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Παράρτημα 1. 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 

   

 

                                                                                                                Ημερομηνία .......................... 

                                                                                                                Αριθ. Πρωτ. .......................... 

Σχ. Έτος: ………….......………. 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ …………………………………………………........ 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ..................................................................... 

ΤΗΛ. ………………….. ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ …...………….....….…………... 

FAX ……….……….……. Email ……………………………...…..……….......……………. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ: ………………...…………… ΠΕ/ΤΕ: ..........……. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………. Ειδικότητα…… 

Τηλ. επικοινωνίας…………………………… Ηλ. ταχυδρομείο…………………………. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Ονοματεπώνυμο- Ειδικότ.) 

1) ……………………..…………………………………………… 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 

2)……………………………………………………………………. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

Πλαστικά μιας χρήσης : Μια «πληγή» που επέστρεψε λόγω πανδημίας 
(Κατά το σχεδιασμό, λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίησή του) 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (κάθε σχ. μονάδα καταθέτει ένα 

φωτοαντίγραφο της πράξης για όλα τα Προγράμματα) 

Αρ. Πράξης: ___________________ 

Ημερομηνία: ____________________ 
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ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : …… ΑΓΟΡΙΑ: ……… ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ……… 

ΑΜΙΓΕΣ 

ΤΜΗΜΑ: 

 ΜΕΙΚΤΗ 

ΟΜΑΔΑ: 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΠΑΛ/ΕΚ: 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 

(Για τα προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος) 

ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

 

   

   

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι, 

δημιουργήστε ένα φέτος) 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

 

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

(ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσετε, έως 100 λέξεις) : 

 

Πρόλογος 

Το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το Περιβάλλον υπολογίζει ότι πάνω από 8,3 δισεκατομμύρια 

τόνοι πλαστικού έχουν παραχθεί σε παγκόσμια κλίμακα από την αρχή των ετών του 1950 

Στην  Ελλάδα εδώ και δυο χρόνια μπήκε σε  εφαρμογή το νομοσχεδίου που 

ανταποκρίνεται στην ευρωπαϊκή οδηγία που απαγορεύει τα πλαστικά μιας χρήσης. 

Στην εποχή της πανδημίας, αυτού του είδους τα πλαστικά με τη μορφή μασκών, γαντιών 

και συσκευασιών ξαναμπήκαν στο προσκήνιο. 

Τι συμβαίνει όμως αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο με αυτά τα 

προϊόντα, που ρυπαίνουν μακροχρόνια το περιβάλλον και σε ποσοστό 80% καταλήγουν 

στη θάλασσα, θέτοντας σε κίνδυνο τη θαλάσσια ζωή;  

Είτε με τη μορφή της μάσκας είτε με εκείνη της συσκευασίας χωριστά για κάθε φρούτο ή 

λαχανικό, το πλαστικό μιας χρήσης επέστρεψε χάρη στην κρίση της Covid-1., Οι αναλυτές 

θεωρούν ωστόσο πως η επιστροφή αυτή θα είναι μόνο προσωρινή… 

 

Υποθέματα -  Επιμέρους Θέματα 

Πλαστικά μιας χρήσης – Τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο  

Ποια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση πλαστικών 

Ανακύκλωση απορριμμάτων 

Διαχείριση απορριμμάτων στην Πανδημία 

Έφηβοι και τα πλαστικά μιας χρήσης( καφές -  

Επιπτώσεις πλαστικών στα ζώα, θαλάσσια και χερσαία. 

Επιπτώσεις πλαστικών στον άνθρωπο και την υγεία του 

Η χρήση της Ρομποτικής Τεχνολογίας στην υπηρεσία του περιβάλλοντος  

Ανακύκλωση χαρτιού ή αλουμινίου, ή γιαλού ή πλαστικού ή μπαταρίας. 

Προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την ανακύκλωση 

Οφέλη από την ανακύκλωση. 
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Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (τι επιδιώκετε να μάθουν, έως 100 λέξεις ) 

 

α. Γνωστικοί 

Να γνωρίσουν τα διαφορά υλικά συσκευασιών και τη δυνατότητα ή μη αποσύνθεσής τους. 

Να γνωρίσουν τους κινδύνους που ενέχονται στο περιβάλλον από τη συσσώρευση των 

παραγομένων από τον άνθρωπο απορριμμάτων. 

Να γνωρίσουν μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων. 

Να αποκτήσουν γνώσεις για την εκμετάλλευση των απορριμμάτων ως μέσον παραγωγής 

ενέργειας. 

Να αποκτήσουν γνώσεις για την ανάπλαση χώρων ταφής απορριμμάτων. 

 

β. Συναισθηματικοί 

Να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο σχετικά με τα 

πλαστικά μιας χρήσης 

Να συνειδητοποιήσουν ότι η ανακύκλωση μειώνει τον όγκο των σκουπιδιών που 

καταλήγουν στη χωματερή   

Να συνειδητοποιήσουν την καταστροφή του περιβάλλοντος από τη λειτουργία μη υγιεινής 

ταφής απορριμμάτων αλλά και τη λειτουργία ανεξέλεγκτων σκουπιδότοπων. 

Να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που συντελούν στη μείωση του όγκου των 

σκουπιδιών. 

Να σταματήσουν τη χρήση πλαστικού μιας χρήσης ( καφές , εμφιαλωμένο νερό) 

 

 

γ. Ψυχοκινητικοί 

Να αναπτύξουν δεξιότητες λεπτής κινητικότητας. 

Να μάθουν να συνεργάζονται ομαδικά για ένα κοινό στόχο και να σέβονται ο ένας τον 

άλλον. Να ονομάζουν και να εκτελούν διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων. 

Να συμμετέχουν στην έρευνα, συλλογή πληροφοριών, αξιολόγηση, κρίση και παρουσίαση 

των συμπερασμάτων 

 

Πλαστικά μιας χρήσης – Τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο  

Ποια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση πλαστικών 

Ανακύκλωση απορριμμάτων 

Διαχείριση απορριμμάτων στην Πανδημία 

Έφηβοι και τα πλαστικά μιας χρήσης( καφές -  

Επιπτώσεις πλαστικών στα ζώα, θαλάσσια και χερσαία. 

Επιπτώσεις πλαστικών στον άνθρωπο και την υγεία του 

Η χρήση της Ρομποτικής Τεχνολογίας στην υπηρεσία του περιβάλλοντος  

Ανακύκλωση χαρτιού ή αλουμινίου, ή γιαλού ή πλαστικού ή μπαταρίας. 
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Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : (έως 100 λέξεις) 

 

Μέθοδος  project  (ορισμός θέματος, υποθεμάτων, χωρισμός σε ομάδες εργασίας, 

συγκέντρωση πληροφοριών, επεξεργασία, εξαγωγή συμπερασμάτων, παρουσίαση , 

αξιολόγηση) 

Διαθεματική προσέγγιση μέσα από τη Γλώσσα, Φυσική Χημεία, Μαθηματικά, Καλλιτεχνικά, 

Οικιακή οικονομία, Τεχνολογία Πληροφορική κ.α  

Επίσκεψη πεδίου (παρατήρηση, συγκέντρωση στοιχείων, δράσεις στο χώρο επίσκεψης) 

Ενημέρωση ειδικού επιστήμονα 

Έρευνα στο σχολείο με ερωτηματολόγιο για τα πλαστικά μιας χρήσης από τους συμμαθητές 

τους 

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και ανάληψη πρωτοβουλιών για μείωση των πλαστικών 

μιας χρήσης. 

Προτροπή των μαθητών/τριών για χρήση οικολογικών ποτηριών για κρύα  και ζεστά 

ροφήματα καθώς και οικολογικής τσάντας για την Αγορά. 

Παρουσίαση του προγράμματος με έκθεση κατασκευών, ομαδικών εργασιών, αφισών, 

θεατρικό δρώμενο κλπ 

 

Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 

 

Από Δεκέμβριο έως Μάιο  

 

 

 

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων και συνεργασιών με φορείς 

 

Επίσκεψη στο τμήμα καθαριότητας ανακύκλωσης του Δήμου (κατάθεση προτάσεων) 

Ενημέρωση από Οικολόγο – Περιβαλλοντολόγο 

 

 

ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) 

 

Γλώσσα, Φυσική Χημεία, Μαθηματικά, Καλλιτεχνικά, Οικιακή οικονομία, Τεχνολογία 

Πληροφορική κ.α ) 

 

 

Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

 

Δημιουργία ταμπλό στο σχολείο 

Παρουσίαση προγράμματος στο σχολείο ή σε άλλο χώρο 

Έκθεση με έργα των παιδιών 

Δημιουργία αφίσας και εκτύπωση φυλλαδίων 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της έρευνας 

Καμπάνια στη πλατεία και διανομή φυλλαδίων 

Ανάληψη δράσεων   
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Η. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ. 

(διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση, 

αποτίμηση κ.ά.) 

 

• Έναρξη – προβληματισμός από έντυπα – ειδησιογραφία. 

• Επίσκεψη στο Δήμο Λαμίας (Ποια η Πολιτική του Δήμου για τα πλαστικά) 

• Έρευνα σε ομάδες με ανάληψη θεμάτων (διερεύνηση σε βιβλιοθήκες, διαδίκτυο,     

               έντυπα κλπ.). 

• Επίσκεψη –ενημέρωση ειδικού στο σχολείο. 

• Εξαγωγή συμπερασμάτων 

• Παρουσίαση προγράμματος με έκθεση έργων των παιδιών στο σχολείο ή σε άλλο 

               χώρο 

• Θεατρικό δρώμενο κτλ. 

Διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος (τι θα αξιολογηθεί και με ποιο τρόπο) 

Ερωτηματολόγια, κατασκευές, θεατρικό δρώμενο. 

 

 

 

            Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ                                                            Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παπαγιαννοπούλου Πολυξένη Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Φθιώτιδας  Σελίδα 6 
 

Βοηθητικό υλικό 

Μια «πληγή» που επέστρεψε λόγω πανδημίας 

Είτε με τη μορφή της μάσκας είτε με εκείνη της συσκευασίας χωριστά για κάθε φρούτο ή 

λαχανικό, το πλαστικό μιας χρήσης επέστρεψε χάρη στην κρίση της Covid-19, προς μεγάλη 

απογοήτευση των υπερασπιστών του περιβάλλοντος.Οι αναλυτές θεωρούν ωστόσο πως η 

επιστροφή αυτή θα είναι μόνο προσωρινή. 

Τον Ιούνιο η Καλιφόρνια ήρε επί δύο μήνες την απαγόρευση της πλαστικής σακούλας μιας 

χρήσης.Στη Σαουδική Αραβία, τα εμπορικά κέντρα επιβάλλουν στους πελάτες τους τη 

χρήση γαντιών μιας χρήσης. 

Στα μέσα Μαρτίου το γαλλικό συνδικάτο της βιομηχανίας των πλαστικών επισήμανε σε 

ανακοίνωσή του πως «χωρίς πλαστικά μιας χρήσης δε θα έχετε πια συσκευασίες για να 

προστατεύετε τα τρόφιμά σας από τα μικρόβια». 

Στις 20 Μαρτίου το αμερικανικό λόμπι Plastics Industry Association ζήτησε η λειτουργία της 

βιομηχανίας των πλαστικών να χαρακτηριστεί «ουσιώδους σημασίας» στην περίοδο του 

lockdown. 

«Τα πλαστικά μιας χρήσης είναι ζήτημα ζωής και θανάτου» στα νοσοκομεία, έγραφε τότε ο 

πρόεδρος αυτού του λόμπι, ο Τόνι Ραντοσέφσκι. 

Εγκωμίαζε επίσης τις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης «που προστατεύουν τους 

εργαζομένους των σούπερ-μάρκετ και τους καταναλωτές απ’ όλα αυτά που σέρνονται στις 

σακούλες πολλαπλών χρήσεων». Εντούτοις, το πλαστικό δεν προσφέρει απόλυτη 

προστασία. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το πλύσιμο των χεριών είναι 

αποτελεσματικότερο από τα γάντια. 

Επίσης, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στην αμερικανική επιθεώρηση New England 

Journal of Medicine, ο νέος κοροναϊός ανιχνεύεται για δύο μέχρι τρεις ημέρες στο πλαστικό, 

ενώ μόνο 24 ώρες στο χαρτί. 

Και ενώ τα πλαστικά μιας χρήσης μπορεί να είναι αναντικατάστατα στην ιατρική, δεν 

αποτελούν την απάντηση για την καθημερινή ζωή. 

Η Κένυα το κατανόησε και απαγόρευσε από τον Ιούνιο στις προστατευμένες ζώνες της όλα 

τα πλαστικά μιας χρήσης, μεταξύ των οποίων τα πλαστικά μπουκάλια νερού. 
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Σκουπίδια 

Ωστόσο, μάσκες και γάντια μιας χρήσης κατακλύζουν πλέον πεζοδρόμια και παραλίες από 

το Χονγκ Κονγκ μέχρι τη Γάζα. 

Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) επισημαίνει πως το 2019 είχε ήδη υπολογίσει σε 

600.000 τόνους την ποσότητα των πλαστικών που απορρίπτονται στη Μεσόγειο, από τους 

οποίους το 40% το καλοκαίρι. 

«Η πολιτιστική μάχη εναντίον του πλαστικού μιας χρήσης έμοιαζε να έχει κερδηθεί. Σήμερα 

όμως άνοιξε μια ρωγμή, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε» λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 

Πιέρ Κανέ του γαλλικού παραρτήματος του WWF.Η πλαστική μάσκα μιας χρήσης είναι ένα 

ακόμη βάρος που αφήνουμε στις μελλοντικές γενιές. 

Στο Χονγκ Κονγκ, τα πέντε είδη πλαστικών που βρίσκονται συχνότερα στις παραλίες είναι 

μπουκάλια, συσκευασίες από πολυστυρένιο, αναπτήρες, καλύμματα ποτηριών και 

καλαμάκια. 

Τώρα είναι και οι μάσκες μιας χρήσης, που βλέπει κανείς να επιπλέουν στην επιφάνεια της 

θάλασσας, κατά μήκος των παραλιών και της ακτογραμμής. 

Πρόσφατα οικολόγοι μάζεψαν 70 μάσκες σε μια παραλία 100 μέτρων.Μία εβδομάδα μετά 

βρήκαν άλλες 30 μάσκες. 

Μέχρι την Ανταρκτική 

Μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού από τα πλαστικά μιας χρήσης, που καταλήγουν στα 

σκουπίδια, έχουν διεισδύσει σε όλους τους ωκεανούς του πλανήτη, μέχρι και την 

Ανταρκτική. Επιστήμονες ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα πως βρήκαν κομμάτια 

πολυστυρενικού πλαστικού στα εντόσθια κολλέμβολων, μικροσκοπικών χερσαίων 

αρθρόποδων. 

Σωματίδια πλαστικού έχουν ήδη ανακαλυφθεί σε οργανισμούς που ζουν στις τέσσερις 

άκρες των ωκεανών, μέχρι την άβυσσο στις Μαριάννες, το πιο βαθύ γνωστό σημείο του 

πλανήτη. 

Αλλά δεν είναι μόνον η θάλασσα. Οι ακτές της νήσου του Βασιλιά Γεωργίου στην 

Ανταρκτική είναι από τις πιο μολυσμένες της ηπείρου αυτής εξαιτίας της παρουσίας εκεί 

σταθμών επιστημονικής έρευνας, στρατιωτικών υποδομών, ακόμη και τουριστών – 

παρουσία που συνοδεύεται από άφθονα πλαστικά μιας χρήσης. 

Στις περιοχές αυτές οι ερευνητές υπογραμμίζουν το πρόβλημα που δημιουργείται ειδικά 

από το πολυστυρένιο, η πορώδης επιφάνεια του οποίου επιτρέπει την εγκατάσταση φυκιών 

και λειχηνών, που αποτελούν την τροφή ζωικών ειδών, τα οποία καταπίνουν μαζί και το 

πλαστικό. 
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Έτσι, το πλαστικό έχει καταφέρει να μπει και σε μια από τις πιο απομακρυσμένες τροφικές 

αλυσίδες του πλανήτη. 

Τα αποτελέσματα της κατάποσης μικροπλαστικών από τα ζώα, θαλάσσια ή χερσαία, δεν 

είναι ακόμη γνωστά και οι σχετικές έρευνες συνεχίζονται. 

Φόρος στα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά: «ναι» στην Ισπανία, υπό εξέταση στην ΕΕ 

Η Μαδρίτη έχει στόχο να συγκεντρώνει περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο 

χάρη σε ένα νέο φόρο στις μη ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες, τον οποίον 

ανακοίνωσε στις αρχές Ιουνίου η υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Τερέσα Ριμπέρα. 

Ο νέος φόρος είναι 0,45 ευρώ ανά κιλό συσκευασίας και περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο 

που κατέθεσε η κυβέρνηση, ώστε να ανταποκριθεί στον ευρωπαϊκό στόχο της σταδιακής 

εξάλειψης των πλαστικών μιας χρήσης μέχρι το 2021. 

Ο νέος νόμος δεν έχει περάσει ακόμη από το κοινοβούλιο, κάτι που μπορεί να αποτελέσει 

μια μακρόχρονη διαδικασία. 

Όμως, αν ίσχυε το 2017, δηλαδή την πιο πρόσφατη χρονιά για την οποία υπάρχουν 

δεδομένα, θα απέφερε στο ισπανικό δημόσιο ταμείο 724 εκατομμύρια ευρώ. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει έναν φόρο 

στα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά απορρίμματα για να χρηματοδοτήσει το ποσό των 750 

δισεκ. ευρώ που θα διοχετεύσει στα 27 κράτη-μέλη της για να αντιμετωπίσουν τον 

αντίκτυπο της πανδημίας του κοροναϊού. 

Ωστόσο, η προοπτική αυτή δεν αρέσει σε όλους. 

Την έχει ήδη απορρίψει ο Γιόαχιμ Λανγκ, ο γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας 

Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI). 

Κένυα: απαγόρευση όλων των πλαστικών μιας χρήσης 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για το Περιβάλλον, η Κένυα απαγόρευσε τον 

περασμένο μήνα όλα τα πλαστικά μιας χρήσης, όπως μπουκάλια νερού ή καλαμάκια, στα 

εθνικά πάρκα, τις παραλίες, τα δάση και άλλες προστατευόμενες ζώνες στην επικράτειά 

της. 

Το μέτρο είχε ανακοινωθεί πριν από ένα χρόνο και η έναρξη της ισχύος του επιβεβαιώθηκε 

από τον υπουργό Τουρισμού με επιστολή που έστειλε στις αρχές Ιουνίου στους κενυάτες 

βιομηχάνους. 

Η αφρικανική αυτή χώρα, που πριν από την πανδημία υποδεχόταν κάθε χρόνο δύο 

εκατομμύρια τουρίστες, έχει απαγορεύσει εδώ και τρία χρόνια τις πλαστικές σακούλες, μια 

απαγόρευση που είναι από τις αυστηρότερες στον κόσμο. 
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Εδώ, όπως και αλλού, μπουκάλια, καπάκια, καλαμάκια και άλλα καλύμματα από πλαστικό 

χρησιμοποιούνται μόνο μια φορά και μετά απορρίπτονται, με αποτέλεσμα η Κένυα να 

πλήττεται από τη ρύπανση του πλαστικού, που, εκτός του ότι αλλάζει το τοπίο, πνίγει 

χελώνες, ζώα κτηνοτροφίας ή πουλιά. 

Ιαπωνία: φόρος στις πλαστικές σακούλες 

Την 1η Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα στην Ιαπωνία άρχισαν να χρεώνουν τις πλαστικές 

σακούλες. 

Τα καταστήματα, όπως τα «κονμπίνι», τα πανταχού παρόντα ιαπωνικά μίνι-μάρκετ, είναι 

ελεύθερα να καθορίζουν την τιμή για τις σακούλες αυτές. 

Και παρόλο που η τιμή που χρεώνουν είναι συμβολική, γύρω στα 3 γεν (λιγότερο από 3 

λεπτά του ευρώ), οι έρευνες δείχνουν πως το μέτρο αναμένεται ότι θα έχει αποτέλεσμα. 

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως στόχος της χρέωσης για τις πλαστικές σακούλες είναι να 

ενθαρρυνθούν οι Ιάπωνες να το σκεφτούν δύο φορές αν η σακούλα είναι αληθινά 

απαραίτητη γι’ αυτούς και να επανεξετάσουν τον τρόπο ζωής τους σε μια χώρα η οποία 

κατατάσσεται δεύτερη παγκοσμίως στην παραγωγή πλαστικού κατά κεφαλήν, μετά τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. 

(Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ) 

Επιστήμονες από την Ελλάδα και τη Βρετανία ανέπτυξαν μία νέα μέθοδο ανίχνευσης 

πλαστικών που επιπλέουν στις θάλασσες. Η νέα τεχνική, που χρησιμοποιεί δεδομένα των 

δορυφόρων Sentinel-2 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), μπορεί να 

διακρίνει με ακρίβεια 86% τα κομμάτια πλαστικού μεγαλύτερα των πέντε χιλιοστών από 

άλλα υλικά (ξύλα, φύκια κ.ά.). 

Ο επίκουρος καθηγητής, Κωνσταντίνος Τοπουζέλης, επικεφαλής της Ομάδας Θαλάσσιας 

Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του 

Πανεπιστημίου του Αιγαίου, σε συνεργασία με επιστήμονες του Θαλάσσιου Εργαστηρίου 

του Πλύμουθ, έκανε τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Scientific Reports». 

Πάνω από 8.500 θάνατοι κάθε χρόνο από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα 
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