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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Τι είναι η ανακύκλωση



Ανακυκλώσιμα Προϊόντα



Στάδια της ανακύκλωσης



Πρώτες ύλες



Η ιστορία της ανακύκλωσης



Πηγές
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Ανακύκλωση

Τι είναι η ανακύκλωση, γιατί και πώς ανακυκλώνουμε


Φέρτε στο μυαλό σας έναν κύκλο. Δεν έχει ούτε αρχή, ούτε
τέλος. Έτσι είναι και ο κύκλος ζωής στη φύση. Τα δέντρα
για παράδειγμα έχουν κύκλους ζωής. Ένα βλαστάρι
φυτρώνει στη γη, μεγαλώνει με τον ήλιο, βγάζει ρίζες,
κορμό, κλαδιά, καρπούς, γερνάει και πεθαίνει. Όταν
πεθάνει επιστρέφει στη γη, εκεί από όπου ξεκίνησε,
συμβάλλοντας να γεννηθούν νέα δέντρα. Αυτός είναι με
λίγα λόγια ένας κύκλος ζωής. Όπως τα δέντρα, έτσι και τα
προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή
έχουν έναν κύκλο ζωής.
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Τι είναι η ανακύκλωση


Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την
οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε
αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης
δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν
αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο.
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Τι είναι η ανακύκλωση


Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή
βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου
βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επιστροφή τους
στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την
διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο.
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Τι είναι η ανακύκλωση


Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και
την
χρήση
ενέργειας και
ως
εκ
τούτου
τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.



Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης
διαχείρισης των αποβλήτων.
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Για ποιον λόγο πρέπει να
ανακυκλώνουμε;


Ανακύκλωση στις μέρες μας αποτελεί βασική προϋπόθεση για
την προστασία του περιβάλλοντος και του μέλλοντος μας. Δεν
είναι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα,
υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας και κάθε πολίτη που
σέβεται και εκτιμά τον εαυτό του. Κάθε κοινωνίας και κάθε
πολίτη που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
του.
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Ανακυκλώσιμα Προϊόντα


Το σύμβολο αυτό, αναγράφεται στα προϊόντα που είναι
κατάλληλα για ανακύκλωση. Δεν σημαίνει ότι η
συσκευασία έχει φτιαχτεί από ανακυκλώσιμα υλικά.
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Ανακυκλώσιμα Προϊόντα


Χαρτί



Πλαστικό



Αλουμίνιο



Γυαλί



Ελαστικά Αυτοκινήτων



Μπαταρίες



Σακούλες



Ιστία (πανιά ιστιοπλοϊκών σκαφών)
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Ανακυκλώσιμα Προϊόντα
το γυαλί, το
χαρτί

το αλουμίνιο και άλλα
μέταλλα όπως ο χαλκός
και ο σίδηρος

η άσφαλτος
Τα υλικά τα
οποία είναι
ανακυκλώσιμα
είναι:

τα
κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα
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τα πλαστικά

Ανακυκλώσιμα Προϊόντα


Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να
ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η τοποθέτηση τους σε
χώρους ταφής απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά
και γιατί βλάπτει την υγεία μας.
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Ανακυκλώσιμα Προϊόντα


Τα υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα κήπων και
καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια
μικροοργανισμών μέσω της κομποστοποίησης
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Ανακυκλώσιμα Προϊόντα
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Ανακυκλώσιμα Προϊόντα


Πλαστικά μαχαιροπίρουνα, σάπια φρούτα και πλαστικά
καλαμάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στους μπλε κάδους.



Οι μπλε κάδοι της ανακύκλωσης συσκευασιών, συχνά
φορτωμένοι με κάθε είδους σκουπίδι, δίνουν μια εικόνα των
μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ακόμα η
ανακύκλωση στη χώρα μας.



Είναι προφανής η έλλειψη ενημέρωσης, με αποτέλεσμα
αρκετοί πολίτες να ρίχνουν στους κάδους της ανακύκλωσης
υλικά τα οποία δεν ανακυκλώνονται στο συγκεκριμένο
σύστημα.
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Ανακυκλώσιμα Προϊόντα


Τα κουτάκια αναψυκτικών είναι φτιαγμένα από αλουμίνιο.
Στην Ελλάδα καταναλώνουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο
κουτιά αλουμινίου το χρόνο και συνολικά 646 εκατ. λίτρα
αναψυκτικών. Εάν βάζαμε τα κουτιά το ένα πάνω στο άλλο,
ο αλουμινένιος πύργος θα έφτανε στο 1/3 την απόσταση
μεταξύ Γη-Σελήνη.

16

Ανακυκλώσιμα Προϊόντα


Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ακατάλληλα υλικά
δημιουργούν
σοβαρά
προβλήματα
στο
σύστημα:
καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο, διαμορφώνουν φορτίο το
οποίο είναι πολύ δύσκολο ή και αδύνατο να ανακυκλωθεί,
λερώνουν και καταστρέφουν τα ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ
μπορεί να απειλούν με τραυματισμό τους εργαζομένους στα
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

17

Ανακυκλώσιμα Προϊόντα
Τα σκουπίδια
μας
Δεν είναι
σκουπίδια !

Είναι:

Προϊόντα
• Υποπροϊόντα
• Πρώτες ύλες
•

Είναι χρήσιμα……
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Μπλε κάδος


Ο κάδος ανακύκλωσης έχει μπλε χρώμα



Οι μπλε πλαστικοί κάδοι είναι οι κάδοι
ανακύκλωσης και πετάμε συσκευασίες από
πλαστικό, χαρτί, λευκοσίδηρο, αλουμίνιο,
γυαλί. Όλα τα απορρίμματα πρέπει να είναι
καθαρά και να απορρίπτονται χύμα (όχι,
δηλαδή, μέσα σε σακούλα σκουπιδιών).
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Μπλε κάδος


Τα υλικά στον μπλε κάδο τα καθαρίζουμε με λίγο νερό ή μια
χαρτοπετσέτα



Στους μπλε κάδους ανακύκλωσης προσέχουμε ιδιαίτερα:



Οι συσκευασίες να είναι άδειες από τροφές και υγρά



Να τις ξεπλύνουμε, αν χρειαστεί, κυρίως όταν υπάρχουν υπολείμματα
από τροφές και λάδια



Τα πλαστικά να είναι συμπιεσμένα για να εξοικονομούμε χώρο



Οι χάρτινες συσκευασίες να είναι κατά το δυνατό τσακισμένες για
εξοικονόμηση χώρου



Τα χαρτιά να μην είναι σκισμένα σε μικρά κομμάτια



Να αδειάζουμε τις σακούλες με τα ανακυκλώσιμα υλικά στους κάδους ή
οι σακούλες να μην είναι δεμένες όταν τις τοποθετούμε σε αυτούς 20



Τα σπρέι από τα καλλυντικά και τα τρόφιμα να είναι τελείως άδεια.

Μπλε κάδος


Στον μπλε κάδο δεν πρέπει να βάζουμε λάμπες
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Μπλε κάδος


Ποια υλικά μπορώ να ρίχνω στον μπλε κάδο της Ανακύκλωσης;


χάρτινες συσκευασίες και χαρτοκιβώτια από π.χ. ηλεκτρικές συσκευές,
χυμούς, γάλα, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά,
οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες κ.α.,



χάρτινη ύλη προερχόμενη από χώρους γραφείων όπως π.χ. κόλλες Α4,
τετράδια, εφημερίδες κοκ όταν δεν υπάρχει ειδικός κάδος(καμπάνα)
για τα συγκεκριμένα ρεύματα υλικών στην γειτονιά μας.



αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες κ.α.



δ) λευκοσιδηρές συσκευασίες από γάλα εβαπορέ, καφέ, τόνο,
ζωοτροφές, τοματοπολτό, μπισκότα, κ.λπ.



ε) πλαστικές συσκευασίες από π.χ. μπουκάλια νερού, αναψυκτικά,
γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά ,είδη καθαρισμού, σαμπουάν,
αφρόλουτρα, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες, φιλμ περιτυλίγματος
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κ.α.

Μπλε κάδος


Τι δεν ρίχνουμε στους μπλε κάδους ανακύκλωσης;



Υπολείμματα τροφών και λάδια



Είναι προτιμότερο η ανακύκλωσή μας να είναι λιγότερη και
σωστή από το να είναι περισσότερη με λανθασμένα υλικά! Δε
ρίχνουμε στους μπλε κάδους υπολείμματα τροφών και λάδια,
αλλά μόνο γυάλινες, πλαστικές, χάρτινες και αλουμινένιες και
λευκοσιδηρές συσκευασίες.
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Μπλε κάδος
Στον μπλε κάδο πρέπει:


Να διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια.
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Μπλε κάδος
Στον μπλε κάδο:


Οι συσκευασίες πρέπει να είναι άδειες από υπολείμματα ή
τουλάχιστον απαλλαγμένες από υγρά περιεχόμενα. Δεν είναι
ανάγκη να πλένουμε τις συσκευασίες προτού τις εναποθέσουμε
στον μπλε κάδο, διότι έτσι κι αλλιώς όταν φτάσουν στο Κέντρο
Ανακύκλωσης, θα διαχωριστούν ανά υλικό και στη συνέχεια θα
αποστειρωθούν μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά
την βιομηχανική τους αναγέννηση που προϋποθέτει η
μετατροπή τους σε νέα προϊόντα.



Όσες συσκευασίες μπορούμε, τις τσακίζουμε ή τις διπλώνουμε
για μείωση του όγκου.



Όταν φτάσουμε στον κάδο, αδειάζουμε τη σακούλα με τα υλικά
χύμα μέσα σε αυτόν. Μπορούμε κατόπιν να πετάξουμε και τη
σακούλα μας προς ανακύκλωση. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα
υλικά ανακύκλωσης πρέπει να τα απορρίπτουμε χύδην, όχι σε
δεμένες σακούλες.
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Πλαστικά
Ένα παλιό πλαστικό παιχνίδι, όταν δεν το θέλουμε
θα το κρατήσουμε για να το δώσουμε σε μια
κοινωνική δομή του Δήμου!!!


Οι «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της
Φτώχειας», είναι ένα Δίκτυο Κοινωνικών Δομών,
το
οποίο
αναπτύχθηκε
προκειμένου
να
ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες
ουσιαστικής επιβίωσης των κατοίκων διάφορων
Δήμων. Απευθύνεται σε: α) Αστέγους, β) Σε
ανθρώπους που απειλούνται από τον κίνδυνο
έλλειψης στέγης ,ή και αποκλεισμού από την
κατοικία, γ) Σε ανθρώπους που διαβιούν στο
όριο, ή και κάτω από το όριο της φτώχειας.
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Πλαστικά
Πως μπορούμε να
αποτελεσματικότερα;

μειώσουμε

τη

χρήση

πλαστικής

σακούλας



Χρησιμοποιώντας μια τσάντα πολλαπλών χρήσεων στις αγορές μας



Τα οφέλη από το τέλος της πλαστικής σακούλας είναι πολλά. Τόσο για εμάς,
όσο και το περιβάλλον.



Αγοράζοντας επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες κάνουμε καλό και στην υγεία
μας καθώς τα δύο μεγάλα χερούλια μας επιτρέπουν να τις βάζουμε στους
ώμους μας και να μην καταπονούμε τα χέρια μας.



Πληρώνοντας κάτι λιγότερο από 1€ έχουμε τσάντες που θα μας κρατήσουν
για περισσότερο από μερικά λεπτά όπως γίνεται με τις πλαστικές σακούλες.



Επιπλέον, κάνουμε ένα μεγάλο καλό στο περιβάλλον. Ο καθένας μας αν
σταματήσει να τις χρησιμοποιεί συμβάλλει με τη σειρά του σε ένα καλύτερο
πλανήτη. Τουλάχιστον 269.000 τόνοι, δηλαδή πέντε τρισεκατομμύρια
πλαστικά, κολυμπούν στον παγκόσμιο ωκεανό, ενώ 8 εκατομμύρια νέοι τόνοι
εισέρχονται ετησίως. Η διάσπασή τους σε πολύ μικρότερα κομμάτια, τα
μικροπλαστικά, καθιστά την απομάκρυνσή τους από το θαλάσσιο
περιβάλλον, σχεδόν αδύνατη. Ειδικά η πλαστική σακούλα, χρειάζεται ένα
δευτερόλεπτο να παραχθεί, 20 λεπτά κατά μέσο όρο να χρησιμοποιηθεί, και
προκαλεί μόλυνση για περισσότερο από 450 χρόνια μέχρι να αποσυντεθεί
πλήρως.
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Πλαστικά
Τι δεν ανακυκλώνεται;


Πλαστικά καλαμάκια



Τα περισσότερα πλαστικά καλαμάκια είναι
πολύ ελαφριά για να τα μεταφερθούν
μέσω του διαλογέα ανακύκλωσης. Έτσι,
αναμειγνύονται με άλλα υλικά και είτε
“χαλάνε” τα ανακυκλώσιμα φορτία είτε
καταλήγουν ως απορρίμματα. Υπάρχουν
ειδικά
κέντρα
ανακύκλωσης
για
καλαμάκια, υπό προϋποθέσεις και όχι
στην Ελλάδα.
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Πλαστικά
Ποιες πλαστικές συσκευασίες είναι μη ανακυκλώσιμες;


Συσκευασίες από πατατάκια, γαριδάκια κ.α.



Μη ανακυκλώσιμες είναι και οι συσκευασίες από πατατάκια,
γαριδάκια κ.α. τα οποία αποτελούνται συνήθως από 3 ή
περισσότερα στρώματα διαφορετικών υλικών, που μπορεί να
συμπεριλαμβάνουν και ένα στρώμα αλουμινίου.



Εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, είναι και η
ανακύκλωση συσκευασιών από ζυμαρικά και όσπρια, ενώ
όσον αφορά στα σελοφάν, αυτά συνήθως γίνονται ένα σώμα
με άλλα υλικά και καταλήγουν στο υπόλειμμα της
ανακύκλωσης (άρα δεν ανακυκλώνονται στην πράξη).



Επιπλέον, πολλά από τα πλαστικά που καταλήγουν στον
κάδο -όπως για παράδειγμα καλαμάκια και μεμβράνες
τροφίμων- δεν μπορούν να ανακυκλωθούν από τα
υφιστάμενα συστήματα ανακύκλωσης, λόγω προβληματικών
ιδιοτήτων των πλαστικών πολυμερών που χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή τους.
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Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Σε αυτούς του κάδους ανακυκλώνουμε…


Μπαταρίες



Οι μπαταρίες όταν δεν ανακυκλώνονται, αλλά πετιούνται
στα σκουπίδια, μπορεί να καταλήξουν στο πιάτο μας. Οι
περισσότερες
μπαταρίες
κατασκευάζονται
από
επικίνδυνα βαρέα μέταλλα, μερικά εκ των οποίων είναι
τοξικά ή/και καρκινογόνα και διαβρωτικά οξέα. Σαν
αποτέλεσμα, αν πετάξουμε τις μπαταρίες στα σκουπίδια,
θα υπάρξουν επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία μας.
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Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό



Πως μπορείς να ανακυκλώσεις μία μικρή
ηλεκτρική συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο);



Βρίσκεις
κοντινά
σημεία
συλλογής
καταστήματα λιανικής) για να την αφήσεις



Μπορείτε να παραδώσετε τις μικρές συσκευές
(όπως καφετιέρες, σκούπες, υπολογιστές, μικρές
τηλεοράσεις κ.α.) στα καταστήματα που πωλούν
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, σε αλυσίδες
super market, αλλά και σε συμβεβλημένα
δημοτικά σημεία, όπως δημαρχεία, ΚΕΠ και ΚΑΠΗ.

(π.χ.

31

Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Πως μπορείς να ανακυκλώσεις μια μεγάλη ηλεκτρική συσκευή
(π.χ. ψυγείο)


Κατά περίπτωση, είτε κατά την παραλαβή μίας καινούργιας
οικιακής συσκευής στο σπίτι, είτε κατόπιν ειδοποίησης του
Δήμου



Όσον αφορά στις μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως ψυγεία,
κουζίνες, πλυντήρια, ογκώδεις τηλεοράσεις) μπορείτε να
τηλεφωνείτε στο δήμο της περιοχής σας για να συνεννοηθείτε
για τη μέρα και την ώρα αποκομιδής της συσκευής σας από το
πεζοδρόμιο. Εναλλακτικά, αν διαθέτετε το κατάλληλο
μεταφορικό μέσο, μπορείτε να μεταφέρετε την παλιά συσκευή
σας σε container σε χώρο του δήμου. Επίσης, με την αγορά
καινούριας συσκευής, τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών
παραλαμβάνουν χωρίς χρέωση την παλιά συσκευή σας κατά την
παράδοση της καινούριας.
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Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Που ανακυκλώνουμε τις λάμπες μας;


Σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης



Στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που τους βρίσκουμε σε
καταστήματα
πώλησης
λαμπτήρων,
σε
καταστήματα
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σε δημόσιους οργανισμούς, σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε super market.
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Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Ποιες συσκευές μπορείς να ανακυκλώσεις;


Τις συσκευές που μπαίνουν στην πρίζα ή λειτουργούν με
μπαταρία



Μπορείς να ανακυκλώσεις οποιαδήποτε ηλεκτρική και
ηλεκτρονική συσκευή που μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με
μπαταρία, όπως μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία,
πλυντήρια
κ.α.)
και
εξοπλισμό
πληροφορικής
&
τηλεπικοινωνιών (πχ. Υπολογιστές, κινητά κ.α.).
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Στάδια ανακύκλωσης


Χαρτιού

Πακέτα χαρτιού για ανακύκλωση.

Με την προσθήκη διαφορετικών
υλικών στον πολτό, δημιουργούνται
διαφορετικά είδη χαρτιού.

Μεταφορά και διαλογή
του χαρτιού.

Ο πολτός απλώνεται με τη
χρήση μεγάλων κυλίνδρων
σε μεγάλα λεπτά φύλλα.

Το χαρτί «πλένεται» για να φύγουν τα
μελάνια και στη συνέχεια πολτοποιείται

Το χαρτί αφού
35 στεγνώσει, είναι
έτοιμο να κοπεί και να σταλεί πίσω
στα καταστήματα.

Στάδια ανακύκλωσης


Γυαλιού

Συλλογή γυάλινων αντικειμένων.

Το γυαλί θρυμματίζεται
και λιώνεται.

Μεταφορά τους στο
εργοστάσιο ανακύκλωσης.

Κατόπιν μορφοποιείται σε νέα
προϊόντα όπως φιάλες και βάζα.

Το γυαλί ταξινομείται κατά χρώμα
και πλένεται για να
απομακρυνθούν τυχόν ακαθαρσίες

Γυαλί δεν υποβαθμίζεται μέσω της
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διαδικασίας ανακύκλωσης, κι έτσι
μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά και ξανά.

Στάδια ανακύκλωσης


Αλουμινίου
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Πρώτες ύλες
Τι είναι οι πρώτες ύλες;


Το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο, το πλαστικό βγαίνουν από κάποια
άλλα υλικά που τα λέμε πρώτες ύλες.

Από ποιες ύλες δημιουργούνται το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο;


Το χαρτί βγαίνει από το ξύλο.



Το γυαλί βγαίνει από την άσβεστο, την άμμο και τη σόδα.



Το μέταλλο βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα της γης που το λέμε
ορυκτό.



Το πλαστικό δημιουργείται από πετρέλαιο.



Κάνοντας ανακύκλωση επιτυγχάνουμε να μη χάνονται ολοένα και
μεγαλύτερες ποσότητες γυαλιού, χαρτιού, μετάλλου και πλαστικού.
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Εξοικονομούμε επομένως τις πρώτες ύλες.

Σημασία της ανακύκλωσης


Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους



Εξοικονομεί ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από
τη φύση.



Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων
υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος).



Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των
προαναφερθέντων αντικειμένων.



Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το
καλύτερο μέλλον των παιδιών.



Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για
την διάσωση του πλανήτη.



Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή
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στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής.

Ενδεικτικός χρόνος αποσύνθεσης
απορριμμάτων
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Η ιστορία της ανακύκλωσης


Η ιστορία της ανακύκλωσης άρχισε την εποχή του Χαλκού
(3500 - 1500 π.Χ.). Την τότε εποχή έλιωναν
τα μεταλλικά αντικείμενα τους έτσι ώστε αυτά να μπορούν
να παράγουν νέα προϊόντα
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Η ιστορία της ανακύκλωσης
(στην Ελλάδα)


Το 2010 η Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ανακύκλωση. Ένας
λόγος είναι το ότι δεν υπάρχουν για τους πολίτες και τις
εταιρίες κίνητρα να συμμετέχουν σε προγράμματα
ανακύκλωσης.
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Πηγές


http://archive.ert.gr/49509/



https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA
%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7
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