
   

Χελώνες, φάλαινες, και άλλα θαλάσσια είδη 

πεθαίνουν, γιατί τρώνε πλαστικές σακούλες που τις 

εκλαμβάνουν ως τροφή. 
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Οι συνέπειες για το ζωικό βασίλειο είναι 

καταστροφικές. Πάνω από 100.000 θαλάσσια ζώα 

πεθαίνουν κάθε χρόνο από τις πλαστικές σακούλες.  
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Οι πλαστικές 

σακούλες 

διασκορπίζονται 

στο έδαφος, στις 

θάλασσες και 

στα ποτάμια 

μας… 

 

ΕΣ∆ΑΚ 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων  

3ος όροφος, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ. 2810 361610, Φαξ 2810 361620 

e-mail: esdak@otenet.gr, info@esdak.gr 
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Έργο «Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της 

Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – WaspTool», 

LIFE10 ENV/GR/000622 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα “LIFE+ Environmental 

Policy and Governance” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

httphttphttphttp:::://wasptool.hua.gr//wasptool.hua.gr//wasptool.hua.gr//wasptool.hua.gr    

Τι κάνουμε;;; 

� Χρησιμοποιούμε για τις αγορές μας 

επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες που 

έχουμε πάντα μαζί μας!  

� Χρησιμοποιούμε ακόμα και τη δική μας 

προσωπική τσάντα …για μικρές αγορές! 

� Στριμώχνουμε τα ψώνια μας σε όσο το 

δυνατόν λιγότερες τσάντες! 

� Ανακυκλώνουμε όσες πλαστικές σακούλες 

Ο ΕΣΔΑΚ, στο πλαίσιο του 

προγράμματος LIFE–WaspTool, 

οργανώνει πρόγραμμα μείωσης της 

χρήσης της πλαστικής σακούλας και 

μοιράζει στους πολίτες 

επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες 

για τις αγορές τους. 

Μαζί στα 

Ψώνια! 

Με τη χρήση της τσάντας του ΕΣΔΑΚ στα 

συνεργαζόμενα σούπερ μάρκετ, επωφελείσθε 

έκπτωση 1% στις αγορές σας! 
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