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Μπορεί ένα τόσο μικρό πράγμα να προκαλέσει τέτοια 

καταστροφή όσο λένε;  

 

Κι όμως, οι τσάντες, κατασκευασμένες από παράγωγα 

πετρελαίου, απελευθερώνουν τοξικές ουσίες  

που επιδρούν στην υγεία των ανθρώπων και  

στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, ενώ ταυτόχρονα  

καταστρέφουν το θαλάσσιο οικοσύστημα. 



Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι πλαστικές σακούλες είναι 

υπεύθυνες για τον θάνατο εκατομμυρίων θαλασσίων 

θηλαστικών, ψαριών, και πτηνών, ενώ όπως έχει 

παραδεχθεί και ο ΟΗΕ, σε περίπτωση που δεν 

αντιστραφεί η κατάσταση, η Μεσόγειος αναμένεται 

να μετατραπεί σε μία «σούπα από πλαστικό», την 

οποία, μέσω της κατάποσης των μικροπλαστικών 

από τα ψάρια, αλλά και το πλαγκτόν, θα τη 

βρίσκουμε στο πιάτο μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 







Η σακούλα όπως και άλλα πλαστικά αντικείμενα, 

διαλύονται σε χιλιάδες κομμάτια, τα οποία μολύνουν το 

80% του πόσιμου νερού. 

 

Τα μικροπλαστικά έχουν τόσο μικρό μέγεθος που 

μπορούν να εισέλθουν στον οργανισμό, χωρίς να γίνουν 

αντιληπτά. 



Για την παραγωγή της πλαστικής σακούλας 

απαιτούνται χιλιάδες βαρέλια με πετρέλαιο, που είναι 

ένας μη ανανεώσιμος πόρος.  

Παράλληλα, για την παρασκευή και την μεταφορά τους, 

χρησιμοποιούνται πολύτιμοι πόροι ενέργειας και νερό, 

ενώ απελευθερώνεται στον αέρα διοξείδιο του άνθρακα 

και άλλα χημικά, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα. 

Όλα αυτά συμβαίνουν για να χρησιμοποιηθεί το πολύ 20 

λεπτά ενώ παραμένει στο περιβάλλον μέχρι να 

διασπαστεί πλήρως έως και 450 χρόνια. 







Περισσότερα από 100 χιλιάδες θαλάσσια ζώα πεθαίνουν 

από τις πλαστικές σακούλες που μολύνουν τις θάλασσες 

ετησίως, μεταξύ των οποίων είναι και οι θαλάσσιες 

χελώνες.  

Τις μπερδεύουν με μέδουσες και τις τρώνε, με 

αποτέλεσμα να πνίγονται και να πεθαίνουν.  

Αν καταφέρουν να αποφύγουν τον πνιγμό, πεθαίνουν 

αργά και βασανιστικά από τα χημικά που έχουν οι 

σακούλες ή από εντερική απόφραξη. 
 



Παρόμοια μοίρα έχουν και άλλα ζώα, όπως αγελάδες 

και κατσίκες που επίσης μπερδεύονται και τρώνε 

σακούλες. 

Τα τοξικά που υπάρχουν στα πλαστικά δεν θα 

μπορούσαν να μην επηρεάσουν και τον άνθρωπο, 

καθώς περνάνε σε αυτόν μέσω της τροφικής 

αλυσίδας.  

Μολυσμένα ψάρια, αλλά και πουλιά, μεταφέρουν 

στον άνθρωπο επικίνδυνες δηλητηριώδεις ουσίες. 
  





Γιατί οι πλαστικές σακούλες επιβαρύνουν το περιβάλλον; 

 Γιατί διαλύονται σε μικρότερα κομμάτια εύκολα και 

καταλήγουν στη θάλασσα. 

 Ένα στα δύο απορρίμματα στον βυθό της θάλασσας 

στην Ελλάδα είναι πλαστικές σακούλες (πηγή: Life 

Debag). 

 Ένα στα τέσσερα ψάρια ανοιχτής θαλάσσης μπορεί να 

περιέχει μικροπλαστικά. 



 Έως το 2050 θα υπάρχουν πιο πολλά πλαστικά στη 

θάλασσα παρά ψάρια. 

 Για το 2017, στην Ελλάδα αντιστοιχεί η μεγαλύτερη 

χρήση πλαστικής σακούλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

με περίπου 400 σακούλες κατά κεφαλήν ανά έτος 

(πηγή: ΙΕΛΚΑ). 



Τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο; 

 Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 

ήδη εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή οδηγία. 

 Χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, έχουν απαγορεύσει 

τη χρήση πλαστικής σακούλας μεταφοράς. 

 Χώρες όπως η Ολλανδία και η Ιρλανδία, έχουν 

επιβάλλει αντίστοιχο τέλος, ύψους 0,25 ευρώ και 0,22 

ευρώ, αντίστοιχα. 

 Πάνω από 35 χώρες ανά τον κόσμο έχουν απαγορεύσει 

πλήρως τη χρήση πλαστικής σακούλας μεταφοράς. 



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ!!!!! 

Παρόλο που η πρώτη εναλλακτική λύση είναι οι 

χάρτινες σακούλες, στην πραγματικότητα και αυτές 

επιβαρύνουν το περιβάλλον, καθώς κόβονται πολλά 

δέντρα για να κατασκευαστούν.  

Η πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση είναι 

οι επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες. 







ΜΗΝ ΠΕΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ . 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΤΕΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΕΣ ΑΠΟ  
ΆΛΛΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ!!!  







ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! 


