
  

Χρησιμοποιείστε την εφαρμογή Marine Litter Watch και  

καταγράψτε ηλεκτρονικά τα θαλάσσια απορρίμματα 

Το Πλαστικό δεν είναι τόσο φανταστικό όταν καταλήγει να ρυπαίνει την αγαπημένη μας 

παραλία ή τη θάλασσα όπου κολυμπάμε. Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι 8 εκατομμύρια τόνοι 

πλαστικού καταλήγουν στους ωκεανούς. Αυτό ισοδυναμεί με 15 σακούλες σούπερ μάρκετ 

γεμάτες με πλαστικό σε κάθε μέτρο ακτογραμμής παγκοσμίως! 

Σας προβληματίζει η συσσώρευση πλαστικών και άλλων απορριμμάτων στις ακτές και τις 

θάλασσές μας; Αν ναι, αναλάβετε δράση για την αποτύπωση του προβλήματος 

χρησιμοποιώντας την δωρεάν εφαρμογή MarineMarineMarineMarine    LitterLitterLitterLitter    WatchWatchWatchWatch για tablet και κινητά κατά 

τον εθελοντικό σας καθαρισμό. 

To MarineMarineMarineMarine    LitterLitterLitterLitter    WatchWatchWatchWatch    ((((MLWMLWMLWMLW) ) ) ) είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος (European Environment Agency – ΕΕΑ) στη «μάχη» κατά των θαλάσσιων 

απορριμμάτων. Υιοθετώντας τη λογική της «συμμετοχικής επιστήμηςσυμμετοχικής επιστήμηςσυμμετοχικής επιστήμηςσυμμετοχικής επιστήμης», η πρωτοβουλία 

αυτή προσφέρει ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εργαλείο σε άτομα και ομάδες για να 

συμβάλλουν στη συγκέντρωση στοιχείων για τα θαλάσσια απορρίμματα και στην κάλυψη 

των κενών που δυσχεραίνουν την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών για 

καθαρότερες ακτές και θάλασσες. Η χρήση του MLWMLWMLWMLW    κατά τον εθελοντικό σας 

καθαρισμό σας δίνει τη δυνατότητα να ενώσετε δυνάμεις με πολλούς ακόμη ανθρώπους 

σε όλη την Ευρώπη για την παροχή αξιόπιστων δεδομένων για τα θαλάσσια απορρίμματα. 

Οι πληροφορίες που θα συλλέξετε με αυτό τον τρόπο θα διοχετευθούν απευθείας στη 

βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και, προβαλλόμενες μέσω 

μιας ανοιχτής διαδικτυακής πλατφόρμας αλλά και σχετικών δημοσιεύσεων και αναφορών, 

θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή μέτρων και πολιτικών σε τοπικό, 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της 

ρύπανσης των θαλασσών με πλαστικά και άλλα απορρίμματα.   

Για να χρησιμοποιείτε το MLWMLWMLWMLW στους εθελοντικούς σας καθαρισμούς στο πλαίσιο των 

εκστρατειών της HELMEPA: 

• Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή στη συσκευή σας (τώρα διαθέσιμη και στα τώρα διαθέσιμη και στα τώρα διαθέσιμη και στα τώρα διαθέσιμη και στα 

ελληνικά!ελληνικά!ελληνικά!ελληνικά!) στις παρακάτω διευθύνσεις:  

ΓιαΓιαΓιαΓια Android:  Android:  Android:  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.litterwatch&hl=el 

Για Για Για Για iOSiOSiOSiOS: : : : https://itunes.apple.com/us/app/marine-litterwatch/id850977882?mt=8 

• Αφού δημιουργήσετε το λογαριασμό σας, θα πρέπει την πρώτη φορά που θα 

χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή να γίνετε μέλος της κοινότητας εθελοντών 

χρηστών της HELMEPA : πηγαίνετε στο «Προφίλ μου» και εισάγετε τον κωδικό 

LTXERLTXERLTXERLTXER. . . .  



  

Είστε πλέον έτοιμοι/-ες να χρησιμοποιείτε το MLW στους εθελοντικούς σας καθαρισμούς! 

Κάθε φορά που θέλετε να πραγματοποιήσετε μια νέα δράση, ακολουθείστε τα εξής βήματα: 

• Δηλώστε κανονικά τον καθαρισμό σας στο Περιβαλλοντικό Τομέα της HELMEPA 

(environment@helmepa.gr, τηλ. 2109343088) όπως κάνατε μέχρι σήμερα.  

• Μέσα στην εφαρμογή, δείτε τις ΠΠΠΠαραλίεςαραλίεςαραλίεςαραλίες που έχουν καταχωρηθεί σε προηγούμενο 

χρόνο από άλλους χρήστες της κοινότητας εθελοντών της HELMEPA. Αν η παραλία 

που θέλετε να πραγματοποιήσετε τη δράση σας δεν υπάρχει ήδη, καταχωρήστε τη 

επιλέγοντας «Νέα Παραλία».«Νέα Παραλία».«Νέα Παραλία».«Νέα Παραλία». 

• Πηγαίνετε στις «Δράσεις Καθαρισμού»,«Δράσεις Καθαρισμού»,«Δράσεις Καθαρισμού»,«Δράσεις Καθαρισμού», επιλέξτε «Νέο Γεγονός»«Νέο Γεγονός»«Νέο Γεγονός»«Νέο Γεγονός» και εισάγετε τα 

στοιχεία της δράσης σας. Σημειώστε τον Κωδικό που εμφανίζεται στις 

«Λεπτομέρειες Γεγονότος»«Λεπτομέρειες Γεγονότος»«Λεπτομέρειες Γεγονότος»«Λεπτομέρειες Γεγονότος».  

• Για να καταγράψετε τα απορρίμματα που θα βρείτε, επιλέξτε το γεγονός που έχετε 

καταχωρήσει στις «Δράσεις Καθαρισμού»«Δράσεις Καθαρισμού»«Δράσεις Καθαρισμού»«Δράσεις Καθαρισμού» και επιλέξτε «Έναρξη μέτρησης».«Έναρξη μέτρησης».«Έναρξη μέτρησης».«Έναρξη μέτρησης». 

Εναλλακτικά, πηγαίνετε στις «Μετρήσεις»«Μετρήσεις»«Μετρήσεις»«Μετρήσεις»,,,, επιλέξτε «Έναρξη «Έναρξη «Έναρξη «Έναρξη μέτρησης»μέτρησης»μέτρησης»μέτρησης» και 

εισάγετε τον κωδικό γεγονότοςκωδικό γεγονότοςκωδικό γεγονότοςκωδικό γεγονότος. Αν κατά τη διάρκεια του καθαρισμού σας βολεύει 

περισσότερο να χρησιμοποιήσετε τα κλασικά δελτία καταγραφής της HELMEPA αντί 

της συσκευής σας, μπορείτε σε δεύτερο χρόνο να περάσετε τα συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα στο MLW με τον παραπάνω τρόπο. 

• Κατά την εισαγωγή των δεδομένων, πατάτε συχνά «Αποθήκευση»«Αποθήκευση»«Αποθήκευση»«Αποθήκευση» για να 

αποθηκεύονται τα στοιχεία προσωρινά στη συσκευή σας. Όταν ολοκληρώσετε την 

εισαγωγή, πατήστε μια τελευταία φορά αποθήκευση και στη συνέχεια «Υποβολή»«Υποβολή»«Υποβολή»«Υποβολή»,,,, 

εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυοσυνδεδεμένοι στο διαδίκτυοσυνδεδεμένοι στο διαδίκτυοσυνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Αν δεν έχετε διαθέσιμο δίκτυο, 

μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία αποθηκευμένα στις «Μετρήσεις»«Μετρήσεις»«Μετρήσεις»«Μετρήσεις» και να τα 

υποβάλλετε κάποια άλλη στιγμή. 

 

Περισσότερες πληροφορΠερισσότερες πληροφορΠερισσότερες πληροφορΠερισσότερες πληροφορίεςίεςίεςίες    

Ο ιστότοπος του ΕΕΑ για το MLW με αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής:  

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch  

Η πρώτη έκθεση του ΕΕΑ με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της πρωτοβουλίας: 

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch/briefing 

    

ΣημείωσηΣημείωσηΣημείωσηΣημείωση    

Οι παρακάτω φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις συνεργάζονται στενά με τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Marine Litter 

Watch: HELMEPA, Institute for Water of the Republic of Slovenia, Legambiente, Marine 

Conservation Society, MARNOBA, MIO-ECSDE, National Institute for Marine Research and 

Development of Romania, Plastic Change, Portuguese Association of Marine Litter, 

Surfrider Foundation Europe, KAI Marine Service, EMBLAS II/SOI State Oceanographic 

Institution. 


