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Στόχος
• Προστασία των θαλασσών μας από τα απορρίμματα
• Συνειδητοποίηση της έκτασης του προβλήματος από κοντά
• Να μοιραστούμε τη γνώση με φίλους, οικογένεια και συναδέλφους
• Να γίνουμε μέρος της λύσης μιας παγκόσμιας πρόκλησης

Επιλέγουμε
• Παγούρι με νερό (όχι πλαστικό μπουκάλι) και κάποιο φρούτο ή υγιεινό σνακ
• Άνετα ρούχα, καπέλο και κλειστά παπούτσια
(όχι σαγιονάρες ή πέδιλα γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού)
• Αντιηλιακό, γάντια (κατά προτίμηση επαναχρησιμοποιούμενα), μάσκα (για έξτρα προστασία),
αντισηπτικό και κιτ πρώτων βοηθειών για παν ενδεχόμενο
• Κατά προτίμηση επαναχρησιμοποιούμενους σάκους ή αλλιώς βιοδιασπώμενες σακούλες για τη
συλλογή απορριμμάτων

Οργάνωση και υλοποίηση της δράσης
• Επιλογή παραλίας από το συντονιστή και καταχώριση του καθαρισμού στην ηλεκτρονική φόρμα
δήλωσης διοργάνωσης καθαρισμού της HELMEPA
• Άφιξη 15 λεπτά πριν την έναρξη
• Ενημέρωση εθελοντών από το συντονιστή για το σκοπό της δράσης και θέματα ασφάλειας.
Δημιουργία ομάδων 5-7 ατόμων. Ένα άτομο ανά ομάδα αναλαμβάνει το Δελτίο Καταγραφής
Απορριμμάτων. Κάθε ομάδα προμηθεύεται 2 σακούλες (κατά προτίμηση επαναχρησιμοποιήσιμα τσουβάλια) για να διαχωρίζει τα απορρίμματα σε κοινά και ανακυκλώσιμα.
• Συλλέγουμε και καταγράφουμε αναλυτικά τα απορρίμματα (ποσότητα ανά είδος) για την
επιστημονική μελέτη του προβλήματος, καθώς τα αποτελέσματα επεξεργάζονται από τη
HELMEPA και προωθούνται στους αρμόδιους διεθνείς φορείς για περαιτέρω αξιοποίηση.
• Αθροίζουμε τις καταγραφές των ομάδων και καταχωρούμε τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική
φόρμα αποτελεσμάτων καθαρισμού της HELMEPA
• Στέλνουμε αναμνηστικές φωτογραφίες και τυχόν άλλες πληροφορίες για τη δράση μας στο
environment@helmepa.gr
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Δίνουμε μεγάλη προσοχή στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας
Δεν πιάνουμε ποτέ απορρίμματα με γυμνά χέρια
Διαχειριζόμαστε με ιδιαίτερη προσοχή και πάντοτε παρουσία ενήλικα τα ογκώδη,
αιχμηρά ή πιθανόν μολυσματικά αντικείμενα (σπασμένα γυαλιά, σύριγγες κ.λπ.)
Σεβόμαστε την παράκτια βλάστηση και δεν ξεριζώνουμε φυτά στην προσπάθεια να
αφαιρέσουμε απορρίμματα

Είμαστε μέρος
 της λύσης
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Συνειδητοποιούμε την πρόκληση
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Στηρίζουμε
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ
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