
 

 
 

 
                                                                                                               
 

∆ΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΗΣ 
 
Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πληροφοριών από τα ∆ελτία Αναφοράς Εθελοντικού Καθαρισµού 
Ακτών στη µελέτη της σύνθεσης, της ποσότητας και της προέλευσης των στερεών απορριµµάτων στις ακτές, 
παρακαλούµε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ∆ελτίου συµπληρώνοντας ευδιάκριτα τα απαραίτητα 
στοιχεία από τον καθαρισµό.   
 

Είδος καθαρισµού:   
 
Παραθαλάσσιος           Υποβρύχιος         Λίµνη / Ποτάµι 
 
Ηµεροµηνία καθαρισµού : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ονοµασία περιοχής καθαρισµού:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Οµάδα / Σχολείο / Φορέας:………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Αριθµός συµµετεχόντων εθελοντών: …………   Μήκος ακτής που καθαρίστηκε: ……………………………………… 
 
Πόσες σακούλες συµπληρώσατε; ………………    Συνολικό βάρος συλλεγοµένων απορριµµάτων: ……………… 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 

Για τη µεγαλύτερη διευκόλυνσή σας, συµπληρώστε τα είδη απορριµµάτων που συλλέγετε σύµφωνα µε το 

παρακάτω παράδειγµα:   ⇐ Κουτιά αναψυκτικών: ιιιι ιιι              
 
Για τον υπολογισµό του συνολικού βάρους των απορριµµάτων από τις συµπληρωµένες σακούλες, υπολογίστε 
το µέσο βάρος µίας σακούλας και πολλαπλασιάστε µε το συνολικό αριθµό τους. 
 
ΤΥΠΟΣ ΑΚΤΗΣ (σηµειώστε ένα)     ΘΕΣΗ ΑΚΤΗΣ (σηµειώστε ένα) 
 
Αµµώδης  Κροκαλώδης (βότσαλο)        Σε κόλπο            Σε ανοικτή θάλασσα 

 Βραχώδης  Άλλος τύπος              Σε λιµνοθάλασσα       Σε εκβολές ποταµού 

                     Άλλη θέση  

Βρήκατε κανένα νεκρό, τραυµατισµένο ή παγιδευµένο ζώο (πχ χελώνα, φώκια, γλάρο); Περιγράψτε 

συνοπτικά παρακάτω και στείλτε µας σχετικές φωτογραφίες: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιο ήταν το πιο περίεργο αντικείµενο που συναντήσατε στην ακτή: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
Παρακαλούµε στείλτε συµπληρωµένο το ∆ελτίο Αναφοράς µαζί µε τις φωτογραφίες σας στα γραφεία της 
HELMEPA, Περγάµου 5, 171 21 Νέα Σµύρνη, φαξ: 210 9407327 & 210 935384, e-mail: 
helmepa@helmepa.gr & helmepajunior@helmepajunior.gr 
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                                ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
1. Φορέστε οπωσδήποτε τα γάντια σας και µην πιάνετε απορρίµµατα µε γυµνά χέρια. 
2. Προσέχετε τα αιχµηρά αντικείµενα (κοµµένα γυαλιά, σύριγγες κλπ). 
3. Μην σηκώνετε βαριά αντικείµενα. 
4. Μην περπατάτε στις αµµοθίνες και µην ξεριζώνετε τα φυτά  που βοηθούν να συγκρατείται η άµµος στην ακτή 

  



 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
 
 

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

(Απορρίµµατα από παραθεριστές, λουόµενους, σπορ, εκδηλώσεις, σκουπίδια από το δρόµο κ.λπ.) 

Σακούλες πλαστικές……………………………………  Πιάτα, ποτήρια, µαχαιροπήρουνα…………… 

Σακούλες χάρτινες……………………………………… ………………………………………………………… 

Μπαλόνια…………………………………………………  Συσκευασίες τροφίµων.………………………… 

Πλαστικά µπουκάλια……………………………………  ∆ακτύλιοι ασφαλείας αναψυκτικών…………… 

Γυάλινα µπουκάλια………………………………………  Συσκευασίες εξάδας αναψυκτικών…………… 

Κουτιά αναψυκτικών……………………………………  Κάλυκες φυσιγγίων……………………………… 

Καπάκια………………………………………………………  Καλαµάκια…………………………………………… 

Ρουχισµός, παπούτσια…………………………………  Παιχνίδια……………………………………………… 

 
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

(Απορρίµµατα από ναυτιλιακές και αλιευτικές δραστηριότητες, από σκάφη αναψυχής κ.λπ.) 

∆οχεία/συσκευασίες δολώµατος …………………  Αλιευτικά δίχτυα…………………………………… 

Μπουκάλια καθαριστικού……………………………  Λάµπες………………………………………………… 

Σηµαδούρες/πλωτήρες………………………………  ∆οχεία λιπαντικών/καυσίµων………………… 

Παγίδες για αστακούς/καβούρια …………………  Παλέτες……………………………………………… 

Καφάσια……………………………………………………  Πλαστικά καλύµµατα/συσκευασίες ………… 

Πετονιά……………………………………………………  Σχοινιά………………………………………………… 

Οµοιώµατα δολωµάτων/ράβδοι χηµικού   Ιµάντες συσκευασίας κιβωτίων……………… 
φωτός……………………………………………………… 

 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ        ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 

(Απορρίµµατα που σχετίζονται µε το κάπνισµα)   (Απορρίµµατα εγκαταλειµµένα στις ακτές) 

Τσιγάρα/Φίλτρα τσιγάρων…………………………  Ηλεκτρ. Συσκευές (ψυγεία κ.λπ.)…………… 

………………………………………………………………  Μπαταρίες…………………………………………… 

………………………………………………………………  Οικοδοµικά Υλικά………………………………… 

………………………………………………………………  Αυτοκίνητα/Εξαρτήµατα……………………… 

Αναπτήρες ………………………………………………  Βαρέλια……………………………………………… 

Συσκευασία τσιγάρων/καπνού…………………….  Λάστιχα……………………………………………… 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ      ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Φαρµακευτικά σκευάσµατα, είδη ατοµικής υγιεινής κ.λπ.)  (Καθορίζονται από τον εκάστοτε Συντονιστή) 

Φάρµακα…………………………………………………  …………………………………………………………… 

Σύριγγες…………………………………………………  …………………………………………………………… 

Πάνες………………………………………………………  …………………………………………………………… 


