


 11.500 τόνοι πλαστικών διαρρέουν ετησίως 

στις Ελληνικές θάλασσες

 Αν δεν αλλάξουμε άμεσα τα πράγματα, έως το

2050 θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά στη 

θάλασσα απ’ ό,τι ψάρια

 Ελλιπή δεδομένα για πλαστική ρύπανση σε 

ελληνικές παραλίες

 Παγκοσμίως όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

αναλαμβάνουν εθελοντική δράση για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος



Το «Υιοθέτησε μια παραλία», είναι ένα πρόγραμμα πανελλαδικής 

εμβέλειας στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να "υιοθετήσουν“

παραλίες ή περιοχές του παράκτιου χώρου.



 Η μεγαλύτερη citizen science πρωτοβουλία 

για την ανάδειξη του προβλήματος της 

πλαστικής ρύπανσης των παραλιών της 

Ελλάδας

 Πρόγραμμα παρακολούθησης ρύπανσης

 Αποτύπωση της κατάστασης και καταγραφή 

απορριμμάτων/ καθαρισμός της παραλίας-

περιοχής



 Δημιουργία ομάδας "Υιοθεσίας"

 "Υιοθεσία" παραλίας

 Παρακολούθηση- καταγραφή- καθαρισμός

 Πραγματοποίηση δράσης 2- 4 φορές τον χρόνο

 Εγγραφή και χρήση του απαραίτητου υλικού από 

την ιστοσελίδα wwf.adoptabeach.gr

 Καταχώριση ευρημάτων από τους καθαρισμούς 

στην ιστοσελίδα



Συλλογή ανοιχτών 
διαθέσιμων δεδομένων 
που θα αποτελέσουν 
υπόβαθρο ερευνών και 
μοχλό άσκησης πίεσης 
προς Δήμους- Αρχές

Συλλογή δεδομένων
για την κατάσταση της 
πλαστικής- παράκτιας 
ρύπανσης

Citizen science δράση

με την πολύτιμη εμπλοκή 

σχολείων/ εθελοντικών 

ομάδων/ ομάδων νέων/ 

συλλογικοτήτων

Ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση πολιτών 
για την μείωση των 
πλαστικών μιας χρήσης



 Οδηγίες υλοποίησης δράσης

 Φόρμες καταγραφής

 How to videos

 Online webinars

 Εκπαιδευτικό υλικό για σχολεία

 Ειδική ιστοσελίδα



 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τελευταίες 

τάξεις του δημοτικού και τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση

 Δραστηριότητες στην τάξη

 Δραστηριότητες στην παραλία

 Ενεργή συμμετοχή μαθητών σε ένα 

πρόγραμμα citizen science

 Κατανόηση του προβλήματος της πλαστικής 

ρύπανσης

 Αλλαγή συμπεριφοράς μαθητών







Το έργο «Υιοθέτησε μια παραλία: ενιαία πλατφόρμα κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης πολιτών για την πρόληψη της χρήσης 

πλαστικών» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019», στον Άξονας «Καινοτόμες Δράσεις», Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους 

Πολίτες», Υπομέτρο A.3.1. «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την 

αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μίας χρήσεως.». Προϋπολογισμός 50.000 ευρώ. Δικαιούχος: WWF Ελλάς.
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