
 
 

 

     27  Σεπτεμβρίου 2022, Θεσσαλονίκη 

 

Πρόσκληση σε δράσεις παράκτιων και υποβρύχιων καθαρισμών 

 

 

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε, 

 

Εκ μέρους της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης iSea, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε 

να συμμετέχετε σε δράσεις παράκτιων και υποβρύχιων καθαρισμών. Συγκεκριμένα: 

 

• 30/9 Εναρκτήρια εκδήλωση στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 

(Φλοίσβου)(37.925678, 23.691647) στις 17:00-19:00 

• 1/10 Παράκτιος καθαρισμός στην παραλία Καβούρι (37.818499, 23.768097) στις 

11:00-13:00 

• 2/10 Παράκτιος καθαρισμός στην παραλία Μπάτη (37.920858, 23.696458) και 

υποβρύχιος καθαρισμός μπροστά από τον Ναυτικό όμιλο Αμφιθέας 11:00-13:00  

(37.934315, 23.686504) 

• 3/10 Παράκτιος καθαρισμός στην παραλία Βοτσαλάκια (37.935595,23.653130) και 

υποβρύχιος καθαρισμός στο Μικρολίμανο (37.937536, 23.65994) στις 10:00-12:00. 

Οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω» κατά το 

οποίο έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 200 δράσεις καθαρισμών σε όλη την Ελλάδα. 

 

Συγκεκριμένα, 90 δράσεις παράκτιων καθαρισμών έχουν πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 

περισσότερων από 1000 εθελοντών, σε όλη τη χώρα με την παράλληλη εκπαίδευση των 

πολιτών για τις επιπτώσεις των υδάτινων απορριμμάτων και τη συλλογή ερευνητικών 

δεδομένων μέσα από την καταγραφή τους με αποτέλεσμα την απομάκρυνση 

περισσότερων από 7.500  κιλά απορριμμάτων. 

 

Από το 2020 το πρόγραμμα εστίασε σε υποβρύχιους καθαρισμούς στο Βόρειο Αιγαίο, 

τον Βόλο, το Ιόνιο και τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα  και την Πελοπόννησο έχοντας 

ολοκληρώσει 110 δράσεις με τη συμμετοχή περισσότερων από 350 εθελοντών 

καταφέραμε την απομάκρυνση 75 τόνων σε συνεργασία με καταδυτικά κέντρα και 

τοπικούς φορείς. 

 

Στη δράση θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της iSea για τον συντονισμό της αλλά και για την 

ενημέρωση των εθελοντών για τη διαδικασία πραγματοποίησης του καθαρισμού. 

 

Στους εθελοντές θα μοιραστούν επαναχρησιμοποιούμενοι σάκοι και γάντια, τα οποία έχουν 

απολυμανθεί νωρίτερα, ενώ θα υπάρχουν παγούρια με πόσιμο νερό για τους εθελοντές. 

 
 

 
 

 
 
 

https://isea.com.gr/
https://www.google.com/maps/place/%CE%A0%CE%BB.+%CE%95%CE%B8.+%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82(%CE%A6%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%85),+%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C+%CE%A6%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF+175+61/@37.9255342,23.6914849,194a,35y,310.44h/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14a1bc1f5987f27f:0x3b63cb314f9eb4e2!8m2!3d37.9256754!4d23.6915994
https://www.google.gr/maps/place/37%C2%B049'06.6%22N+23%C2%B046'05.2%22E/@37.8185032,23.7659083,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xbaa09ddf541fe30c!8m2!3d37.818499!4d23.768097
https://www.google.com/maps/search/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1+%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82/@37.9214657,23.6958494,467m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/search/%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%82/@37.9344121,23.6863808,163m/data=!3m1!1e3
https://www.google.gr/maps/place/37%C2%B056'08.1%22N+23%C2%B039'11.3%22E/@37.9355992,23.6509413,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xbad0c4077c034001!8m2!3d37.935595!4d23.65313
https://www.google.gr/maps/place/37%C2%B056'15.1%22N+23%C2%B039'35.8%22E/@37.9375402,23.6577513,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x53e503e467f15541!8m2!3d37.937536!4d23.65994
https://isea.com.gr/τι-κανουμε/προγραμματα/υδατινα-απορριματα/προσφέρω/


 
 

 

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

αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργής συμμετοχής για την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. 

 

Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε με περισσότερες 

λεπτομέρειες. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας. 

 

Με εκτίμηση  

Εκ μέρους της iSea 

 

Ιωάννα Τζιώγα  

 

Τηλ: 6978050685 / 2313 090696 

 

Λίγα λόγια για την iSea, 

 

H iSea, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων 

Οικοσυστημάτων, είναι μια Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που 

δραστηριοποιείται από το 2016 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό την διατήρηση των 

φυσικών υδάτινων οικοσυστημάτων της Μεσογείου. Με βασικά εργαλεία την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού, την έρευνα  και την Επιστήμη των Πολιτών η iSea στοχεύει στη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη για την επίτευξη της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Κύριοι πυλώνες δράσης της οργάνωσης αποτελούν: Τα 

Ευάλωτα Είδη, η Επιστήμη των Πολιτών, τα Υδάτινα Απορρίμματα και η σχέση του Ανθρώπου με τα 

Υδάτινα Οικοσυστήματα. 

 

 


