδομένα που έχει συλλέξει  για την ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του Αξιού, τόσο από 
τη διεξαγωγή των καθαρισμών, όσο και από την περαιτέρω επικοινωνία με το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, κρίνει απαραίτητο το εξής προκαταρκτικό πλαίσιο 
κινήσεων: 

1. Σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης να γίνει καταγραφή των 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στις παράκτιες και υδάτινες περιοχές 
της προστατευόμενης περιοχής και οι οποίες παράγουν απορρίμματα.  

2. Η δημιουργία ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης που θα απευθύνεται στην 
αλιευτική κοινότητα και θα αφορά τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των 
απορριμμάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες.  

3.  Η επικοινωνία με το δήμο Δέλτα με στόχο την τοποθέτηση κάδων στην περιοχή 
των μυδοκαλλιεργητών και την εξασφάλιση της αποκομιδής των σκουπιδιών.  

4. Παράλληλα, η διεξαγωγή και άλλων δράσεων καθαρισμού με στόχο αφενός την 
απόκτηση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας όσο αφορά την ένταση, την έκταση 
και τις πηγές των απορριμμάτων αφετέρου την παρότρυνση της συμμετοχής 
μεγαλύτερου τμήματος της τοπικής κοινωνίας στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος.  

5. Προκαταρκτική μελέτη του υποθαλάσσιου τμήματος  με στόχο να συλλεχθούν 
πληροφορίες για τον όγκο και την ποιότητα των θαλάσσιων απορριμμάτων, 
ώστε να προετοιμαστεί οργανωμένος υποβρύχιος καθαρισμός με στόχο τη 
βελτίωση και του υποθαλάσσιου τμήματος. 

Tέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως τo υψηλό φορτίο απορριμμάτων στην 
περιοχή του Αξιού δεν έχει μόνο περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό αντίκτυπο. Η 
επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της στις επιπτώσεις που δύναται να 
φέρουν τα υδάτινα απορρίμματα όχι μόνο στους οργανισμούς που φιλοξενούν αλλά 
και στην ανθρώπινη υγεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβλήματος είναι αυτό 
των μικροπλαστικών, δηλαδή πλαστικών τμημάτων μικρότερων των 5 mm διαμέτρου 
που προκύπτει από τη διάσπαση μεγαλύτερων τμημάτων πλαστικού που βρίσκονται 
στις παραλίες ή χρησιμοποιούνται σε πλήθος προϊόντων καθημερινής χρήσης (όπως οι 
οδοντόκρεμες και οι κρέμες προσωπικής φροντίδας).  Τελευταίες μελέτες αποδεικνύουν 
την προτίμηση των θαλάσσιων οργανισμών στην κατανάλωση μικροπλαστικών έναντι 
της φυσικής τους τροφής και της μεταφοράς τους μέσω της τροφικής αλυσίδας στον 
άνθρωπο. Με τον τρόπο αυτό, η απροσδιόριστη διάσπαση του πετρελαίου που 
αποτελεί τη δομική χημική σύσταση των μικροπλαστικών, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
όχι τους οργανισμούς που φιλοξενούν τα υδάτινα οικοσυστήματα αλλά και τη δημόσια 
υγεία4.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 Microplastic particles threaten fish larvae, Science, Uppsala University, 2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Φόρμα Καταγραφής Καθαρισμού Παραλίας 

 

 


