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02 Οκτωβρίου 2019, Θεσσαλονίκη 

 
 

Πρόσκληση σε δράση παράκτιου καθαρισμού 
 
 

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες,  

Εκ μέρους της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης iSea και του Συλλόγου Πτυχιούχων 
Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδος (ΣΠΩΘΒΕ) σας προσκαλούμε 
στις δράσεις παράκτιων καθαρισμών που θα υλοποιηθούν στην παραλία του Μολύβου 
και της Πέτρας στις 18 & 19 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Το πρόγραμμα των δράσεων στην 
περιοχή έχει ως εξής:  

 
- 18 Οκτωβρίου, παραλία Μολύβου με σημείο συνάντησης μπροστά από το 

εστιατόριο «Τρίαινα» (39.366786,26.174436) το πρωί στις 10:00. 
- 19 Οκτωβρίου, παραλία Πέτρας με σημείο συνάντησης στη παραλία μπροστά από 

το «Coco-café”, το πρωί στις 10:00. 

Στο πλαίσιο των δράσεων μας για τα υδάτινα απορρίμματα, η iSea φέτος έχει 

υλοποιήσει περισσότερες από 40 δράσεις παράκτιων καθαρισμών σε όλη τη χώρα με 

την παράλληλη εκπαίδευση των πολιτών στη συλλογή ερευνητικών δεδομένων (citizen 

science) μέσα από την καταγραφή των απορριμμάτων. Επιπλέον, το πρόγραμμα 

παράκτιων καθαρισμών της iSea αποτελεί την 1η Zero Waste καμπάνια καθαρισμών με 

τη χρήση αποκλειστικά  επαναχρησιμοποιούμενων σάκων και γαντιών εργασίας, ώστε 

να προάγει έμπρακτα την ορθή πρακτική επαναχρησιμοποίησης των υλικών.  

Όσον αφορά την Λέσβο, η iSea είχε υλοποιήσει δράσεις παράκτιων καθαρισμών το 2018 

σε συνεργασία με τον Δήμο και το Γενικό Πειραματικό  Γυμνάσιο Μυτιλήνης. Φέτος θα 

πραγματοποιηθούν ξανά στο νησί της Λέσβου παράκτιοι και υποθαλάσσιοι καθαρισμοί 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Φροντίζουμε τα νησιά του Βορείου Αιγαίου» που 

χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη. Οι υποβρύχιοι 

καθαρισμοί θα γίνουν σε συνεργασία με το καταδυτικό κέντρο Lesvos Scuba Oceanic 

Center 
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Στη δράση θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της iSea, απόφοιτοι του Τμήματος 

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών της Σχολής Περιβάλλοντος και Μέλη του 

ΣΠΩΘΒΕ, οι οποίοι θα ενημερώσουν σύντομα τους συμμετέχοντες για το ζήτημα των 

υδάτινων απορριμμάτων και τις επιπτώσεις τους στα υδάτινα οικοσυστήματα, τη 

θαλάσσια ζωή και την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, θα προμηθεύσουν τους εθελοντές με 

τον απαραίτητο επαναχρησιμοποιούμενο για τη διεξαγωγή της δράσης εξοπλισμό και 

την παράλληλη καταγραφή των απορριμμάτων της περιοχής. 

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να παρευρεθείτε στη δράση φροντίζοντας τον τόπο σας και 

αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργής συμμετοχής της τοπικής σας κοινότητας στην 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε με περισσότερες 

λεπτομέρειες. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.  

 

 

 

 

 

 

 

Εκ μέρους της iSea,  

Δούμπας Νίκος 

Υπεύθυνος προγράμματος 

Εκ μέρους του ΣΠΩΘΒΕ,  

Συμεών Γ. Νάσρας 

Πρόεδρος ΣΠΩΘΒΕ 
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