Οδηγός Κυκλικής Οικονομίας
και Μηδενικών Αποβλήτων

Γνωρίζατε ότι;…
Για να παραχθεί 1 κουτάκι αλουμινίου απαιτείται ενέργεια ίση
με αυτήν που απαιτεί ένα ψυγείο για  3 ώρες λειτουργίας.
Για την παραγωγή 1 τόνου χαρτιού απαιτούνται 17 δέντρα
		
		
		1 πλαστικό μπουκάλι νερού  μπορεί να  παραμείνει αναλλοίωτο
έως 400 χρόνια στο βυθό της θάλασσας

Η λύση μέσω της Κυκλικής Οικονομίας
Η Κυκλική Οικονομία είναι ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο περιλαμβάνει
την ανταλλαγή, εκμίσθωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση των
υπαρχόντων υλικών και προϊόντων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, προκειμένου να παραταθεί
ο κύκλος ζωής τους. Στην πράξη, η κυκλική οικονομία υποδηλώνει τη μείωση των αποβλήτων στο
ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά κατασκευής
του διατηρούνται μέσα στην οικονομία με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο, για να χρησιμοποιηθούν
ξανά και ξανά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν.

		1 λίτρο μαγειρικού λαδιού μπορεί να ρυπάνει ποσότητα νερού,
ίση με αυτή που ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί σε 14 χρόνια.
		1 μπαταρία είναι αρκετή για να μολύνει ένα κυβικό χώμα και
		400 κυβικά νερού !!
		1 κινητό τηλέφωνο περιέχει επικίνδυνα στοιχεία που μπορούν
να καταλήξουν στα υπόγεια ύδατα και, τελικά, στην τροφή μας

Θα συνεχίσουμε έτσι;
Σήμερα, στην Ελλάδα,
το 80% των αστικών στερεών αποβλήτων
καταλήγει να θάβεται !!!
Θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το 2030 δηλαδή: 65% Ανακύκλωση των αποβλήτων που παράγονται
από τους πολίτες της χώρας μας και < 10 % ταφή ;;;

Πρόληψη - Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση
Πρόληψη - Ξεκινάμε από το μηδέν
Τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα και τα οποία
μειώνουν:
		
την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της
διάρκειας ζωής των προϊόντων,
τις επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
ή
την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.

Επαναχρησιμοποίηση - Όσο περισσότερο μπορούμε
Η διεργασία κατά την οποία τα αντικείμενα μετά την αρχική τους λειτουργία – υπηρεσία,
αξιοποιούνται ξανά από τον ίδιο ή από διαφορετικό χρήστη
Ό,τι δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή/και επισκευαστεί, το ανακυκλώνουμε!

Ανακύκλωση - Κάθε τέλος και μία αρχή
Η αποδόμηση των προϊόντων στα υλικά που τα συνθέτουν, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή
τους στην παραγωγή νέων προϊόντων !!!
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6 κατηγορίες αποβλήτων
- 6 διαφορετικοί κάδοι για τη διαχείρισή τους

Για τις ανάγκες του έργου Nothing  to Waste υπάρχουν διαθέσιμοι κάδοι ανά ρεύμα αποβλήτου
σε 24 επιχειρήσεις σε 3 Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης

Πώς;

Συλλέγουμε τις 6 κατηγορίες αποβλήτων χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα.
Φροντίζουμε οι συσκευασίες μας να μην περιέχουν υπολείμματα τροφών & ροφημάτων
και τις τοποθετούμε στον κάθε κάδο χωριστά αφού τις συμπιέσουμε για εξοικονόμηση χώρου.

Τι τοποθετούμε;
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- Βλάπτουν ανεπανόρθωτα τα χερσαία & θαλάσσια οικοσυστήματα
- Απαιτούνται δεκάδες έως εκατοντάδες  χρόνια, ώστε να διασπαστούν
  σε μικροπλαστικά και να συνεχίσουν την επικίνδυνη πορεία τους.
- Στόχος μείωσης πλαστικών μιας χρήσης (σύγκριση 2022)
  2024: 30%
  2026: 60%  

Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά από το 2021

Πού;

Πλαστικά Μπουκάλια PΕΤ
(νερού, χυμού, κ.α.)

Ξεκινάμε μηδενίζοντας τα πλαστικά μίας χρήσης

				

Στον κόκκινο κάδο

Μεταλλικές Συσκευασίες, άλλα Πλαστικά
& Πολυστρωματικές συσκευασίες
(τύπου Tetrapak)

Στον μπλε κάδο

Χαρτί - Χαρτόνι

Στον κίτρινο κάδο

Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές

Στον πράσινο κάδο

Οικιακές Μπαταρίες

Στον κάδο της ΑΦΗΣ

Οικιακά Τηγανέλαια

Στον γκρι κάδο

- Μπατονέτες με πλαστική βάση
- Πλαστικά πιάτα και μαχαιροπίρουνα
- Πλαστικά καλαμάκια
- Αναδευτήρες ποτών
- Πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών
  (εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές
  ή άλλες χρήσεις)
- Περιέκτες τροφίμων
  (δοχεία/κουτιά μιας χρήσης)
  από διογκωμένο πολυστηρένιο
- Περιέκτες και κυπελλάκια ποτών
  από διογκωμένο πολυστηρένιο
  και τα καπάκια/ καλύμματά τους

Εναλλακτικές λύσεις για πλαστικά μίας χρήσης
- Βιοδιασπώμενες ή χάρτινες σακούλες
- Μπατονέτες με βάση από χαρτόνι, ξύλο / μπαμπού
- Καλαμάκια από ανοξείδωτο ατσάλι, ξύλο, στάχυ, μπαμπού
- Ποτήρια, πιάτα, μαχαιροπίρουνα από φύλλα φοίνικα, ξύλο / μπαμπού,
  χάρτινα, στάχι, βιοπλαστικό (PLA & CPLA)
- Διάφανες επαναχρησιμοποιούμενες μεμβράνες από σιλικόνη,
  για να καλύψουμε το φαγητό
- Γαλλική καφετιέρα με έμβολο, επαναχρησιμοποιούμενες κάψουλες (για εσπρέσσο)
  και σουρωτήρια τσαγιού, για τα ροφήματά μας
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Πρόληψη:
			Χρησιμοποιούμε δικό μας μπουκάλι / παγούρι, για νερό
			Ζητάμε τον καφέ / χυμό σε δικό μας μπουκάλι / παγούρι
			Προμηθευόμαστε χύμα γάλα, χυμούς, νερό, όπου είναι δυνατόν,
από μηχανήματα αυτόματης πώλησης, από το σπίτι ή βρύσες

Επαναχρησιμοποίηση:
			Μεταποιούμε και επαναχρησιμοποιούμε πλαστικά μπουκάλια,
σε προϊόντα, που μπορεί να χρειαζόμαστε π.χ. από πλαστικά μπουκάλια κάνω
ποτιστήρι, θήκη, για φόρτιση κινητού κ.λπ.
			Δημιουργούμε έργα τέχνης, κοσμήματα, από παλιά πλαστικά μπουκάλια

Ανακύκλωση:
			Ανακυκλώνουμε ό,τι δεν μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε
			Συγκεντρώνουμε χωριστά τα πλαστικά μπουκάλια PET από τα υπόλοιπα
ανακυκλώσιμα και πλαστικά
			Πετάμε τα μπουκάλια PET στον κόκκινο κάδο του προγράμματος
			
Πλαστικά μπουκάλια PET νερού, αναψυκτικού, γάλακτος με τη σήμανση :   
		
				

			
Πλαστικά μπουκάλια απορρυπαντικών ή καθαριστικών
Πλαστικές συσκευασίες από σαμπουάν, αφρόλουτρα, αποσμητικά
Πλαστικά γάντια

Πλαστικά Mπουκάλια PET
Πλαστικά μπουκάλια νερού, χυμού, αναψυκτικών κ.λπ.

			
			
			
			
			

Πριν τα βάλουμε στον κάδο, εξασφαλίζουμε ότι είναι άδεια και
δεν έχουν υπολείμματα νερού, χυμού ή αναψυκτικών
Συμπιέζουμε τα μπουκάλια πλαστικού, για εξοικονόμηση χώρου
Τηρούμε πάντα τους κανόνες υγιεινής
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Πρόληψη:
			Αγοράζουμε χύμα προϊόντα, χωρίς συσκευασία, όπου μπορούμε
Παίρνουμε δικές μας σακούλες /καροτσάκι / περιέκτες / διχτάκι
			
στα ψώνια

Επαναχρησιμοποίηση:
			Αποθηκεύουμε σε συσκευασίες τρόφιμα, νερό, χυμό κ.λπ.
			Μεταποιούμε και επαναχρησιμοποιούμε, δημιουργώντας προϊόντα,
που μπορεί να χρειαζόμαστε π.χ. ποτιστήρι από πλαστικά μπουκάλια,
γλάστρα από κονσέρβα κ.λπ.
			Δημιουργούμε νέα προϊόντα, έργα τέχνης, αξεσουάρ κ.λπ.

Ανακύκλωση:
			Συγκεντρώνουμε τα είδη χωριστά από άλλα ανακυκλώσιμα υλικά
Τα πετάμε στον μπλε

κάδο του προγράμματος

		
Πλαστικά υλικά συσκευασίας (π.χ.  τσέρκια και υλικά περιτύλιξης παλετών)
Πλαστικά ποτήρια, πιάτα, δοχεία, πολυστρωματικές  συσκευασίες τύπου
Tetra pack και περιέκτες γρήγορου φαγητού
Πλαστικά κεσεδάκια από βούτυρο, τυρί, λάδι, πλαστική θήκη από μπισκότα,
πλαστική θήκη από CD/DVD
Πλαστικές συσκευασίες απορρυπαντικών, σαμπουάν, αφρόλουτρα, αποσμητικά
Πλαστικά σακουλάκια τσαγιού, καφέ, μπαχαρικών
Πλαστικά τελάρα τροφίμων, βαρέλια
Αλουμινόχαρτο, αλουμινένια ταψάκια
Κονσέρβες φαγητού, τοματοπολτού, ζωοτροφών
Συσκευασίες αλουμινίου & λευκοσιδήρου (αναψυκτικά, μπίρες, γάλα εβαπορέ κ.α.)

Άλλα Πλαστικά - Μέταλλα
Σύνθετη Συσκευασία (PMD)

Πλαστικά παιχνίδια, φελιζόλ, σύρμα, καλώδια
Μαχαιροπίρουνα (πλαστικά & μεταλλικά), πλαστικά καλαμάκια
Συσκευασίες από πατατάκια, κρουασάν κ.α.
Πλαστικές οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες & υγρά μαντηλάκια μίας χρήσεως
			Βάζουμε τις συσκευασίες άδειες, χωρίς υπολείμματα τροφών
			
στον κάδο.
			
Συμπιέζουμε τα μπουκάλια πλαστικού, για εξοικονόμηση χώρου.

Πλαστικές συσκευασίες εκτός των PET μπουκαλιών,
μεταλλικές και λοιπές συσκευασίες
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Πρόληψη:
		

Προτιμούμε αρχεία σε ψηφιακή μορφή - μειώνουμε τις εκτυπώσεις
Αγοράζουμε ανακυκλωμένο χαρτί

Επαναχρησιμοποίηση:
			Εκτυπώνουμε κι από τις 2 πλευρές, εφόσον χρειάζεται να εκτυπώσουμε
			Χρησιμοποιούμε ως πρόχειρο την πίσω πλευρά των εκτυπωμένων σελίδων
			Χαρίζουμε βιβλία που δεν επιθυμούμε σε γνωστούς και φίλους,
ιδρύματα και οργανισμούς
			Επαναχρησιμοποιούμε τετράδια (ανακυκλώνοντας τις γραμμένες σελίδες)
και άλλη γραφική ύλη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Ανακύκλωση:
			Συγκεντρώνουμε χωριστά το χαρτί και το χαρτόνι, από τα υπόλοιπα
ανακυκλώσιμα υλικά.
			Πετάμε το έντυπο χαρτί και το χαρτόνι στον  κίτρινο κάδο
του προγράμματος

Χαρτί και Χαρτόνι
Έντυπο χαρτί και χάρτινες συσκευασίες

Χαρτί γραφείου (π.χ. Α3-Α4), φάκελοι αλληλογραφίας, τηλεφωνικοί κατάλογοι
βιβλία, τετράδια, εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια
Χαρτοκιβώτια και χάρτινες συσκευασίες (π.χ. απορρυπαντικών)  
			καλά διπλωμένα χαρτόνια
Ρολό χαρτιού τουαλέτας & κουζίνας
Χάρτινες συσκευασίες καθαρές, αν είναι μερικώς βρώμικες π.χ. από πίτσα,
αποκόπτουμε το λερωμένο κομμάτι και ανακυκλώνουμε το υπόλοιπο
			
Λερωμένες συσκευασίες
Χαρτομάντηλα, χαρτιά κουζίνας και τουαλέτας, λαδόκολλες
Χάρτινα ποτήρια ροφημάτων, συσκευασίες Tetra Pak
(μπαίνουν στον μπλε κάδο του προγράμματος)
Φωτογραφίες
Μαντηλάκια μίας  χρήσης ή πάνες
			Διπλώνουμε τις σελίδες, δεν τις σκίζουμε και αφαιρούμε
			
το συρραπτικό, αν είναι συραμμένα!
Διπλώνουμε τα χαρτόκουτα, προς εξασφάλιση χώρου στον κάδο
			
Όταν πετάμε κουτί από τσιγάρα, φροντίζουμε να έχουμε αφαιρέσει
			
το πλαστικό κάλυμμα και τα υπολείμματα καπνού ή στάχτης.
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Πρόληψη:
			Αγοράζουμε συσκευές με μεγάλο κύκλο ζωής και εγγύηση, με δυνατότητα
επισκευής και αναβάθμισης ή μεταχειρισμένες συσκευές
Χειριζόμαστε σωστά και συντηρούμε, όποτε χρειάζεται, με προσοχή
και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή
Προφυλάσσουμε από σκόνη, υγρασία, κατοικίδια ζώα, μικρά παιδιά,
εναλλαγές ρεύματος

Επαναχρησιμοποίηση:
			Επισκευάζουμε τη συσκευή μας, και επιμηκύνουμε το χρόνο ζωής της  
Χαρίζουμε, πουλάμε ή νοικιάζουμε συσκευές, που δεν θέλουμε αλλά είναι
σε καλή κατάσταση

Ανακύκλωση:
			Συγκεντρώνουμε τα είδη χωριστά από άλλα ανακυκλώσιμα υλικά
Ξεχωρίζουμε μετασχηματιστές, φορτιστές κλπ από τις συσκευές και τους
			πετάμε χωριστά στον πράσινο κάδο του προγράμματος
			
Μικροσυσκευές (βραστήρες νερού, αποχυμωτές, καφετιέρες)
Υπολογιστές, laptop, εκτυπωτές, σταθερά & κινητά τηλέφωνα, tablet,
τηλεοράσεις, φαξ, μόντεμ αριθμομηχανές, βιντεοκάμερες
Ηλεκτρικά εργαλεία, ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα
Πιστολάκια για τα μαλλιά και άλλες συσκευές περιποίησης μαλλιών,
ξυριστικές μηχανές
Καλώδια, ραδιόφωνο, στερεοφωνικά, κ.λ.π.
Φούρνος μικροκυμάτων, κουζινάκια, φρυγανιέρες, τοστιέρες, φριτέζες
Κονσόλες παιχνιδιών, βιντεοπαιχνίδια
Λευκές ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, καταψύκτες κλπ)
			

Ηλεκτρικός και Hλεκτρονικός
Eξοπλισμός
Ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Συσκευασίες των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
Σπασμένοι Λαμπτήρες
Μπαταρίες
			Οι ηλεκτρικές συσκευές και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιέχουν
			
επικίνδυνες ουσίες, που εάν οδηγηθούν σε ταφή, οι ουσίες αυτές
			
μπορούν να καταλήξουν στο πιάτο μας !!
			
Για τις ογκώδεις συσκευές, επικοινωνούμε με τον διαχειριστή του
			
προγράμματος για να μεριμνήσει για την απομάκρυνσή τους.
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Πρόληψη:
			Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα
φόρτισης πολλών συσκευών μας με χρήση ηλιακών συλλεκτών φιλικών
προς το περιβάλλον
Αποθηκεύουμε τις μπαταρίες σωστά, σε δροσερό και ξηρό μέρος
σε θερμοκρασία δωματίου

Επαναχρησιμοποίηση:
			Προτιμούμε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Ανακύκλωση:
			Συγκεντρώνουμε τις μπαταρίες  χωριστά από άλλα ανακυκλώσιμα υλικά
			Τις απορρίπτουμε χύμα (χωρίς σακούλα ή άλλο περιέκτη) στον ειδικό
			κάδο ΑΦΗΣ του προγράμματος
		
			
Μπαταρίες από τηλεκοντρόλ
Μπαταρίες από φακούς, ρολόγια (τοίχου και χεριού)
Μπαταρίες από κινητά, υπολογιστές, tablet, laptop, κάμερες
Μπαταρίες παιχνιδιών
Μπαταρίες συσκευών ενίσχυσης ακοής

			
Μπαταρίες αυτοκινήτων,
Βιομηχανικές μπαταρίες
Ηλεκτρονικοί συσσωρευτές                           
			

Οικιακές Μπαταρίες

			
			
			
			
			
			

Οι μπαταρίες περιέχουν πολύτιμα φυσικά υλικά, όπως νικέλιο,
λίθιο, κοβάλτιο τα οποία ενδέχεται να βρίσκονται σε έλλειψη τις
επόμενες δεκαετίες. Περιέχουν όμως και επικίνδυνες ουσίες, για
αυτό πρέπει να φροντίζουμε για τη σωστή ανακύκλωση τους
και όχι την απόρριψη στα σκουπίδια!

Φορητές μπαταρίες οικιακής χρήσης
έως (500 γραμμάρια)
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Πρόληψη:		

Χρησιμοποιούμε τη σωστή ποσότητα λαδιού,
σύμφωνα με τις συνταγές μαγειρέματος
Χρησιμοποιούμε αντικολλητικά σκεύη και λιγότερο λάδι
			Αποφεύγουμε τη συχνή χρήση λαδιού στο μαγείρεμα (π.χ. τηγανητά)
και προτιμούμε τα βραστά που είναι πιο υγιεινά και θρεπτικά
για τον οργανισμό μας

Επαναχρησιμοποίηση:
			Το μαγειρεμένο ελαιόλαδο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για σκοπούς
που συνδέονται με την παράδοση μας όπως το άναμμα καντηλιών.

Ανακύκλωση:
			Συλλέγουμε τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια (κρύα) σε πλαστικό ή
μεταλλικό μπουκάλι / δοχείο.
Όταν γεμίσει το απορρίπτουμε (καλά σφραγισμένο) στον γκρι κάδο
του Προγράμματος
		
Ελαιόλαδο
Αραβοσιτέλαιο
Βαμβακέλαιο
Ηλιέλαιο
Πυρηνέλαιο
Φοινικέλαιο
Λάδια μηχανών ή αυτοκινήτων
Σάλτσες & υπολείμματα τροφών
Νερό ή άλλα υγρά
			
			
Τα λάδια από το μαγείρεμα, ρυπαίνουν σημαντικά το 				

Οικιακά Τηγανέλαια
Χρησιμοποιημένα ή ληγμένα λάδια μαγειρέματος

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

περιβάλλον, και προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις σωληνώσεις 		
των σπιτιών και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων!
Από τα ανακυκλωμένα τηγανέλαια μπορεί να παραχθεί Βιοντίζελ 		
όπως επίσης σαπούνι και κερί.
Το Βιοντίζελ είναι υποκατάστατο του πετρελαίου, που μπορεί 			
να χρησιμοποιηθεί, ως καύσιμο, για θέρμανση κτιρίων και κίνηση 		
αυτοκινήτων, από οποιοδήποτε μηχάνημα εσωτερικής καύσης
με καμία ή ελάχιστες τροποποιήσεις.
1 λίτρο μαγειρικού λαδιού μπορεί να ρυπάνει ποσότητα νερού ίση
με αυτή που ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί σε 14 χρόνια.
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Τι είναι το Nothing to Waste;
Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα Κυκλικής οικονομίας & μηδενικών αποβλήτων που υλοποιείται
για πρώτη φορά στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα και το οποίο στηρίζεται σε:
Συνεργασία 24 επιχειρήσεων με 500+ εργαζόμενους συνολικά
Επιστημονική επίβλεψη από τον μη κερδοσκοπικό
περιβαλλοντικό φορέα «NoWaste21»

Σκοπός του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος Nothing to Waste είναι μέσα από την υλοποίηση των πρακτικών
της Κυκλικής οικονομίας, να αποτελέσει παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και να
δώσει το κίνητρο για συμμετοχή και άλλων εταίρων. Το πρόγραμμα εστιάζει στην εκπαίδευση
των εργαζομένων των επιχειρήσεων που συνεργάζονται, παράλληλα με την υλοποίηση πιλοτικής
εφαρμογής ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, και την υλοποίηση γενικότερων δράσεων
ευαισθητοποίησης πολιτών. Οι επιχειρήσεις συνεργάζονται με ένα κοινό όραμα:  
Τη συμβολή στην επίτευξη του στόχου παραγωγής μηδενικών αποβλήτων
με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία !!!

Οφέλη
Μηδενίζοντας τα απόβλητα, συνεισφέρουμε:
Στη διατήρηση των φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές και την
εξασφάλιση της αειφορίας
Στην προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας, και στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Στη δημιουργία νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας
Μέσω της ανακύκλωσης, ανακτούμε υλικά, εξοικονομούμε χρήματα και ενέργεια
Με την επαναχρησιμοποίηση δίνουμε μια δεύτερη ζωή σε ηλεκτρικές συσκευές,
ρούχα, παιχνίδια, καθώς και άλλα υλικά και προϊόντα
Απομονώνουμε τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε απόβλητα όπως
ηλεκτρικές συσκευές και μπαταρίες οι οποίες, εάν είχαν καταλήξει σε ταφή, θα
είχαν περάσει μέσω του υδροφόρου ορίζοντα στην τροφική αλυσίδα και, τελικά,
στην τροφή μας...

Tο περιβάλλον δεν μπορεί
να περιμένει άλλο...

ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ
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Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής ή οποιαδήποτε άλλο αίτημα, μπορείτε να  
επικοινωνήσετε  στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: info@nothingtowaste.gr

Ο οδηγός κυκλικής οικονομίας υλοποιήθηκε από την
NoWaste21, στο πλαίσιο του έργου Nothing to Waste!

Μάιος 2021
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Δρ. Εφη Τριτοπούλου, Χημικός Μηχανικός, PhD, Πρόεδρος NoWaste21
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