
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

 
Γενικές πληροφορίες 

 

Στις επόμενες σελίδες, σημειώστε αναλυτικά τον αριθμό των απορριμμάτων που συλλέξατε ανά είδος. Ο 
κωδικός αναφέρεται στην κοινή λίστα καταγραφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με έντονα γράμματα 
σημειώνονται τα συνηθέστερα είδη απορριμμάτων.  

Για διευκόλυνση της καταγραφής αλλά και της καταχώρησης από εσάς των αποτελεσμάτων στην ηλεκτρονική 
φόρμα μετά το πέρας της δράσης, σημειώνετε καθώς συλλέγετε τα απορρίμματα ανά πεντάδες και στο τέλος 

αναγράψτε σε παρένθεση το άθροισμα π.χ. ΙΙΙΙ ΙΙΙΙ ΙΙΙΙ (15) 

Ονομασία παραλίας    

Περιοχή (Νομός)  

Συντεταγμένες (από Google Maps)   

Ημερομηνία εθελοντικού καθαρισμού   

Εταιρεία / Φορέας    

Αριθμός Εθελοντών    

Μήκος ακτής που καθαρίστηκε (μέτρα)   

Τύπος ακτής (κυκλώστε) Άμμος      Βότσαλο      Πέτρα       Μεικτή 

Θέση ακτής (κυκλώστε) Εντός οικισμού          Εκτός οικισμού 

Εκτιμώμενο συνολικό βάρος απορριμμάτων 
(κιλά)     

Εκτιμώμενο συνολικό βάρος ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων (κιλά)  

Πόσες σακούλες με απορρίμματα γεμίσατε;  

Υπήρχαν τουριστικές υποδομές στην παραλία -
beach bar, ξαπλώστρες κλπ; (κυκλώστε)  Ναι       Όχι 

Αν βρήκατε κάποιο νεκρό ή τραυματισμένο 
ζώο, σημειώστε σχετικά  

https://forms.gle/MYKxQ11MstR1kFu48
https://forms.gle/MYKxQ11MstR1kFu48


J-
Code Είδος απορρίμματος Αριθμός τεμαχίων 

(σε παρένθεση στο τέλος το σύνολο) 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ) 
 ΣΑΚΟΥΛΕΣ  

J3 Πλαστικές σακούλες (συμπεριλ. των κομματιών)  
J4 Σακούλες μικρές αποθήκευσης τροφίμων (poly-bags)   

J238 Σακούλες πλαστικές διχτυωτές για λαχανικά, φρούτα κ.α.   
 ΦΑΓΗΤΟ & ΠΟΤΟ  

J7 Μπουκάλια Πλαστικά ≤ 0.5L (νερό, ποτά, αναψυκτικά)   
J8 Μπουκάλια Πλαστικά >0.5L (νερό, ποτά, αναψυκτικά)   

J21 Καπάκια πλαστικά ποτών, νερού   
J23 Καπάκια πλαστικά - Αδιευκρίνιστα   
J24 Δακτύλιοι από καπάκια μπουκαλιών   

J224 Δοχεία τροφίμων από φελιζόλ   
J225 Δοχεία τροφίμων κατασκευασμένα από σκληρό πλαστικό   
J226 Κύπελλα και καπάκια μιας χρήσης από φελιζόλ   
J227 Κύπελλα πλαστικά μιας χρήσης και καπάκια    
J228 Μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης πλαστικά    
J229 Πιάτα και δίσκοι μιας χρήσης πλαστικά   
J230 Πλαστικοί αναδευτήρες   
J231 Καλαμάκια πλαστικά    
J30 Συσκευασίες από γλυκά, πατατάκια & σοκολάτες   
J31 Μπαστουνάκια πλαστικά από γλειφιτζούρια και παγωτά   

 ΚΑΠΝΙΣΜΑ  
J25 Περιτυλίγματα συσκευασιών τσιγάρων - Καπνοσακούλες   
J26 Αναπτήρες   

J27 
Αποτσίγαρα, φίλτρα (και το νάυλον περιτύλιγμα των 
φίλτρων)   

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  
J11 Καλλυντικά για χρήση στη παραλία (π.χ. αντηλιακά)   
J12 Καλλυντικά για χρήση στο σπίτι   
J95 Μπατονέτες για αυτιά   

J237 Υγρά μαντηλάκια και μωρομάντηλα   
J96 Σερβιέττες, σερβιεττάκια   
J98 Πάνες    

J144 Ταμπόν/Θήκη ταμπόν   
J236 Άλλα πλαστικά είδη προσωπικής υγιεινής και περιποίησης    

 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ  
J53 Δίχτυα & Κομμάτια Διχτυών 2.5 cm ≥ ≤ 50 cm   
J54 Δίχτυα & Κομμάτια Διχτυών >50 cm   

J232(3) Πλαστικοί σπάγκοι και νήματα αλιευτικά   
J234(5) Σχοινιά πλαστικά αλιευτικά    

J59 Πετονιές Αλιείας   
J58 Φελιζόλ καφάσια ψαριών ολόκληρα ή σπασμένα   
J60 Χημικό φως/αλιεία   
J62 Φελαδούρια από Δίχτυα Αλιείας   
J63 Πλωτήρες/Τσαμαδούρες   
J61 Άλλα πλαστικά είδη αλιείας   

 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
J66 Πλαστικές λωρίδες συσκευασίας (δεματικά)    
J87 Ταινία συσκευασίας / μονωτική   

J257 Πλαστικά αφρώδη κομμάτια για μεταφορά εύθραυστων    
J67 Φιλμ πλαστικό, βιομηχανικό (χοντρό)   
J70 Φυσίγγια κυνηγετικών όπλων   

 ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ   
J79 Κομμάτια πλαστικών (όχι φελιζόλ) 2,5-50 cm   
J80 Κομμάτια πλαστικών (όχι φελιζόλ) >50cm   
J82 Φελιζόλ κομμάτια (2,5-50 cm)   
J83 Φελιζόλ κομμάτια >50cm   

J239 Άλλα αφρώδη πλαστικά εκτός φελιζόλ (π.χ. σφουγγάρια)   



J-
Code Είδος απορρίμματος Αριθμός τεμαχίων 

(σε παρένθεση στο τέλος το σύνολο) 

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
J89 Πλαστικά είδη οικοδομής    

J221 Πλαστικοί σωλήνες άρδευσης   
J93 Δεματικά καλωδίων (tire ups)   

J256 Αφρώδης πλαστική μόνωση και αφρός (πολυουρεθάνη)   
 ΙΑΤΡΙΚΑ  

J99 Σύριγγες (πλαστικά σταγονόμετρα)   
J100 Φάρμακα - πλαστικά κουτιά   
J211 Άλλα ιατρικά είδη (επίδεσμοι, τσιρότα-hansaplast, κ.λπ.)   
J252 Γάντια πλαστικά μίας χρήσης   
J253 Mάσκα προσώπου μίας χρήσης   

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ & ΧΡΗΣΕΙΣ  
J90 Γλάστρες πλαστικές (και κομμάτια)   
J32 Παιχνίδια     
J49 Σχοινί (διάμετρος >1cm)   

J242 Σπάγγος πλαστικός  (με διάμετρο < 1cm) μη 
αναγνωρίσιμης χρήσης   

J28 Στυλό και Καπάκια Στυλό και Μαρκαδόρων   
J102 Σαγιονάρες   
J136 Πλαστικά παπούτσια (π.χ. αθλητικά)   

J9 Μπουκάλια Καθαριστικών και  Συσκευασίες   
J22 Καπάκια πλαστικά από καθαριστικά και απορρυπαντικά   

J240 Άλλα αναγνωρίσιμα αντικείμενα από φελιζόλ    
J241 Άλλα αναγνωρίσιμα μη αφρώδη πλαστικά είδη   
J243 Πλαστικά υπολείμματα πυροτεχνημάτων   
J19 Πλαστικά μέρη οχημάτων (π.χ. προφυλακτήρες)  

ΛΑΣΤΙΧΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) 
J125 Μπαλόνια (και στικς μπαλονιών)   
J126 Μπάλες   
J127 Γαλότσες   
J131 Λαστιχάκια (μικρά για οικιακή χρήση)   
J133 Προφυλακτικά (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας)   
J134 Άλλα λαστιχένια αντικείμενα    
J248 Λαστιχένιο φύλλο (από δάπεδα, ντουζιέρες, οικοδομές κ.α.)   
J249 Λαστιχένιες ζώνες (π.χ. αυτοκινήτου)   
J250 Σαμπρέλες αυτοκινήτων από καουτσούκ   
J251 Λάστιχα αυτοκινήτων από καουτσούκ   

ΥΦΑΣΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών) 
J137 Είδη ένδυσης (ρούχα)   
J138 Παπούτσια δερμάτινα ή πάνινα   
J139 Σακίδια και τσάντες   
J141 Χαλιά & Επίπλωση   
J143 Καμβάς, πανί ιστιοπλοϊκού   
J145 Άλλα υφάσματα    

ΧΑΡΤΙ / ΧΑΡΤΟΝΙ 
J147 Χάρτινες Σακούλες   
J148 Χαρτόνια (κουτιά & κομμάτια)   
J152 Πακέτα Τσιγάρων   
J154 Εφημερίδες, περιοδικά   
J155 Σωλήνες και άλλα κομμάτια από πυροτεχνήματα   
J246 Χαρτονένιες μπατονέτες    
J247 Άλλα χάρτινα δοχεία   
J150 Χάρτινες Συσκευασίες Tetrapack (γάλα)   
J151 Χάρτινες Συσκευασίες Tetrapack (άλλες - όχι γάλα)   
J244 Χάρτινα ποτήρια (π.χ. καφέ ή ποτών)   
J245 Μιας χρήσης χάρτινοι δίσκοι, περιτυλίγματα, δοχεία    
J156 Κομμάτια χαρτιού   
J158 Χαρτί (άλλο)   



J-
Code Είδος απορρίμματος Αριθμός τεμαχίων 

(σε παρένθεση στο τέλος το σύνολο) 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ 
J159 Φελλοί (όχι πλαστικοί)   
J160 Παλέτες   
J162 Κιβώτια     
J164 Κιβώτια ψαριών   
J165 Ξυλάκια παγωτού, κινέζικου φαγητού, οδοντογλυφίδες   
J167 Σπίρτα και πυροτεχνήματα   
J171 Άλλα ξύλινα, ταυτοποιήσιμα αντικείμενα (<50cm)     
J172 Άλλα ξύλινα, ταυτοποιήσιμα αντικείμενα (>50cm)     

ΜΕΤΑΛΛΟ 
J175 Κουτάκια Αναψυκτικών   
J176 Κονσέρβες τροφίμων   
J177 Περιτυλίγματα & αλουμινόχαρτα   
J178 Καπάκια, πώματα (δακτυλίδια από κουτάκια αναψυκτικών)   
J181 Επιτραπέζια σκεύη (πιάτα, κύπελλα και μαχαιροπήρουνα)   
J188 Άλλα μεταλλικά κουτιά (όχι φαγητού και ποτού)   
J190 Μεταλλικά κουτιά για μπογιές   
J174 Δοχεία αεροζόλ / spray   
J186 Βαριά απορρίμματα (π.χ. βιομηχανικά, οικοδομής κλπ.)   
J187 Μεταλλικά βαρέλια   

J182 Αντικείμενα που σχετίζονται με την αλιεία (βαρίδια, 
αγκίστρια, μεταλλικά δολώματα κλπ)   

J191 Σύρμα, συρματόπλεγμα   
J194 Καλώδια μεταλλικά   
J195 Οικιακές μπαταρίες   
J193 Ανταλλακτικά αυτοκινήτου / μπαταρίες   

J198 
Άλλα μεταλλικά αντικείμενα που δεν ανήκουν στις 
παραπάνω κατηγορίες  <50cm   

J199 Άλλα μεταλλικά αντικείμενα που δεν ανήκουν στις 
παραπάνω κατηγορίες >50cm   

ΓΥΑΛΙ / ΚΕΡΑΜΙΚΑ 
J200 Μπουκάλια (και κομμάτια μπουκαλιών)   
J201 Βάζα γυάλινα   
J202 Λαμπτήρες   
J203 Επιτραπέζια σκεύη (πιάτα και ποτήρια)   
J204 Γυάλινα/κεραμικά υλικά κατασκευής (τούβλα, τσιμέντο κα)   
J205 Λαμπτήρες φθορισμού   
J208 Γυάλινα ή κεραμικά θραύσματα  >2.5 εκ   
J210 Άλλα γυάλινα αντικείμενα, ταυτοποιήσιμα   
J219 Άλλα αναγνωρίσιμα κεραμικά αντικείμενα   

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
J215 Οργανικά υπολείμματα τροφών   

 

 

Συγχαρητήρια για τη δράση σας και τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων για τα θαλάσσια απορρίμματα! 

Για να μας τα στείλετε, αθροίστε ανά είδος τις μετρήσεις όλων των ομάδων που συμμετείχαν στον καθαρισμό 
και καταχωρείστε τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική φόρμα της HELMEPA  

 
 

https://forms.gle/MYKxQ11MstR1kFu48

