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Περίληψη  

Ο αρχικός στόχος αυτής της εργασίας είναι η αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων 

περιβαλλοντικής ρύπανσης σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πεδίο που αφορά τη μόλυνση 

των υδάτων από πλαστικό. Η βασική ιδέα προκύπτει από 29 επίσημες αναφορές που 

εξετάζουν το θέμα από διαφορετικές οπτικές, προτείνουν νέες εφαρμογές της 

τεχνολογίας, προσφέρουν γνώση και παρέχουν το κίνητρο για μελλοντικές έρευνες. 

Ωστόσο, το εύρος του περιβαλλοντικού αυτού ζητήματος παραμένει μεγάλο έτσι, πιο 

συγκεκριμένα, εξετάζονται ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος της 

πλαστικής ρύπανσης σε επίπεδα πληθυσμού, γεωγραφικής περιοχής, ανθρώπινης 

ανάπτυξης και οικονομίας.  

Ο κύριος στόχος είναι η ανάλυση επιλεγμένων δεδομένων για την προβολή του 

προβλήματος της πλαστικής μόλυνσης των υδάτων από πλήθος πληροφοριών, 

δεικτών και μετρήσεων. Τα ανοιχτά περιβαλλοντικά δεδομένα κάθε χώρας με 

συσχετίσεις σε τομείς που επιβαρύνουν το πρόβλημα προβάλουν την έκταση του 

ζητήματος οδηγώντας σε συμπεράσματα και στην αφορμή για σκόπιμη αναφορά στις 

επικρατέστερες καινοτόμες λύσεις που προσπαθούν να ενταχθούν σε κάθε τομέα. Η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με χρήση του εργαλείου ανάλυσης και 

διαδραστικής οπτικοποίησης  Tableau, οπού μπορεί να δεχτεί δεδομένα σε διάφορες 

μορφές ενώ παρέχει πλήθος ενεργειών, συντομεύσεων και συνδυασμών για ένα 

αποτέλεσμα που βασίζεται στην επιχειρηματική ευφυΐα. Η εργασία καταλήγει με μια 

πρόταση για μελλοντική έρευνα σε ελλιπή στοιχεία που περιόρισαν την ανάλυση 

δεδομένων στο τομέα των επιχειρήσεων.  

Συνοψίζοντας, το παρόν έγγραφο δημιουργεί την ιστορία της πλαστικής μόλυνσης 

του πλανήτη τόσο από βιβλιογραφικές αναφορές όσο και από συνδυασμό και 

ανάλυση δεδομένων του ευρύτερου περιβάλλοντος προβάλλοντας μια διαδικασία 

χρήσης των ανοιχτών δεδομένων. Χτίζεται, έτσι ο τίτλος «πλαστικός ωκεανός» που 

χαρακτηρίζει την επικρατούσα κατάσταση δίνοντας τροφή για σκέψη και δράση σε 

κυβερνήσεις και οργανισμούς. 

 

Λέξεις κλειδιά: ανοιχτά δεδομένα, πλαστική ρύπανση, μόλυνση των υδάτων, αστικά 

στερεά απόβλητα, ανάλυση, οπτικοποίηση  
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Abstract 

The first aim of this thesis is the environmental pollution open data feasible to use to 

the research field of plastic pollution of water. The main idea based on 29 official 

references examined the issue of different points of view, suggested new technology 

applications, offered knowledge and motivation for future research. However, the 

current research examines research questions about plastic pollution in range of 

geographical location, human development and economy because of the extensions of 

environmental issue.  

  

The second aim is the analysis of selected data of water plastic pollution problem 

from loads of information, indicators and measurements. So, the environmental open 

data of every country with correlations in burdened sections point out the extended 

problem, conclusions and the reason for deliberate reporting in innovation solutions 

witch try to include in every area. The preview of results carry out with interactive 

data visualization Tableau tool witch get different datasets, many functions and 

combinations for business intelligent result. The article concludes by identifying areas 

of potential interest in future research for incomplete items with blocked data analysis 

in business area.  

 

In conclusion, the contribution of this thesis to research is a version plastic pollution 

history of planet, so with literature reviews as with environmental data contribution 

and analysis, projecting a usage process open data. Is created the phrase «plastic 

ocean» witch characterize the current situation and launch action for governments and 

organizations. 

  

 

 

 

 

 

Key words: open data, plastic pollution, water pollution, solid waste, analysis, 

visualization  
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1. Εισαγωγή 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος  

Το φαινόμενο του «πλαστικού» ωκεανού στηρίζεται στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της 

πλαστικής ρύπανσης που τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία 

αντιμετώπισης του. Το πλαστικό αποτελεί το εύχρηστο φθηνό υλικό για τη συσκευασία 

των προϊόντων και συνήθως είναι μίας χρήσης, οπότε απευθείας αποβάλλεται, αλλά και 

το υλικό κατασκευής εργαλείων και συσκευών. Υπάρχουν είδη και ποιότητες πλαστικού 

που τα κατατάσσουν σε κατηγορίες ανακυκλώσιμων, βιοδιασπώμενων ή γενικής 

αποβολής και με αντίστοιχο τρόπο διαχείρισης. Το πρόβλημα λοιπόν δημιουργείται στην 

κακή διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων που συνεπάγεται την ανεξέλεγκτη αποβολή 

του υλικού στο περιβάλλον, και μεγεθύνεται όταν η κατάληξη είναι στο νερό. Η πορεία 

του πλαστικού υλικού μετά την αποβολή του στο περιβάλλον κρίνεται απαραίτητο πλέον 

να ελέγχεται παρέχοντας διαρκώς δεδομένα της επικρατούσας κατάστασης έτσι ώστε να 

παρακολουθείται η εξέλιξη των αποφάσεων που τίθενται σε εφαρμογή για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος. 

  

1.2. Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

Στα πλαίσια της εκστρατείας για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης βασίζεται 

και το παρόν έγγραφο, με στόχο την προβολή του προβλήματος με δεδομένα, γραφικές 

παραστάσεις και νούμερα που απαντούν σε συχνούς προβληματισμούς. Με τη 

δημιουργία ερωτημάτων που προκύπτουν από την ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας 

και στη συνέχεια συνδυασμό δεδομένων για τα στερεά αστικά απόβλητα κάθε χώρας, 

γεωγραφικής θέσης, πληθυσμού, ποιότητας νερού σε θάλασσες και ποτάμια αλλά και 

ανθρώπινης ανάπτυξης και οικονομίας δημιουργούνται πληροφορίες που μπορούν να 

συνθέσουν μια γενική εικόνα του προβλήματος στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως και 

προσδίδουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης. Η  επέκταση του 

προβλήματος στον ίδιο τον άνθρωπο, στην υγεία και την επιβάρυνση του θαλάσσιου 

κόσμου, που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας, απασχολεί πολλούς μη 
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κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ερευνητές που μέσα από τον παρόν έγγραφο 

παρουσιάζονται ορισμένες ενέργειες τους.  

Με κύρια πηγή αποβλήτων την βιομηχανική περιοχή και το εμπόριο, η αντιμετώπιση του 

προβλήματος πλαισιώνεται γύρω από βιώσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες και κυκλική 

οικονομία με κυβερνήσεις και οργανισμούς να στρέφουν την προσοχή τους σε 

καινοτομίες και νέες τεχνολογίες που θα προσφέρουν ένα ακόμα λιθαράκι στη μείωση 

του πλαστικού που καταλήγει στο νερό αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας των είδη 

προσβεβλημένων υδάτων. Ορισμένες από τις τεχνολογίες αυτές παράγουν δεδομένα για 

τα επίπεδα του προβλήματος, τα οποία φάνηκαν χρήσιμα και στην παρούσα έρευνα.  

Στόχος της εργασίας αυτής, είναι να δείξουμε πως διαφορετικά ανοιχτά σύνολα 

δεδομένων μπορούν μέσα από αναλύσεις να δημιουργήσουν πληροφορίες γύρω από τον 

επιλεγμένο τομέα της πλαστικής ρύπανσης των υδάτων. 

Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι:  

 Τομείς και κατ’ επέκταση χώρες που επιβαρύνουν το πρόβλημα. 

 Συνδυασμός των δεδομένων για την παραγωγή κατάλληλων μεταβλητών που 

απαντούν στα ερωτήματα. 

 Ανάλυση των δεδομένων και προβολή των αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων. 

 Δημιουργία πληροφορίας σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων σε αυτόν τον 

τομέα.  

Πρακτικά, ο έλεγχος των δεδομένων γίνεται μέσω του εργαλείου Tableau. Με την 

ευελιξία ενεργειών που παρέχει στο χρήστη, καθιστά άμεση την επεξεργασία συνόλων 

δεδομένων με πλήθος αποδεκτών μορφών δεδομένων, πολλαπλό συνδυασμό εντολών και 

μετασχηματισμών των μεταβλητών για μια αποτελεσματική διαδραστική οπτικοποίηση. 

Η εικόνα των οπτικοποιήσεων χρησιμοποιήθηκε και στο κεφάλαιο της ανάλυσης των 

δεδομένων για την κατανόηση και προβολή των ευρημάτων.  

Η εν λόγω διαδικασία έρευνας του προβλήματος, ανάλυσης ανοιχτών δεδομένων από 

πρακτικές εφαρμογές και προτεινόμενες λύσεις που προσπαθούν να ενταχθούν στην 

καθημερινότητα αποτελεί παράδειγμα της κυκλικής διαδικασίας που ακολουθείται πλέον 

για την λήψη αποφάσεων σε κάθε τομέα. Φιλοδοξία μας είναι η προβολή της ιστορίας - 

πορείας των πλαστικών αποβλήτων έως την κατάληξη τους στη θάλασσα να συμβάλει 

στην βελτίωση πολλών ενεργειών πολιτών και επιχειρήσεων . 
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1.3. Περιεχόμενα της μελέτης  

1. Εισαγωγή 

Η αρχική ιδέα της εργασίας βασίζεται στην επιστήμη και την ανάλυση δεδομένων. Η 

Επιστήμη Δεδομένων είναι ένα πολυδιάστατο πεδίο που χρησιμοποιεί επιστημονικές 

μεθόδους, εργαλεία και αλγόριθμους για την εξαγωγή γνώσεων και πληροφοριών από 

δομημένα και μη δομημένα δεδομένα. Περιλαμβάνει το συστηματικό συνδυασμό 

επιστημονικών και στατιστικών μεθόδων, διαδικασιών, ανάπτυξης αλγορίθμων και 

τεχνολογιών για την εξαγωγή σημαντικών πληροφοριών από δεδομένα. Ενώ η 

τεράστια αφθονία δεδομένων μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τις βιομηχανίες και τις 

επιχειρήσεις, το πρόβλημα έγκειται στην ικανότητα χρήσης αυτών των δεδομένων που 

θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων. 

2. Αναφορές, άρθρα και έρευνες σχετικά με το πρόβλημα 

Η αναζήτηση δημοσιεύσεων και ερευνών γύρω από το πεδίο έρευνας της διπλωματικής 

εργασίας βοηθάει στην κατανόηση του προβλήματος από κάθε οπτική γωνία και σε 

όλο το εύρος του. Βοηθάει τον συγγραφέα να εξοικειωθεί με το χώρο μελέτης του. Στη 

συνέχεια συλλέγονται οι σημαντικότερες, συναφείς αναφορές που προσδίδουν 

απαραίτητες πληροφορίες. Βοηθά ακόμα τον αναγνώστη να κατανοήσει την έκταση 

του προβλήματος μέσα από τις υπάρχουσες έρευνες και να ενημερωθεί σχετικά με τα 

ζητήματα που αναλύονται κατά την εξέλιξη της έρευνας.  

3. Ερωτήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της έρευνας 

Στη διαδικασία έρευνας της πλαστικής μόλυνσης των υδάτων δημιουργούνται 

ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν παγκόσμια κλίμακα, την έκταση και τις πτυχές 

του προβλήματος. Το περιβαλλοντικό αυτό πρόβλημα δημιουργεί τεράστιες ανησυχίες 

και καθώς αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου ανεβαίνει όλο και περισσότερο στις 

ειδήσεις της επικαιρότητας. Για την κατανόηση λοιπόν της έκτασης του προβλήματος 

δημιουργήθηκαν και τα ερωτήματα με σκοπό να απαντηθούν με χρήση παγκόσμιων 

ανοιχτών συνόλων δεδομένων και οπτικοποιήσεων.  

4. Αναζήτηση και ανάλυση ανοιχτών συνόλων δεδομένων 
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Η αναζήτηση κατάλληλων συνόλων δεδομένων επικεντρώνεται στις περιοχές των 

ερωτημάτων και συλλέγεται από διάφορες πηγές καθώς και συνδυασμό αυτών. Η 

ανάλυση δεδομένων γίνεται με το εργαλείο Tableau για να προκύψουν οι απαιτούμενες 

οπτικοποιήσεις που προσδίνουν την ακριβή εικόνα στην απάντηση του ερωτήματος.  

5.  Συμπεράσματα και προτάσεις 

Μετά την ανάλυση ακολουθούν και τα συμπεράσματα. Όσον αφορά το περιβαλλοντικό 

πρόβλημα που επιλέχθηκε δεν μπορούμε να προτείνουμε άμεσες νέες λύσεις παρά 

μόνο να αναφερθούμε σε ήδη προτεινόμενες οι οποίες είναι στη διαδικασία ένταξης 

τους ή εφαρμόζονται. Τα στοιχεία που προκύπτουν αποτελούν αφορμή να 

αναφερθούμε στις ενέργειες αυτές που αναπτύσσονται βέβαια, για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος εστιάζοντας από πλευράς μας σε περιοχές ιδιαίτερης προσοχής. 

Ακόμη, είμαστε σε θέση να προτείνουμε μελλοντική έρευνα για δεδομένα εφαρμογής 

των προτάσεων αντιμετώπισης που αναζητήθηκαν αλλά δεν βρέθηκαν .  
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2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

2.1. Εισαγωγή- το πλαστικό ως υλικό 

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα που δημιουργείται εξαιτίας των πλαστικών αποβλήτων 

πηγάζει από τη σύσταση αυτού του υλικού. Το πλαστικό χαρακτηρίζεται από 

ανθεκτικότητα σε περιβάλλοντα όπως το θαλάσσιο ή το ξηρό περιβάλλον. Η ιδιότητα 

των πλαστικών ειδών, που θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του 

υλικού, έχει γίνει ένα τεράστιο μειονέκτημα δεδομένης της κακοδιαχείρισης και της 

ανεξέλεγκτης απώλειας του στο περιβάλλον. Τα πλαστικά κυριαρχούν σε μια μεγάλη 

ποικιλία προϊόντων και έχουν αντικαταστήσει άλλα υλικά όπως ξύλο, μέταλλο και γυαλί, 

τα οποία χρησιμοποιούνταν παλαιότερα. Η παραγωγή πλαστικών απαιτεί τέσσερα 

βασικά στάδια:  

1. την απόκτηση πρώτης ύλης,  

2. τη σύνθεση ενός βασικού πολυμερούς,  

3. τη σύνθεση του πολυμερούς σε ένα χρηστικό αποτέλεσμα 

4. τη διαμόρφωση του πλαστικού.  

Ανάλογα λοιπόν με τη σύνθεση του πλαστικού υλικού μπορεί είτε να ανακυκλωθεί, είτε 

να κομποστοποιηθεί είτε στη χειρότερη περίπτωση του μη ανακυκλώσιμου πλαστικού να 

αποβληθεί με απρόβλεπτες συνέπειες. 

 

        
Εικόνα 1 : Σήμανση πάνω σε συσκευασία για τον τύπο του πλαστικού http://www.athinodromio.gr 

 Το πλαστικό πλέον μπορεί να ανακυκλωθεί,  μπορεί να διαμορφωθεί σε  ίνες 

πολυεστέρα για χρήση σε υφάσματα, για συσκευασίες τροφίμων, για γυαλιά και 

συμπαγείς δίσκους, μεταξύ χιλιάδων άλλων χρήσεων.  Η χρήση πλαστικού σε εφαρμογές 

μικρής διάρκειας, όπως συσκευασίες προϊόντων και τροφίμων (στις οποίες οφείλεται και 

ο κύριος όγκος απορριμμάτων, σχεδόν το 1/3 του όγκου των απορριμμάτων), 

δημιούργησε στις μέρες μας το μεγάλο πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος και 

της έλλειψης χώρου απόρριψής τους. Τα κοινά πλαστικά παραμένουν στο περιβάλλον 

για εκατοντάδες χρόνια εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μικροοργανισμοί που βρίσκονται 

http://www.athinodromio.gr/
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στο χώμα δεν μπορούν γενικά να διασπάσουν μια πολυμερική αλυσίδα που αποτελείται 

αποκλειστικά από άτομα άνθρακα και που δεν υπάρχει στη φύση. Για το λόγο αυτό 

δημιουργήθηκε η ανάγκη αντικατάστασης των κοινών πλαστικών με νέα, καινοτόμα 

υλικά που έχουν την ίδια λειτουργικότητα, ενώ είναι περισσότερο φιλικά προς το 

περιβάλλον. https://skgecoshop.com.  

 

 

2.2. Πλαστικό VS νερό 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με το πλαστικό υλικό δημιουργείται στην επαφή με το νερό, 

όπου όχι απλά δεν διαλύεται αλλά διασπάται σε μικρότερα κομμάτια χαρακτηριζόμενα 

ως μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σωματίδια τα όποια είναι δύσκολο να αποσυρθούν 

ή να διαλυθούν από το θαλάσσιο οικοσύστημα. Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών 

διπλασιάζεται περίπου κάθε 11 χρόνια και έφτασε τους 359 εκατομμύρια τόνους το 2018 

(Plastics Europe 2019). «O κόσμος παράγει ετησίως αστικά απόβλητα αρκετά να 

καλύψουν 800.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά 

σε σχετικό άρθρο  (BBC 2019). Όπως γίνεται αντιληπτό, η ρύπανση από πλαστικό έχει 

αποκτήσει ιογενή προσοχή τα τελευταία χρόνια, με σημαντικές εκστρατείες κατά του 

πλαστικού που ξεκίνησαν από τον ΟΗΕ, την ΕΕ και άλλους διεθνής φορείς όπως θα 

δούμε και παρακάτω. Τα πλαστικά απορρίμματα έχουν γίνει τα κύρια συστατικά των 

θαλάσσιων συντριμμιών λόγω της εκτεταμένης κατανάλωσης πλαστικών και της κακής 

διαχείρισης πλαστικών αποβλήτων. Ως μέρος του προβλήματος, τα μικροπλαστικά και τα 

νανοπλαστικά δημιούργησαν ιδιαίτερες ανησυχίες λόγω των μοναδικών 

χαρακτηριστικών τους που τα καθιστούν εύκολο να μεταφερθούν μεταξύ των ωκεανών 

Εικόνα 2 : Απόβλητα και χρόνος διάλυσης στο περιβάλλον, 

Helmepa.gr Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

https://skgecoshop.com/
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στο θαλάσσιο οικοσύστημα, σε διαφορετικά τροφικά επίπεδα στο σώμα των τροφίμων, 

ακόμη και μέσω μολυσμένων ζώων. (Häder et al., (2020), Lusher et al., (2015), Peng et 

al., (2019), Alimi et al., (2018)). Το πλαστικό βρίσκεται ακόμα, σε μια ποικιλία 

περιβαλλόντων από τη βαθιά θάλασσα έως τους κοραλλιογενείς υφάλους. Οι 

περισσότερες έρευνες για ιζύματα θαλασσών μέχρι σήμερα έχουν επικεντρωθεί σε 

ωκεανούς, τη βάση νερού, τους βυθούς και την άγρια φύση. Σχετικά λίγα έχουν 

επικεντρωθεί στο δυναμικό των παράκτιων περιοχών καθώς τα συντρίμμια βυθίζονται 

όπως παρασύρονται από το νερό. (Hall et al., (2015), Taylor et al., (2016), Olivelli, 

Hardesty and Wilcox, (2020)). Από τη δεκαετία του 1950 έως το 2018, περίπου 6,3 

δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικών έχουν παραχθεί παγκοσμίως, εκ των οποίων το 9% 

ανακυκλώθηκε και άλλο 12% αποτεφρώθηκε. Αυτή η μεγάλη ποσότητα πλαστικών 

απορριμμάτων εισέρχεται στο περιβάλλον, με μελέτες που δείχνουν ότι οργανισμοί του 

90% των θαλασσοπουλιών περιέχουν πλαστικά συντρίμμια. Σε ορισμένες περιοχές έχουν 

γίνει σημαντικές προσπάθειες για να μειωθεί η προβολή της ελεύθερης ρύπανσης από 

πλαστικά, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης πλαστικών, του καθαρισμού 

απορριμμάτων και της προώθησης της ανακύκλωσης πλαστικών. Μερικοί ερευνητές 

μάλιστα, υποστηρίζουν ότι έως το 2050 θα μπορούσε να υπάρχει περισσότερο πλαστικό 

από τα ψάρια στους ωκεανούς κατά βάρος.  

Η πλειονότητα των θαλάσσιων μικροπλαστικών προέρχεται από ποτάμια και εκβολές 

ποταμών. Οι κύριες πηγές αναφέρονται σε απορροή από αστικές περιοχές, εισροές από 

σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, υπερχείλιση συστήματος αποχέτευσης και από 

βιομηχανικές εισροές που συμβάλουν στη σύσταση του νερού των ποταμών. Εκτιμάται 

ότι άνω των 2 εκατομμυρίων τόνων πλαστικών παραδίδονται κάθε χρόνο από ποτάμια 

στον ωκεανό. (Hitchcock, (2020), Paula et al., (2020), Mohrig (2020), Hui et al., (2020), 

Jambeck et al., (2015)). Ένα σημαντικό μέρος των θαλάσσιων πλαστικών συντριμμιών 

προέρχεται από χερσαίες πηγές και τα ποτάμια λειτουργούν ως μια σημαντική οδός 

μεταφοράς για όλα τα μεγέθη πλαστικών συντριμμιών. Ειδικότερα, τα ποτάμια που 

διασχίζουν μεγάλες και πολυπληθής πόλεις με αυξημένο τουρισμό, αλιεία και εμπόριο 

είναι ευάλωτα στην προσέλκυση πλαστικών αποβλήτων στην πορεία τους και τελικά στη 

θάλασσα που εκβάλουν. 
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Οι χώρες που βρέχονται από θάλασσα, με αυξημένη την εκμετάλλευση του νερού είτε με 

την αλιεία, είτε με τον τουρισμό έχουν πιο άμεση εναπόθεση του υλικού στο νερό που 

οφείλεται σε απροσεξία, σε καιρικά φαινόμενα ή και σκόπιμη αποβολή του άχρηστου 

υλικού στο νερό. (Ludwig et al., (2009)). Με σκοπό την απόκτηση μιας πλήρη εικόνας 

πως τελικά το πλαστικό καταφέρνει να φτάσει στις θάλασσες και τους ωκεανούς 

καταλήγουμε πως τελικά δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή αντίληψη. Η τύχη των πλωτών 

πλαστικών συντριμμιών «παγιδευμένων» σε ρεύμα νερού, παραμένει σε μεγάλο βαθμό 

άγνωστη. Μόνο από στοχευμένες μελέτες και έρευνες σε επιλεγμένες περιοχές δίνεται 

μια ακριβέστερη εκτίμηση του χρόνου παραμονής και της τύχης των πλευστών 

πλαστικών που συσσωρεύονται στις περιοχές αυτές. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό 

ότι δεν φτάνουν όλα τα πλευστά πλαστικά αντικείμενα στα υπεράκτια νερά. Τα παράκτια 

περιβάλλοντα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην απομάκρυνση των πλωτών πλαστικών 

συντριμμάτων. (Egger, Sulu-Gambari, and Lebreton, (2020)). Γίνεται βέβαια αντιληπτό 

πως οι συγκεντρώσεις σε θάλασσες, λίμνες και ποτάμια μπορούν να έχουν επιπτώσεις 

στην υγεία, την ποιότητα των υδάτων, αλλά και οικονομικές και αισθητικές επιδράσεις.  

2.3. Οικονομικοί παράγοντες και βιομηχανία 

   Μια ακόμη προσέγγιση σχετικά με τον τρόπο που το υλικό κατέληξε στη θάλασσα 

είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που με αλόγιστο τρόπο θα ξεφορτωθεί την άχρηστη μετά τη 

χρήση πλαστική συσκευασία στο νερό. Μια σκέψη λοιπόν γι’ αυτή την κατηγορία 

ανθρώπων είναι πως η άβουλη συμπεριφορά απέναντι στα απόβλητα τους οφείλεται στο 

επίπεδο ανθρώπινης ανάπτυξης που διαθέτουν. Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει την 

ευθύνη απέναντι στη φύση και το περιβάλλον. Εκτός όμως από την ανθρώπινη ανάπτυξη, 

αναζητούμε τα αίτια του προβλήματος και σε οικονομικούς παράγοντες. 

Αναρωτηθήκαμε αν μια χώρα ανήκει στην κατηγορία υψηλού ή σχεδόν υψηλού 

εισοδήματος συνδέεται με την σωστή διαχείριση αποβλήτων και τα καλά επίπεδα 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων.  

Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα καμία χώρα δεν είχε μια καθορισμένη πολιτική για το 

περιβάλλον. Η μεγάλη έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας με τη υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος και την εξάντληση κάθε φυσικού πόρου με απώτερο σκοπό το 

οικονομικό συμφέρον, οδήγησαν στη μείωση των φυσικών οικοσυστημάτων. (Koroneos 
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and Rokos (2012)). Ακόμα και τα συστατικά που προέρχονται από το περιβάλλον 

άρχισαν να παρουσιάζουν μείωση στην ποιότητα τους εξαιτίας της ρύπανσης. Η 

εκμετάλλευση των παραγωγικών πηγών του πλανήτη, η ανάπτυξη βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων, η εκβιομηχάνιση της γεωργίας,  η αστικοποίηση και η αυξημένη 

ρύπανση υδατικών και χερσαίων οικοσυστημάτων με κύριο σκοπό το κέρδος 

περιθωριοποίησε τις ανάγκες του περιβάλλοντος πράγμα που δημιούργησε στην πορεία 

των εξελίξεων  περιβαλλοντικά κινήματα και ξεσήκωσε επιστήμονες να εκφραστούν και 

να δράσουν. (Garside, (2020)) 

Αναθεωρώντας λοιπόν στην εποχή που διανύουμε, αν εστιάσουμε στην βιομηχανία 

παρατηρούμε πως είναι αναπόφευκτα ο τομέας με τη μεγαλύτερη πηγή πλαστικών 

αποβλήτων και προάγει το πλαστικό με τους εξής συνήθεις τρόπους: 

1) Μεγάλες ποσότητες παραγωγής και προσφοράς προϊόντων σε πλαστικές συσκευασίες 

μίας χρήσης. 

2) Κατασκευή προϊόντων με κύριο συστατικό κάποια μορφή πλαστικού.  

3) Χρήση πλαστικών εργαλείων και υλικών μιας χρήσης κατά την παραγωγή όπου μετά 

τη χρήση αποβάλλονται.  

Η βιομηχανία που απαρτίζεται από μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς 

και υπηρεσίες λειτουργώντας με τη μέθοδο προσφοράς ζήτησης συγκροτούν την 

λεγόμενη οικονομία. Πρόκειται για αποτέλεσμα ενός συνόλου διαδικασιών που εκτός 

των άλλων, περιλαμβάνουν στους κύριους παράγοντες και την οικολογία του 

περιβάλλοντος. Η λεγόμενη οικονομία της αειφορίας ή αλλιώς πράσινη οικονομία 

βασίζεται στο γεγονός ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητο αγαθό. Η χρήση 

φυσικών πόρων οφείλει να εξισορροπείται και ολόκληρος ο κύκλος ζωής (κατασκευή - 

χρήση - και τελικά απόρριψη ή ανακύκλωση) των προϊόντων να λαμβάνεται υπόψη. Το 

φυσικό περιβάλλον δεν μπορεί να είναι αποδέκτης των υπολειμμάτων της παραγωγής 

αλλά εντάσσεται στον αειφόρο κύκλο της πράσινης οικονομικής δραστηριότητας. 

(Shahbazi et al.,(2018)) 

   Ο τομέας της βιομηχανίας με τις επιχειρήσεις ή εταιρίες αναγνωρίζουν την ανάγκη για 

εφαρμογή πρακτικών αειφορίας και τείνουν σε πράσινες και καινοτόμες λύσεις 

χρειάζονται όμως τα κατάλληλα κίνητρα για να επενδύσουν σε αυτές. Πρόκειται για 

αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής, τα προϊόντα τους, τη βραχυπρόθεσμη και 
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μακροπρόθεσμη λήψη αποφάσεων , συστήματα μέτρησης απόδοσης και συστήματα 

αναφοράς, Τα βιομηχανικά απόβλητα αποτελούν τη μεγαλύτερη και μαζική ποσότητα 

αποβλήτων σε καθημερινή βάση που μπορεί να αποτελέσει μειονέκτημα με οικονομικά 

και περιβαλλοντικά κόστη. Η μείωση των βιομηχανικών αποβλήτων αφορά τόσο την 

αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς όσο και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και 

διαδικασιών.  

2.4. Μέτρα και επίβλεψη της κατάστασης 

Το πρώτο και κύριο μέλημα κάθε χώρας στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι η σωστή 

διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Σε χώρες όπου εφαρμόζεται η διαχείριση 

των αστικών στερεών αποβλήτων (MSW), το πλαστικό συλλέγεται για ανακύκλωση, 

αποτέφρωση ή διάθεση με υγειονομική ταφή Brouwer et al., 2018 , Van Eygen et al., 

2018 , Huysman et al., 2017. Σε χώρες που δεν διαθέτουν MSW, το πλαστικό μπορεί να 

συλλέγεται από άτυπους συλλέκτες αποβλήτων, αλλά συνήθως απορρίπτεται ή καίγεται. 

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη του συγκεκριμένου υλικού έχει και τις ανάλογες συνέπειες. 

Όσο καλύτερο και πιο οργανωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων διαθέτει μια χώρα 

τόσο καλύτερα ελέγχει την πηγή πλαστικών αποβλήτων προς το περιβάλλον που 

προέρχεται από τα απόβλητα στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Εκτός από τα αστικά 

απόβλητα που χρίζουν καλύτερης αντιμετώπισης λαμβάνονται και μέτρα για το ήδη 

υπάρχον πρόβλημα και για την μετέπειτα πορεία του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και 

άλλοι διεθνείς οργανισμοί, επενδύει στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την 

παρακολούθηση της συγκέντρωσης των απορριμμάτων και στη δημιουργία εργαλείων 

για τη συνεχή παρακολούθηση μιας κατάστασης (long-term monitoring) όπως στην 

περίπτωση μας της μάζας πλαστικού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από τους 

αρμόδιους κρατικούς φορείς και τους νομοθέτες.  

Ακολουθούν παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών και δικτύων: 

RIMMEL 

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το Δίκτυο Παρακολούθησης RIMMEL, που φτιάχτηκε 

από το JRC (Joint Research Council) της Ευρωπαϊκής επιτροπής για να εκτιμήσει την 

ποσότητα των επιπλεόντων απορριμμάτων στην επιφάνεια του νερού, που καταλήγουν 

μέσω των ποταμών σε θαλάσσια ύδατα, συλλέγοντας δεδομένα, μέσω ενός ευρωπαϊκού 
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δικτύου παρατήρησης οι περιγραφές των οποίων αναλύονται στην επίσημη σελίδα της 

ευρωπαϊκής επιτροπής.  

Οι εφαρμογές από το JRC έχουν σκοπό τον έλεγχο και την παρακολούθηση περιοχών 

που είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς με ακρίβεια την κατάσταση τους, όπως στην 

περίπτωση μας, που είναι αρκετά περίπλοκη η διαδικασία συλλογής δεδομένων για την 

ποσότητα πλαστικών σε θάλασσες και ποτάμια και χρειάζονται πολλές ενέργειες για μια 

αποτελεσματική παρακολούθηση η οποία ακόμα δεν μπορεί να εγγυηθεί για πλήρη και 

ακριβή πληροφορία. (Huysman, et al., (2017)).  

LCA 

Μεγάλες εταιρίες και διεθνής οργανισμοί πλέον, λαμβάνουν αποφάσεις βιωσιμότητας 

βασιζόμενοι στο LCA, που όπως αναλύει η Karin Vann σε σχετικό άρθρο της στην 

Greenbiz, «είναι μια μέθοδος ανάλυσης που έχει εξελιχθεί τα τελευταία 60 χρόνια για να 

δώσει στους εταιρικούς στρατηγικούς και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τη 

δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις αειφορίας μετρώντας τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις διαφόρων υλικών και προϊόντων από το “λίκνο έως τον τάφο”».   

ZEROWIN 

Στον κλάδο των επιχειρήσεων το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ZEROWIN 

(Kopacek and Schadlbauer, (2012)) συγκέντρωσε διάφορες επιχειρήσεις για να 

σχηματίσουν περιφερειακά δίκτυα, δείχνοντας ότι η ανακύκλωση και η 

επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων όχι μόνο έχουν οικονομική σημασία αλλά μπορούν 

εύκολα να επιτευχθούν. Το έργο βασίζεται στην έννοια της βιομηχανικής συμβίωσης 

όπου τα απόβλητα εταιρίας από διαφορετικό τομέα μπορεί να αποτελέσει πρώτη ύλη για 

κάποια άλλη εταιρία. Στην αναφορά για το εν λόγω έργο, αναγράφονται χώρες που 

επιβαρύνουν με τέλη για την αειφόρα λειτουργία μιας επιχείρησης, αναφέρονται εταιρίες 

και εφοδιαστική αλυσίδα που εφαρμόζουν κυκλική οικονομία στα προϊόντα τους καθώς 

και άλλες καινοτόμες εφαρμογές φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ άλλες κατασκευάζουν 

με πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά.  

Μη κερδοσκοπικές ομάδες με σκοπό την προβολή του προβλήματος μέσω ομαδικών 

ενεργειών (Plastics for Change, NOAA Marine Debris Program (MDP), HNODC, 

ΔΑΦΝΗ, SeaDataNet, PlasticsEurope, ISWA, ISea, etc.), επαγγελματικές δράσεις 

καθαρισμού των ωκεανών με καινοτόμα εργαλεία (THE OCEAN CLEANUP, CLAIM) 
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καθώς και τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην συνεχή ανάλυση του προβλήματος 

συνδέουν την αλυσίδα αντιμετώπισης της μόλυνσης των υδάτων από πλαστικό.  

Τέλος εντοπίζουμε έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα στα μέτρα για την αντιμετώπιση 

της πλαστικής ρύπανσης. Η συμμόρφωση των προμηθευτών σε διεθνή πρότυπα είναι 

επίσης ένα από τα κριτήρια για πράσινες λύσεις με την προώθηση φιλικών προϊόντων. 

Το εμπόριο εξελίσσεται όπως αναλύει και ο Alan Wm. Wolff σε επίσημη ομιλία του 

σχετικά με τις αλλαγές μεταξύ εμπορίου και κλίματος. Στόχος πολλών εταιριών πλέον 

είναι η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, λιγότερα υλικά στις κατασκευές τους και 

προσεκτικά επιλεγμένα να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Αναφερόμαστε 

δηλαδή στις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθεί μια επιχείρηση για την επίτευξη 

βιώσιμης διαχείρισης πλαστικού. Πρόκειται για βιώσιμο σχεδιασμό SD (sustainable 

design) (Santana, et al., (2016)) , οι διαδικασίες για την υποστήριξη των απαιτήσεων 

συστήματος, για τη διαχείριση των πολύπλοκων τομέων όπως αυτός της οικολογικής 

αποτελεσματικότητας, όπου τόσο οι διαδικασίες όσο και οι απαιτήσεις είναι δύσκολο να 

προσδιοριστούν. Οι διαδικασίες στην αναφορά του Santana σχεδιάστηκαν σe Business 

Process Model and Notation (BPMN). Η κάθε μελέτη περίπτωσης δείχνει πώς 

αποκτώνται οι πληροφορίες κατά τη χαρτογράφηση διαδικασιών και πώς αυτές οι 

πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μηχανική απαιτήσεων. Βασιζόμενοι σε 

αυτό το άρθρο διαπιστώνουμε ότι μπορούν να καθοριστούν αντίστοιχες διαδικασίες για 

τον βιώσιμο σχεδιασμό απέναντι στην πλαστική συσκευασία που καλείται να 

ακολουθήσει μια επιχείρηση καθώς και τις διαδικασίες που ενδέχεται να συμπεριλάβει 

στο επιχειρηματικό της μοντέλο για βιώσιμα αποτελέσματα. Η αναφορά παρουσιάζει 

βασικές γνώσεις για το βιώσιμο μοντέλο και βέλτιστες πρακτικές, καθώς και μια 

διαδικασία αναφοράς για τον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων που βασίζονται σε 

Product-Service System (PSS), Life Cycle Assessment (LCA), κοινωνικές και 

οικονομικές πτυχές.  

Ο λόγος για τη βιώσιμη διαχείριση πλαστικού τελικά, επικεντρώνεται στον 

βιομηχανικό τομέα με τις επιχειρήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις υπηρεσίες και τους 

οργανισμούς. Στον ιδιωτικό τομέα αντιλαμβάνονται το πρόβλημα του πλαστικού και 

απαντούν με προσπάθειες μείωσης του υπερβολικού πλαστικού ή κυκλοφορίας 

προϊόντων από ανακυκλωμένο πλαστικό. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι 
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επιχειρηματίες έχουν επίσης αρχίσει να αξιοποιούν την προσοχή του κοινού. Κάθε 

βιώσιμη πρωτοβουλία είναι παράδειγμα επιχειρηματικών μοντέλων που προσπαθούν να 

παρέχουν μια περιβαλλοντική υπηρεσία, ενώ ταυτόχρονα συλλαμβάνουν έσοδα, και 

συχνά ονομάζονται βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα (Dijkstra, Beukering and Brouwer 

2020). Η μελέτη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων μπορεί να βοηθήσει ερευνητές, 

επαγγελματίες και επιχειρήσεις να εντοπίσουν εμπόδια και παρεμβάσεις για την επίτευξη 

οικονομικών ή περιβαλλοντικών στόχων. Η βιώσιμη καινοτομία στην εποχή που 

διανύουμε περιτριγυρίζει την κυκλική οικονομία μια μορφή αειφόρου οικονομίας που 

θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει αισθητή μείωση του πλαστικού αρχικά στα αστικά 

απόβλητα και κατ’ επέκταση στο υδάτινο οικοσύστημα που καταλήγει μεγάλο μέρος 

τους και προωθείται για να εφαρμοστεί σε όσο το δυνατό περισσότερους τομείς. 

(Fratini,, Georg and Jørgensen, (2019), Gupta,, et al., (2018), Rossi et al., (2019), TALEB 

and Al Farooque, (2020), Yadav, et al., (2020))  

Κλείνοντας, η κατανόηση των παραγόντων που υποστηρίζουν ή εμποδίζουν την 

καινοτομία μπορεί να είναι χρήσιμη για την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για 

βιώσιμη καινοτομία με στόχο να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα. Το μόνο σίγουρο 

είναι πως βρισκόμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο για την ουσιαστική εξέλιξη τόσο του 

ανθρώπου και των ενεργειών του όσο και στην τεχνολογία για να καταφέρουμε να 

αντιμετωπίσουμε το εν λόγω πρόβλημα.  
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3. Μεθοδολογία 

3.1. Εισαγωγή  

  Στην παρούσα φάση, το θέμα που επιλέχθηκε προς ανάλυση αφορά το περιβάλλον και 

πιο συγκεκριμένα τη ρύπανση. Η αρχική σκέψη επικεντρώνεται στην ρύπανση των 

υδάτων και με μια άτυπη έρευνα σε άρθρα, δημοσιεύσεις και κοινωνικά δίκτυα 

παρατηρήθηκε μια ολόκληρη εκστρατεία που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για την 

αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης που προκαλεί τα μεγαλύτερα προβλήματα με τις 

ανάλογες επιπτώσεις. Η επιλογή ενός περιβαλλοντικού ζητήματος για μια παρουσίαση 

και ανάλυση δεδομένων έγινε, καθώς πρόκειται για θέμα που αφορά όλους με αντίκτυπο 

τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στην κοινωνία και την οικονομία κάθε χώρας. Εκτός 

από αυτό όμως επιλέχθηκε και για πρακτικούς λόγους καθώς τα περιβαλλοντικά 

δεδομένα συνήθως κοινοποιούνται. Η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων θα μπορούσε 

να παρομοιάσει κάθε χώρα σαν μία επιχείρηση που βρίσκεται αντιμέτωπη με κάποιο 

πρόβλημα με στόχο να ληφθούν αποφάσεις για την βιωσιμότητα και την ευθύνη που 

ορίζει η φύση. Όπως για παράδειγμα, μια εταιρεία διατροφολογίας που ειδικεύεται στη 

δημιουργία κατάλληλης διατροφής για ασθενείς με στόχο την υγεία μέσω της σωστής 

διατροφής θα χρειαστεί δεδομένα για να αναλύσει τις τάσεις, τα πρότυπα και να τα 

προσαρμόσει στον κάθε ασθενή, οι κατασκευαστές θα χρειαστούν δεδομένα για την 

ανάπτυξη έξυπνων μηχανών, έτσι και μια χώρα θα χρειαστεί δεδομένα για την 

αντιμετώπιση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στα 

δεδομένα που παράγονται καθημερινά και συλλέγονται από διάφορους δημόσιους 

φορείς.  

3.2 Αναφορές, άρθρα και έρευνες σχετικά με το πρόβλημα 

 Πιο συγκεκριμένα, εφόσον το θέμα επικεντρώθηκε στην πλαστική ρύπανση, άρχισαν 

και οι έρευνες με λέξεις κλειδιά την «πλαστική ρύπανση», «πλαστική συσκευασία», 

«μόλυνση των υδάτων». Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης διαπιστώθηκε πληθώρα 
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αναφορών στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μελετήθηκαν οι πιο συναφείς με τους τομείς που 

επιλέχθηκε να καλύψει η παρούσα εργασία. Οι πιο σημαντικοί τομείς έρευνας: 

 

 

 

  ––Αστικά απόβλητα–– 

Η πηγή των πλαστικών απορριμμάτων. 

      ––Συσκευασία–– 

Η κύρια μορφή και χρήση. 

––Υδάτινο οικοσύστημα–– 

Ο τομέας με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 Έτσι  για την ανάλυση του προβλήματος δημιουργήθηκαν σχετικά ερωτήματα που 

έκαναν πιο ξεκάθαρα τα ζητούμενα της έρευνας.  

 

3.3 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Το πλαστικό πριν καταλήξει ως απόβλητο, χρησιμοποιείται κυρίως σε συσκευασία όπου 

μετά τη χρήση του περιεχομένου αποβάλλεται. Έχει πολλές μορφές ( συσκευασία μιας 

χρήσης, συσκευασία αποθήκευσης, υλικό κατασκευής άλλων υλικών κλπ) και χωρίζεται 

σε κατηγορίες (πχ ανακυκλώσιμο, μη ανακυκλώσιμο, βιοδιασπώμενο κλπ.). Σε κάθε 

περίπτωση μετά την χρήση ή την αχρήστευση του αποβάλλεται ως αστικό στερεό 

απόβλητο. Η πρώτη λοιπόν κατηγορία ερωτημάτων επικεντρώνεται στα αστικά στερεά 

απόβλητα:  

Εικόνα 3: Κατηγορίες γύρω από την πλαστική 

ρύπανση στις οποίες εστιάζει η παρούσα εργασία 
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1. Πόσα αστικά απόβλητα παράγει κάθε χώρα; 

2. Η μάζα σε αστικά στερεά απόβλητα κάθε χώρας εξαρτάται από τον πληθυσμό ή 

την έκταση ; 

3. Τι ποσοστά υλικών βρίσκονται στα αστικά στερεά απόβλητα; 

4. Πόσα κιλά πλαστικών αποβλήτων ανά άτομο αποβάλλονται; 

Παράγοντες που επηρεάζουν είναι η ανθρώπινη ανάπτυξη, τα οικονομικά επίπεδα και η 

γεωγραφική θέση όπως χώρες κοντά σε λιμάνια και κοραλλιογενείς υφάλους: 

5. Πως επηρεάζει τα ποσοστά πλαστικών αποβλήτων το επίπεδο ανθρώπινης 

ανάπτυξης κάθε χώρας  ; 

6. Η οικονομική κατάσταση κάθε χώρας συμβάλει στην κακή διαχείριση των 

πλαστικών αποβλήτων; 

7. Πόσα μέτρα ακτογραμμής αντιστοιχούν σε κάθε χιλιοστό έκτασης κάθε χώρας; 

8. Πόσα απόβλητα και πλαστικά απόβλητα έχουν οι χώρες με μικρή χιλιομετρική 

απόσταση από τη θάλασσα; 

Η πιο δημοφιλής χρήση του πλαστικού υλικού είναι η συσκευασία:  

9. Πόσα απόβλητα από διάφορα είδη συσκευασίας και από ανακυκλώσιμες 

συσκευασίες παράγονται από κάθε χώρα τις Ευρώπης;    

10. Πόσα αστικά απόβλητα ανακυκλώνονται και πως έχει εξελιχθεί η ανακύκλωση 

σε χώρες της Ευρώπης; 

Αποτελέσματα της Ελλάδας. 

Ο τομέας με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις είναι το νερό: 

11. Πόσα πλαστικά απορρίμματα επιπλέουν σε θάλασσες και ακτές της Ευρώπης; 

12. Ποια η ποιότητα του νερού στις θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη; 

13. Ποια ποτάμια εκβάλουν στις θάλασσες από τις οποίες βρέχεται η Ευρώπη και που 

συσσωρεύεται το περισσότερο πλαστικό; 

14. Πόσα πλαστικά συντρίμμια παρασύρουν τα ποτάμια και πόσο επηρεάζει η 

δραστηριότητα του ανθρώπου σε λεκάνες απορροής ; 

Η απάντηση αυτών των ερωτημάτων τίθεται σαν στόχος της εργασίας. Υπήρξε ένας 

κλάδος όμως που δημιούργησε προβληματισμούς κατά την έρευνα και δημιουργεί 

ακόμα. Μιλήσαμε για την πηγή του προβλήματος που είναι ο άνθρωπος και η κακή 

διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα προφανώς δεν 
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προέρχεται από τα νοικοκυριά αλλά από τις επιχειρήσεις και γενικότερα τη βιομηχανία 

όπου εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για μεγάλες ποσότητες χρήσης πλαστικού. Το 

εμπόριο για την ακρίβεια προάγει την πλαστική συσκευασία και χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής με ήδη προτεινόμενες ενέργειες μείωσης του πλαστικού να προσπαθούν να 

ενταχθούν στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Δημιουργήθηκαν λοιπόν μερικά ερωτήματα 

γι’ αυτό το πεδίο όμως στην πορεία δεν ολοκληρώθηκαν εις πέρας λόγω έλλειψης 

αντίστοιχων δεδομένων.  

 

3.4  Πηγές και Σύνολα δεδομένων 

 Τα παραπάνω ερωτήματα βοηθούν στην αναζήτηση και λήψη των κατάλληλων 

δεδομένων. Η αναζήτηση βασίζεται σε δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί και 

διατίθενται στο ευρύ κοινό είτε από δημόσιους φορείς, είτε από την ευρωπαϊκή ένωση. 

Μετά την λήψη ορισμένων συνόλων δεδομένων που δείχνουν κατάλληλα να απαντήσουν 

στα αντίστοιχα ερωτήματα, πραγματοποιείται επεξεργασία των δεδομένων για τυχόν 

σφάλματα, για τιμές που λείπουν, για μη έγκυρες τιμές ή για σύνολα που περιέχουν 

επιπλέον σύνολα δεδομένων και τελικά για έλεγχο καταλληλόλητας. 

Οι φορείς που μελετήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν είναι:  

 Το What a Waste, το παγκόσμιο έργο για τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων απ’ όλο τον κόσμο που δημιουργεί τον δείκτη MSW 

(Management Solid Waste) ως μεταβλητή μέτρησης τόνων αστικών αποβλήτων. Το 

σύνολο δεδομένων που επιλέχθηκε περιλαμβάνει μια παγκόσμια λίστα χωρών και 

αντιστοιχεί σε κάθε μία από αυτές στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση 

αστικών αποβλήτων, περιλαμβάνει ακόμα τύπους αποβλήτων ανάμεσα τους φυσικά 

και το πλαστικό όπως επίσης και ορισμένα φίλτρα που διευκολύνουν την ανάλυση, 

όπως ο διαχωρισμός των χωρών σε περιοχές. Ως φίλτρο μπορεί να αντιμετωπιστεί και 

η μεταβλητή επιπέδου εισοδήματος που διαχωρίζει κάθε χώρα μεταξύ 4 επιπέδων  

και μας πληροφορεί για το σύστημα αστικών στερεών αποβλήτων ως προς τα 

επίπεδα εισοδήματος κι αν τελικά μια χώρα με καλύτερο σύστημα οικονομίας έχει 

και καλύτερο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. Αυτά τα δεδομένα βοήθησαν να βγει 

μια παγκόσμια εικόνα σχετικά με τη ρύπανση κάθε χώρας. Το πλαστικό αποτελεί 
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ισχυρό απόβλητο, οπότε αν υπάρχει η γνώση για τα ποσοστά ρύπανσης και τις 

υπόλοιπες παραμέτρους γίνονται εύκολα συγκρίσεις μεταξύ των χωρών. Τα δεδομένα 

είναι σε μορφή excel, για την ανάλυση τους στο εργαλείο Tableau χρειάστηκε 

επεξεργασία όσον αφορά την σωστή μορφή των στοιχείων κυρίως τα αριθμητικά 

δεδομένα ώστε να γίνουν αντιληπτά από το εργαλείο μας. Σε πολλές περιπτώσεις 

όμως, κρίθηκε απαραίτητη η μετατροπή των αριθμητικών μεταβλητών σε μορφή 

ακεραίου (float) μέσω του εργαλείου για τον ακριβή υπολογισμό των 

αποτελεσμάτων.(https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-

database)  

 Για ισάξιες συγκρίσεις χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός πληθυσμού και τα τετραγωνικά 

χιλιοστά κάθε χώρας. Οι επίσημες εκτιμήσεις αυτών των μεταβλητών παρέχονται 

από το τμήμα πληθυσμού του Υπουργείου Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων 

των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Department of Economic and Social Affairs). 

Για να γίνει η σύγκριση των δύο συνόλων ήταν απαραίτητη η επεξεργασία του 

αρχείου excel με τον πληθυσμό κάθε χώρας, ως προς το όνομα χώρας. Κάθε χώρα 

πρέπει να αναφέρεται όπως ακριβώς αναφέρεται και στο συγκρίσιμο σύνολο. Με 

αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα μας αποκτούν μεγαλύτερη ακρίβεια καθώς 

μπορούμε να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. Θα ήταν άσκοπη η σύγκριση μεγάλων 

χωρών τόσο πληθυσμιακά όσο και σε έκταση με άλλες μικρότερες, τα αποτελέσματα 

θα ήταν αναμενόμενα και κάπως προφανή με τη ζυγαριά να γέρνει προς τις μεγάλες 

χώρες. Διαθέσιμα: 

(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population_d

ensity) 

 Το πλαστικό απορρίπτεται συνήθως μετά τη χρήση κάποιας πλαστικής συσκευασίας 

και για τα ερωτήματα σχετικά με αυτό βοήθησαν τα δεδομένα της Eurostat για 

χώρες της Ευρώπης και πως αυτές αντιμετωπίζουν τις συσκευασίες που αποβάλουν 

από το 2005-2017. Το σύνολο δεδομένων που επιλέξαμε περιλαμβάνει τη συνολική 

ποσότητα απορριμμάτων ανακυκλώσιμων συσκευασιών και τη συνολική ποσότητα 

συσκευασιών που απλώς αποβάλλονται για τις χρονιές 2005 έως 2017 σε όλες τις 

χώρες της Ευρώπης. Ακόμη ένα σύνολο δεδομένων από Eurostat με δεδομένα για τις 

συσκευασίες που ανακυκλώθηκαν στις χρονιές 2000-2018 επιλέγεται για να 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-database
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-database
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_11_60/default/table?lang=en
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συμπληρώσει τα παραπάνω δεδομένα. Τα κράτη μέλη αναφέρουν κάθε χρόνο το 

ποσό που ανακυκλώνεται και τα συνολικά αστικά απόβλητα που παράγονται στην 

Eurostat. Η συλλογή, η επικύρωση και η διάδοση δεδομένων πραγματοποιούνται από 

τα απόβλητα EDC που φιλοξενούνται στη Eurostat. Από τις ανακυκλώσιμες 

συσκευασίες που απορρίπτονται μπορούμε να διαπιστώσουμε και πόσες τελικά 

ανακυκλώνονται. Τα δεδομένα είναι σε μορφή excel που αναγνωρίστηκε άμεσα από 

το εργαλείο Tableau με μόνη επεξεργασία ορισμένων αριθμητικών μεταβλητών με 

μετατροπή των στοιχείων σε ακέραιο αριθμό. Διαθέσιμα:  

(Waste generated and waste recycled , Recycling rate of municipal waste) 

 Τα δεδομένα που επισημαίνονται στο World Resources Institute ή WRI ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και καλύπτουν 182 ανεξάρτητες χώρες και 13 

εξαρτήσεις τους. Το WRI επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με τρόφιμα, δάση, νερό, 

ενέργεια, πόλεις, κλίμα και ωκεανός. Η βάση δεδομένων World Vector Shoreline που 

προσφέρει ο WRI παρέχει το μήκος ακτών σε κλίμακα 1: 250.000. Οι εκτιμήσεις 

υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) και 

μια βάση δεδομένων για ολόκληρο τον κόσμο. Παρέχει την πληροφορία για την 

αναλογία ακτή / περιοχή κατά μήκος. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό του μήκους βασίζεται στα ακόλουθα:  

1. Η ακτογραμμή μιας χώρας αποτελείται από μεμονωμένες γραμμές και μια 

μεμονωμένη γραμμή έχει δύο ή περισσότερες κορυφές ή / και κόμβους.  

2. Το μήκος μεταξύ δύο κορυφών υπολογίζεται στην επιφάνεια μιας σφαίρας.  

3. Το άθροισμα των μηκών μεταξύ ενός ζεύγους κορυφών συγκεντρώθηκε για κάθε 

μεμονωμένη γραμμή και  

4. Tο άθροισμα των μηκών μεμονωμένων γραμμών συγκεντρώθηκε για μια χώρα. 

Από την άλλη τα δεδομένα με την ένδειξη The World Factbook ή TWF παρέχουν 

πληροφορίες για 198 χώρες και 55 περιοχές και εκδίδονται από τον  Κεντρικό 

Οργανισμό Πληροφοριών (CIA) . Ο πόρος αυτός παρέχει, επίσης, την πληροφορία 

για την χερσαία έκταση κάθε περιοχής καθώς και τον υπολογισμό της αναλογίας 

ακτή / περιοχή τον οποίο εκμεταλλευόμαστε στην παρούσα έρευνα . Η αναλογία 

δείχνει την ευκολία προσβασιμότητας στις ακτές της χώρας.  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_11_60/default/table?lang=en
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Αναφερόμαστε λοιπόν σε ένα σύνολο δεδομένων σε μορφή excel που 

δημιουργήθηκε με χρήση των επίσημων δεδομένων για να καλύψει τις ανάγκες της 

ανάλυσης. Περιλαμβάνει χιλιομετρική απόσταση ακτογραμμής και την αναλογία 

ακτή / περιοχή σε m/km2 αντίστοιχα από τις δύο πηγές δεδομένων TWF & WRI.  

Πηγή: (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_length_of_coastline) 

 Τα δεδομένα της Marine LitterWatch, εφαρμογή που ανέπτυξε το JRC (Joint 

Research Council) της Ευρωπαϊκής επιτροπής για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά 

με τα θαλάσσια απορρίμματα και να ενισχύσει τη βάση γνώσεων της Ευρώπης, 

δημιούργησαν μια μεταβλητή ελέγχου των θαλάσσιων απορριμμάτων σε ακτές της 

Ευρώπης που προσθέτει έξτρα πληροφορίες αν διαχωριστούν οι χώρες κοντά σε 

λιμάνια και κοραλλιογενείς υφάλους. Τα δεδομένα παρέχονται σε μερικές μορφές 

μέσα από τις οποίες κρίθηκε πιο κατάλληλη η μορφή CSV αρχείου. 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο αρχεία της μορφής αυτής. Το ένα περιλαμβάνει τα σύμβολα 

των διάφορων κατηγοριών που βρέθηκαν στη θάλασσα, την περιγραφή και την 

κατηγορία υλικού στην οποία κατατάσσονται. Το δεύτερο περιλαμβάνει πληροφορίες 

για την περιοχή που βρέθηκε κάθε στοιχείο και ποσότητα για κάθε κατηγορία 

απορριμμάτων. Στη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων υπολογίζουμε την 

συνολική ποσότητα που βρέθηκε από κάθε κατηγορία απορριμμάτων και 

συμπληρώνουμε τον δείκτη του αθροίσματος στο πρώτο αρχείο με τις κατηγορίες 

υλικών. Έτσι, μπορούμε να παράγουμε πληροφορία για την ποσότητα τόσο 

πλαστικού όσο και άλλων υλικών που βρέθηκαν στη θάλασσα. Στη συνέχεια, στο 

εργαλείο Tableau έγιναν μικρές ρυθμίσεις όσον αφορά την σωστή προβολή των 

δεδομένων για την ανάλυση τους. Παρόμοια εφαρμογή είναι το Open Litter map 

που επιβραβεύει τους χρήστες με το Littercoin για την παραγωγή ανοιχτών 

δεδομένων σχετικά με τα απορρίμματα. Η εφαρμογή αυτή καλύπτει παγκόσμια βάση 

δεδομένων και αναπτύχθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Τα ανοιχτά δεδομένα 

σχετικά με τα γεωχωρικά χαρακτηριστικά των απορριμμάτων έχουν σημαντικά 

κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά και οφέλη διακυβέρνησης και παρέχουν μέσα 

επίκλησης και αξιολόγησης των αντιδράσεων στην πλαστική ρύπανση. Τέτοιου 

είδους εφαρμογές παρέχουν δεδομένα για το πρόβλημα αλλά πρόκειται για 

πρόσφατες ενέργειες και δεν μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστη και πλήρη εικόνα 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_length_of_coastline
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του προβλήματος. Βασίζονται στην απήχηση του κοινού και στην συνεισφορά του γι’ 

αυτό και δεν επιμείναμε σε αναλύσεις και συμπεράσματα από τα υπάρχοντα 

δεδομένα τους παρά μόνο σε μια μικρή αναφορά που επιβεβαιώνει κάποια 

συμπεράσματα. Διαθέσιμα: Marine LitterWatch , Open Litter map 

 Στην αναζήτηση δεδομένων που απαντούν στο ερώτημα για το πόσα πλαστικά 

σωματίδια επιπλέουν στη θάλασσα βοήθησε η έρευνα του Eriksen, Marcus και της 

ομάδας του. Οι συγγραφείς εδώ αναφέρουν μια εκτίμηση του συνολικού αριθμού των 

πλαστικών σωματιδίων και του βάρους τους που επιπλέουν στους ωκεανούς του 

κόσμου από 24 αποστολές (2007-2013) και στα πέντε υποτροπικά γυρίσματα, στην 

Αυστραλία, στον Κόλπο της Βεγγάλης και στη Μεσόγειο Θάλασσα. 

Χρησιμοποιώντας ένα ωκεανογραφικό μοντέλο διασποράς κυμαινόμενων 

συντριμμιών εκτιμούν τουλάχιστον 5,25 τρισεκατομμύρια σωματίδια βάρους 268.940 

τόνων. Σε αυτήν τη μελέτη παρέχονται συνολικό πλήθος (n x 1010 pieces) και βάρος 

(g x 102 τόνους) σωματιδίων. Η αφθονία και η μάζα των μικροπλαστικών 

προσδιορίζεται : 

    Πίνακας 1: Μάζες πλαστικών σωματιδίων  

0,33 mm Κοινώς χρησιμοποιούμενο κατώτερο όριο για τα πελαγικά 

μικροπλαστικά 

4,75 mm Άνω όριο για μικροπλαστικό στις περισσότερες αποστολές, αυτό είναι 

και το κάτω όριο για μεσοπλαστικά. 

200 mm Ανώτερο όριο του μεσοπλαστικού όσο ένα τυπικό πλαστικό μπουκάλι 

νερού 

Από τις 1571 τοποθεσίες πεδίων που συνέβαλαν δεδομένα μετρήσεων, συνολικά 

1333 σταθμοί είχαν επίσης δεδομένα βάρους. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν 

από τους συγγραφείς και ερευνητές της αναφοράς για άλλου είδους αναλύσεις χωρίς 

όμως συμπεράσματα για ολική ποσότητα πλαστικών σωματιδίων στη θάλασσα. Στις 

αναφορές τους επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές χρησιμοποιώντας τα εν 

λόγω δεδομένα για την εύρεση άλλων συμπερασμάτων. Έτσι, με βάση αυτά τα 

δεδομένα μπορούμε να εστιάσουμε σε δικούς μας προβληματισμούς. Αυτά τα 

δεδομένα είναι διαθέσιμα σε μορφή excel στο figshare.com.  Eriksen, Marcus; 

Reisser, Julia; Galgani, Francois; Moore, Charles; Ryan, Peter; Carson, Hank; Thiel, 

Martin (2014): Plastic Marine Pollution Global Dataset. Figshare. 

https://www.eea.europa.eu/publications/marine-litter-watch
https://doi.org/10.1186/s40965-018-0050-y
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(http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1015289 ) 

 Στο σημείο αυτό, θα αναφερθούμε στο Waterbase, το γενικό όνομα που δίνεται στις 

βάσεις δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με την 

κατάσταση και την ποιότητα των ποταμών, των λιμνών, των υπόγειων υδάτων και 

των μεταβατικών, παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων της Ευρώπης, της ποσότητας 

των υδάτινων πόρων της Ευρώπης και των εκπομπών στα επιφανειακά ύδατα από 

κάθε σημείο και πηγές διάχυσης ρύπανσης. Τα δεδομένα αυτά κρίθηκαν κατάλληλα 

για την προβολή της κατάστασης των υδάτων με επίκεντρο της προσοχής μας σε 

χώρες κοντά σε θάλασσες και κοραλλιογενείς υφάλους. Για μεγαλύτερη ακρίβεια 

εστιάζουμε στο εργαλείο MESH +, βασίζεται στα εργαλεία αξιολόγησης του ΕΟΧ 

που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης του βαθμού 

μόλυνσης (CHASE +), του ευτροφισμού (HEAT +) και της βιοποικιλότητας (BEAT 

+) στις θάλασσες της Ευρώπης (ΕΟΧ, 2018, 2019, Vaughan et al., 2019 ). Το MESH 

+ χρησιμοποιεί σύνολα δεδομένων και τιμές κατωφλίου αλλά τις συνδυάζει σε ένα 

νέο πλαίσιο με σκοπό να αντιμετωπίσει την κατάσταση του οικοσυστήματος. Η 

συνολική περιοχή ενδιαφέροντος που χρησιμοποιείται βασίζεται στις θαλάσσιες 

περιοχές και υποπεριοχές βάσει της οδηγίας πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική με 

επιπρόσθετα Νορβηγικά (Θάλασσα Μπάρεντ και Νορβηγική Θάλασσα) και 

Ισλανδικά ύδατα (Ισλανδική Θάλασσα) δηλαδή γειτονικές θάλασσες της Ευρώπης. 

Σημειώνεται ότι στην περιοχή του Βορειοανατολικού Ατλαντικού περιλαμβάνονται 

μόνο οι υποπεριφέρειες εντός των ορίων της Ευρώπης (~ 200 nm). Μέσω της 

διαδικασίας αυτής, επιλέγουμε να εκμεταλλευτούμε τα δεδομένα που προκύπτουν 

από το εργαλείο CHASE+ στο σύνολο δεδομένων που μας παρέχεται. Πρόκειται για 

το εργαλείο αξιολόγησης χημικής κατάστασης και χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση της ποιότητας του νερού ως προς τη μόλυνση που υφίσταται και τα 

αποτελέσματα του μας είναι πολύ χρήσιμα για την προβολή της μόλυνσης των 

υδάτων που προέρχονται από παραθαλάσσιες χώρες της Ευρώπης. Με χρήση των 

δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση της 

Eurostat θα παρουσιάσουμε πόσο επηρεάζει η γεωγραφική θέση και τα ποσοστά 

αστικών αποβλήτων κάθε χώρας την αντίστοιχη μόλυνση των υδάτων. Τα δεδομένα 

παρέχονται σε μορφή  excel και είναι άμεσα αναγνωρίσιμα από το εργαλείο που 

http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1015289
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χρησιμοποιούμε για την ανάλυση. Η συγκεκριμένη ανάλυση στο Tableau έγινε 

ξεχωριστά από τις υπόλοιπες και όχι σε συνδυασμό, στο τέλος απλώς έγινε σύγκριση 

των αποτελεσμάτων για τα συμπεράσματα μας. 

Διαθέσιμα: (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/mesh-marine-ecosystem-

health-assessment-tool) 

(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/regional-seas-surrounding-europe-

and-2) 

(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/chase-contaminants-assessment) 

 Μια ανάλυση με παγκόσμια συλλογή δεδομένων για πλαστικά συντρίμμια στη στήλη 

νερού σε ένα ευρύ φάσμα μεγεθών ποταμών από τους Schmidt, Krauth και Wagner 

2017 στο άρθρο τους «Εξαγωγή πλαστικών συντριμμάτων από ποταμούς στη 

θάλασσα» παρέχει δεδομένα για το πλαστικό που συσσωρεύεται στους ποταμούς και 

τελικά καταλήγει στη θάλασσα. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη συλλογή 

των δεδομένων, το διαχωρισμό των πλαστικών σε κατηγορίες, τις μεταβλητές και 

τους δείκτες του συνόλου αναλύονται στην αντίστοιχη αναφορά των συγγραφέων. 

Στην αναφορά που αποτελεί πηγή των δεδομένων περιλαμβάνεται και ανάλυση, όμως 

στον παρόν έγγραφο παρουσιάζεται μια διαφορετική χρήση των δεδομένων με την 

προσοχή μας κυρίως στα πλαστικά συντρίμμια που παρασύρονται από τους ποταμούς 

και την ιδιαίτερη έμφαση σε ποτάμια που καταλήγουν στις θάλασσες της Ευρώπης. 

Τα δεδομένα ποταμών κρίνονται απαραίτητα για την απόκτηση μιας πλήρη εικόνας 

πως τελικά το πλαστικό καταφέρνει να φτάσει στις θάλασσες και τους ωκεανούς όχι 

μόνο από τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο κι 

από άλλες χώρες τις οποίες διασχίζει ένας ποταμός πριν καταλήξει στη θάλασσα. 

Παρόλα αυτά η τύχη των πλωτών πλαστικών συντριμμιών «παγιδευμένων» στα 

ωκεάνια γυρίσματα, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις 

της εισόδου πλαστικών από την ξηρά στον ωκεανό βασίζονται σε αναφερόμενες 

στατιστικές σε επίπεδο χώρας για την παραγωγή αστικών αποβλήτων και υποθέτουν 

μια σειρά ποσοστών μετατροπής από απόβλητα σε θαλάσσιες εισόδους πλαστικών. 

Ωστόσο, η δυναμική της απελευθέρωσης στο θαλάσσιο περιβάλλον παραμένει 

ελάχιστα κατανοητή. Λαμβάνεται λοιπόν υπόψιν η σχετική αναφορά για τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα σε πλαστικά συντρίμμια που 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/mesh-marine-ecosystem-health-assessment-tool
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/mesh-marine-ecosystem-health-assessment-tool
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/regional-seas-surrounding-europe-and-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/regional-seas-surrounding-europe-and-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/chase-contaminants-assessment
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καταλήγουν στην θάλασσα μέσω ποταμών για την επιφύλαξη μη ακριβή 

αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα παρέχονται σε μορφή excel και είναι άμεσα 

αναγνωρίσιμα από το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για την ανάλυση. 

 Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) κατατάσσει τις χώρες σε 

τέσσερα επίπεδα ανθρώπινης ανάπτυξης συνδυάζοντας μετρήσεις προσδόκιμου ζωής 

, εκπαίδευσης και κατά κεφαλήν εισοδήματος στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης 

(HDI). Ο δείκτης HDI και ο δείκτης MSW των αποβλήτων συνδυάζονται και 

παρέχουν την πληροφορία σχετικά με το κοινωνικό αίσθημα απέναντι στο 

περιβάλλον. Για τον συνδυασμό αυτών των δύο συνόλων ήταν απαραίτητη η 

δημιουργία του αρχείου excel με τις χώρες και τον αντίστοιχο δείκτη HDI. Η 

μεταβλητή με τα ονόματα χωρών διαμορφώθηκε όπως ακριβώς είναι στο συγκρίσιμο 

σύνολο ώστε να μπορούν στη συνέχεια τα δύο σύνολα να ενωθούν μέσα στο 

εργαλείο ανάλυσης Tableau. Έπειτα η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων ήταν 

απλή για να παρέλθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

 Με αφορμή την δημοσίευση «Πλαστικά: Δεδομένα ειδικά για το υλικό» του 

οργανισμού προστασίας περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών προκλήθηκε 

αναζήτηση αντίστοιχων δεδομένων για την Ευρώπη. Τα δεδομένα αυτά παρέχει ο 

 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD). Ο λόγος χρήσης 

των συγκεκριμένων δεδομένων προέρχεται από το ερώτημα για το πως 

αντιμετωπίζεται το πλαστικό μετά την απόρριψη του. Τα δεδομένα παρέχονται σε 

μορφή excel και δεν υπάρχει σχετική αναφορά με χρήση των δεδομένων κατά αυτόν 

τον τρόπο. Η μόνη σχετική αναφορά βασίζεται μεν στα δεδομένα χωρίς όμως την 

παρουσίαση σχετικής ανάλυσης παρά μόνο εστιάζει στο αποτέλεσμα παραδίδοντας 

μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πλαστικών:  

o Πρόληψη αποβλήτων 

o Υλικό υποκατάστασης 

o Αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων 

o Βελτιωμένη σχεδίαση πλαστικών 

o Πιο προηγμένη επεξεργασία λυμάτων 

Για να επιτευχθούν αυτά απαιτούνται πολιτικά μέσα, ρυθμιστικά και μέσα αγοράς 

και   εργαλεία πληροφόρησης. Ο OECD έχει διερευνήσει πως λειτουργεί καλύτερα η 

https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/plastics-material-specific-data
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αγορά με ανακυκλώσιμα πλαστικά, πόσο αποτελεσματικές είναι οι πολιτικές για την 

αποτροπή αποβλήτων πλαστικών μιας χρήσης τόσο για το οικοσύστημα όσο και για 

την οικονομία. Έτσι τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

συμπληρώσουν ένα μικρό κομμάτι της έρευνας μας στο σημείο όπου η ανθρώπινη 

ανάπτυξη καθορίζει το αίσθημα προς το περιβάλλον με μια σύντομη ανασκόπηση 

για το πώς ο άνθρωπος διαχειρίζεται το πλαστικό απόβλητο στις μέρες μας.  

 Η άποψη σχετικά με την μεγαλύτερη παραγωγή πλαστικών αποβλήτων να 

προέρχεται από τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις δημιούργησε ερωτήματα και 

φυσικά έγινε έρευνα για σύνολα δεδομένων στον τομέα αυτόν. Αναζητήθηκαν 

σύνολα δεδομένων που να περιέχουν κατηγορίες επιχειρήσεων ή έστω μεγάλες 

βιομηχανίες παγκοσμίως με συλλογή στατιστικών στοιχείων για ποσότητα 

αποβλήτων, για πλαστικά απόβλητα, για ποσοστά ανακύκλωσης, για πράσινες 

ενέργειες ή εφαρμογές κυκλικής οικονομίας. Παρ’ όλα αυτά δεν βρέθηκαν σύνολα 

δεδομένων με τέτοια στοιχεία, μόνο αναφορά ενεργειών από αντίστοιχες εταιρίες για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος και τον τρόπο που η κάθε μία από αυτές επιλέγει 

να συμβάλει στο κίνημα.   

Τέλος, σε κάθε περίπτωση εφόσον συλλέγονται οι κατάλληλες πληροφορίες, μπορεί να 

δημιουργηθεί το μοντέλο και οι οπτικοποιήσεις με χρήση του εργαλείου Tableau που θα 

απαντήσει το αντίστοιχο ερώτημα. Ωστόσο, η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα δίνει 

μόνο συμβουλές και υποθέσεις. Είναι ένας τρόπος προσέγγισης των δεδομένων 

χρησιμοποιώντας τη σωστή εξίσωση για τη δημιουργία των μεταβλητών. Η ερμηνεία των 

δεδομένων για εύρεση λύσεων και ευκαιριών καθώς και λήψη αποφάσεων βάσει των 

αποτελεσμάτων είναι το τελικό στάδιο.  

 

 

3.5   Συμπεράσματα και προτάσεις 

  Στην παρούσα εργασία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα της μόλυνσης των υδάτων από 

πλαστικό μέσα από τεχνολογίες και αναλύσεις. Ο συνδυασμός στοιχείων από 

πληροφορίες για τα κακοδιαχειριζόμενα αστικά στερεά απόβλητα και την εκμετάλλευση 

των υδάτων παρέχουν πληροφορίες για χώρες που επιβαρύνουν το πρόβλημα και για την 
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αλλοίωση της ποιότητας του νερού. Ακόμη, τα χαμηλά επίπεδα ανθρώπινης ανάπτυξης 

και οικονομίας αδρανοποιούν την ευρεία χρήση εναλλακτικών λύσεων. Στον παρόν 

έγγραφο δεν αποτελεί κύριο σκοπό η εύρεση λύσεων μέσα από τις αναλύσεις των 

δεδομένων παρά μόνον η προβολή της διαδικασίας χρήσης ανοιχτών δεδομένων για ένα 

παγκόσμιο πρόβλημα.  

  Οι λύσεις και ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος προβάλλονται 

καθημερινά από τα ανάλογα μέσα και κυβερνήσεις ή ανακαλύπτονται νέες μέσα από 

καινοτόμες διαδικασίες καθώς πρόκειται για ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο πρόβλημα που 

προσελκύει την άμεση αντιμετώπιση. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που πλαισιώνουν 

το πρόβλημα, καθαρισμός των υδάτων και των ακτών από το πλαστικό, εναλλακτικές 

συσκευασίες που κυκλοφορούν στην αγορά, επισήμανση και συνεχής προβολή του 

στόχου μείωσης των προσωπικών αποβλήτων, κίνητρα για επιχειρήσεις και πελάτες για 

ελάττωση της πλαστικής συσκευασίας είναι κάποιες από τις προβλεπόμενες ενέργειες 

μείωσης της πλαστικής εξάπλωσης.  

Οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα στέφονται στο βιομηχανικό τομέα και 

συγκεκριμένα στις βιώσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες που εφαρμόζονται ή πρόκειται 

να κυκλοφορήσουν και να ενταχθούν στο ήδη υπάρχον επιχειρηματικό σχέδιο. Ένα 

σύνολο δεδομένων με επιχειρήσεις που εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές και 

αποτελέσματα ανά χρονιά μπορούν να παράγουν πολλές πληροφορίες για την εξέλιξη 

της πλαστικής μόλυνσης. 
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4. Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία ευρημάτων 

 

4.1  Εισαγωγή στα αστικά στερεά απόβλητα 

Η πρώτη κατηγορία ερωτημάτων αφορά τα αστικά στερεά απόβλητα ως την πηγή των 

πλαστικών απορριμμάτων και η ανάλυση βασίζεται στα σχετικά δεδομένα της What a 

Waste. Το What a Waste είναι ένα παγκόσμιο έργο για τη συγκέντρωση δεδομένων 

σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Αυτή η 

βάση δεδομένων περιλαμβάνει τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω της 

προσπάθειας, καλύπτοντας σχεδόν όλες τις χώρες και πάνω από 330 πόλεις. Οι μετρήσεις 

που περιλαμβάνονται καλύπτουν όλα τα βήματα από την αλυσίδα αξίας διαχείρισης 

αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αποβλήτων, της σύνθεσης, της 

συλλογής και της διάθεσης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τη 

χρηματοδότηση των χρηστών, τον άτυπο τομέα, τις διοικητικές δομές, τη δημόσια 

επικοινωνία και νομικές πληροφορίες. Μεγάλο μέρος των πλαστικών αποβλήτων 

προέρχεται από τα αστικά στερεά απόβλητα και αυτή ακριβώς η σκέψη οδήγησε στην 

ανάλυση δεδομένων σχετικά με τα αστικά στερεά απόβλητα με απώτερο σκοπό να βγουν 

συμπεράσματα για  το πλαστικό που αποβάλλεται στο υδάτινο οικοσύστημα 

προερχόμενο από τα αστικά απόβλητα. 

 

4.1.1 Πόσα αστικά απόβλητα παράγει κάθε χώρα;  

 Με βάση λοιπόν αυτό το σύνολο ανοιχτών δεδομένων θα απαντήσουμε στο ερώτημα 

πόσα αστικά απόβλητα παράγει κάθε χώρα παγκοσμίως. Η έρευνα έγινε και γίνεται σε 

επιλεγμένες πόλεις από κάθε χώρα και τα αποτελέσματα που προκύπτουν αφορούν αυτές 

ως ικανοποιητικό δείγμα. Για να βγάλουμε όμως πιο ισάξια αποτελέσματα για κάθε χώρα 

παίρνουμε τη μέση τιμή που προκύπτει από τους τόνους αποβλήτων κάθε πόλης που 

συμμετέχει στην έρευνα για να μας δώσει την μέση τιμή της χώρας. Καταλήξαμε σ αυτό, 

καθώς άλλες χώρες είναι μεγαλύτερες και άρα στην έρευνα συμμετέχουν περισσότερες 
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πόλεις ενώ άλλες είναι μικρότερες και η έρευνα επικεντρώνεται σε μία με δύο πόλεις 

τους.      

Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η μέση τιμή των αστικών στερεών αποβλήτων κάθε 

χώρας σε τόνους ανά χρονιά. Οι χρωματικές διαβαθμίσεις αναφέρονται στο άθροισμα 

αστικών στερεών αποβλήτων από όλες τις πόλεις κάθε χώρας που συμμετείχαν. Έτσι, η 

Ινδία για παράδειγμα ενώ έχει το μεγαλύτερο άθροισμα στερεών αποβλήτων σε τόνους, 

η μέση τιμή βρίσκεται αρκετά χαμηλά στον πίνακα καθώς έγιναν μετρήσεις σε σχεδόν 50 

πόλεις της χώρας σε αντίθεση με την κίνα που έχει τη μεγαλύτερη μέση τιμή και έχουμε 

μετρήσεις μόνο από την πόλη του Beijing. Ο κόσμος παράγει πάνω από δύο 

δισεκατομμύρια τόνους αστικών στερεών αποβλήτων κάθε χρόνο. Η Κίνα και η Ινδία 

ευθύνονται για το 15% των παγκόσμιων αποβλήτων ενώ μαζί με τη Βραζιλία, τη Ρωσία 

και τη Σαουδική Αραβία για το 27% των αποβλήτων. Στους χειρότερους ρυπαντές και σε 

κατά κεφαλήν όρους είναι οι Λατινοαμερικάνοι, παράγουν τριπλάσιο του παγκόσμιου 

μέσου όρου των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών και των τροφίμων. 

Διάγραμμα 1: Ραβδόγραμμα για τη μέση τιμή τόνων αστικών στερεών αποβλήτων ανά χώρα 

με χρωματική διαβάθμιση στα επίπεδα αθροίσματος αυτών 
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Οι χώρες όμως διαφέρουν μεταξύ τους με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε πληθυσμό και 

έκταση. Για πιο ακριβή αποτελέσματα είναι σκόπιμο να συσχετίσουμε τα δεδομένα μας 

με το δείκτη πληθυσμού κάθε χώρας. Το σύνολο δεδομένων χωρών και εξαρτημένων 

περιοχών ανά πυκνότητα πληθυσμού δημιουργείται από τον αριθμό των κατοίκων ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο , και ταξινομείται ανά συνολική έκταση και ανά πληθυσμό. Ο 

κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τα κυρίαρχα κράτη και αυτοδιοικούμενη εξαρτημένα 

εδάφη με βάση το πρότυπο ISO 3166-1. Οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη 

λίστα βασίζονται κυρίως στις τελευταίες απογραφές και στις επίσημες εκτιμήσεις ή 

προβλέψεις.  

 

4.1.2 Η μάζα σε αστικά στερεά απόβλητα κάθε χώρας εξαρτάται από τον 

πληθυσμό ή την έκταση ; 

 

Εικόνα 4: Χάρτης χωρών Ευρώπης και κεντρικής Ασίας με χρωματική αναβάθμιση 

ανάλογη με την ποσότητα μέσης τιμής αστικών αποβλήτων κάθε χώρας 
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Μετά την παγκόσμια εικόνα ας επικεντρωθούμε στην Ευρώπη μας. Στο ενεργό σύνολο  

δεδομένων για τα απόβλητα χωρίζουν τις πόλεις στις περιοχές ECS: Europe and Central 

Asia, EAS: East Asia & Pacific, LCN: Latin America & Caribbean, MEA: Middle East & 

North Africa, NAC: North America, SAS: South Asia, SSF: Sub-Saharan Africa, WLD: 

World. Οπότε αν θέλουμε να φιλτράρουμε τα δεδομένα μας στην Ευρώπη 

επικεντρωνόμαστε στην ECS. 

Ο χάρτης (εικόνα 4) μας βοηθάει να καταλάβουμε ακριβώς την γεωγραφική περιοχή 

στην οποία αναφερόμαστε, με τις χρωματικές διαβαθμίσεις να αναπαριστούν τη μέση 

τιμή στερέων αστικών αποβλήτων κάθε χώρας της ECS. Στην συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή επιλέγουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια χώρα της ECS έχει τα πιο πολλά 

αστικά απόβλητα σε σχέση με τον πληθυσμό της για να προχωρήσουμε σε ανάλογα 

συμπεράσματα.  

Διάγραμμα 2: Διπλό εναλλασσόμενο ραβδόγραμμα με πορτοκαλί μπάρες για τον πληθυσμό 

χωρών Ευρώπης & κεντρικής Ασίας και μπλε για τα απόβλητα ανά άτομο 

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν επιβεβαιώνουν πως για πιο ανάλογα και συγκρίσιμα 

αποτελέσματα επηρεάζουν κι άλλοι παράμετροι όπως ο πληθυσμός. Μια μεγάλη χώρα 

όπως η Ρωσία με τη μεγαλύτερη ποσότητα σε αστικά απόβλητα φαίνεται πως είναι 
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αρκετά αναλογική για την έκταση και τον πληθυσμό της, ενώ το Αζερμπαϊτζάν για 

παράδειγμα, ή η Αυστρία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στα κατά κεφαλήν απόβλητα με 

πολύ λιγότερο πληθυσμό. Το Αζερμπαϊτζάν με περίπου 2000Κ απόβλητα το χρόνο είναι 

αρκετά ανησυχητικό γεγονός όταν ο πληθυσμός του είναι μόλις 10.067,108, με 

αποτέλεσμα να αντιστοιχούν περίπου 0,2 τόνοι αποβλήτων σε κάθε άτομο. Αυτό 

συνεπάγεται κακή διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και 

με την Αυστρία, τη Λευκορωσία και την Εσθονία. Η Ιταλία αντίθετα με 60.252,624 

πληθυσμό έχει καλύτερο σύστημα στερεών αποβλήτων με ούτε 500Κ απόβλητα το χρόνο 

και μόλις 0,0064 τόνους αποβλήτων ανά άτομο. 

 

Διάγραμμα 3: Scatter plots – Συσχέτιση του πληθυσμού και της έκτασης μιας χώρας με τους 

τόνους αστικών στέρεων αποβλήτων που παράγει. 

 

Όμως, η έκταση μιας χώρας δεν αποτελεί παράγοντα που να επηρεάζει τη μάζα αστικών 

αποβλήτων κάθε χώρας. Επίσης τα μεγαλύτερα ποσά αποβλήτων συσσωρεύονται σε 

χώρες με λιγότερο πληθυσμό. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως για τη σωστή 

διαχείριση των αποβλήτων το πλήθος ή έκταση μιας χώρας δεν αποτελούν εμπόδιο. 
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4.1.3 Τι ποσοστά υλικών βρίσκονται στα αστικά στερεά απόβλητα; 

Το σύνολο δεδομένων για τη διαχείριση αποβλήτων παρέχει την πληροφορία για τα είδη 

υλικών που περιέχονται μέσα στη ροή αποβλήτων. Μετατρέπουμε τις ποσότητες σε 

ποσοστά και δημιουργούμε το διάγραμμα. Τα απόβλητα από οργανικά τρόφιμα έχουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό μα παραλείπονται. Χαρτί και πλαστικό κυριαρχούν στη ροή 

αποβλήτων. 

 

Διάγραμμα 4: Πίτα για κάθε ποσοστό υλικού που βρέθηκε στα απόβλητα  

 

4.1.4 Πόσα κιλά πλαστικών αποβλήτων ανά άτομο αποβάλλονται; 

Στο σημείο αυτό διαχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο τα δεδομένα της What a Waste και 

με μεταβλητή για τα ποσοστά πλαστικών αποβλήτων κάθε χώρας δημιουργούμε ένα 

διάγραμμα με χρωματική διαβάθμιση ανάλογα με τους τόνους στερεών αποβλήτων. Έτσι 

διακρίνουμε τις χώρες που ξεχωρίζουν, τα κιλά πλαστικού ανά άτομο που αποβάλλουν 

καθώς και την περιεκτικότητα αυτού στη ροή αποβλήτων. Επιλέξαμε να εξετάσουμε το 

θέμα ως προς τα κιλά ανά άτομο για ισάξια αποτελέσματα μεταξύ των χωρών. 
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Διάγραμμα 5: Packed Bubbles – Κιλά πλαστικών αποβλήτων ανά άτομο και χρωματική 

διαβάθμιση στους τόνους αποβλήτων κάθε χώρας 

 

Έτσι παρατηρούμε ότι πολλές χώρες με μεγάλες ποσότητες στερεών αποβλήτων 

παράγουν λιγότερα κιλά πλαστικού ανά άτομο σε σχέση με άλλες. Η σωστή διαχείριση 

των αποβλήτων είναι ο παράγοντας που επηρεάζει την περιεκτικότητα πλαστικού μέσα 

σε αυτά και όχι τόσο οι ποσότητα των στερεών αποβλήτων.  

Η εικόνα των Ευρωπαϊκών χωρών για παράδειγμα, αναπαρίστανται με τη χρωματική 

διαβάθμιση στο χάρτη της εικόνας 5.  Παρατηρούμε ότι παρατηρούνται τα υψηλότερα 

ποσοστά σε χώρες που έχουν άμεση πρόσβαση στη μεσόγειο θάλασσα. Η Γερμανία 

αντίθετα είναι η πιο αποτελεσματική στην Ευρώπη στο θέμα πλαστικών αποβλήτων με 

μόλις 0,78 κιλά ανά άτομο το χρόνο. Η Ελλάδα αποβάλλει 1,43 κιλά πλαστικού ανά 

άτομο, 13,9% στη ροή αποβλήτων. 
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Το κακώς διαχειριζόμενο πλαστικό έχει ανυπολόγιστη κατάληξη, η οποία τις 

περισσότερες φορές επιβαρύνει το περιβάλλον είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα. Όταν 

δε καταλήγει στο υδάτινο οικοσύστημα τα πράγματα γίνονται ανεξέλεγκτα. 

 

4.2  Παράγοντες που συμβάλουν στην πλαστική μόλυνση 

 

Η κακή διαχείριση αποβλήτων και τα επίπεδα πλαστικών κάθε χώρας δεν επηρεάζονται 

από την έκταση ή τον πληθυσμό. Εξαρτώνται από τον άνθρωπο, τις δραστηριότητες του, 

τα επίπεδα ανάπτυξης και οικονομίας. Η άγνοια του προβλήματος και η 

υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων με στόχο το κέρδος είναι τομείς που επιδρούν στα 

επίπεδα πλαστικής μόλυνσης.  

 

Εικόνα 5: Χάρτης χωρών της Ευρώπης και κεντρικής Ασίας με χρωματική διαβάθμιση για 

το ποσοστό πλαστικών αποβλήτων τους 
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4.2.1 Πως επηρεάζει τα ποσοστά πλαστικών αποβλήτων το επίπεδο 

ανθρώπινης ανάπτυξης κάθε χώρας  ; 

  Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που 

συμβάλουν στην εξάπλωση της πλαστικής μόλυνσης. Ερωτήματα σχετικά με την 

ανθρώπινη εξέλιξη ανά τους αιώνες μέσα στις κοινωνίες, το αίσθημα ευαισθητοποίησης, 

τα κατά κεφαλήν εισοδήματα και κατ΄επέκταση η οικονομική κατάσταση μιας χώρας 

αποτελούν παράγοντες κλειδί για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. 

 Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) κατατάσσει τις χώρες σε 

τέσσερα επίπεδα ανθρώπινης ανάπτυξης. Το HDI είναι ένας συνοπτικός δείκτης που 

χρησιμοποιεί το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση , τα αναμενόμενα έτη σχολικής 

εκπαίδευσης για παιδιά και τα μέσα έτη εκπαίδευσης για ενήλικες και το κατά κεφαλήν 

εισόδημα . Το τελικό HDI είναι μια τιμή μεταξύ 0 και 1 με χώρες ομαδοποιημένες σε 

τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την τιμή, πολύ υψηλή για HDI 0,800 και άνω, υψηλή 

από 0,700 έως 0,799, μεσαία από 0,550 έως 0,699 και χαμηλότερη από 0,550. Η έκθεση 

για την ανθρώπινη ανάπτυξη δημοσιεύθηκε τα περισσότερα χρόνια από το 1990. Η 

έκθεση του 2019 περιείχε το HDI 189 χωρών και εδαφών και 15 περιφέρειες ή ομάδες 

χωρών με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν το 2018. Ομαδοποιούμε τα δεδομένα 

ανθρώπινης ανάπτυξης με τα δεδομένα διαχείρισης αποβλήτων (what a waste) ανά χώρα 

για να συσχετίσουμε τα επίπεδα ανθρώπινης ανάπτυξης με τα ποσοστά πλαστικού στα 

απόβλητα. Προσθέτουμε μία ακόμα πληροφορία σχετικά με τον διαχωρισμό του 

πλαστικού υλικού πριν την αποβολή για κάθε χώρα. 
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Διάγραμμα 6: Συσχετισμός δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης με ποσοστό πλαστικού στα 

απόβλητα και χώρες που διαχωρίζουν το πλαστικό πριν την αποβολή. 

 

Οι περισσότερες χώρες κατατάσσονται στον πολύ υψηλό και στον υψηλό δείκτη 

ανθρώπινης ανάπτυξης. Στα επίπεδα αυτά σημειώνονται τα μικρότερα ποσοστά 

πλαστικού στα απόβλητα τους σε σχέση με τα χαμηλότερα επίπεδα. Η πληροφορία για το 

διαχωρισμό των πλαστικών απορριμμάτων πριν την αποβολή μας δίνεται από 126 χώρες 

από τις 395. Οι 228 δεν παρέχουν την πληροφορία ενώ οι υπόλοιπες δεν διαχωρίζουν τα 

απόβλητα τους. Στο πολύ υψηλό επίπεδο ανάπτυξης το ποσοστό των χωρών που 

διαχωρίζουν τα πλαστικά απορρίμματα είναι μεγαλύτερο του 50%.  

Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ανθρώπινης ανάπτυξης για κάθε χώρα τόσο μεγαλύτερη 

και εν συναίσθηση και γνώση για τις επιπτώσεις του πλαστικού στο περιβάλλον.  

 

4.2.2 Η οικονομική κατάσταση κάθε χώρας συμβάλει στην κακή 

διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων;  

Τα επίπεδα ανθρώπινης ανάπτυξης είναι ανάλογα ποσά με τα επίπεδα εισοδήματος κάθε 

χώρας. Ο οικονομικός τομέας είναι ίσως ο πιο βασικός για την αποτελεσματικότητα μιας 
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χώρας στη διαχείριση των αποβλήτων. Το ενεργό σύνολο της what a waste παρέχει τη 

μεταβλητή για το επίπεδο οικονομικής κατάστασης κάθε χώρας. Ο συνδυασμός του 

συνόλου αυτού με το σύνολο δεδομένων των Schmidt, Krauth και Wagner για τα 

πλαστικά συντρίμμια που παρασύρουν τα ποτάμια μας παρέχει πληροφορίες για την 

διαχείριση των αποβλήτων καθώς για το πλαστικό στη ροή απόβλητων δείκτες που 

επιλέξαμε να συσχετίσουμε με το οικονομικό επίπεδο κάθε χώρας. Τα εν λόγω επίπεδα 

είναι LI: low income, LMI: lower middle income, UMI: upper middle income, HI: High 

income. 

 

Διάγραμμα 7: Πίτα με χρωματική αντιστοιχία σε κάθε οικονομικό επίπεδο - ποσοστό 

ανεπαρκώς διαχειριζόμενων αποβλήτων και πλαστικό στη ροή αποβλήτων 

 

Οι πλουσιότερες χώρες διαθέτουν αποτελεσματικότερα συστήματα διαχείρισης 

αποβλήτων έτσι και τα ποσοστά κακοδιαχειριζόμενων αποβλήτων είναι χαμηλότερα. 

Από την άλλη το πλαστικό στη ροή αποβλήτων συσσωρεύεται στα απόβλητα τους 

πράγμα που αποδίδεται και στην αυξημένη κατανάλωση που πλαστικού στα υψηλά 

επίπεδα εισοδήματος. Για να επιτευχθεί τελικά ευρεία χρήση αποτελεσματικών λύσεων 

σε όλες τις χώρες ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, οι εναλλακτικές θα πρέπει να 

είναι οικονομικά ανταγωνιστικές.  
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Διάγραμμα 8: Packed Bubbles – Χώρες της Ευρώπης ανά ποσοστό αποβλήτων σε κάθε 

οικονομικό επίπεδο 

 

Με εστίαση στην Ευρώπη (διάγραμμα 8), οι περισσότερες χώρες κατατάσσονται στην 

κατηγορία υψηλού εισοδήματος. Η μεταβλητή των αποβλήτων σε τόνους των χωρών της 

Ευρώπης χρησιμοποιείται για να συγκρίνουμε τους τόνους αποβλήτων κάθε χώρας με 

την κατηγορία εισοδήματος που ανήκουν. Έχουμε δεδομένα για 101 χώρες της Ευρώπης 

και οι περισσότερες από αυτές κατατάσσονται στο υψηλό επίπεδο εισοδήματος στο 

οποίο σημειώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό αποβλήτων. Η όλο και αυξανόμενη ανάγκη 

για υπερκατανάλωση αγαθών δημιουργεί επιπτώσεις. 
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Διάγραμμα 9: Ραβδόγραμμα με χρωματική κατάταξη στα επίπεδα εισοδήματος για τους 

τόνους αστικών στερεών αποβλήτων στις χώρες της ECS, και θετική επισήμανση για τον 

διαχωρισμό του πλαστικού στα απόβλητα  

 

Στο διάγραμμα 25 παρουσιάζουμε πιο αναλυτικά τις χώρες αυτές, έχουμε προσθέσει με 

το πράσινο σύμβολο τις χώρες οι οποίες διαχωρίζουν τις πλαστικές συσκευασίες. Η 

Ελλάδα βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού εισοδήματος με 220.534 τόνους αποβλήτων 

το χρόνο πραγματοποιώντας διαχωρισμό του πλαστικού υλικού μέσα σε αυτά. 

 



 40 

4.3 Χώρες κοντά σε λιμάνια και κοραλλιογενείς υφάλους 

Αυτή η ενότητα μας βοηθά να κατανοήσουμε την σχέση ακτής/περιοχή με τον 

προσδιορισμό των περιοχών που έχουν εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα. Καθώς το θέμα 

της εργασίας αφορά την πλαστική μόλυνση των υδάτων θα θέλαμε να εστιάσουμε σε 

χώρες με πλεονέκτημα γεωγραφικής θέσης και να εξετάσουμε τα επίπεδα αποβλήτων 

τους αλλά και τα επίπεδα πλαστικού μέσα σε αυτά. Τα θαλάσσια συντρίμμια αποτελούν 

μεγάλη απειλή για το περιβάλλον. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αποτελούν τα πλαστικά 

και καθώς η παραγωγή πλαστικών αυξάνεται εκθετικά προκαλεί μια άνευ προηγουμένου 

αύξηση της ρύπανσης από πλαστικό στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι περισσότερες έρευνες 

για νεροχύτες θαλάσσιων απορριμμάτων  επικεντρώνονται σε ωκεάνια γυρίσματα, στήλη 

νερού, βυθούς και άγρια φύση. Λίγα είναι αυτά που έχουν επικεντρωθεί στο δυναμικό 

των παράκτιων περιοχών.  

 

4.3.1 Πόσα μέτρα ακτογραμμής αντιστοιχούν σε κάθε χιλιοστό έκτασης 

κάθε χώρας; 

Στη συνέχεια, επειδή απώτερο σκοπό αποτελεί η ποσότητα πλαστικών που καταλήγει 

στη θάλασσα δημιουργείται μια μεταβλητή για χώρες κοντά σε λιμάνια και 

κοραλλιογενείς υφάλους από τα επίσημα δεδομένα World Resources Institute και  The 

World Factbook για μια επιπλέον ανάλυση στους ρύπους των συγκεκριμένων χωρών  και 

τις πιθανότητες για πιο άμεση απόρριψη τους στη θάλασσα. 

 Παρουσιάζουμε την ευκολία πρόσβασης στη θάλασσα μεταξύ των χωρών. Στην 

αναζήτηση αυτή εξετάζεται και το μήκος ακτογραμμής για να συμπεριληφθεί στην 

πληροφορία για την απόσταση ακτών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο κάθε χώρας από τα 

δεδομένα των TWF και WRI.  Αυτή η αναλογία μετρά πόσα μέτρα ακτογραμμής 

αντιστοιχούν σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης της χώρας.  



 41 

Διάγραμμα 10: Ραβδόγραμμα της αναλογίας ακτή / περιοχή κάθε χώρας όπως προκύπτουν 

από δεδομένα των  TWF & WRI αντίστοιχα και καμπύλη έκταση ακτογραμμής 

 

Η αναλογία δείχνει την ευκολία προσβασιμότητας στις ακτές της χώρας από κάθε σημείο 

στο εσωτερικό της. Επομένως, μια νησιωτική χώρα, ή μια χώρα περιτριγυρισμένη από τη 

θάλασσα όπως η Ελλάδα, είναι πιο πιθανό να έχει χαμηλή αναλογία (115 ή 104 στους 

δύο δείκτες), ενώ μια χώρα που έχει κλειδωθεί από ξηρά θα έχει αναλογία μηδέν. Ακόμη 

μια χώρα με τεράστια έκταση ακτογραμμής αλλά και μεγάλη απόσταση των περιοχών 

της από τη θάλασσα όπως η Ρωσία έχει μικρή αναλογία παρόλο που περιτριγυρίζεται 

από θάλασσα. Τέλος αξίζει να παρατηρήσουμε μια μικρή χώρα όπως η Δανία και μια 

αρκετά μεγαλύτερη όπως η Νορβηγία. Παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσά στα δύο 

σύνολα και αυτό δικαιολογείται στην πρώτη περίπτωση λόγω μικρής έκτασης αλλά 
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μεγάλης περιοχής που βρέχεται από θάλασσα και στην δεύτερη λόγω μεγάλης κατά 

μήκος έκτασης αλλά λιγότερο πλάτος με αποτέλεσμα κάθε περιοχή να απέχει μικρή 

χιλιομετρική απόσταση από μια ακτή και με αποτέλεσμα μεγάλη αναλογία ακτή / 

περιοχή. Με βάση λοιπόν αυτή την καθοδήγηση και το διάγραμμα 8 μπορούμε να 

προσανατολιστούμε λίγο με τις χώρες κοντά σε λιμάνια ή κοραλλιογενείς υφάλους αλλά 

και στη μικρή απόσταση κάθε περιοχής τους από τη θάλασσα. Περισσότερο ενδιαφέρον 

εμφανίζουν αυτές με τις μεγάλες αναλογίες καθώς έχουν το πλεονέκτημα-μειονέκτημα 

μεγαλύτερης εκμετάλλευσης των υδάτων λόγω γεωγραφικής θέσης. Oι χώρες αυτές 

οφείλουν να έχουν καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων τους, ας δούμε όμως τι 

συμβαίνει στην πράξη.  

 

4.3.2 Πόσα απόβλητα και πλαστικά απόβλητα έχουν οι χώρες με μικρή 

χιλιομετρική απόσταση από τη θάλασσα;  

Χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα μας για να παράγουμε επιπλέον πληροφορίες για τα 

αστικά απόβλητα κάθε χώρας και αν με βάση την γεωγραφική τους θέση και την 

απόσταση κάθε περιοχής τους από τη θάλασσα μπορούν να επιβαρύνουν τις θάλασσες 

και τους ωκεανούς περισσότερο από άλλες. Οι χώρες με τη μικρότερη χιλιομετρική 

απόσταση από ακτές/περιοχή είναι πιο ευάλωτες στην εναπόθεση αποβλήτων στη 

θάλασσα. Η Κίνα που είναι η χώρα με τους περισσότερους τόνους αστικών αποβλήτων 

και το περισσότερο ποσοστό αυτών καλύπτεται από πλαστικό βρίσκεται ανάμεσα σε 

αυτές της χώρες και παρόλο την μεγάλη έκταση της βρίσκεται στις 40 χώρες που έχουν 

πιο εύκολη πρόσβαση σε ακτές ανά περιοχή. Πράγμα που μας προβληματίζει αρκετά για 

το τι ποσοστό των αποβλήτων της μπορεί να καταλήγει στη θάλασσα. Βλέπουμε επίσης 

ότι χώρες όπως η Νορβηγία και η Δανία που κάθε περιοχή τους έχει πολύ εύκολη 

πρόσβαση στη θάλασσα παράγουν 215 και 233 τόνους αντίστοιχα αστικών αποβλήτων, 

ποσότητα από τις πιο μικρές ανάμεσα στις χώρες με τη μικρότερη χιλιομετρική 

απόσταση των περιοχών τους από τη θάλασσα. 
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Διάγραμμα 11: Κίτρινο ραβδόγραμμα που δηλώνει τόνους αστικών στερεών αποβλήτων και 

πράσινο στίγμα ποσοστού πλαστικών αποβλήτων από χώρες με μικρή χιλιομετρική 

απόσταση των περιοχών τους από τη θάλασσα 

 

Χρησιμοποιήσαμε την ποσότητα στερεών αστικών αποβλήτων (msw) και την ποσότητα 

πλαστικών αποβλήτων  από το σύνολο δεδομένων της What a Waste για τις χώρες με τη 

μικρότερη χιλιομετρική απόσταση από τη θάλασσα. Είναι σίγουρα πιο ευάλωτες στην 

εναπόθεση των πλαστικών αποβλήτων στη θάλασσα που προέρχονται τόσο από τα 

λύματα όσο και από τον αέρα ή την κακή διαχείριση μετά τη χρήση. Τα ποσοστά 

πλαστικού συσσωρεύονται σε μία ακτίνα γύρω από το 12,7% με ελάχιστο το 3,8% και 

μέγιστο 25,01% στη ροή αποβλήτων. 
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4.4 Συσκευασία αποβλήτων και διαχείριση αποβλήτων 

Η δεύτερη κατηγορία ερωτημάτων αφορά τη συσκευασία την δημοφιλέστερη χρήση του 

πλαστικού υλικού. Το μεγαλύτερο μέρος των αστικών αποβλήτων προέρχεται από τις 

συσκευασίες που μετά την κατανάλωση του περιεχομένου τις απορρίπτουμε. Κάθε χώρα 

έχει υποχρέωση απέναντι στο περιβάλλον να διαχειριστεί κατάλληλα τα απόβλητα που 

παράγονται. Το κάθε σύστημα διαχείρισης αποβλήτων λειτουργεί διαφορετικά και με 

αντίστοιχα αποτελέσματα. Η Eurostat μας παρέχει δεδομένα συσκευασιών που 

απορρίπτονται για να απαντήσουμε σε μερικά ερωτήματα σχετικά με τις συσκευασίες 

που απορρίπτονται. Κάθε συσκευασία όπως γνωρίζουμε απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση 

μετά τη χρήση της έτσι ώστε να διαχειρισθεί κατάλληλα ως απόβλητο.  

 

4.4.1 Πόσα απόβλητα από διάφορα είδη συσκευασίας και από 

ανακυκλώσιμες συσκευασίες παράγονται από κάθε χώρα τις Ευρώπης; 

 Η ποσότητα και το είδος συσκευασιών που απορρίπτονται από μια χώρα κάθε χρόνο 

μπορεί να μας πληροφορήσει σχετικά με την κατάσταση κάθε χώρας, με το σύστημα 

διαχείρισης αποβλήτων και αν ανταποκρίνεται στον τρόπο που διαχειρίζεται τα είδη 

συσκευασίας. Οι συσκευασίες χωρίζονται σε ανακυκλώσιμες και μη ανακυκλώσιμες. 

Πολλές φορές όμως ακόμα και ανακυκλώσιμες συσκευασίες δεν μεταχειρίζονται όπως 

θα έπρεπε ώστε να καταλήξουν στην ανακύκλωση και απλά απορρίπτονται ως απόβλητο. 

Εξετάζουμε τη συμπεριφορά ως προς τις συσκευασίες καθώς είναι  η πιο συνηθισμένη 

χρήση του πλαστικού υλικού. Χρησιμοποιούμε το σύνολο δεδομένων για την παραγωγή 

αποβλήτων από διάφορα είδη συσκευασιών και ανακυκλώσιμων συσκευασιών. Αυτό το 

σύνολο παρέχει πληροφορίες για κάθε χώρα της Ευρώπης από το 2005 έως το 2017.  
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Διάγραμμα 12: Μέγιστός αριθμός αποβλήτων από ανακυκλώσιμές και διαφόρων ειδών 

συσκευασίες. 

 

Το μέγιστο των αποβλήτων στις δύο κατηγορίες υπολογίζεται από τις ποσότητες που 

διατίθενται για κάθε χρονιά. Δημιουργούνται δύο μεταβλητές, μία για κάθε κατηγορία. 

Από τις δύο αυτές μεταβλητές θέλουμε να συγκρατείται και η ημερομηνία που 

παρατηρήθηκε το μέγιστο. Έτσι αναπτύσσουμε δύο δείκτες με εντολές από τις 

μεταβλητές μεγίστου συγκρινόμενες με κάθε στοιχείο επιστρέφοντας την χρονολογία 

που παρατηρήθηκε το μέγιστο.  

 Τα μέγιστα απόβλητα από διάφορα είδη συσκευασιών σε κάθε χώρα της Ευρώπης είναι 

περισσότερα από εκείνα των ανακυκλώσιμων. Στις χώρες με τις μικρότερες ποσότητες 

σε παραγωγή αποβλήτων (βλ. διάγραμμα 12) παρατηρείται ότι τα απόβλητα από διάφορα 

είδη συσκευασιών δεν διαφέρουν κατά πολύ με τα ανακυκλώσιμα. Οι χώρες που έχουν 

να διαχειριστούν μικρότερες ποσότητες αποβλήτων μπορούν να διαχειριστούν και τα 

είδη συσκευασιών αναλόγως. 
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Διάγραμμα 13: Μέγιστη και ελάχιστη παραγωγή ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

 

Τα ανακυκλώσιμα είδη συσκευασιών αν διαχειριστούν κατάλληλα μπορούν να 

οδηγηθούν σε κέντα ανακύκλωσης χωρίς να επιβαρύνουν χώρους υγειονομικής ταφής με 

την δυσκολία απορρόφησης τους. Το πλαστικό πλέον ανακυκλώνεται στις περισσότερες 

των περιπτώσεων. Ας εξετάσουμε όμως τα ποσοστά ανακυκλώσιμων συσκευασιών στις 

χώρες της Ευρώπης. Δημιουργούμε δύο μεταβλητές που μας προσφέρουν την 

πληροφορία της χρονολογίας που παρατηρείται η μέγιστη και η ελάχιστη ποσότητα 

ανακυκλώσιμων συσκευασιών για κάθε χώρα. Έτσι, προκύπτει η συσχέτιση μεγίστου 

ελαχίστου. Οι περισσότερες χώρες παρουσιάζουν μέγιστο το 2017 και ελάχιστο το 2005. 

Παρατηρούμε ότι η συνήθεια διαχωρισμού στο είδος της συσκευασίας πριν την αποβολή 

υιοθετείται όλο και περισσότερο μέσα στα χρόνια.  

 

4.4.2 Πόσα αστικά απόβλητα ανακυκλώνονται και πως έχει εξελιχθεί η 

ανακύκλωση σε χώρες της Ευρώπης; 

 Ο διαχωρισμός στα είδη συσκευασιών έχει σκοπό την προβλεπόμενη για κάθε είδος 

κατάληξη. Για τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες προβλέπεται η διαδικασία της 

ανακύκλωσης. Η Eurostat παρέχει ένα σύνολο ανοιχτών δεδομένων όπου ο δείκτης 

μετρά την ποσότητα που ανακυκλώνεται από τα αστικά απόβλητα διαιρούμενη με τα 
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συνολικά αστικά απόβλητα που προκύπτουν από το 2000-2018. Η ανακύκλωση 

περιλαμβάνει ανακύκλωση υλικών, λιπασματοποίηση και αναερόβια πέψη. Τα αστικά 

απόβλητα αποτελούνται κυρίως από απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά, αλλά 

μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν παρόμοια απόβλητα που παράγονται από μικρές 

επιχειρήσεις και δημόσια ιδρύματα και συλλέγονται από τον δήμο. Αυτό το τελευταίο 

μέρος των αστικών αποβλήτων μπορεί να διαφέρει από δήμο σε δήμο και από χώρα σε 

χώρα, ανάλογα με το τοπικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. Για περιοχές που δεν 

καλύπτονται από δημοτικό σύστημα συλλογής αποβλήτων εκτιμάται η ποσότητα των 

παραγόμενων αποβλήτων. 

Διάγραμμα 14: Καμπύλη αναπαράστασης ποσοστού ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων 

2000-2018  

 

Μια γενική εικόνα για την Ευρώπη εν έτη 2000 έως 2018 παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

6 για την κάθε χώρα χρονολογικά. Τα αυξημένα ποσοστά ανακύκλωσης με το πέρας των 

χρόνων είναι φανερά ωστόσο απαιτούνται και οι κατάλληλοι πόροι για να μπορεί κάθε 

χώρα να ανταπεξέλθει. Παρόλα αυτά το ποσοστό αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους 

υγειονομικής ταφής είναι μεγαλύτερο παρόλο που μειώθηκε από το 60% του 1995 στο 
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σχεδόν 42% του 2017. (Βλ. διάγραμμα 6). Τα απόβλητα απομακρύνονται από χωματερές 

και αποτεφρωτήρες και στρέφονται προς την ανακύκλωση, κομποστοποίηση και 

αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας. Παρόλα αυτά τα περισσότερα ανακυκλωμένα 

πλαστικά καταλήγουν ακόμη σε χωματερή μετά από μία ή δύο ανακυκλώσεις. Η 

ανακύκλωση δεν αποτελεί μια μακροπρόθεσμη λύση για την μείωση της πλαστικής 

ρύπανσης. 

 

Διάγραμμα 15: Πίτα από συμπληρωματικά δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση της 

πλαστικής μόλυνσης. 

 

4.4.3 Αποτελέσματα της Ελλάδας 

Η Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο 220.534 τόνους αποβλήτων το χρόνο και 6,96% 

περιεκτικότατα σε πλαστικό. Στην έρευνα για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων 

συμμετέχουν η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Η χώρα εντάσσεται στο πολύ υψηλό επίπεδο 

ανθρώπινης ανάπτυξης και στο υψηλό επίπεδο εισοδήματος και πραγματοποιεί 

διαχωρισμό του πλαστικού στα απόβλητα. Είναι η μόνη χώρα που μείωσε την παραγωγή 

αποβλήτων από διάφορα είδη συσκευασιών. Η διαδικασία διαχωρισμού στα είδη 



 49 

συσκευασιών πριν την αποβολή φαίνεται στα ποσοστά του διαγράμματος 16 από το 2006 

έως 2017, καθώς και η εξέλιξη της ανακύκλωσης (διάγραμμα 17). 

  

Διάγραμμα 16: Απόβλητα από διάφορα είδη συσκευασιών και από ανακυκλώσιμες  

 

Διάγραμμα 17: Απόβλητα από ανακυκλώσιμες συσκευασίες και επίπεδα ανακύκλωσης 

Τα τελευταία χρόνια τα απόβλητα από ανακυκλώσιμες συσκευασίες έχουν μια σταθερή 

ανοδική πορεία συγκρίσιμη με την καμπύλη στα ποσοστά ανακύκλωσης ιδιαίτερα από το 

2012 και έπειτα. Τέλος, το 19% των αποβλήτων ανακυκλώνεται και το 81% καταλήγει 

σε χωματερή, ενώ δεν διατίθενται η πληροφορία για αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας 
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4.5  Πλαστική μόλυνση και υδάτινο οικοσύστημα 

Η τρίτη και τελευταία κατηγορία ερωτημάτων έχει κοινό γνώρισμα τα επίπεδα πλαστικής 

μόλυνσης στο υδάτινο οικοσύστημα. Το νερό είναι ο τομέας με τις μεγαλύτερες 

επιπτώσεις της πλαστικής ρύπανσης καθώς η επαφή του πλαστικού αποβλήτου με αυτό 

οδηγεί σε διάσπαση του υλικού παρασύροντας το σε ανεξέλεγκτες κατευθύνσεις. Η 

πλαστική ρύπανση μπορεί να επηρεάσει τη γη, τις πλωτές οδούς και τους ωκεανούς. Από 

την υπερεκμετάλλευση και την άβουλη διαχείριση με σκοπό μόνο το συμφέρον 

επιβαρύνουμε με απόβλητα τα ποτάμια ή τις ακτές μας. Είναι η εύκολη εναπόθεση των 

άχρηστων αντικειμένων για πολλούς, καθώς απλά θα παρασυρθούν μακριά τους. Οι 

ζωντανοί οργανισμοί, ιδίως τα θαλάσσια ζώα , μπορούν να υποστούν βλάβη είτε από 

μηχανικές επιδράσεις, όπως εμπλοκή στα πλαστικά αντικείμενα. Το μεγαλύτερο μέρος 

βέβαια του πλαστικού στους ωκεανούς μας δεν απορρίπτεται εκεί απευθείας, τα ποτάμια 

το μεταφέρουν στη θάλασσα. 

 

  

4.5.1 Πόσα πλαστικά απορρίμματα επιπλέουν σε θάλασσες και ακτές 

της Ευρώπης; 

 

Διάγραμμα 18: Διάγραμμα πίτας που δηλώνει το ποσοστό υλικών που συγκεντρώνονται ως 

απορρίμματα στο θαλάσσιο περιβάλλον 
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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ανέπτυξε την εφαρμογή Marine LitterWatch 

για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα και να ενισχύσει τη 

βάση γνώσεων της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, να παρέχει υποστήριξη στη χάραξη 

ευρωπαϊκής πολιτικής. Το Marine LitterWatch είναι μια εφαρμογή που βασίζεται στην 

επιστήμη των πολιτών και έχει ως στόχο να βοηθήσει στην κάλυψη των δεδομένων για 

την παρακολούθηση των απορριμμάτων στις παραλίες. 

Διάγραμμα 19: Οριζόντιο ραβδόγραμμα που προσδιορίζει ποσοστό από είδη απορριμμάτων 

που συγκεντρώνονται σε παραλία με χρωματική κατηγορία για το παρόν και συνολικά 

 

Από δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την ποσότητα 

θαλάσσιων απορριμμάτων όπως πλαστικό, χαρτί, μέταλλο κλπ, το πλαστικό 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό 84,58% για το έτος 2015, χωρίς να 

συμπεριλάβουμε τους six-pack δακτυλίους στην κατηγορία του πλαστικού καθώς 

καταγράφηκαν εκατομμύρια απορρίμματα αυτού του είδους με αποτέλεσμα να 

καλυφθούν κατά πολύ τα μηδαμινά ποσοστά των άλλων υλικών συγκρινόμενα με αυτό. 



 52 

Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση κάνει αισθητή την κυριαρχία του πλαστικού υλικού 

στις ακτές της Ευρώπης. Σε έρευνα του ίδιου οργανισμού με πιο αναλυτική προσέγγιση 

στις κατηγορίες των  υλικών που βρέθηκαν στη θάλασσα, πλαστικά κομμάτια μικρότερα 

των 0,5 εκατοστών, πολυστερίνη, πλαστικό μπουκάλι, πλαστική σακούλα και άλλα 

στοιχεία στην κατηγορία του πλαστικού κατέχουν τις πρώτες θέσεις. 

 

4.5.2 Ποια η ποιότητα του νερού στις θάλασσες που περιβάλλουν την 

Ευρώπη; 

Στη συνέχεια, για τα απόβλητα της Ευρώπης που καταλήγουν στη θάλασσα 

εκμεταλλεύσιμα ήταν πάλι δεδομένα της Eurostat που παρέχει μετρήσεις από το Chase +, 

εργαλείο για την αξιολόγηση της ποιότητας του νερού ως προς τη μόλυνση που 

υφίσταται. Εκμεταλλευόμενοι αυτή τη μεταβλητή, προκύπτουν πληροφορίες για τη 

μόλυνση των υδάτων που περικλύζουν την Ευρώπη. Ο συνδυασμός όλων αυτών των 

δεδομένων γύρω από τα απόβλητα κάθε χώρας μας πληροφορεί σχετικά με την 

κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Τα δεδομένα αυτά παρέχουν ταξινομήσεις των 

πινάκων «νερό», «ιζήματα» και «biota» και δείκτες «βιολογικών επιδράσεων», καθώς 

και μια ολοκληρωμένη ταξινόμηση της χημικής κατάστασης, συνδυάζοντας τα 

αποτελέσματα όλων των πινάκων. Η χημική κατάσταση αξιολογείται σε πέντε 

κατηγορίες, όπου το NPAhigh και το NPAgood αναγνωρίζονται ως «περιοχές χωρίς 

προβλήματα» και το PAmoderate, το PApoor και το PAbad αναγνωρίζονται ως 

«προβληματικές περιοχές». Ο δείκτης που είναι απαραίτητος σε εμάς για την απάντηση 

των σχετικών ερωτημάτων είναι η μεταβλητή Chase που μας πληροφορεί με 

αποτελέσματα για την ποιότητα των υδάτων. 
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Διάγραμμα 20: Ραβδόγραμμα αναπαράστασης της ποιότητας του νερού στις θάλασσες που 

συνορεύουν με την Ευρώπη 

 

Τα δεδομένα από τη Μαύρη και τη Μεσόγειο θάλασσα  προέκυψαν με τη μεγαλύτερη 

ποσότητα  χημικής κατάστασης CHASE+ με χώρες στα παράλια τους που αποβάλλουν 

μεγάλες ποσότητες αστικών αποβλήτων κάθε χρόνο (διάγραμμα 20).  Η Μαύρη θάλασσα 

περικλείεται από ακτές της Τουρκίας, της Ρουμανίας, της Ουκρανίας, της Γεωργίας, της 

Βουλγαρίας και ένα πολύ μικρό μέρος της Ρωσίας. Οι λεκάνες απορροής πολλών χωρών 

αποστραγγίζονται στη θάλασσα πέρα από τις έξι που μοιράζονται τις ακτές της. Τα 

απόβλητα που καταλήγουν εκεί μεταφέρονται είτε από τα λύματα των παραθαλάσσιων 

περιοχών είτε μέσω των ποταμών που διασχίζουν τις χώρες και εκβάλουν εκεί. Όσον 

αφορά την βαλτική θάλασσα και το κομμάτι του ατλαντικού που συνορεύει με χώρες τις 

Ευρώπης παρουσιάζουν πολύ μικρή ποσότητα της μέτρησης CHASE +. Η Βαλτική 

περικλείεται από χώρες με λιγότερα αστικά απόβλητα που διαθέτουν καλύτερο σύστημα 

αστικών αποβλήτων και έχουν μεγάλο ποσοστό ανακύκλωσης. Ο Ατλαντικός εξετάζεται 

σε ένα μικρό μέρος σχετικά με την τεράστια έκταση του και τα δεδομένα για τον ωκεανό 

αυτό θα ήταν πιο ακριβή αν εξετάζαμε το θέμα παγκόσμια. 
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4.5.3 Ποια ποτάμια εκβάλουν στις θάλασσες από τις οποίες βρέχεται η 

Ευρώπη και που συσσωρεύεται το περισσότερο πλαστικό;    

 Τα ποτάμια και γενικότερα το υγρό στοιχείο κάνει έναν τόπο πολύ πιο ελκυστικό. Αυτός 

είναι και ο λόγος που πολλές πόλεις χτίζονται, στηρίζονται και συντηρούνται από ένα 

ποτάμι ή τις ακτές μιας θάλασσας. Αλλά όπου υπάρχει ανθρώπινη ζωή και ανθρώπινη 

παρέμβαση υπάρχει και ευθύνη για τη διατήρηση του πλούτου που τους παρέχει η φύση. 

Επιβαρυμένα ποτάμια μπορούν να θεωρηθούν εκείνα που διέρχονται μέσα από μεγάλες 

πόλεις με μεγάλα ποσοστά αστικών αποβλήτων και έντονης εκμετάλλευσης του ποταμού 

από διάφορους τομείς όπως αλιεία, τουρισμός κλπ. Εκτός από το ενεργό σύνολο 

δεδομένων για τα ποτάμια ανατρέχουμε και στο σύνολο με τη διαχείριση αποβλήτων. 

Δημιουργούμε το χάρτη με τις χώρες της Ευρώπης, χρωματική διαβάθμιση στο μέσο 

ποσό αστικών αποβλήτων και σημειώνουμε τα βασικά ποτάμια που καταλήγουν τόσο 

στη Μαύρη όσο και στη Μεσόγειο θάλασσα.  

Η Ευρώπη λοιπόν βρέχεται από τη Μαύρη θάλασσα, τη Μεσόγειο, τη Βαλτική και ένα 

κομμάτι του Ατλαντικού. Ποια ποτάμια εκβάλουν σε αυτές και ποιες χώρες διασχίζουν 

στην πορεία τους;  

Η Μαύρη θάλασσα τροφοδοτείται από μεγάλα ποτάμια, κυρίως τον Δούναβη, Δνείπερο, 

Νότια Bug, Δνείστερο, Don και Rioni και κυρίως εκροές μέσω του Βοσπόρου από το 

στενό των Δαρδανελίων της Τουρκίας στο Αιγαίο. (Βλ. εικόνα 5) Χώρες λεκάνης της 

μαύρης θάλασσας αποτελούν 25 χώρες της Ευρώπης. Ο Δούναβης διασχίζει τις 9 από 

αυτές ξεκινώντας από τη Γερμανία. Οι άλλοι 5 διασχίζουν κυρίως την Ουκρανία με  

παραποτάμους σε Λευκορωσία, Ρωσία και Μολδαβία. 
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Εικόνα 6: Χάρτης με τις χώρες-λεκανών της Μαύρης θάλασσας και χρωματική διαβάθμιση 

με το μέσο αριθμό αστικών αποβλήτων 

 

Πολλά ποτάμια ξεκινούν από τα βουνά και τις μεγάλες οροσειρές των Άλπεων, των 

Πυρηναίων και του Καυκάσου και κατευθύνουν τα νερά τους στη λεκάνη της 

Μεσογείου. Τα μεγαλύτερα από αυτά, ο Ισπανικός Έβρος, ο Πάδος, ο Ροδανός και ο 

Νείλος εκβάλλουν στη Μεσόγειο και την εφοδιάζουν με μεγάλες ποσότητες υλικών 

(χώματα, πέτρες, αλλά και πολλά θρεπτικά στοιχεία) που πέφτουν στη Μεσογειακή 

λεκάνη (βλ. εικόνα 6 ) Η αναπλήρωση των νερών της Μεσογείου σε θρεπτικά συστατικά 

που διαρρέουν στον Ατλαντικό και φτάνουν μέχρι τις Αζόρες και τον Γασκωνικό κόλπο, 

γίνεται από τα ποτάμια της, τα οποία δυστυχώς σήμερα φέρνουν μαζί με το νερό και όλη 

τη ρύπανση των πόλεων.  
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Εικόνα 7: Χάρτης με τις χώρες - λεκανών τις Μεσόγειου θάλασσας και χρωματική 

διαβάθμιση του μέσου αριθμού αποβλήτων τους 

 

Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί γιατί τα βιομηχανικά και 

αστικά απόβλητα, οι βλαβερές ουσίες των αγροτικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, 

τα δηλητηριώδη απόβλητα των διυλιστηρίων πετρελαίου βρίσκονται μέσα στο νερό που 

κατεβαίνει από ποτάμια και ρυάκια στη λεκάνη της Μεσογείου και την ρυπαίνει. Η 

Μεσόγειος είναι μια θάλασσα με ιδιαιτερότητες καθώς η δυσκολία στην ανανέωση των  

υδάτων  της αποτελεί έναν εξαιρετικά επιβαρυντικό παράγοντα για το θαλάσσιο 

περιβάλλον. Τα δέκα μεγαλύτερα ποτάμια που συμβάλλουν στη Μεσόγειο Θάλασσα 

είναι οι Ρον ή Ροδανός (Ελβετία, Γαλλία), Πο ή Πάδος (Βόρεια Ιταλία), Drin-Bojana (ο 

Δρίνος και το τμήμα του Δρίνου που αποκλίνει στο Bojana, Αλβανία, Κόσσοβο, Βόρεια 

Μακεδονία), Νείλος (Τανζανία, Ουγκάντα,    Ρουάντα , Μπουρούντι, Λαϊκή Δημοκρατία 

του Κονγκό , Κένυα , Αιθιοπία , Ερυθραία , Νότιο Σουδάν , Δημοκρατία του Σουδάν και 
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Αίγυπτος), Neretva (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία), Ebro (Ισπανία), Tiber ή Τίβερη 

(Ιταλία) , Adige ή Άθεσις (Ιταλία), Seyhan ή Σάρος (Τουρκία), Ceyhan ή Πύραμος 

(Τουρκία) και Έβρος (Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία). Αυτά τα ποτάμια 

αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της μέσης ετήσιας απόρριψης, με τον Ροδανό και τον Πο 

μόνο να αντιστοιχεί ήδη στο ένα τρίτο.  

Από τις τρεις ηπείρους που εκβάλουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, κυριαρχεί η Ευρώπη, με 

κλιματολογικό μέσο ετήσιο απόρριμμα που αντιπροσωπεύει το ήμισυ του συνόλου. Ο 

μακρύτερος ποταμός στον κόσμο, ο Νείλος μεταφέρει στην πορεία του 98.753 τόνους 

πλαστικό το χρόνο και περίπου 183 εκ. πληθυσμό σε λεκάνες απορροής του, διασχίζει 11 

χώρες πριν εισέλθει στη Μεσόγειο Θάλασσα από την Αίγυπτο. Περίπου 360 

εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στη λεκάνη απορροής ποταμού όπου τα νερά της 

υποστηρίζουν τη γεωργία - την κύρια οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Η 

άρδευση και η εξάτμιση σημαίνει ότι ο ποταμός δεν φτάνει καν στη θάλασσα σε ξηρές 

περιόδους. Όλες οι πληροφορίες για τη Μεσόγειο δικαιολογούν το γεγονός ότι αν και 

λιγότερα σε πλήθος τα ποτάμια που εκβάλουν στη Μαύρη θάλασσα παρασύρουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό πλαστικού 54,02%. 

 

Διάγραμμα 21: Packed bubbles - πλήθος ποταμών που καταλήγουν σε θάλασσες της 

Ευρώπης – ποσοστό πλαστικής εισροής. 
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4.5.4 Πόσα πλαστικά συντρίμμια παρασύρουν τα ποτάμια και πόσο 

επηρεάζει η δραστηριότητα του ανθρώπου σε λεκάνες απορροής ; 

Τα δεδομένα που επιλέξαμε για την απάντηση του ερωτήματος βασίζονται σε φορτία 

πλαστικών υπολειμμάτων, τόσο μικροπλαστικά (σωματίδια <5 mm) όσο και 

μακροπλαστικά (σωματίδια> 5 mm) χαρακτηριζόμενα ως κακοδιαχειρισμένα πλαστικά 

απόβλητα (MMPW), που δημιουργούνται στις λεκάνες απορροής ποταμού. Αυτή η 

σχέση είναι μη γραμμική, όπου μεγάλα ποτάμια με λεκάνες απορροής πλούσια σε 

πληθυσμό προσφέρουν ένα δυσανάλογα υψηλότερο ποσοστό MMPW στη θάλασσα. 

Χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή MMPW ως πρόβλεψη, υπολογίζονται παγκόσμιοι 

είσοδοι πλαστικών συντριμμιών από ποτάμια στη θάλασσα. Λόγω του περιορισμένου 

αριθμού δεδομένων, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων είναι αβέβαιη. Παρ’ όλα αυτά, τα 

συγκεκριμένα δεδομένα κρίθηκαν τα πλέον χρήσιμα για την απάντηση των ερωτημάτων 

μας με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων, καθώς είναι τα πιο λεπτομερή δεδομένα για 

την ποιότητα νερού στα περισσότερα ποτάμια του κόσμου με ιδιαίτερη έμφαση στην 

ποσότητα πλαστικού μέσα σε αυτά.  

Για το πρώτο διάγραμμα (22) επιλέγουμε τη μεταβλητή που περιλαμβάνει τους τόνους 

πλαστικού εισροής από λεκάνες απορροής στα ποτάμια και τη συγκρίνουμε με τα 

τετραγωνικά χιλιόμετρα κάθε ποταμού. Ακόμη μετατρέποντας τη μεταβλητή σε 

κιλά/άτομο με χρήση της πληροφορίας για τον πληθυσμό σε λεκάνη απορροής 

δημιουργούμε μια συσχέτιση μεταξύ των ηπείρων και τα κιλά πλαστικού φορτίου ανά 

άτομο λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας σε λεκάνη απορροής του κάθε ποταμού. Η 

Ασία και η Αφρική συλλέγουν την περισσότερη μάζα πλαστικού. Το πλήθος ή τα 

τετραγωνικά χιλιόμετρα των ποταμών δεν επηρεάζουν τα ποσοστά πλαστικής μόλυνσης 

στην ποιότητα του νερού τους. 
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Διάγραμμα 22: Scatter chart- τετραγωνικά χιλιόμετρα- μάζα πλαστικών & treemap – κιλά 

πλαστικών ανά άτομο σε λεκάνες απορροής για κάθε ήπειρο 

 

Ο πιο σημαντικός ποταμός της Κίνας (Chang Jiang), με την Κίνα πρώτη σε ποσοστά 

αποβλήτων και στην παραγωγή πλαστικών αποβλήτων και με το ένα τρίτο του 

συνολικού πληθυσμού της χώρας να ζει σε λεκάνη απορροής του ποταμού έχει ως 

αποτέλεσμα πολλά από αυτά τα απορρίμματα να απορροφώνται, να απορρίπτονται 

απευθείας ή και να παρασύρονται από τον κυριότερο πλωτό δίαυλο της χώρας. (Βλ. 

διάγραμμα 23) Η Κίνα είναι η χώρα με τα πιο «πλαστικά» ποτάμια παγκοσμίως και 

αποδεδειγμένα η κακή διαχείριση των πλαστικών στις λεκάνες απορροής τους οφείλεται 

για την μεγαλύτερη εναπόθεση πλαστικού στους ωκεανούς. 

Το πλαστικό που καταλήγει στη θάλασσα μέσω ροής ποταμού, προέρχεται κυρίως από 

10 ποτάμια.  
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Διάγραμμα 23:  Packed bubbles – Πληθυσμός που ζει σε λεκάνη απορροής και ποσοστό 

πλαστικού που παρασύρει κάθε ποτάμι. 

 

Ποτάμια της Ασίας παρασύρουν 60,6 % πλαστικού φορτίου από τις πόλεις που 

διασχίζουν πριν καταλήξουν στις θάλασσες της Ασίας. (Βλ. διάγραμμα 24). Το πλήθος 

των ποταμών κάθε γεωγραφικού επιπέδου δεν επηρεάζει την ποιότητα των υδάτων, μόνο 

η εκμετάλλευση και κακή διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων σε λεκάνες 

απορροής.   
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Διάγραμμα 24: Treemap – Πλήθος ποταμών που διασχίζει κάθε ήπειρο, τόνοι πλαστικών 

που συσσωρεύονται στην πορεία τους και ποσοστό εισροής από λεκάνη απορροής 

 

 

4.6 Βιώσιμη Διαχείριση Πλαστικών  

 Η παγκόσμια επισκόπηση του προβλήματος της πλαστικής μόλυνσης που δημιουργείται 

από την κακή διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων με αρνητικό αντίκτυπο στο 

υδάτινο οικοσύστημα μέσα από την ανάλυση ανοιχτών δεδομένων που προηγήθηκε 

καταλήγει με τον τρόπο που τελικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πλαστικό υλικό μετά 

τη χρήση του. Η κατάχρηση πλαστικών συσκευασιών απογειώνεται στις βιομηχανίες και 

στις επιχειρήσεις και σε αυτούς τους τομείς επικεντρώνονται κυβερνήσεις και κοινωνία 

για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η κυβέρνηση ζητά από τη βιομηχανία να αυξήσει 

ταχέως τις προσπάθειες για τη μείωση των συσκευασιών μίας χρήσης και να εξαλείψει 

τύπους συσκευασιών που δεν έχουν αξιόπιστη πορεία για να κάνουν την ανακύκλωση 

εργασία στην πράξη και με κλίμακα. Γνωρίζουμε ότι η βιομηχανία δεν μπορεί να 

πραγματοποιήσει την αλλαγή μόνη της και έτσι καλούνται οι υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής να θέσουν σε εφαρμογή τις ευνοϊκές συνθήκες, τα κίνητρα και το διεθνές 
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πλαίσιο για την επιτάχυνση αυτής της μετάβασης. Η κοινωνία προωθεί όλο και 

περισσότερο δράσεις κατά της πλαστικής ρύπανσης, μη κυβερνητικοί οργανισμοί 

αφιερώνουν τη δράση τους στο συγκεκριμένο πρόβλημα και έτσι προβάλλεται η ανάγκη 

για άμεση αντιμετώπιση και κινητοποιείται ο κόσμος. Οι άνθρωποι μέσα από τις 

κυβερνητικές αποφάσεις και μέτρα αλλά και από τα ερεθίσματα που προβάλει η 

κοινωνία αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την έκταση του προβλήματος και πολλές φορές 

θέλοντας και μη να ακολουθούν τα πρότυπα ή του κανόνες που καθιερώνονται.  

Ανάλογα δεδομένα για ακριβή ανάλυση και παρουσίαση στον συγκεκριμένο παράγοντα 

δεν βρέθηκαν και γίνεται απλά μια συνοπτική περίληψη ορισμένων πτυχών περί 

βιώσιμης διαχείρισης πλαστικών όπως προβάλλεται ή προβλέπετε από δημόσια έγγραφα 

ή επιστημονικές αναφορές. Ιδανικά θα θέλαμε δεδομένα επιχειρήσεων που θα 

απαντήσουν ερωτήματα σχετικά με: 

Πόσες εταιρίες εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές για την μείωση της χρήσης 

πλαστικού;  

Ποιες εναλλακτικές εφαρμόζονται;  

Συμπεριλαμβάνουν στις επιχειρηματικές διαδικασίες και τις βιώσιμες;  

Η κυκλική οικονομία τι αντίκτυπο έχει;  

Πόσες προτιμήσεις; 

Πόσες εφαρμογές;  

Στην αναζήτηση κατάλληλων δεδομένων το μόνο που βρέθηκε είναι οι βιώσιμες 

ενέργειες συγκεκριμένων επιχειρήσεων, χωρίς αποτελέσματα βελτίωσης. Πιθανολογείται 

πως η έλλειψη των ζητούμενων οφείλεται στο ότι πρόκειται για πρόσφατες εφαρμογές 

που τα αποτελέσματα τους θα φανούν με την πάροδο ορισμένου χρόνου. 
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5. Συμπεράσματα και προτάσεις 

5.1 Συμπεράσματα 

Η ανάλυση ανοιχτών δεδομένων περιβαλλοντικής ρύπανσης με πληροφορίες για την 

πλαστική μόλυνση των υδάτων δημιουργεί την ιστορία του πλαστικού υλικού από εκεί 

που ξεκινάει η πορεία του, οι διαδρομές του ταξιδιού του είτε στην θετική περίπτωση της 

ανακύκλωσης ή της επαναχρησιμοποίησης-κομποστοποίησης είτε στο δρόμο του προς 

τον ωκεανό. Προβάλει τους παράγοντες που συμβάλουν στην εξάπλωση του υλικού, και 

δεν είναι άλλοι από τον ίδιο τον άνθρωπο, την επιβολή του στον τόπο που ζει και επιδρά 

με τις ενέργειες του. 

Συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο των «πλαστικών» ωκεανών βασίζεται στην συνεχώς 

αυξανόμενη πλαστική  ρύπανση που τις περισσότερες των περιπτώσεων καταλήγει στο 

υδάτινο οικοσύστημα με μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον γενικότερα. Εξετάστηκαν 

στοιχεία από τα αστικά απόβλητα και τα λύματα των πόλεων και προέκυψαν τομείς και 

κατ’ επέκταση χώρες με σημαντικό πρόβλημα λαμβάνοντας φυσικά υπόψιν τόσο την 

έκταση όσο και τον πληθυσμό τους. Με τη φυσική ροή των πραγμάτων και την κίνηση 

των υδάτων το αποβαλλόμενο υλικό εφόσον δεν το απορροφάει η φύση μπορεί να 

καταλήξει είτε στο στομάχι θαλάσσιων όντων, να τα μολύνει και στη συνέχεια στον ίδιο 

τον άνθρωπο στις περιπτώσεις ψαριών που καταναλώνονται είτε εγκαθίστανται σε 

φυσικά περιβάλλοντα, παραλίες, κοραλλιογενείς υφάλους και τα διαβρώνει. Έτσι, 

στοιχεία που επίσης επηρεάζουν το αποτέλεσμα είναι η εκμετάλλευση των υδάτων στις 

όχθες ποταμών, λιμνών και θαλασσών ως τα βάθη των ωκεανών που βρίσκονται 

δείγματα πλαστικού υλικού κάθε μορφής. Ακόμη, η μακροχρόνια παραμονή του 

πλαστικού μέσα στο νερό αλλοιώνει όλο και περισσότερο την ποιότητα των υδάτων και 

της φύσης μαζί και όλων των συστατικών που μας παρέχει.  

Η πηγή του προβλήματος είναι ο άνθρωπος και οι ενέργειες του. Τόσο σε προσωπικό 

όσο και σε κοινωνικό επίπεδο με την προσοχή  του στραμμένη στο συμφέρον αγνοωεί 

κάθε επιβάρυνση σε κάτι που δεν έχει άμεση προβολή και επίδραση στην 

καθημερινότητα του. Τα δεδομένα ανθρώπινης ανάπτυξης αποδεικνύουν πως χώρες με 

χαμηλό δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης εμφανίζουν άγνοια για το θέμα της πλαστικής 
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ρύπανσης. Το αποτέλεσμα αυτό συμπληρώνουν και οικονομικά δεδομένα χωρών για να 

τονίσουν πως οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες ανταποκρίνονται στην καλή διαχείριση 

αποβλήτων χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση. Κρίνεται απαραίτητη η καλή διαχείριση 

των αποβλήτων ιδιαίτερα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, αλιεία, τουρισμό, στο εμπόριο 

ακόμα και στη γεωργία, τομείς που εξαρτώνται είτε άμεσα είτε έμμεσα από την υγεία 

των υδάτων και της φύσης. 

  

 

Τέλος, μια επιχείρηση πλέον καλείται να συμπεριλάβει στο επιχειρηματικό της μοντέλο 

και την οικολογική αποτελεσματικότητα, την ανάπτυξη δηλαδή προϊόντων και 

υπηρεσιών για την αύξηση της ποιότητας ζωής των πληθυσμών παγκοσμίως, 

προσπαθώντας να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας 

και να διατηρήσει ανταγωνιστικές τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες. Η βελτίωση των 

Στοιχεία που εξετάστηκαν Ευρήματα 
Παράγοντες που 

λαμβάνονται υπόψιν 

Αστικά απόβλητα και 

λύματα των πόλεων 

Χώρες με σημαντικό πρόβλημα 

διαχείρισης αποβλήτων 

Έκταση 

+ 

Πληθυσμός 

Εκμετάλλευση των υδάτων 

από τον άνθρωπο 

Αλλοίωση της ποιότητας των 

υδάτων 

Χώρες κοντά σε ακτές, 

κοραλλιογενείς υφάλους 

ή ποτάμια 

+ 

Ποιότητα νερού 

Ανθρώπινη ανάπτυξη 
Χαμηλός δείκτης  άγνοια του 

προβλήματος 

Δείκτης ανθρώπινης 

ανάπτυξης κάθε χώρας 

+ 

Αστικά απόβλητα 

Οικονομικά 

Η σωστή διαχείριση αποβλήτων 

εξαρτάται από οικονομικούς 

παράγοντες. Η υπερκατανάλωση 

υλικών αγαθών, αυξάνει τα 

πλαστικά απόβλητα 

συσκευασιών 

 

Κατά κεφαλήν εισόδημα 

+  

Σύστημα διαχείρισης 

αποβλήτων 

Πίνακας 2: Συμπεράσματα από τα στοιχεία που ερευνήθηκαν 
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διαδικασιών παρέχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει μια εταιρεία και να οδηγήσει σε 

καινοτομία, ενώ η τεχνολογία των πληροφοριών είναι ένας παράγοντας που επιτρέπει 

την αλλαγή των επιχειρήσεων.  

 

5.2  Προτάσεις 

Στην παρούσα ανάλυση στόχος ήταν να καλυφθούν όλοι οι τομείς που επηρεάζουν την 

πλαστική μόλυνση  των υδάτων με τη χρήση ανοιχτών δεδομένων που θα προσφέρουν 

την ζητούμενη πληροφορία. Καθώς όμως πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο άρχισε 

να παίρνει μεγαλύτερη έκταση και επιστημονική αντιμετώπιση τα τελευταία χρόνια 

ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα των επιχειρήσεων και του εμπορίου δεν βρέθηκε 

ανοιχτό σύνολο δεδομένων που να συμπεριλαμβάνει αποτελέσματα επιχειρήσεων ή 

οργανισμών μετά από βιώσιμες πρακτικές.  

Οι προτάσεις μας αφορούν τον επιχειρηματικό κλάδο από τον οποίο δεν έχουμε μαζικά 

δεδομένα ώστε να αποκτήσουμε τη γενική εικόνα που επιζητήθηκε και να μπορέσουμε 

να επικεντρωθούμε σε μια από τις κυριότερες πηγές του προβλήματος. Θα ήταν μια καλή 

ευκαιρία λοιπόν, τώρα που όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις και βιομηχανίες 

ενσωματώνουν νέες διαδικασίες στη λειτουργικότητα τους με σκοπό τη μείωση της 

χρήσης πλαστικού ή ενέργειες δραστικότερης ανακύκλωσης  να δημιουργηθεί μια βάση 

δεδομένων με συλλογή τέτοιων στοιχείων για τα επόμενα χρόνια. Ένα τέτοιο σύνολο 

δεδομένων με την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, των πωλήσεων καθώς και της 

συμβολής στη μείωση της πλαστικής ρύπανσης με ποσοστά και νούμερα μετά την 

εφαρμογή των νέων διαδικασιών και κατά την πάροδο του χρόνου θα βοηθήσει τις 

κυβερνήσεις και τους εκπρόσωπους του προβλήματος να πάρουν ανάλογα μέτρα αλλά 

και τους ερευνητές να ανακαλύψουν νέες πτυχές του φαινομένου. 
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