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Project «Κατάργηση της πλαστικής σακούλας για 1η φορά στην Ελλάδα.»



Η πλαστική σακούλα: Τα δεδομένα
• Οι πλαστικές σακούλες μπορούν να παραμείνουν στο περιβάλλον για περισσότερα από 500 χρόνια.

• Οι πλαστικές σακούλες, μπορούν να ταξιδέψουν πολύ εύκολα προς το θαλάσσιο περιβάλλον. Αποτελούν

απειλή για τους θαλάσσιους οργανισμούς, καθώς αυτοί είτε παγιδεύονται σ’ αυτές, είτε τις καταναλώνουν.

Η παγίδευση μπορεί να τραυματίσει τους οργανισμούς, να περιορίσει την κινητικότητα τους ακόμα και να

τα οδηγήσει στο θάνατο λόγω ασιτίας, ασφυξίας ή πνιγμού.

• Προκαλούν αισθητική ρύπανση μειώνοντας την τουριστική αξία παράκτιων περιοχών, αυξάνουν το 

κόστος της εμπορικής αλιείας και προκαλούν προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, καθώς μπλέκονται στον 

αλιευτικό εξοπλισμό και τις προπέλες των σκαφών.



Η πλαστική σακούλα: Τα δεδομένα

• Υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Οδηγία 2015/720/ΕΕ, σύμφωνα με 

το οποίο τα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτάσσονται να μειώσουν δραστικά την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη 

-«λεπτή»- πλαστική σακούλα μιας χρήσης. 

Για να επιτύχουμε τον στόχο αυτό, θα πρέπει είτε να λάβουν μέτρα ώστε η μέση ετήσια 

κατανάλωση να μην υπερβαίνει τις 40/έτος έως τα τέλη του 2025.



Η πλαστική σακούλα: Το συμπέρασμα



2015: Η κατάργηση της πλαστικής σακούλας για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα
To 2015 με πρωτοβουλία του Δήμου Αλοννήσου υπό την αιγίδα του Ιδρύματος

Thalassa, της Mom και της Μεσόγειος S.O.S το νησί μας προχώρησε στην κατάργηση

της πλαστικής σακούλας από τις υπεραγορές, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία και λοιπά

καταστήματα.

Η πρωτοβουλία αυτή ήταν ένας σημαντικός κόμβος στην πορεία του νησιού

μας προς την βιωσιμότητα. Η πορεία μέχρι την κατάργηση:

I. Απόφαση + πρόθεση υλοποίησης προγράμματος κατάργησης πλαστικής σακούλας

II. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψης απόφασης.

III. Αναζήτηση φορέων για συμβολή στην υλοποίηση & χρηματοδότηση του προγράμματος.

IV. Συνάντηση με τους φορείς: Ίδρυμα Θάλασσα, Mom & Μεσόγειος SOS

V. Διαβούλευση





Η υλοποίηση του project:



Η υλοποίηση του project:



Η υλοποίηση του project:



Η υλοποίηση του project:



Τα αποτελέσματα:



Τα αποτελέσματα:



Τα αποτελέσματα:



Οι προκλήσεις και τα κυριότερα προβλήματα

Ο βαθμός επιτυχίας του προγράμματος εξαρτήθηκε από τους εξής παράγοντες: 

1. Στήριξη από τους επαγγελματίες (τουλάχιστον από το μεγαλύτερο μέρος)

2. Αποδοχή από την πλειοψηφία των κατοίκων

3. Γενική εποπτεία της υλοποίησης από υψηλόβαθμο στέλεχος/ αιρετό εκπρόσωπο του 

Δήμου (Δήμαρχος-Αντιδήμαρχος)

4. Ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων φορέων



Project « Μείωση των πλαστικών μπουκαλιών σε οικείες & επιχειρήσεις.»



Ο Δήμος Αλοννήσου σε συνεργασία με την Aegean Rebreath υλοποιούν ακόμη μια δράση!



Ο Δήμος Αλοννήσου σε συνεργασία με την Aegean Rebreath υλοποιούν ακόμη μια δράση!



Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας!

Αργυρίου Σ. Νικόλαος, 

BSc Envir. Physics, MSc Biophysics - Radiation Physics

Επιστημονικός Συνεργάτης Δήμου Αλοννήσου

Email: argyriou@alonissos.gov.gr
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