
Για πλοήγηση στην ψηφιακή αφίσα, κάντε κλικ στις σακούλες! 



Οι αρνητικές επιπτώσεις 
της αλόγιστης χρήσης της πλαστικής σακούλας....

• Σπατάλη φυσικών πόρων (πετρελαιοειδή, 
ενέργεια) που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για ευεργετικούς σκοπούς.

• Απόρριψη επικινδύνων και τοξικών χημικών 
ουσιών σε ξηρά και θάλασσα από τα απόβλητα 
παραγωγής προκαλώντας τον θάνατο σε 
ζωντανούς οργανισμούς (φυτά, ζώα, θαλάσσιοι 
οργανισμοί). (δείτε το βίντεο). 

• Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής με αποτέλεσμα η 
γη να καταλήξει ως ένας τεράστιος 
σκουπιδότοπος (ξηρά και θάλασσα) αφού κάθε 
χρόνο αυξάνει ο όγκος των πλαστικών 
σακουλών που απορρίπτεται στα σκουπίδια.

• Παράγουν επικίνδυνα αέρια θερμοκηπίου 
επηρεάζοντας την ποιότητα της ατμόσφαιρας 
και τη δημόσια υγεία (δείτε το βίντεο).



Οι αρνητικές επιπτώσεις 
της χρήσης της πλαστικής σακούλας....



Οι αρνητικές επιπτώσεις 
της χρήσης της πλαστικής σακούλας....



Η διαδικασία παραγωγής της πλαστικής σακούλας....

• Οι πλαστικές σακούλες παράγονται με πρώτη 
ύλη το αιθυλένιο.

• Η παραγωγή αιθυλενίου γίνεται με 
ατμοπυρόλυση κατά τη διύληση του αργού 
πετρελαίου στους 750-950 °C (σπατάλη 
φυσικών πόρων και ενέργειας).

• Ο πολυμερισμός αιθυλενίου σε πολυαιθυλένιο 
(πλαστικό) γίνεται με διάφορες μεθόδους όπου 
καταναλώνουν μεγάλο ποσοστό του αιθυλενίου 
που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άλλους 
ευεργετικούς σκοπούς (ιατρική, φαρμακευτική, 
τρόφιμα, βιομηχανικά προϊόντα).

• Κατά τον πολυμερισμό χρησιμοποιύνται και 
άλλα επικύνδινα για την υγεία χημικά υλικά 
όπως χλωρίδια και οξείδα μετάλλων.

• Έπειτα το πολυαιθυλένιο μορφοποιείται σε 
πλαστικές σακούλες μιας χρήσης ή και άλλων 
ειδών πλαστικά προϊόντα (δείτε το βίντεο).



Η διαδικασία παραγωγής της πλαστικής σακούλας....



Απόρριψη και ανθεκτικότητα
της πλαστικής σακούλας....

Οι πλαστικές σακούλες παράγονται σε 1 δευτερόλεπτο, 
χρησιμοποιούνται για 15 λεπτά και καταστρέφονται 
μετά από 400 ή και 1000 χρόνια. 
Δεν είναι βιοαποικοδομήσιμες δηλαδή το φυσικό 
περιβάλλον δεν έχει μηχανισμούς να τις διασπάσει
και να τις αποσυνθέσει.
Αυτό κάνει τις πλαστικές σακούλες ανθεκτικές στην 
αποσύνθεση με αποτέλεσμα κατά την απόρριψη τους 
στους σκουπιδότοπους να ρυπαίνουν «αιώνια» το 
περιβάλλον.
Ένα τρισεκατομμύριο πλαστικές σακούλες 
καταναλώνονται παγκοσμίως και απορρίπτονται στα 
σκουπίδια κάθε χρόνο, έχοντας μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής από τον άνθρωπο!!! 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα από την χρήση της πλαστικής 
σακούλας το 1960 μέχρι σήμερα να γεμίσουν οι 
σκουπιδότοποι και οι ωκεανοί με τρισεκατομμύρια 
πλαστικές σακούλες.(δείτε το βίντεο)



Απόρριψη και ανθεκτικότητα
της πλαστικής σακούλας....



Στατιστικά στοιχεία 
από τη μείωση της χρήσης
της πλαστικής σακούλας....

• Γενικά στην Ευρώπη η μείωση έφτασε κατά μέσο όρο το 
70% .

• Οι χώρες Εσθονια, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Σλοβακία και Σλοβενία υπερέβαιναν τις 400 
σακούλες ετησίως ανά άτομο!!!

• Η πλειονότητα των πλαστικών στους ωκεανούς (80%) 
φαίνεται να προέρχεται παγκοσμίως από 5 Ασιατικές 
χώρες: Ινδονησία, Κίνα, Φιλιππίνες, Ταϋλάνδη και 
Βιετνάμ!!!

• Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες χώρες με μεγάλα ποσοστά 
μειωσης της πλαστικής σακούλας:

Ηνωμένο Βασίλειο: Μείωση  86%
Ιρλανδία : Μείωση  95%
Δανία: μείωση 95%
Ελλάδα: Μείωση 75-80% (μετά την εφαρμογή του μέτρου)
* Συμβουλευτείτε το διπλανό διάγραμμα για τη χρήση της 
πλαστικής σακούλας, ανά χώρα, στην Ευρώπη.

ΚΥΠΡΟΣ:

Μέχρι τις 30/6/2018, στην Κύπρο η ανά άτομο 
χρήση υπερέβαινε τις 140 σακούλες ετησίως και 
ο στόχος είναι μέχρι το 2019 να μειωθεί στις 
90 σακούλες ανά άτομο και μέχρι το 2025 στις 40.

Έρευνα και στατιστικά από 
την επαρχία Αμμοχώστου.



Στατιστικά στοιχεία 
από τη μείωση της χρήσης
της πλαστικής σακούλας....

Έρευνα και στατιστικά από 
την επαρχία Αμμοχώστου.

Περιοχές: 
Παραλίμνι, Δερύνεια, Φρέναρος, Αυγόρου, Λιοπέτρι.
Ερωτηματολόγιο:
Δόθηκε σε καταστηματάρχες για την εκτίμηση του ποσοστού 
μείωσης της χρήσης της σακούλας από τους καταναλωτές της 
περιοχής ανάλογα με την κατανάλωση σακούλων πριν και μετά 
την εφαρμογή του μέτρου.
Καταστήματα: 
σούπερμαρκετ, φούρνοι, μπακάλικα, περίπτερα, φρουταρίες...

Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από τους μαθητές του 
Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα για τη μείωση της χρήσης 
της πλαστικής σακούλας μετά την εφαρμογή του μέτρου την 
1/7/2018 έχουμε τα εξής ενδεικτικά αποτελέσματα:

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΧΩΡΙΟ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΣΑΚΟΥΛΑΣ (%)

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 47,7 %

ΔΕΡΥΝΕΙΑ 59,3 %

ΦΡΕΝΑΡΟΣ 48,2 %

ΑΥΓΟΡΟΥ 51,2 %

ΛΙΟΠΕΤΡΙ 64,0 %

Μέσος όρος
Επαρχίας 
Αμμοχώστου

54,08 %

* Συγκεκριμένη αλυσίδα υπεραγορών 
ανέφερε μείωση της χρήσης της 
πλαστικής σακούλας κατά 75% σε όλα 
της τα καταστήματα παγκυπρίως!!! 



Υδρόβια ζωή... 

S.Ο.S.
• Το 90% των ανθρωπογενών απορριμμάτων που βρέθηκαν 

στους βυθούς προέρχονταν από πλαστικά μιας χρήσης.
• Ενδεικτικά, η πυκνότητα των πλαστικών στο βυθό του 

βόρειου Ειρηνικού κυμαίνεται από 17 έως 335 
απορρίμματα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο σε βάθος 1.092 
έως 5.977 μέτρων. (Το μεγαλύτερο βάθος που βρέθηκε 
πλαστική σακούλα είναι τα 10.898 μέτρα!!!)

• 700 είδη θαλάσσιας ζωής απειλούνται από την παρουσία 
των πλαστικών στους ωκεανούς. Σε 693 από αυτά τα είδη 
έχουν βρεθεί κομμάτια πλαστικού (400 από αυτά κατάπιαν 
κομμάτια πλαστικού ή μπλέκτηκαν σε αυτό!)

• Μέσω των θαλάσσιων οργανισμών οι διοξίνες και άλλες 
ρυπαντικές ουσίες που περιέχουν τα πλαστικά εισέρχονται 
στην τροφική αλυσίδα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει 
παγκόσμια η ανθρώπινη υγεία!

• 100.000.000 θαλάσσιοι οργανισμοί πεθαίνουν κάθε χρόνο 
με αίτια τα πλαστικά απορρίματα στη θάλασσα!!!



Υδρόβια ζωή... 

S.Ο.S.



Εναλλακτικές προτάσεις
για τη μείωση της χρήσης
της πλαστικής σακούλας....

• Χρήση σακούλας πολλαπλής χρήσης 
(π..χ υφασμάτινη, πλαστική διαρκείας, λινή).

• Μεγαλύτερη χρέωση χρήσης πλαστικών 
σακούλων και στους καταναλωτές και στους 
καταστηματάρχες.

• Ανακύκλωση μεγαλύτερου ποσοστού σακούλων 
από ότι γίνεται σήμερα με επιχορήγηση από τα 
χρήματα χρέωσης των σακούλων.

• Παραγωγή και χρήση βιοδιασπώμενων 
πλαστικών σακούλων (π.χ. από άμυλο, 
cassava(κολοκάσι)). (δείτε τα βίντεο)

• Υποστήριξη επιχειρήσεων και προϊόντων που 
δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες και 
συσκευασίες.

• Απαγόρευση αλόγιστης χρήσης και άλλων 
αχρείαστων  πλαστικών όπως: καλαμάκια, 
πολυστυρένιο (φελιζόλ), πλαστικές 
συσκευασίες, πλαστικούς αναδευτήρες μιας 
χρήσης κλπ... (Όπως έγινε και σε άλλες χώρες).

• Εξεύρεση τρόπων παραγωγής καυσίμων από 
την ανακύκλωση των πλαστικών σακούλων 
(Ιαπωνία-Akinori). Δηλαδή οι σακούλες αντί να 
είναι απορρίματα να γίνουν πηγή ενέργειας!

• Χρήση νέων τρόπων για γρήγορη 
αποικοδόμηση των πλαστικών σακούλων. Όπως 
ψευδομονάδων (Καναδός Daniel Burd)



Εναλλακτικές προτάσεις
για τη μείωση της χρήσης
της πλαστικής σακούλας....



Τα οφέλη
από τη μείωση της χρήσης
της πλαστικής σακούλας....

• Μείωση της ρύπανσης της στεριάς με πλαστικά 
απόβλητα.

• Μείωση των θανάτων πουλιών και ζώων από την 
κατάποση πλαστικών από τα σκουπίδια.

• Μείωση της ρύπανσης των ωκεανών με πλαστικά 
απόβλητα.

• Μείωση της ρύπανσης των θαλασσών με επικίνδυνες 
χημικές ουσίες.

• Μείωση της ρύπανσης των υδάτινων πόρων πόσιμου 
νερού με χημικά απόβλητα.

• Μείωση της απειλής των χιλιάδων θαλάσσιων ειδών    
προς εξαφάνιση από την παρουσία πλαστικών και 
μικροπλαστικών..

• Μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας με αέρια 
θερμοκηπίου.

• Μείωση της σπατάλης φυσικών πόρων.
• Μείωση κινδύνου της δημόσιας υγείας (τοξικές ουσίες-

βιοσυσσώρευση).



ΣΤΙΣ
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Δείτε τα βίντεο
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ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ 2018 – 2019
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https://www.youtube.com/watch?v=YuJ31bu01mM

https://www.youtube.com/watch?v=O7BLsexJn0c

https://www.youtube.com/watch?v=UZQ0L3bolFw

https://www.youtube.com/watch?v=yaDx-WJAsaE

https://www.youtube.com/watch?v=HQTUWK7CM-Y

https://www.youtube.com/watch?v=teNI3M3m7ss

Πηγές βίντεο από το διαδίκτυο:

https://www.youtube.com/watch?v=j-x871JK2d8

https://www.youtube.com/watch?v=zjzvwI3XHls

https://www.youtube.com/watch?v=dXklBP53VT4

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ματθαίου Ιώαννης
Προβατάς Κωνσταντίνος
Χριστοφόρου Έλενα
Καραφωτιά Μαρία Λίζα
Φιακά Ελευθερία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Μιχαηλίδης Φρίξος
Μαυροβουνιώτης Δημήτρης

ΣΚΕΨΟΥ ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΑΞΕ ΚΙ ΕΣΥ!
ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ 2018 – 2019
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