




Υπάρτοσν εναιιαθηηθές 
ιύζεης; 

Παναγιβτα Κουτσΰφτα, Συντονίστρια Έργου 

Keep our Sand and Sea Plastic Free 



Μηα πρωηοβοσιία 



Το Έργο: Plastic Free Cyprus 

Στΰχος:  

Η συνεργασία για την εξάλειψη του 
πλαστικοα μιας χρήσης μέσω της 
εκπαίδευσης και του τουρισμοα στην 
περιοχή της Αγίας Νάπας του Πρωταρά 
και της ευρατερης περιοχής 
Αμμοχβστου. 



Διαθέσιμο προς ΰλες τις επιχειρήσεις για 
προβολή, σαντομη έκδοση ή ολΰκληρη 

Ελληνικά και αγγλικά  

https://www.youtube.com/watch?v=U0b5dgrgRrs


Γηαηί είναη πρόβιεμα ηα πιαζηηθά; 

• Περίπου το 80% των αποβλήτων που συλλέγονται στις παραλίες 
και το 67% που συλλέγονται στο βυθΰ της Καπρου είναι πλαστικά 

• Τα θαλάσσια απορρίμματα κοστίζουν €61,7 εκατ. το χρΰνο στους 
τομείς της αλιείας, του τουρισμοα και της ναυτιλίας στην Μεσΰγειο 
(π.χ λΰγω μείωσης της ψαριάς) 

• Εάν δεν μειωθεί το ποσοστΰ ραπανσης, θα υπάρξουν περισσΰτερα 
πλαστικά απΰβλητα (σε βάρος) παρά ψάρια στον ωκεανΰ έως το 
2050. 

 

 
 

• Εκτιμάται ΰτι 1 εκ. θαλάσσια πουλιά και 100.000 θαλάσσια  θηλαστικά πεθαίνουν κάθε χρΰνο απΰ 
πλαστικά και άλλα απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα. 

• Το πλαστικΰ περιέχει τοξίνες που αποτελοαν κίνδυνο για τη θαλάσσια ζωή. 

• Μεγάλη ποσΰτητα πλαστικβν εισέρχεται στον ανθρβπινο οργανισμΰ.  
 

 

??? 



Υπάρτεη ιύζε; 

 



Λύζε… γηα πιαζηηθά ματαηροπήροσνα  

Αποφυγή 
Επαναχρησιμοποιήσιμα προγΰντα 
Εναλλακτικά 
Ενθάρρυνση για να χρησιμοποιοαν τα δικά τους 
 



Λύζε… γηα πιαζηηθά πηάηα   

Αποφυγή 
Μείωση 
Επαναχρησιμοποιήσιμα 
Εναλλακτικά  
 



Λύζε… γηα πιαζηηθά θαιαμάθηα  

• Αποφυγή 
• Όταν το ζητήσουν οι πελάτες, ενημερβστε γιατί 

ακολουθείτε αυτή την πρακτική 
• Εναλλακτικά καλαμάκια ΰπως χάρτινα, μεταλλικά, 

γυάλινα 
• Το λιτΰ είναι της “μΰδας”  
 



Λύζε… γηα πιαζηηθούς αναδεσηήρες ποηών  

Αποφυγή 
Επαναχρησιμοποιήσιμα προγΰντα 
Εναλλακτικά 
 



Λύζε… γηα περηέθηες ηροθίμων θαη ποηών 
(θειηδόι) 

Αποφυγή 
Ενθάρρυνση των πελατβν να χρησιμοποιοαν τα δικά τους 
Εναλλακτικά 
 



Λύζε… 

REFUSE 
...unnecessary plastic items e.g. plastic straws  

REDUCE 
...your consumption of plastics e.g. get rid of excess packaging, cut out single-use 
items e.g. single-use coffee cups 

REUSE 
...your bottle or cup. Ask for a refill at a bar or cafe, or use a refill station 

...plastic bags, or bring a reusable one 

RECYCLE 
…plastic responsibly to keep it out of the sea and reduce the amount of waste going 
to landfill 
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Communication is the KEY 
Η επηθοηνωνία είναη ηο ΚΛΕΙΔΙ 



Η αιιαγή είναη εδώ, γηαηί να αθοιοσζάς, 
εδώ μπορείς να είζαη πρωηοπόρος;  



Keep our Sand and Sea Plastic Free 

Follow us on Social Media 

Keep our sand and sea plastic free 

sandseaplasticfree 
#sandseaplasticfree 

Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Παναγιβτα Κουτσΰφτα 
99-905369 
p.koutsofta@sandseaplasticfree.org 
 

mailto:p.koutsofta@sandseaplasticfree.org

