
APPENDIX 

 

Η προςταςία του περιβάλλοντοσ είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα ηθτιματα που απαςχολεί ςιμερα τθν 

ανκρωπότθτα ςε παγκόςμιο επίπεδο και αποτελεί ανάγκθ για τθν επιβίωςθ του ανκρϊπου ςτον πλανιτθ 

που τον φιλοξενεί. Η καλάςςια ρφπανςθ είναι μια παγκόςμια πρόκλθςθ,  που επθρεάηει τουσ ωκεανοφσ, τισ 

κάλαςςεσ και τα ποτάμια. Η μθ ορκι απόρριψθ των προϊόντων, που καταναλϊνουμε αποδεικνφεται 

επιηιμια για τθν άγρια ηωι, τθν αλιεία, τον τουριςμό και κατ’ επζκταςθ τον άνκρωπο.  

Η ςυνεργαςία αποτελεί βαςικό ςτοιχείο ςτθν προςπάκειά μασ να αντιμετωπίςουμε παγκόςμια ηθτιματα 

όπωσ θ πλαςτικι ρφπανςθ και θ αλλαγι του κλίματοσ. Οι ςυνζργειεσ είναι οι καταςτάςεισ εκείνεσ που 

δθμιουργοφν κετικά αποτελζςματα μζςα από μία κοινι προςπάκεια με ςκοπό τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων 

ςτόχων με αμοιβαίο όφελοσ.   

Σε μια περίοδο που θ περιβαλλοντικι ρφπανςθ αποτελεί παγκόςμια πρόκλθςθ, θ Nestlé Ελλάσ, θ 

μεγαλφτερθ εταιρεία τροφίμων και ροφθμάτων παγκοςμίωσ και θ Polyeco Group, ο μεγαλφτεροσ 

οργανιςμόσ διαχείριςθσ αποβλιτων ςε Ελλάδα και εξωτερικό, αποφάςιςαν να ςυνεργαςτοφν για ζναν 

κόςμο απαλλαγμζνο από τθν πλαςτικι ρφπανςθ και τισ τοξικζσ επιπτϊςεισ τθσ ςτθ ηωι των ανκρϊπων και 

του περιβάλλοντοσ. Ζτςι τζκθκε ςε εφαρμογι το ‘WE SEA MORE’, ζνα φιλόδοξο πρόγραμμα με ςκοπό να 

βρεκεί ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ ανίχνευςθσ και καταγραφισ των αποβλιτων ςτο καλάςςιο 

οικοςφςτθμα. 

Το πιλοτικό πρόγραμμα «WE SEA MORE» ζλαβε χϊρα ςτο καλάςςιο οικοςφςτθμα του Ραλαιοφ Φαλιρου, 

μια περιοχι με πλοφςιο οικονομικό, γεωμορφολογικό και ανκρωποκεντρικό ενδιαφζρον, τουσ 2 πρϊτουσ 

μινεσ του 2020. Στόχοσ τθσ δράςθσ αυτισ ιταν θ χαρτογράφθςθ των αποβλιτων με καινοτόμεσ μεκόδουσ 

ςτθν επιφάνεια, το βυκό και τθν ακτι του καλάςςιου οικοςυςτιματοσ τθσ περιοχισ, αλλά και θ μετζπειτα 

ςυλλογι τουσ. 

Περιοχή μελζτησ  

Ρεριοχι μελζτθσ αποτζλεςε θ καλάςςια 

(παράκτια) και παράλια ζκταςθ ςυνολικοφ 

εμβαδοφ ενόσ(1) τετραγωνικοφ χιλιομζτρου, 

ευριςκόμενθ ςτθν «Ακθναϊκι ιβιζρα» τθσ 

Αττικισ, και ςυγκεκριμζνα ςτθν περιοχι  “Ακτι 

Ζδεμ” ςτο Διμο Ραλαιοφ Φαλιρου, όπου 

εκβάλει το ρζμα τθσ Ρικροδάφνθσ.   

Το ρζμα τθσ Ρικροδάφνθσ πθγάηει από τουσ 

δυτικοφσ πρόποδεσ του Υμθττοφ ςτθν περιοχι 

Καρζα, διαςχίηει το νοτιοανατολικό τμιμα τθσ 

Αττικισ και εκβάλει ςτθ κάλαςςα εντόσ του 

Σαρωνικοφ Κόλπου. Αποτελεί ζνα από τα 

μεγαλφτερα και ςθμαντικότερα ρζματα που διαςχίηουν τον πυκνό αςτικό ιςτό του λεκανοπεδίου Αττικισ. Ωσ 

οικοςφςτθμα με ιδιαιτζρωσ πλοφςια χλωρίδα και πανίδα μζςα ςε ζνα αςφυκτικά δομθμζνο αςτικό ιςτό 



καλεί να ςωκεί άμεςα από τθν περιβαλλοντικι μόλυνςθ και τθν εγκατάλειψθ που θ αςτικι εξάπλωςθ ζχει 

επιφζρει ςε αυτό. 

Η ζντονθ επιςκεψιμότθτα και τουριςτικι δραςτθριότθτα τθσ περιοχισ αλλά και θ  πολφ ςθμαντικι 

γεωγραφικι κζςθ λόγω του ρζματοσ, ζχουν ςαν αποτζλεςμα θ περιοχι αυτι να αποτελεί χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα μελζτθσ ρυπαςμζνου καλάςςιου οικοςυςτιματοσ λόγω τθσ ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ. 

Περιγραφή Προγράμματοσ 

Σκοπόσ του προγράμματοσ ιτο θ  διερεφνθςθ αξιοποίθςθσ των μθ επανδρωμζνων ςυςτθμάτων (ΣμθΕΑ) και 

εν γζνει τθσ τθλεπιςκόπθςθσ, ςτον άμεςο και ζγκυρο εντοπιςμό ρφπων και ειδικότερα πλαςτικϊν ρφπων, 

ςτισ ακτζσ, ςτθν επιφάνεια και το βυκό τθσ κάλαςςασ. Το πρόγραμμα εφαρμόςτθκε ςε τρία ςτάδια: Τθ 

χαρτογράφθςθ των αποβλιτων, τθ μετζπειτα ςυλλογι και τελικϊσ τθν διαχείριςθ και αξιοποίθςι τουσ. 

1. Χαρτογράφηςη αποβλήτων ςτην περιοχή μελζτησ 

Το ςτάδιο τθσ χαρτογράφθςθσ πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου και τθν 

εταιρεία UcanDrone και αποτελεί μια καινοτόμα δράςθ που κα δϊςει άμεςεσ λφςεισ ςτον κακαριςμό 

καλάςςιων οικοςυςτθμάτων που πλιττονται και υποβακμίηονται λόγω ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ. Η 

εταιρεία UcanDrone καταςκευάηει τα μθ επανδρωμζνα ςυςτιματα (ιπτάμενα drones και καλάςςια USVs) τα 

οποία εκτελοφν αυτόνομα αποςτολζσ ςυλλογισ δεδομζνων από αζρα και κάλαςςα. Το Ρανεπιςτιμιο 

Αιγαίου επεξεργάηεται τα δεδομζνα αυτά με αλγόρικμουσ και οι αεροφωτογραφίεσ κακϊσ και οι 

υποκαλάςςιεσ εικόνεσ που προκφπτουν ςυςχετίηονται, οδθγϊντασ ςτο ςτιγματιςμό των πλαςτικϊν 

αποβλιτων με τθ χριςθ γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων (GIS). 

Σκοπόσ του ςυγκεκριμζνου εγχειριματοσ, ιταν θ δθμιουργία μιασ ενιαίασ ψθφιακισ πλατφόρμασ με τθν 

χριςθ των παραπάνω τεχνολογιϊν, που κα παρζχει πλθκϊρα πλθροφοριϊν ςε πραγματικό χρόνο και 

χαμθλό κόςτοσ ςε ςφγκριςθ με τισ υπάρχουςεσ μεκόδουσ για τθν υπό μελζτθ περιοχι.  

Το κφριο εργαλείο για τθν εξαγωγι και παραγωγι πλθροφορίασ είναι μια ςυςτοιχία  μθ επανδρωμζνων 

οχθμάτων που φζρουν αιςκθτιρεσ και κάμερεσ και πετϊντασ ι πλζοντασ πάνω από τθν υπό μελζτθ 

περιοχι, μεταδίδει ςε πραγματικό χρόνο, τα δεδομζνα που ζχει προγραμματιςτεί να ςυλλζξει. Τα δεδομζνα 

που ςυλλζγονται είναι: Ρολυφαςματικά δεδομζνα, κάλυψθσ γθσ, γεωγραφικισ κζςθσ, μετεωρολογικά 

δεδομζνα, γεωμορφολογικά και κτθματολογικά δεδομζνα, αεροφωτογραφίεσ και ορκοφωτοχάρτεσ κακϊσ 

και παράγωγα ποιοτικά δεδομζνα που αφοροφν το είδοσ κάλυψθσ, τθν ταξινόμθςθ ρφπων και άλλεσ 

παραμζτρουσ που ζχουν ειςαχκεί ςτθν πλατφόρμα μζςω υπολογιςτικϊν ρουτινϊν.  

Α. Σφςτημα Μη Επανδρωμζνου 

Αεροχήματοσ OCTOPUS UAS 

UcanDrone. Με αιςθητήρεσ: 

1. Κάμερα Ορατοφ φάςματοσ RGB, 
Χωρικισ διακριτικότθτασ 1.2εκ 

2. Ρολυφαςματικόσ αιςκθτιρασ 8 
καναλιϊν (Sentinel bands), MRSG Aegean 
University χωρικισ διακριτικότθτασ 8εκ. 

 



Β. Σφςτημα Μη επανδρωμζνου 
θαλάςςιου οχήματοσ Με αιςθητήρεσ: 

1. Βακφμετρο ςόναρ 
2. 2 x Κάμερεσ Ορατοφ φάςματοσ RGB, 

Χωρικισ διακριτικότθτασ 0.8εκ 

 

 

 

Η καταγραφι του παράκτιου και καλάςςιου περιβάλλοντοσ με τθ χριςθ ΣμθΕΑ, παρουςιάηει πολλοφσ 

περιοριςμοφσ. Κάποιοι από αυτοφσ είναι θ λάμψθ θλίου, ο κυματιςμόσ τθσ κάλαςςασ, θ κολερότθτα του 

νεροφ, οι οποίοι δεν επιτρζπουν τθν ορατότθτα του βυκοφ, με αποτζλεςμα να μθν είναι δυνατι θ 

καταγραφι του με εναζρια μζςα. Ωςτόςο, θ ανάγκθ ςυλλογισ ακριβοφσ και λεπτομεροφσ πλθροφορίασ ςτθ 

κάλαςςα ζκανε τα ΣμθΕΑ πολφ δθμοφιλι ςε αυτό τον τομζα. To προτεινόμενο πρωτόκολλο αποτελεί ζνα 

μζςο βζλτιςτθσ καταγραφισ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ με τθ χριςθ ΣμθΕΑ.  

Για τθν επικφρωςθ του πρωτοκόλλου ςτον πραγματικό κόςμο, αναπτφχκθκε μια εφαρμογι, θ οποία 

ςυνδυάηει δεδομζνα πρόγνωςθσ καιροφ (Dark sky application) με προκακοριςμζνα όρια τιμϊν και 

υπολογίηει τα βζλτιςτα «παράκυρα» πτιςθσ ΣμθΕΑ ςε μία θμζρα. Η εφαρμογι αυτι χρθςιμοποιικθκε πριν 

από τθν ςυλλογι δεδομζνων ςτθν περιοχι μελζτθσ, ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν οι πικανότθτεσ ςυλλογισ μθ 

αξιόπιςτων δεδομζνων. Η εφαρμογι χρθςιμοποιικθκε για τισ θμερομθνίεσ, 04/02 ζωσ 08/02, ϊςτε να 

υπολογιςτοφν τα βζλτιςτα ¨παράκυρα¨ καταγραφισ ανά θμζρα. 

Πλα τα δεδομζνα των αιςκθτιρων χαρτογράφθςθσ, 

επεξεργάςτθκαν ςε λογιςμικό επεξεργαςίασ εικόνων 

SFM (Structure from motion).Ο ςυνδυαςμόσ των 

παραπάνω με Δεδομζνα Δορυφορικοφ δζκτθ 

Sentinel,   μασ επζτρεψε να εξετάςουμε όλθ τθν 

ζκταςθ του προβλιματοσ, από τθν ακτι ζωσ τον 

πυκμζνα και παράλλθλα να ςυγκρίνουμε  τα 

δεδομζνα μασ. Τα αποτελζςματα κακιςτοφν δυνατι 

τθν γεωμετρικι αναγνϊριςθ αντικειμζνων ζωσ και 4 

φορζσ μεγαλφτερα από τθν χωρικι διακριτικότθτα, 

δθλαδι αντικείμενα εμβαδοφ 6.55 cm2 για τα 

δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν από το εναζριο όχθμα 

και 1.25 cm2 για τα δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν από το καλάςςιο όχθμα. 

Ακολοφκθςε θ χωρικι ςυςχζτιςθ και θ χαρτογραφικι απόδοςθ  των δεδομζνων με τθ χριςθ GIS 

(Γεωγραφικό ςφςτθμα πλθροφοριϊν). Ζτςι το πρϊτο εξαγόμενο προϊόν τθσ ανάλυςθσ μασ ιταν θ 

δθμιουργία  ορκοφωτοχάρτθ υψθλισ ανάλυςθσ με πλαίςιο ςυντεταγμζνων ςε ςφςτθμα WGS84 που είναι 

ςυμβατό με τα «ζξυπνα» κινθτά και τισ ςυςκευζσ πλοιγθςθσ,  κακϊσ και ποιοτικά δεδομζνα που αφοροφν 

το είδοσ κάλυψθσ, τθν ταξινόμθςθ ρφπων και άλλεσ παραμζτρουσ που ζχουν ειςαχκεί ςτθν πλατφόρμα 

μζςω υπολογιςτικϊν ρουτινϊν.  

 

CAR_Tyre:95,1% 

PL_Bag:98,88% 

CAR_Tyre:95,4% 

CAR_Tyre:95% 

CAR_Tyre:95,4% 

CAR_Tyre:92,3% 

CAR_Tyre:93% 
CAR_Tyre:82,4% 

CAR_Tyre:78,8% 

PL_Wrap:94,76% 

PL_Wrap:72,14% 

PL_Bag:94,76% 

PL_Wrap:82,52% 

CAR_Tyre:74,6% 



 

2. Συλλογή απορριμάτων ςτην περιοχή μελζτησ 

Τθν καταγραφι των ρφπων και τθν ψθφιακι τουσ 

απεικόνιςθ,  ακολοφκθςε θ ςυλλογι των ςθμαςμζνων 

αποβλιτων και ο μετζπειτα διαχωριςμόσ τουσ ςφμφωνα με 

τθν ποιοτικι τουσ ςφςταςθ. Ο κακαριςμόσ τθσ περιοχισ 

μελζτθσ διιρκθςε ςυνολικά μία εβδομάδα και πιο 

ςυγκεκριμζνα από 10 ζωσ 16 Φεβρουαρίου. Οι ενζργειεσ 

ςυλλογισ απορριμμάτων ςτθν ξθρά και ςτο βυκό του 

καλάςςιου οικοςυςτιματοσ τθσ περιοχισ ζγιναν 

παράλλθλα για πιο άμεςα αποτελζςματα. Με τθν 

ολοκλιρωςθ του ςταδίου τθσ χαρτογράφθςθσ προζκυψαν 

γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ τθσ κζςθσ των ρυπϊν τθσ περιοχισ μελζτθσ, οι οποίεσ και χρθςιμοποιικθκαν 

για τον άμεςο εντοπιςμό των απορριμμάτων. Η ςιμανςθ αυτι ςυνζβαλε ιδιαίτερα ςτον κακαριςμό του 

βυκοφ, κακϊσ δεν ιταν απαραίτθτοσ ο ενδελεχισ ζλεγχοσ τθσ περιοχισ μελζτθσ ςε όλθ τθν ζκταςι του.  

 Η ςυλλογι των απορριμμάτων ςτθ ξθρά πραγματοποιικθκε από εξειδικευμζνο προςωπικό τθσ Polyeco, 

εκελοντζσ από τισ δυο εταιρείεσ αλλά και από τθν τοπικι κοινωνία κακϊσ και μακθτζσ ςχολείων τθσ 

περιοχισ, που ςυνζβαλαν ςτθ δράςθ αυτι. Πςον αφορά το βυκό, ζμπειροι δφτεσ τθσ εταιρείασ Divers’ 

World ςυνοδεία προςωπικοφ τθσ Polyeco απομάκρυναν  

τα απόβλθτα, τα οποία είχαν ςτιγματιςτεί ςε χάρτεσ 

μζςω τθσ χαρτογράφθςθσ.   

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εργαςιϊν ςτο πεδίο, εκελοντζσ 

του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ ιταν παρόντεσ για τθν 

παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε περίπτωςθ ζκτατθσ 

ανάγκθσ ι ατυχιματοσ, ενϊ ςυνεχισ ιταν θ παρουςία  



εξειδικευμζνου προςωπικοφ τθσ Polyeco, το οποίο ςυνζδραμε τόςο ςτον κακαριςμό τθσ ακτισ όςο και ςτο 

βυκό τθσ περιοχισ μελζτθσ.   

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν ακτι δροφςαν ςυλλζγοντασ αντικείμενα μεγάλου όγκου και βάρουσ, τα οποία ιταν 

δφςκολα ςτθ ςυλλογι και μεταφορά τουσ ςτο ειδικά διαμορφωμζνο ςθμείο διαλογισ. Στο βυκό 

λειτουργοφςαν επικουρικά βοθκϊντασ τουσ δφτεσ ςτθ μεταφορά των απορριμμάτων προσ τθν ακτι. Πλοι οι 

εργάτεσ διζκεταν τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και ακολουκοφςαν τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ για τθν 

υγιεινι και αςφάλεια τουσ.  

 

 

Ομάδα δυτϊν τθσ εταιρείασ Divers’ World, αποτελοφμενθ από 6 άτομα (δφτεσ και επόπτθσ δυτϊν) δροφςε 

κακθμερινά ςτο βυκό για τθ ςυλλογι των απορριμμάτων.  

Κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθ δυνατότθτα ςυλλογισ αποβλιτων από το βυκό τθσ περιοχισ μελζτθσ 

αποτζλεςαν οι καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν ςτο ςθμείο δράςθσ. Ρικανι φπαρξθ ιςχυρϊν ανζμων 

είχε ςαν αποτζλεςμα τθν δθμιουργία κυματιςμϊν και τθ μθδενικι ορατότθτα των δυτϊν ςτο βυκό.    

Οι δφτεσ ςυνοδεία εργατϊν τθσ Polyeco και επικουροφμενοι από πλωτό μζςο εντόπιηαν και απομάκρυναν 

από το βυκό τα απορρίματα, τα οποία είχαν ςθμανκεί ςε χάρτθ κατά το ςτάδιο τθσ χαρτογράφθςθσ. Εκτόσ 

από τον επαγγελματικό εξοπλιςμό κατάδυςθσ, οι δφτεσ επίςθσ διζκεταν και ειδικά μπαλόνια ανζλκυςθσ ςτα 

οποία ζδεναν τα απόβλθτα μεγάλου όγκου και βάρουσ διευκολφνοντασ τθ μεταφορά τουσ προσ τθν ακτι. Η 

μεταφορά τουσ ςτο ςθμείο διαλογισ, γινόταν από ςυνεργείο του Διμου Ραλαιοφ Φαλιρου με τθ χριςθ 

μθχανιματοσ JCB. Στο ςθμείο διαλογισ τα απορρίμματα ηυγίηονταν και διαχωρίηονταν ανάλογα με τθ ροι 

ςτθν οποία ανικουν. 



  

Τα απορρίμματα ςυγκεντρϊνονταν ςε κακθμερινι βάςθ ςε ειδικά διαμορφωμζνο ςθμείο διαλογισ όπου το 

προςωπικό τθσ Polyeco τα διαχϊριηε ςε προκακοριςμζνεσ ροζσ. Οι ροζσ αποβλιτων που δθμιουργικθκαν 

για τθν μετζπειτα μελζτθ τουσ ιταν: 

 
o πλαςτικό  
o γυαλί,  
o Scrap (ςιδθροφχα μζταλλα)  
o αλουμίνιο  
o ςφμμεικτα (υλικά που δεν μποροφν να   

                            οδθγθκοφν προσ ανακφκλωςθ) 
o ξφλο  
o χαρτί 
o Μπαταρίεσ – αναπτιρεσ  
o Ελαςτικά  
o Επικίνδυνα απόβλθτα 

 

Στο ρεφμα των πλαςτικϊν κατζλθξαν απορρίματα όπωσ καλαμάκια, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά ποτιρια και 

πιάτα,  ςωλθνάρια οδοντόκρεμασ, πλαςτικζσ ςακοφλεσ μιασ χριςθσ, φιλμ περιτυλίγματοσ κ.α. Βαηάκια τροφίμων 

και γυάλινα μπουκάλια αλκοολοφχων ποτϊν ιταν κυρίωσ τα απορρίμματα γυαλιοφ που εντοπίςτθκαν ςτθν 

παράκτια περιοχι μελζτθσ. Στθν κατθγορία των Scrap ανικουν απόβλθτα από ςιδθροφχα μζταλλα, χαλκό και 

ορείχαλκο αλλά και καλϊδια χαλκοφ και αλουμινίου, ενϊ ςτθν κατθγορία του αλουμίνιου κατζλθξαν 

απορρίμματα όπωσ κουτάκια αναψυκτικϊν και κονςζρβεσ φαγθτοφ.  Εφθμερίδεσ, περιοδικά, χαρτιά 

περιτυλίγματοσ και χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ τροφίμων τοποκετικθκαν ςε big bags που ςυλλζγονταν απορρίμματα 

από χαρτί, ενϊ επεξεργαςμζνα ξφλα, καφάςια και μζρθ επίπλων τοποκετικθκαν ςε big bags που είχαν τθ 

ςιμανςθ ςυλλογισ επεξεργαςμζνου ξφλου. Στο ρεφμα των ςφμμεικτων απορριμμάτων κατζλθξαν όλα τα 

απόβλθτα τα οποία δεν ιταν εφικτό να οδθγθκοφν προσ ανακφκλωςθ και δεν άνθκαν ςε κάποια 

προαναφερκείςα κατθγορία. Επίςθσ ςτθν κατθγορία αυτι κατζλθξαν υλικά που περιείχαν προςμίξεισ και δεν 

ιταν εφικτόσ ο κακαριςμόσ τουσ.  

Στο κλείςιμο των εργαςιϊν ςτο πεδίο, όλα τα big bags τοποκετικθκαν ςε κάδο ςυλλογισ skip container  τθσ 

Polyeco όπου και μεταφζρκθκαν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ για τθ μετζπειτα επεξεργαςία τουσ και 

διερεφνθςθ δυνατότθτασ ανακφκλωςισ τουσ. 

 



Αποτελζςματα Συλλογήσ Απορριμμάτων 

Τόςο κατά τθν χαρτογράφθςθ όςο και κατά τθν ςυλλογι των αποβλιτων, παρατθρικθκε ςτο βυκό θ φπαρξθ 

ενόσ τόξου, μιασ μεγάλθσ καμπφλθσ που αποτελοφνταν από απόβλθτα μεγάλου όγκου, κυρίωσ ελαςτικά, τα 

οποία και αποτζλεςαν το μεγαλφτερο ρεφμα αποβλιτων. Αλουμινζνια κουτάκια, αλλοιωμζνεσ ςακοφλεσ, 

πλαςτικά μπουκάλια και ποτιρια, μπαταρίεσ, καλαμάκια, περιτυλίγματα ςυςκευαςιϊν και καρότςια από ςοφπερ 

μάρκετ ιταν μερικζσ ακόμα από τισ βαςικζσ κατθγορίεσ αποβλιτων που ςυλλζχκθκαν κατά τθ διάρκεια του 

κακαριςμοφ τθσ παραλίασ Ζδεμ.  

 

 Ριο ςυγκεκριμζνα, το μεγαλφτερο ρεφμα αποβλιτων από 

τον κακαριςμό τθσ ακτισ, όπωσ φαίνεται και ςτον πίνακα 1, 

είναι τα scrap με ςυνολικό βάροσ 148 κιλϊν, ενϊ 

ακολουκοφν τα ςφμμεικτα και τα πλαςτικά με ςυνολικό 

βάροσ 145 και 126 κιλά αντίςτοιχα. Οι ςυνολικζσ ποςότθτεσ 

ςυλλογισ ξφλου και γυαλιοφ παρουςιάηουν μικρι 

απόκλιςθ, με διαφορά 2 κιλϊν να υπερτερεί το πρϊτο.   

Ακολουκοφν τα ρεφματα του χαρτιοφ και του αλουμινίου με 

ςυνολικζσ ποςότθτεσ αποβλιτων 18 και 16 κιλϊν 

αντίςτοιχα. Το μικρότερο ρεφμα αποβλιτων ιταν αυτό των 

μπαταριϊν και αναπτιρων που ζφταςε μόλισ τα 9 κιλά 

ςυνολικοφ βάρουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μεγαλφτερθ ποςότθτα των απορριμμάτων που προζρχονταν από το βυκό εντοπίςτθκε ςε απόςταςθ μόλισ 

δζκα-δεκαπζντε μζτρων από τθν ακτι, ενϊ όςον αφορά τα απόβλθτα τθσ ακτισ θ πλειοψθφία εντοπίςτθκε ςτθν 

περιοχι πλθςίον του ρζματοσ.   

Πίνακασ 1. Συλλεχθζντα Απορρίματα Ακτήσ 

Κατηγορία Αποβλήτου Συνολικό Βάροσ (kg) 

Πλαζηικό 126 

Γσαλί 23 

Scrap  148 

Αλοσμίνιο 16 

Χαρηί 18 

Ξύλο 25 

Σύμμεικηα  145 

Μπαηαρίες - αναπηήρες 9 

Ελαζηικά 0 

Επικίνδσνα 9 

Συνολικό βάροσ: 519 kg 
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Ρλαςτικό Γυαλί Scrap

Αλουμίνιο Χαρτί Ξφλο 

Σφμμεικτα  Μπαταρίεσ-αναπτιρεσ Επικίνδυνα 



Το μεγαλφτερο ρεφμα που ςυλλζχκθκε από το βυκό τθσ περιοχισ μελζτθσ ιταν τα ελαςτικά αυτοκινιτων και 

φορτθγϊν, ζνα απόβλθτο αρκετά δφςκολο ςτθ διαχείριςι του μετά το τζλοσ ηωισ του, λόγω  των υψθλϊν 

αντοχϊν που παρουςιάηουν και τθσ δφςκολθσ αποδόμθςθσ τουσ. Συνολικά ςυλλζχκθκαν 104 ελαςτικά 

διαφορετικοφ μεγζκουσ (μικροφ, μεςαίου και μεγάλου) τα οποία και αναςφρκθκαν από το βυκό με τθ χριςθ 

ειδικϊν μπαλονιϊν ανζλκυςθσ.  

 

Στον πίνακα 2 παρουςιάηονται οι ςυνολικζσ ποςότθτεσ απορριμμάτων ανά ρεφμα,  που ςυλλζχκθκαν όλεσ τισ 

μζρεσ κακαριςμοφ του βυκοφ τθσ παραλίασ Ζδεμ. Να επιςθμανκεί ότι λόγω προςμίξεων οριςμζνα απόβλθτα 

(ξφλα και πλαςτικά) δεν μποροφςαν να οδθγθκοφν ςαν ‘κακαρά’ ςτο ρεφμα αποβλιτων ςτο οποίο ανικουν αλλά 

ςυγκαταλζχτθκαν ςτα ςφμμεικτα. Το ςυνολικό βάροσ των αποβλιτων που ςυλλζχκθκαν από το βυκό ξεπζραςε 

τουσ δζκα τόνουσ, λόγω τθσ μεγάλθσ ποςότθτασ ελαςτικϊν αυτοκινιτων και φορτθγϊν που αναςφρκθκαν. 

 

Πίνακασ 2. Συλλεχθζντα Απορρίματα Βυθοφ 

Κατηγορία Αποβλήτου Συνολικό Βάροσ (kg) 

Πλαζηικό 6 

Γσαλί 0 

Scrap  83 

Αλοσμίνιο 0 

Χαρηί 0 

Ξύλο 0 

Σύμμεικηα  255 

Μπαηαρίες - αναπηήρες 0 

Ελαζηικά 10155 

Επικίνδσνα 0 

Συνολικό βάροσ: 10499 kg 

 

Επιςθμαίνεται πωσ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των ρφπων που ςυλλζχκθκαν ςτθν ακτι ζτςι και ςτο βυκό, τα 

ποςοςτά που διαφαίνονται ςτο διάγραμμα είναι κατά βάροσ και όχι κατ’ όγκο. Από το ςφνολο των 

απορριμμάτων που ςυλλζχκθκαν το μεγαλφτερο ςε ποςοςτό ςυνολικό βάροσ, 92%, ανικει ςτθν κατθγορία των 

ελαςτικϊν απορριμμάτων, με τα υπόλοιπα απόβλθτα να αγγίηουν μόλισ το 7%.  
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Συνολικζσ ποςότητεσ απορριμμάτων ανά ρεφμα 

Κατηγορία Αποβλήτου Συνολικό Βάροσ (kg) 

Πλαζηικό 132 

Γσαλί 23 

Scrap  231 

Αλοσμίνιο 16 

Χαρηί 18 

Ξύλο 25 

Σύμμεικηα  400 

Μπαηαρίες - αναπηήρες 9 

Ελαζηικά 10155 

Επικίνδσνα 9 

Συνολικό βάροσ: 11.018 kg 

 

 

3. Διαχείριςη και Αξιοποίηςη Αποβλήτων 

Από τθν αρχι του εγχειριματοσ , ςκοπόσ ιταν τα 

ςυλλεχκζντα απόβλθτα να αξιοποιθκοφν βάςει τθσ 

αρχισ τθσ κυκλικισ οικονομίασ. Τα ελαςτικά τα οποία 

ςυλλζχκθκαν από το βυκό λόγω τθσ μεγάλθσ 

ποςότθτασ, ιταν απαραίτθτο να οδθγθκοφν προσ 

ανακφκλωςθ. Η εταιρεία θ οποία ιταν αποδζκτθσ και 

υπεφκυνθ για τθν μετζπειτα επεξεργαςία των 

ελαςτικϊν αποβλιτων είναι θ Ecoelastika με το 

μοναδικό εγκεκριμζνο Συλλογικό Σφςτθμα 
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Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΣΕΔ) μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν ςτθν Ελλάδα. 

Σε ςυνεργαςία με το Διμο Ραλαιοφ Φαλιρου και με τθν παρουςία βυτιοφόρου αλλά και προςωπικοφ τθσ 

Polyeco, πραγματοποιικθκε ενδελεχισ κακαριςμόσ των ελαςτικϊν. Κατόπιν αιτιματοσ λοιπόν τθσ αρμόδιασ 

εταιρείασ, τα ελαςτικά παραδόκθκαν κακαρά και απαλλαγμζνα από ξζνα υλικά όπωσ π.χ. ηάντεσ, ςαμπρζλεσ, 

ξφλα, πλαςτικά, πζτρεσ, άμμο, νερό και ταξινομθμζνα ςφμφωνα με τα ποιοτικά τουσ χαρακτθριςτικά.   

Πλα τα υπόλοιπα ρεφματα αποβλιτων, μεταφζρκθκαν ςτο εργοςτάςιο τθσ Polyeco για περαιτζρω διαχείριςθ και 

διερεφνθςθ δυνατότθτασ ανακφκλωςθσ. Συγκεκριμζνα, τα ςφμμεικτα επεξεργάςτθκαν ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ 

και ανάκτθςθσ τθσ Polyeco και διαχωρίςτθκαν ςε 2 κλάςματα: 

  

1.        Τα ςιδθροφχα μζταλλα και τα μθ ςιδθροφχα μζταλλα, οδθγικθκαν ςε εργοςτάςια 
ανακφκλωςθσ μετάλλων. 
2.        Το οργανικό κλάςμα, λόγο τθσ ανομοιογζνειασ και τθσ πικανισ επικινδυνότθτάσ του , 
αξιοποιικθκε ωσ εναλλακτικό καφςιμο 

  

Οι μπαταρίεσ ανακυκλϊκθκαν ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ οικιακϊν μπαταριϊν τθσ Polyeco, με ανάκτθςθ 

μαγγανίου, ψευδαργφρου και ςιδιρου. Το χαρτί, το ξφλο και τα επικίνδυνα απόβλθτα  οδθγικθκαν προσ 

παραγωγι εναλλακτικοφ καυςίμου και το γυαλί ςαν πρϊτθ φλθ ςτθν τςιμεντοβιομθχανία.  

Πςον αφορά τα πλαςτικά, κατά τθ διάρκεια του κακαριςμοφ ςυλλζχκθκαν ςυνολικά 132kg. Η κφρια οικογζνεια 

πλαςτικϊν που ςυλλζχκθκε ιταν αυτι του ΕΤ. Ρροφανϊσ πλαςτικά μπουκάλια μιασ χριςθσ βρίςκονται παντοφ 

και ωσ τζτοια το PET (μπουκάλια, ποτιρια) ιταν το πιο ςυχνά ςυλλεγόμενο πλαςτικό. Η δεφτερθ οικογζνεια ιταν 

το HDPE, αποτελοφμενθ κυρίωσ από δοχεία μιασ χριςθσ, παιχνίδια και καπάκια. Με μικρότερεσ ποςότθτεσ 

βρζκθκαν τα LDPE (φιλμ ςυςκευαςιϊν) και τα PP (καλαμάκια). Η χαμθλότερθ μάηα ιταν αυτι του PVC, μιασ 

επικίνδυνθσ οικογζνειασ πλαςτικϊν, κυρίωσ από ςωλινεσ αποχζτευςθσ που βρζκθκαν ςτθν παραλία. 

Η αξιοποιιςιμθ πλαςτικι μάηα που ςυλλζχτθκε είναι χαμθλι, ενϊ ο όγκοσ είναι ςθμαντικόσ. Δυςτυχϊσ τα μθ 

αναγνωρίςιμα και επικίνδυνα πλαςτικά αποτζλεςαν περίπου το 25% του πλαςτικοφ που ςυλλζχτθκε. Για το 

υπόλοιπο 75%, ςχεδιάςτθκε κατά τθν διάρκεια  μια γραμμι ανακφκλωςθσ για τθν ενςωμάτωςθ ενόσ τεμαχιςτι 

και ενόσ εξωκθτι. Για τθν εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ αξιοποίθςθσ του HDPE που ςυλλζχκθκε κατά τθ διάρκεια του 

καλάςςιου κακαριςμοφ και για να μελετθκεί θ δυνατότθτα αυτι με εταιρείεσ μορφοποίθςθσ πλαςτικοφ, μζροσ 

τθσ  ποςότθτασ πλαςτικοφ πελλετοποιικθκε. Συνολικά, θ διαδικαςία ιταν εφκολθ και τα ςφαιρίδια που 

δθμιουργικθκαν παρουςίαςαν καλά χαρακτθριςτικά. 

Γενικά, ο διαχωριςμόσ, ο κακαριςμόσ και θ αναμόρφωςθ του ςυλλεγόμενου υλικοφ είναι μια χρονοβόρα 

διαδικαςία, ωςτόςο θ αναγζννθςθ και μορφοποίθςθ είναι δυνατι. Τϊρα διερευνάται θ δυνατότθτα παραγωγισ 

κάποιου προϊόντοσ 

 

Αριςτερά πλαςτικό απόρριμμα όπωσ ςυλλζχθηκε, δεξιά πλυμζνεσ νηφάδεσ PET από το ίδιο υλικό 


