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Κυκλική Οικονομία.
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και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
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Χρήση υλικών και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
55-65%
εκπομπών
GHG έχει
σχέση με την
διαχείριση
υλικών

Πηγή: OECD
(2012),
Greenhouse gas
emissions and the
potential for
mitigation from
materials
management
within OECD
countries

Global waste generation

Global waste
generation
predictions
(Hoornweg, Bhada-Tata
and Kennedy, 2013)

Η σημαντικότητα των Πόλεων
70% των πολιτών στην ΕΕ ζουν σε πόλεις - 1,3 δις τον. ΑΣΑ, 50% οργανικά
55% των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ δαπανώνται στις πόλεις
85% του ΑΕΠ της ΕΕ παράγεται στις πόλεις
Kάθε πολίτης των χωρών ΟΟΣΑ καταναλώνει κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο
800 kg τροφίμων & ποτών, 120 kg συσκευασιών, 20 kg ρούχα-παπούτσια.
• Σήμερα το 80% αυτών των προϊόντων καταλήγουν σε σκουπιδότοπους,
καταστρέφονται ή μετατρέπονται σε λύματα.
•
•
•
•

• Ανακύκλωση περιορισμένη με σημαντικές διαφοροποιήσεις
• Η ταφή των απορριμμάτων, ακόμη και η τέλεια υγειονομική, συνεπάγεται
απώλεια πόρων, απαιτεί γη και προκαλεί εκπομπή GHG
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Ροές υλικών στην οικονομία (ΕΕ 28, 2014)
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Ανακύκλωση 0,6
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Επίχωση 0,1
Ροές υλικών σε πραγματική κλίμακα σε Gt/έτος (δισ. τόνοι/έτος) το 2014

Μη μεταλλικά ορυκτά

Μεταλλεύματα

Ορυκτά υλικά/φορείς ενέργεια

Σημείωση: Το άθροισμα των αριθμών μπορεί να μην ισούται με το σύνολο λόγω στρογγυλοποίησης.

Βιομάζα

Πηγή: Andreas Mayer, Willi Haas,
Dominik Wiedenhofer, Fridolin
Krausmann, Philip Nuss, Gian
Andrea Blengini (προς
δημοσίευση): Monitoring the
circular economy in the EU28 — A
mass-balanced assessment of
economy wide material flows, waste
and emissions from official statistics
(Παρακολούθηση της κυκλικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 — Μια
ισοσταθμισμένη εκτίμηση των ροών
υλικών, των αποβλήτων και των
εκπομπών στο σύνολο της
οικονομίας από τις επίσημες
στατιστικές). Στο: Journal of
Industrial Ecology.
Η ενεργειακή χρήση καλύπτει τις
πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται
για την καύση ή την παραγωγή
τροφίμων και ζωοτροφών.

Διαχείριση αστικών αποβλήτων στην ΕΕ (1986-2018)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΕ (KG ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ)
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Πηγή: Eurostat.

Τι είναι η Κυκλική Οικονομία;
Οικονομικό σύστημα που αποσκοπεί στην διατήρηση
προϊόντων, συστατικών και υλικών στην οικονομία όσο το
δυνατόν περισσότερο, μειώνοντας έτσι τα απόβλητα.
Δύο κύριες στρατηγικές ενισχύουν την κυκλικότητα:
(1) Αναγέννηση των βιολογικών υλικών και
(2) Διατηρώντας την αξία των ανόργανων υλικών, όσο γίνεται
περισσότερο, μέσω ποικίλων βρόχων ανατροφοδότησης και
συστημάτων ανάκτησης.

Γραμμική Οικονομία

Αναζήτηση πόρων
 Κόστος πρώτων υλών
 Μεταφορά πρώτων υλών
 Απώλεια της αξίας των υλικών και των προϊόντων μετά τη χρήση τους
 Παραγωγή αποβλήτων
 Απόρριψη, περιβαλλοντολογική υποβάθμιση

Κυκλική
Οικονομία
 Διατηρείται η οικονομική αξία των προϊόντων, των
υλικών και των πόρων
 Μείωση της παραγωγής αποβλήτων

Κυκλική Στρατηγική
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ

17 Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης ΟΗΕ.
Ο ΣΒΑ12 καλεί τις χώρες να
μειώσουν δραστικά τα
απόβλητα με πρόληψη,
επαναχρησιμοποίηση,
ανακύκλωση, ως το 2030.

SDG 12 Βιώσιμα πρότυπα Παραγωγής και Κατανάλωσης

Βιομάζα και προϊόντα βιολογικής προέλευσης:
Ένας από τους 5 τομείς προτεραιότητας του EU Action Plan

• Η Επιτροπή θα προωθήσει την αποδοτική χρήση των πόρων
βιολογικής προέλευσης, μέσω μιας σειράς μέτρων,
συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της διάδοσης των
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη διαδοχική χρήση της βιομάζας
και της στήριξης της καινοτομίας στη βιοοικονομία.
• Οι αναθεωρημένες νομοθετικές προτάσεις για τα απόβλητα
περιλαμβάνουν έναν στόχο ανακύκλωσης ξύλινων συσκευασιών και
διάταξη που διασφαλίζει τη χωριστή συλλογή των βιολογικών
αποβλήτων.

MWE and ECN made a: Study on potential job creation
in the EU thanks to the total bio-waste potential

• 70 000 jobs in rural areas can be created if bio-waste is treated in rural areas, other 21 000 potential jobs
can be created in the urban areas.
• For the Oslo region by adding biogas from bio-waste to the potential job area as well as the direct and
indirect effects the study shows that: 230 000 jobs could be created
• jobs building a composting plan, etc would even generate more jobs.
Comparison between Oslo, Berlin, Vienna, Rome shows that the fraction of bio-waste is quite similar in
those capital cities: all around 40% (door to door collection)
There are nevertheless special barriers to collect in greater cities. Some of them are:
• Little space for bio-waste system collection
• Little traceability of living structure and collection system: high anonymity: no relation between you and
your bin
• Multiethnicity
• NIMBY-effect
• Distance to market for compost and digest

European
Compost
Network
Norway – OSLO Region
• Biogas from Biowaste (per 1000 tn)
o 2,5 Jobs

• 380.000 € (GDP)

230.000
sustainable
jobs in EU

Τα Βιοαπόβλητα στις Οδηγίες
Bio-Waste related provisions in the new WFD
• Art 11a
• Art 22 obligation to separate and collect biowaste by 2022
• Art 22.2 MS shall take measures:
o Encourage recycling, composting
o Encourage home composting
o Promote use of materials produced from
bio-waste

Food waste related provisions in the new WFD
• Art 9 MS shall:
o reduce the generation of food waste

• Art 29 adoption of food waste prevention programs
• Art 9 EU-wide waste reduction target: commission to
consider the feasibility of establishing

Bio-waste related provision of the LFD
• Art 5 obligation to reduce biodegradable municipal waste going to land fill by 2016 by 35%
• Art 6 Malagrotta case court case adequate pre-treatment of waste before landfilling

Τα Εμπόδια στα Βιοαπόβλητα

σήμερα 30-40% μόνο συλλέγεται (ΕΕ)
REGULATION:
• Trade-off between proception of health and
environment and limitation of innovation
• Lack of end of waste criteria
• No recognition for climate mitigation potential of
biobased products
• Lack of standards for bio-waste-based products

FUNDING
• limited financial resources for cites
• investments in existing infrastructures is needed
• TRL Upgrade is very costly
• no subsidies for biomass generating materials

KNOWLEDGE
• limits in production of high value biobased products among local stakeholders

• not all citizens do separate waste
• not all framers recognize advantages of use bio-waste

Ειδικές εκδόσεις για τις Πόλεις (ΕΕ, ΕΙΒ)

Εθνική Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας
 Κανονιστικές και Νομοθετικές Ρυθμίσεις
 Δράσεις βελτίωσης Χρηματοδότησης
 Δράσεις βελτίωσης Γνώσης – Τεχνογνωσίας – Ενημέρωσης
 Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης
Βιομάζα
 Χρονοδιάγραμμα
 Διαβούλευση
 Δείκτες
 Παρακολούθηση υλοποίησης

Βιολογικά
προϊόντα

Πλαστικά

Υπολείμματα
τροφίμων

ΑΕΚΚ
Κρίσιμες
πρώτες
ύλες

Δράσεις Υλοποίησης συναφείς με Βιοοικονομία
 1.3. Επεξεργασία προτάσεων για τη Μείωση Απώλειας Τροφίμων
 1.6. Επαναχρησιμοποίηση Νερού και αξιοποίηση Ιλύος Ε.Ε.Λ.
 1.9. Μεθοδολογία Μέτρησης/παρακολούθησης Αποβλήτων Τροφίμων
 1.16. Προώθηση χρήσης αποβλήτων ως δευτερογενών καυσίμων
 1.17. Θεσμικό Πλαίσιο διευκόλυνσης παραγωγής βιομεθανίου και
έγχυσή του στο δίκτυο φυσικού αερίου ή χρήση του ως καυσίμου κίνησης
 1.18. Σύνταξη ΚΥΑ προδιαγραφών κομπόστ από βιοαπόβλητα
 3.3. Προγράμματα ενημέρωσης κατά της σπατάλης τροφίμων
 1.2. Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων
 Χρονοδιάγραμμα
 Αρμόδιοι υλοποίησης

Στοιχεία Εθνικής Πολιτικής (1)
 Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία
 Οικολογικός Σχεδιασμός, Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
 Ποιοτικά Πρότυπα για δευτερογενείς πρώτες ύλες
 Μέτρα βελτίωσης επιδιορθωσιμότητας, ανακυκλωσιμότητας, αντοχής, διάρκειας
 ΕΣΔΑ (υπό αναθεώρηση) – Ν.4496/2017
 Χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων με ειδικούς στόχους
 Μεγάλοι παραγωγοί και χώροι συνάθροισης κοινού – άρθρο 12 προθεσμία 30/11/2018
 Κίνητρα οικοσχεδιασμού στη χρηματική εισφορά προς τα ΣΕΔ
 Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων – τομείς προτεραιότητας Τρόφιμα, Πλασ
 Νομοθεσία για την Πλαστική Σακούλα – μείωση 70% - επιστροφή περιβαλλοντικού τέλους
 Εθνική Θαλάσσια Στρατηγική
 Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
 Διϋπουργική ΟΔΕ και Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων

Στοιχεία Εθνικής Πολιτικής (2)
 Εν εξελίξει Ομάδες Εργασίας
 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
 Μείωση σπατάλης τροφίμων
 Μικτή ομάδα εμπειρογνωμόνων ΕΛΟΤ για παρακολούθηση διεθνούς τυποποίησης
 Εταιρική Σχέση Αστικής Ατζέντας για την Κυκλική Οικονομία
 ΓΓΕΤ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ – Ερευνητικές
 39 ολοκληρωμένες ερευνητικές προτάσεις την διετία 2016-2017
 Πολλά πιλοτικά έργα ΦοΔΣΑ, ΟΤΑ σε LIFE, HORIZON (ΚΑΠΕ, ΕΣΔΑΚ, ΔΙΑΑΜΑΘ κα)
 Πρωτοβουλίες ιδιωτικού τομέα (ΣΕΒΤ κα)
 Νόμος για τις Ενεργειακές Κοινότητες
 Δεκάδες Πρωτοβουλίες ΜΚΟ, εθελοντικών οργανώσεων, ΟΤΑ, στον τομέα Πρόληψης
 Συνεργατική Οικονομία

Η Επόμενη μέρα - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 Διϋπουργική Ομάδα – Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων
 Επιχειρησιακό Σχέδιο με Χρονοδιάγραμμα και Στόχους (όπως):
 Κριτήρια Πράσινων και Κυκλικών Δημόσιων Συμβάσεων για 5 ομάδες






προϊόντων άμεσα και 20% συνόλου Δημ. Συμβάσεων
Κίνητρα σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε κυκλική οικονομία και
βιομηχανική συμβίωση.
Επαναχρησιμοποίηση Νερού & Ιλύος Βιολογικών Καθαρισμών
Οικολογικός Σχεδιασμός (Ανάλυση Κύκλου Ζωής, πλαστικά)
Οδηγός Κυκλικής Πόλης (συνεργασία με ΕΕΤΑΑ)
Αξιοποίηση LIFE IP Circular Economy Implementation, 8 έτη, 16 Μ€

Νέοι κανόνες για τα απόβλητα

στόχοι ανακύκλωσης για τα αστικά απόβλητα
Έως το 2025 Έως το 2030 Έως το 2035
2030
(Ελλάδα)

2035
(Ελλάδα)

2040 (Ελλάδα)

55 %

60 %

65 %

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΩΣ 31/12/2023

Σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής
Έως το 2035, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής
πρέπει να μειωθεί στο 10 % ή λιγότερο της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αστικών
αποβλήτων.

Αποθαρρύνεται η επεξεργασία συμμείκτων (ΜΒΕ)
Από το 2027, το παραγόμενο CLO από σύμμεικτα, δεν μετράει σαν ανακύκλωση.
Στη νέα ΠΠ 2021-2027 δεν χρηματοδοτούνται οι ΜΒΕ μονάδες

Διαλογή στην Πηγή: Μία ουσιώδους σημασίας στρατηγική

για την εφαρμογή της νέας Εθνικής πολιτικής για τα απόβλητα (χωριστή συλλογή)
Ποσότητα (t)
2020(t)
Οργανικά

2.650.000

Χαρτί/ χαρτόνι

1.283.200

Στόχος χωριστής
συλλογής
40%

Πλαστικά

803.400

Μέταλλα

225.400

Γυαλί

248.500

Ξύλο

265.800

50%

Λοιπά ανακτήσιμα

393.200

70%

5.780.000

50%

ΣΥΝΟΛΟ

Παραγωγή ΑΣΑ –ποσοτικοί στόχοι ΕΣΔΑ

65%

βιολογικά απόβλητα
(βιοαπόβλητα):
τα βιοαποδομήσιμα
απόβλητα κήπων και
πάρκων, τα απορρίμματα
τροφών και μαγειρείων
από σπίτια, εστιατόρια,
εγκαταστάσεις ομαδικής
εστίασης και χώρους
πωλήσεων λιανικής και τα
συναφή απόβλητα από
εγκαταστάσεις
μεταποίησης τροφίμων
Δυναμικότητα υφιστάμενων
Εγκαταστάσεων 467.500 Mt/y

Επεξεργασία των Βιοαποβλήτων
 Η επεξεργασία των βιοαποβλήτων στα ΑΣΑ στοχεύει σε κλάσματα των οικιακών
απορριμμάτων που περιλαμβάνουν απόβλητα κουζίνας όπως φλούδες από
λαχανικά και φρούτα, απόβλητα από κήπους όπως γρασίδι και κλαδιά από
κλαδέματα (κωδικοί ΕΚΑ 200108 , 200201)
 Επιλογές διαχείρισης:
• οικιακή κομποστοποίηση
• διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων και επεξεργασία

Βιολογική επεξεργασία είτε παρουσία αέρα
(αερόβια επεξεργασία – κομποστοποίηση)

Βιολογική επεξεργασία απουσία αέρα
(αναερόβια επεξεργασία – αναερόβια χώνευση)

(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?t
 Τα απόβλητα βρώσιμων ελαίων και λιπών (κωδικός ΕΚΑ 200125) συλλέγονται abid=898&language=el-GR)
ΥΠΕΚΑ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
στο πλαίσιο ιδιωτικής πρωτοβουλίας και οδηγούνται σε εγκαταστάσεις
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΟΔΗΓΟΙ-ΠΡΟΤΥΠΑ
παραγωγής βιοντίζελ

Κυκλική οικονομία και καινοτομία
INSTOCK restaurants - HOL
Αλυσίδα εστιατορίων στην Ολλανδία, που
χρησιμοποιούν σαν «πρώτη ύλη», τρόφιμα λίγο
πριν την ημερομηνία λήξης, τα οποία
συλλέγονται από supermarkets της περιοχής,
πριν αυτά επιστραφούν
Παράλληλα προμηθεύουν από το Food Rescue
Center, που δημιουργήθηκε το 2017, τρόφιμα –
κυρίως λαχανικά και φρούτα- που δεν
«πωλούνται» από τα supermarkets
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν διασωθεί
480.000 kg τροφίμων, μέσω των τριών
εστιατορίων και του Rescue Center που
διαθέτουν
https://www.instock.nl/en/

Κυκλική οικονομία και καινοτομία

Lapuan Peruna Ltd (FIN)
Αξιοποίηση παραπροϊόντων μονάδας παραγωγής αμύλου από πατάτες, για
τη χαρτοβιομηχανία

• Αξιοποίηση εξοπλισμού παλιάς γαλακτοβιομηχανίας
• Ο «χυμός» που παράγονταν χρησίμευε σαν λίπασμα
• Τώρα συμπυκνώνεται και χρησιμοποιείται σαν
ζωοτροφή
• Μέρος του παραγόμενου ατμού υγροποιείται και
χρησιμοποιείται για το πλύσιμο της πατάτας

http://www.tarkkelysperuna.fi

Κυκλική Οικονομία και Καινοτομία

Παραγωγή μανιταριών σε
υπόστρωμα από
υπολείμματα καφέ και
άχυρο
«compost μανιταριών»
Κάθε εβδομάδα συλλέγονται από
«ποδηλάτες» 400 kg , από δίκτυο
10 καταστημάτων, αλυσίδας
εστίασης
.
http://www.permafungi.be

Κυκλική Οικονομία και Καινοτομία

Παραγωγή μπύρας από
μπαγιάτικο ψωμί

Για την παραγωγή της χρησιμοποιείται
ψωμί που θα απορρίπτονταν, από
τοπικό δίκτυο αρτοποιείων και
εστιατορίων (UK)

http://www.toastale.com

ΚΑΘ Α.Ε.

• 280 καταστήματα εμπορίας
οπωροκηπευτικών
• 22 καταστήματα εμπορίας κρέατος
• 600-800 τόνοι φρούτων και λαχανικών
• 80-100 τόνοι κρέατος
• 5 τόνοι απορριπτόμενων αγροδιατροφικών
προϊόντων

Δύο ακόμη καλές Ελληνικές πρακτικές
www.omnes.gr/el
https://www.phee.gr/
https://www.kizistudio.com/

Staramaki
(κατασκευή αντικειμένων από φύκη)

(κατασκευή επίπλων από υπολείμματα αγκινάρας)

http://www.sunlight-recycling.com/ (Ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου για παρασκευή Μολύβδου,
Θειικού νατρίου και Πολυπροπυλενίου)
https://habio.gr/el/
(Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου)
https://www.chimarhellas.com/

(Βιοδιΰλιση απόβλητων υφασμάτων, Χρήση αποβλήτων
λιγνοκυταρρινούχων αγροτικών καλλιεργειών, Χρήση αποβλήτων
επεξεργασίας μικροφυκών, Χρήση αποβλήτων τυροκομείου)

3

Actions of NGOs, corporations, voluntary organizations

3.1. Non Expired Medicine Gathering
The Praksis NGO, in the last 17 years, provides free medical support for people who have no
access to the national health care system. In 2010, they had distributed various medicines,
free of charge, about 61,000 medicines and in 2015, 29.281 medicines (almost 350.000 €).
https://www.praksis.gr/en/our-programs/currentinterventions/item/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%8A%CE%B1%CF%84%CF%
81%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82-2
3.2 Second Hand Book Bazaars
"AUCTION-book bazaar" is organized annually in Athens. Old books available at
low price. Used Books Bazaar of the Volunteers from Rhodes.
The public has a strong interest in these actions, although not quite promoted.
http://www.esebe.gr/
http://www.rhodesvolunteers.wordpress.com/2012/11/27/231/
http://www.chiosnews.com/cn2892013713210.asp
3.3 Charity Shops
“ELLINIKO KARAVANI ALLILEGYIS" offers at very low prices and in excellent
condition gigts, books, CD and small furniture.
http://www.karavani.gr/greek/secondhand/index.html

3

Actions of NGOs, corporations, voluntary organizations

3.4. «Let's do it Greece» Good Practice Guide
The'' Let's Do It'' global voluntary clean-up campaign focus on public awareness of environmental issues
and good practice in waste management (reduce - reuse – recycling, Food Waste Reduction
Guide to households / consumers and Food Waste Reduction Guide for Restaurants.

http://www.letsdoitgreece.org/contents.aspx?catid=36

3.5. Nonprofit Organizations Activities
Various organizations accept items for reuse (furniture, clothing, electrical / electronic devices). A nonprofit organization “WE CAN – SAVING FOOD – SAVING LIVES” aims to coordinate the collection of food
from catering companies, corporations, hotels, bakeries, grocery stores, bakeries, etc and distribute it to a
network of 450 institutes throughout Greece. Other nonprofit organization with similar activities is “Bread
– Action – Food Recycling” which collect breads, pastries and desserts and events leftovers to be
distributed to institutes.

http://www.terkenlis.gr/SocialResp.aspx?id=1,
http://artosdrasi.rei.gr/ , http://comusuloem.net/frontend/articles.php?cid=100

http://ufu.gr/ and http://www.irecycle.gr collect and offer PCs to schools.
3.6. Donations of goods to local churches and Social Groceries
In Greece, it is still common practice to donate clothes and some small household items to the local church
or social groceries run by Municipalities, where it is then distributed to people in need.

http://www.boroume.gr/
http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2026&Itemid=251

4

Exchange of goods and Reuse

4.1. Internet Platforms for exchanging goods
In these good exchange platforms, goods like Gadgets, Clothes / Shoes, Accessories, Games, Books,
toys, etc. in good condition can be exchanged. For example, the website http://xariseto.gr/ is the largest
network of exchange of products for free. Many other platforms exist.
4.2. Clothes swap parties
Various groups of people organize swap party for exchanging clothes, shoes and accessories in good
condition, no longer used by the owner in order to renew their wardrobe with zero environmental and
economic costs. It is not known how successful are these activities. The response appears to be
satisfactory especially at younger ages, but are performed occasionally.
http://www.swishing.gr
http://happyswap.blogspot.com/
http://andallages.blogspot.gr/
http://skoros.espiv.net/pazari
4.3. Voluntary Agreement
“For the prevention and control of pollution from the cement industry" between the Greek government
and the Cement Industries Association of Greece.

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
• Προγραμματίζουμε τα ψώνια μας
• Διατηρούμε το ψυγείο σε καλή κατάσταση
• Αλλάζουμε θέση στα τρόφιμα
• Σερβίρουμε μικρές ποσότητες φαγητού
• Χρησιμοποιούμε τα υπολείμματα
• Καταψύχουμε περισσευούμενες μερίδες
• Κάνουμε τις τροφές σας λίπασμα
• Προσέχουμε τις ετικέτες των τροφίμων

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

«Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά»
Οδυσσέας Ελύτης - «Μαρία Νεφέλη» (1978)

