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Η παρατήρηση του δικού μας πλαστικού 
αποτυπώματος, δηλαδή των πλαστικών μιας χρήσης 

που περνούν καθημερινά από τα χέρια μας, μας βοηθά 
να κατανοήσουμε ποια είναι αυτά που θα μπορούσαμε 

εύκολα να μετριάσουμε, ακόμα και να μηδενίσουμε.



Για να σε βοηθήσουμε να παρατηρήσεις και να μειώσεις το δικό σου αποτύπωμα, ετοιμάσαμε 
ένα φιλικό εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα και ορισμένα βοηθητικά εργαλεία. 

Μέσα σε λίγα λεπτά: 

Αντικαθιστώντας τα πλαστικά μιας χρήσης που δεν έχουμε πραγματικά ανάγκη με έξυπνες 
εναλλακτικές, βοηθάμε για ένα βιώσιμο παρόν και μέλλον. 

Περιβαλλοντική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αλλαγή συνηθειών και τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών μιας 
χρήσης, υλοποιούμενο από τη HELMEPA με την ευγενική χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Seattle International Foundation (SIF)

ΚΑΘΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ 
Μετράει περισσότερη ζωή

Η πλαστική ρύπανση, από τις μεγαλύτερες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις των ημερών μας, 
συνδέεται άμεσα με την «κουλτούρα μιας χρήσης». 

Η ποσότητα πλαστικών που παράγουμε κάθε 
χρόνο αυξάνεται ραγδαία, κυρίως για να καλύψει 
την αυξανόμενη ζήτηση συγκεκριμένων τύπων 
πλαστικού που χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες 
και άλλα προϊόντα μιας χρήσης. 

Εξίσου ραγδαία αυξάνονται και τα πλαστικά 
σκουπίδια που διαχειριζόμαστε: περίπου 300 
εκατομμύρια τόνοι το χρόνο υπολογίζονται, 
σχεδόν όσο το βάρος του συνολικού ανθρώπινου 
πληθυσμού.

150+ εκατομμύρια τόνοι πλαστικού έχουν 
συσσωρευτεί στους ωκεανούς και προστίθενται 
επιπλέον 8-13 εκατομμύρια τόνοι κάθε χρόνο – με 
αυτό το ρυθμό, το 2050 θα υπάρχει στη θάλασσα 
περισσότερο πλαστικό από ψάρια.

Τα μικροπλαστικά βρίσκονται πλέον παντού και 
έχουν αποδεδειγμένα μπει στην τροφική μας 
αλυσίδα.

Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις που δεν 
κάνουν κακό στον πλανήτη και είναι εύκολο να τις 
υιοθετήσουμε.

Δεν θέλει κόπο! Δέσμευση θέλει, και επιστροφή σε 
καλές συνήθειες όπως η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ 
ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 1 ΣΤΑ 10
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

μάθε εύκολα και απλά 
πώς μπορείς να μετράς και να 
παρακολουθείς το πλαστικό σου 
αποτύπωμα

ανακάλυψε εύκολες ιδέες 
που μπορείς να εφαρμόσεις και 
να βγάλεις πολλά από αυτά τα 
πλαστικά από τη ζωή σου   

γίνε μέρος της λύσης
βοηθώντας μας να συλλέξουμε σημαντικά 
στοιχεία για να καταδείξουμε το πρόβλημα και να 
ευαισθητοποιήσουμε και να παρακινήσουμε ακόμα 
περισσότερους να μειώσουν τα πλαστικά μιας χρήσης

ενημερώσου για τα
πλαστικά μιας χρήσης
και τις βαριές συνέπειες 
της πλαστικής ρύπανσης 

https://www.myplasticfootprint.gr/

