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Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι 

        κι άγρια μέντα  

κι έβγαζε η γη το πρώτο της 

         κυκλάμινο 

τώρα χωριάτες παζαρεύουν  

      τα τσιμέντα  

Και τα πουλιά πέφτουν 

      Νεκρά στην υψικάμινο 

 

(Νίκος Γκάτσος, απόσπασμα στίχων από το 

τραγούδι «Ο εφιάλτης της Περσεφόνης», συλλογή  

«Τα παράλογα», σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη) 



Τι είναι   Απορρίμματα; 

Απορρίμματα  θεωρούνται οι 
ουσίες ή τα αντικείμενα από 
τα οποία ο κάτοχός του θέλει 
ή είναι υποχρεωμένος να 
απαλλαγεί  



Ωστόσο η χρηστική αξία και γενικότερα η 
αξία ενός υλικού ή αντικειμένου διαφέρει 
πολύ σε σχέση με  
  το χρόνο 
 τον τόπο,  
 τον πολιτισμό 
 το οικονομικό  
 το εκπαιδευτικό επίπεδο του  

ανθρώπου 
   το ιδεολογικό υπόβαθρο 
 ο αισθητικό κριτήριο,  
  την ψυχοσύνθεση  
 και πολλούς  ακόμα παράγοντες. 



Στην ελληνική πραγματικότητα (αλλά και σε αρκετές 
ακόμα χώρες), προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι από 
τη στιγμή που τα απορρίμματα, με κάποιον τρόπο, 
καταλήγουν σε ένα σημείο απομακρυσμένο από εμάς 
τους πολίτες, τότε θεωρούμε, όχι μόνο ότι πράξαμε το 
καθήκον  μας, αλλά ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που 
δεν μας αφορά πλέον. 

 

 

 

 

Επιπλέον, πολλοί από εμάς θεωρούν ότι η τοποθέτηση 
των άχρηστων υλικών σε έναν κάδο απορριμμάτων 
αρκεί ώστε να αποφευχθεί κάθε πρόβλημα 



Θα αποδείξουμε, ωστόσο, στη συνέχεια ότι 

αυτό δεν αρκεί και ότι υπάρχουν πολλά 

ακόμα που μπορούμε και πρέπει να 

κάνουμε για να μειώσουμε τις ποικίλες 

δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλούνται 

από τα απορρίμματα. 



Κατηγορίες  Απορριμμάτων 

Αστικά: 
            Οικιακά 
            Εμπορικά 
            Νοσοκομειακά 
            Οικοδομών 
            Δημοτικά 

Βιομηχανικά- βιοτεχνικά 

Μεταφορών και παραγωγής ενέργειας 

Αγροτικά 



Reduce, Reuse, Recycle 
 μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση  

  
 

          Τα τρία  R ,Reduce, Reuse, Recycle  

   (μείωση,επαναχρησιμοποίηση,ανακύκλωση)  

    αντιπροσωπεύουν αυτά που πρέπει να 
γνωρίζουμε αν θέλουμε να  αποφύγουμε τις 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά 
και να  πετύχουμε εξοικονόμηση χρημάτων, 
ενέργειας και φυσικών πόρων. 

 



Reduce (Μείωση )  

• Το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζουμε τους 
πραγματικούς λόγους για τους οποίους 
αγοράζουμε πράγματα.  

• Στην εποχή μας τα προϊόντα που 
αγοράζουμε είναι πολύ φθηνότερα από ό, τι 
θα ήταν αν συμπεριλάμβαναν το κόστος της 
ρύπανσης  που συνδέεται με την παραγωγή 
και τη διανομή τους. 

•  Έτσι έχει δημιουργηθεί η   εσφαλμένη 
εντύπωση ότι μπορούμε  να 
καταναλώνουμε  όσο θέλουμε χωρίς 
συνέπειες.  Αγοράζουμε μόνο ό, τι 
χρειαζόμαστε . 
 



Reuse (επαναχρησιμοποίηση )  

Το  δεύτερο βήμα 
Reuse(επαναχρησιμοποίηση ) είναι 

να σκεφτούμε  τι μπορεί να 
ξαναχρησιμοποιηθεί αφού το 
αντικείμενο που αποκτήσαμε 
ολοκλήρωσε τον αρχικό σκοπό του 
 

Ο σκοπός είναι να βρούμε μια άλλη χρήση γι αυτό είτε να 
το ανταλλάξουμε με κάτι άλλο ή απλά να το χαρίσουμε σε 
κάποιον που θα είναι πραγματικά χρήσιμο  
 



Recycle (ανακύκλωση). 

Τέλος, όταν τα πράγματα δεν μπορούν   να  
επαναχρησιμοποιηθούν,  πρέπει να τα 
ανακυκλώσουμε. Αν είναι οργανικά υλικά 
κάνοντας κομποστοποιήση, είτε αν πρόκειται 
για ανόργανα υλικά δίνοντας τα σε 
ανακύκλωση.  

 



Τι είναι τα οικιακά απορρίμματα; 

 

• Οικιακά απορρίμματα ονομάζονται τα 
απορρίμματα που προέρχονται από τις 
κατοικίες μας καθώς και ένα μέρος από αυτά 
που παράγονται στα εμπορικά καταστήματα 
και στα γραφεία. 

 

 



          Ποια  η ποσότητα των 
παραγόμενων απορριμμάτων; 

 

Τα απορρίμματα που παράγουμε σε ένα μήνα 
γεμίζουν τρεις φορές το Ολυμπιακό  Στάδιο 

 

Τα  απορρίμματα  τα οποία παράγουμε σε ένα 
χρόνο αρκούν για να καλύψουν την εθνική οδό 
από το Ναύπλιο έως την Αλεξανδρούπολη με ένα 
στρώμα πάχους ενός μέτρου. Αυτό το πλήθος 
απορριμμάτων σε μορφή αριθμών αντιστοιχεί σε 
4.800.000 ΤΟΝΟΥΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ!!!! 



Ποια τα αίτια παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων 
                          απορριμμάτων; 

 

Καταναλωτικά πρότυπα ζωής. Το 20% της 
συνολικής ποσότητας τροφής που αγοράζει 
ένας καταναλωτής χαλάει ή αχρηστεύει πριν η 
κατά την κατανάλωση 

 

Παράγονται προϊόντα εξειδικευμένα και με 
μικρό χρόνο ζωής 

 Αύξηση του ανθρώπινου 
πληθυσμού 



Πόσο επικίνδυνα είναι τα οικιακά 
απορρίμματα; 

• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δίνεται για τις επικίνδυνες 
ουσίες που περιέχονται στα 
οικιακά μας απορρίμματα, οι 
οποίες καταλήγουν πολλές 
φορές στους κοινούς πράσινους 
κάδους αποκομιδής. 

 

 



ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Υδράργυρος Μπαταρίες 

Ηλεκτρικός εξοπλισμός 

Θερμόμετρα, βαρόμετρα 

Λαμπτήρες φθορίου 

Λυχνίες υδραργύρου 

Μόλυβδος Λαμπτήρες 

Γυαλί 

Χρώματα 

Κράματα 

Κάδμιο Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 

Χρώμιο Δέρματα 

Βρώμιο Πυρανθετικά υλικά 

Πλαστικά, υφάσματα 

Ηλεκτρικός εξοπλισμός 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που είναι 
δυνατόν να περιέχονται στα οικιακά απορρίμματα. 



ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Εύφλεκτες ουσίες: Πρόκειται κυρίως για απορριπτόμενα 

χρώματα και βερνίκια από χρήση σε κατοικίες. Επίσης, 
αφορούν στις εύφλεκτες ουσίες που περιέχονται στη λάσπη 
που προέρχεται από τα στεγνοκαθαριστήρια.  

 
• Φυτοφάρμακα: Οι κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, αυτά 

που έχει λήξει η ημερομηνία χρήσης τους, καθώς και 
απορριπτόμενα υπολείμματα φυτοφαρμάκων καταλήγουν στα 
δημόσια απόβλητα. Προέρχονται κυρίως από αγροτικές 
περιοχές. 

 
• Προϊόντα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: Αφορά 

παρασκευάσματα και άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατ’ οίκον, όπως επίσης και 
συσκευασίες αυτών. Περιλαμβάνουν ληγμένα φάρμακα, 
υπολείμματα φαρμάκων, σύριγγες, συσκευασίες φαρμάκων, 
επιδέσμους 
  

• Μπαταρίες: Οι μπαταρίες απορρίπτονται στα δημόσια απόβλητα είτε μετά το τέλος 
της ωφέλιμης ζωής τους είτε λόγω ελαττωματικότητάς τους.  



ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ; 

Τρόποι συλλογής 

 

Τρόποι διάθεσης των 
οικιακών απορριμμάτων 

 

Επαναχρησιμοποίηση 
προϊόντων 

 



ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
Διαχωρισμός σκουπιδίων και 

χρήση διαφορετικών κάδων για 
χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα 
και οργανικά σκουπίδια 

 

Χρησιμοποίηση σκουπιδοφάγων  

 

Συλλογή απορριμμάτων με τη 
χρήση αέρα ή υποπίεση 

 

 



ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΑΠOΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Υγειονομική ταφή 

Παραγωγή βιοαερίου 

Καύση 

Παραγωγή λιπάσματος/εδαφοβελτιωτικού 

Ανακύκλωση 



Υγειονομική ταφή 
 Πλεονεκτήματα υγειονομικής ταφής 

 Είναι μια μέθοδος με χαμηλό κόστος 

λειτουργίας. 

 Κατάλληλη για ευρύ φάσμα απορριμμάτων. 

 Μπορεί να παραχθεί βιοαέριο. 

 Μετά το κλείσιμο του χώρου υγειονομικής 

ταφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

κατασκευή πάρκων , αθλητικών  

εγκαταστάσεων κ.α. 

 



Υγειονομική ταφή 
 Μειονεκτήματα υγειονομικής ταφής 

 Αν δεν κατασκευαστεί σωστά υπάρχει 

κίνδυνος ρύπανσης του χώρου  ταφής. 

 Το παραγόμενο βιοαέριο μπορεί να 

προκαλέσει πυρκαγιές αν δεν τεθεί υπό 

έλεγχο. 

 Στους κατοίκους των γειτονικών  περιοχών 

προκαλείται  ενόχληση  λόγω θορύβων , 

οσμών, διέλευσης οχημάτων. 



Αποικοδόμηση διαφόρων υλικών στους χώρους  
                   υγειονομικής ταφής 

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

    1.Εισιτήριο Λεωφορείου    2-4 εβδομάδες 

    2.Πλαστικές Σακούλες         10-20 χρόνια 

    3.Κονσέρβες                         1/2-1 αιώνα 

    4.Πλαστικά Μπουκάλια     4 αιώνες 

    5.Μάλλινα Υφάσματα         1 χρόνο 

    6.Αλουμινένιο κουτί           100-200 χρόνια 

    7.Βαμβακερά Υφάσματα     1-3 μήνες 





Καύση απορριμμάτων 
Πλεονεκτήματα της καύσης απορριμμάτων 

 Μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων προς τελική διάθεση 
μέχρι και 90%.    

 Παράγεται περισσότερη ενέργεια από τα απορρίμματα σε 
σχέση με τη μέθοδο παραγωγής βιοαερίου. 

 Μετατρέπονται οργανικές ενώσεις σε βιολογικά αδρανείς 
μορφές. 

 Αποτελεί ιδανική λύση για τα νοσοκομειακά απορρίμματα. 



Καύση απορριμμάτων 
Μειονεκτήματα της καύσης απορριμμάτων 

 Το κόστος κατασκευής του εργοστασίου είναι 
υψηλό. 

 Η καύση κοστίζει περισσότερο από την 
υγειονομική ταφή. 

 Τα καυσαέρια περιέχουν συχνά τοξικές ουσίες 
και η πλήρη απομάκρυνση τους είναι δύσκολη 
και πολύ δαπανηρή. 

 Η στάχτη που παράγεται θέλει ειδικό χώρο 
ταφής. 



Τι είναι ανακύκλωση;  
Ως  ανακύκλωση ορίζεται η διαδικασία 

συστηματικής συλλογής, διαλογής και 
επαναφοράς υλικών από τα απορρίμματα 
στον κοινωνικό και οικονομικό κύκλο. 

 

Τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν 
είναι κυρίως: 

•     Χαρτί 

•     Πλαστικό 

•     Γυαλί 

•     Αλουμίνιο 



Ανακύκλωση οικιακών  απορριμμάτων 

Πλεονεκτήματα    μηχανικής διαλογής απορριμμάτων 

• Μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων κατά 70%. 

• Τα υπολείμματα από τη μηχανική διαλογή είναι κυρίως 
αδρανή υλικά. 

• Εξοικονομούνται πρώτες ύλες. 

 

Μειονέκτημα   μηχανικής διαλογής απορριμμάτων 

• Πρέπει να εφαρμόζεται σε πόλεις με περισσότερους από 
500.000 κατοίκους για να είναι οικονομικά συμφέρουσα 
μέθοδος. 



Τι είναι επαναχρησιμοποίηση 
προϊόντων 

Βάσει νόμου επαναχρησιμοποίηση ορίζεται κάθε 
διεργασία με την οποία οι συσκευασίες πολλαπλής 
χρήσης ή άλλα αγαθά επαναπληρούνται ή 
χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο 
έχουν σχεδιαστεί, με ή χωρίς την υποστήριξη 
βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά 
και που επιτρέπουν την επαναπλήρωση τους.  



• Η εναλλακτική ανακύκλωση επιτάσσει την 
επαναχρησιμοποίηση προϊόντων της 
καθημερινότητας μας. Αρκεί να δούμε τα 
αντικείμενα αυτά από μια …άλλη οπτική 
γωνία, με ελάχιστη δημιουργική διάθεση 
αλλά την απαραίτητη οικολογική 
συνείδηση. Ας δούμε τι μπορούμε να 
ξαναχρησιμοποιήσουμε… 



Συμβουλές για επαναχρησιμοποίηση 
προϊόντων: 

 Μην πετάτε παλιά φυλλάδια, επιστολές και γενικά χαρτί το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.  
 

 Δανείζετε , δανειστείτε και μοιραστείτε αντικείμενα που δε 
χρησιμοποιείτε πολύ συχνά. 
 

 Μην αγοράζετε προϊόντα μιας χρήσης , π.χ. αντί χάρτινα ποτήρια για 
το πάρτι σας χρησιμοποιήστε άλλα πλαστικά ή γυάλινα.  
 

 Χαρίστε αντικείμενα που δεν τα χρειάζεστε (ρούχα, παιχνίδια, 
βιβλία) σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.  
 

 Χρησιμοποιήστε πετσέτες που μπορούν να πλυθούν και όχι 
χαρτοπετσέτες μιας χρήσης. 

 



Συμβουλές για επαναχρησιμοποίηση 
προϊόντων: 

 Χρησιμοποιήστε τις δικές σας πάνινες τσάντες στις υπεραγορές, αντί τις 
πλαστικές.  
 

 Ξαναχρησιμοποιήστε κομμάτια από χαρτί, για να φτιάξετε λίστες για το 
μπακάλη, σημειώσεις κ.ά  
 

 Γράφετε κι από τις δύο μεριές του χαρτιού.  
 

 Χρησιμοποιήστε εφημερίδες, για να τυλίξετε δώρα  
 

 Γεμίστε τα γυάλινα βαζάκια με όλων των ειδών μικρά αντικείμενα όπως 
ξηρούς καρπούς κ.ά  
 

 Ξαναχρησιμοποιήστε το αλουμινόχαρτο, όποτε μπορείτε  
 Χαρίστε τα παλιά σας βιβλία ή περιοδικά στο γραφείο του γιατρού σας ή στην παιδική 
βιβλιοθήκη του Δήμου σας 

 
Μην τυλίγετε το σάντουίτς σας κάθε μέρα με χαρτί ή αλουμινόχαρτο. Μπορείτε να το 
βάζετε σε ένα πλαστικό δοχείο . 

 
Αγοράστε σαπούνι κ.ά σε συσκευασίες που μπορούν να επαναγεμίσουν ή να 
ξαναχρησιμοποιηθούν 



Περιβαλλοντικό Δίκαιο και Νομοθεσία: 
   Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Εφαρμογή των Νόμων: 

Η Περίπτωση των Ανεξέλεγκτων Χωματερών στην Ελλάδα 
 

• Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι από 
τα σοβαρότερα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία.  
 

• Η κορωνίδα αυτής της αρνητικής διάκρισης είναι η ύπαρξη 
των ανεξέλεγκτων χωματερών.  

 
• Η λύση του προβλήματος μπορεί να υπάρξει και πρέπει να είναι 

πολυεπίπεδη, άμεση, ριζική και τολμηρή 
 

•  Συνεπάγεται  αλλαγή στάσης της κοινωνίας και η ειλικρινής εμπλοκή 
της συντεταγμένης πολιτείας. 



      Βασικά σημεία της κατάστασης 
και τι πρέπει να γίνει  

•  Θα έλεγα ότι η κατάσταση παραμένει στάσιμη τα 
τελευταία 2-3 χρόνια. Τα βασικά σημεία της κατάστασης 
έχουν ως εξής: 
• Υπάρχουν ακόμη 70-200 ΧΑΔΑ (σ.σ χώροι ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριμμάτων, δηλαδή χωματερές) σε όλη την 
Ελλάδα, που μπορεί να κλείσουν μέσα στο 2015. 
• Η ανακύκλωση παρά τις προσπάθειες του ΕΟΑΝ, έχει 
προχωρήσει από τα επίπεδα του 2010 και σε κάποια υλικά 
και προϊόντα δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι των σχετικών 
Οδηγιών. 
• Η κομποστοποίηση είναι ακόμη σε «νηπιακή» 
κατάσταση, ενώ η οικιακή κομποστοποίηση έχει αρχίσει να 
εφαρμόζεται σε πολύ μικρό βαθμό από τους δήμους και 
τους πολίτες. 
• Σε σχέση με Πρόληψη και Επαναχρησιμοποίηση η 
Ελλάδα είναι σχεδόν στο ΜΗΔΕΝ, ενώ άλλες δράσεις 
εναλλακτικής διαχείρισης, όπως τα Πράσινα Σημεία, η 
Διαλογή στην Πηγή κ.α. τώρα σκέπτονται οι ΟΤΑ και η 
Πολιτεία να κάνουν κάτι. 
 • Η Ελλάδα σήμερα θάβει τα σκουπίδια της κατά 82%,ανακυκλώνει κατά 16% και 
κομποστοποιεί κατά 2%, όταν ο μέσος όρος των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι:ανακυκλωση~18%, ενώ υπάρχουν και 5 χώρες που θάβουν λιγότερο από το 1% 
των απορριμμάτων τους.  



     Βασικά σημεία της κατάσταση 
και τι πρέπει να γίνει  

 
• Να δοθούν κίνητρα και αντικίνητρα για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στα 
θέματα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης σε πολλά υλικά και προϊόντα, όπως 
ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, έπιπλα κ.α. 
•Να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις σε διάφορα θέματα, όπως την εφαρμογή του Πληρώνω 
Όσο Πετάω, την δυνατότητα χωροθέτησης των Πράσινων Σημείων παντού, κ.α. 
Οι Έλληνες ανακυκλώνουν πολύ λίγο. Σήμερα ανακυκλώνουν 4-6 φορές λιγότερο από το 
μέσο όρο της Ε.Ε. Στους μπλε κάδους τοποθετείται το 5,5% των απορριμμάτων για 
ανακύκλωση, ενώ μπορεί θεωρητικά να τοποθετηθεί το 50-55% 

• Η Ελλάδα έχει πολλά να κάνει για να ξεφύγουμε από την 
σημερινή στασιμότητα, όπως π.χ.: 
• Να προχωρήσει με γρήγορα βήματα σε δράσεις 
Πρόληψης -Επαναχρησιμοποίησης  
• Να υλοποιούνται στους ΟΤΑ συστηματικά προγράμματα 
ενημέρωσης, ώστε να αυξηθεί η ανακύκλωση. 
• Να τοποθετηθεί ένας καφέ κάδος για τα οργανικά υλικά. 
• Να γίνουν αρκετές μικρές μονάδες κομποστοποίησης. 
• Τα μεγάλα έργα, που  προγραμματίζονται να κάνουν και 
αυτά ανάκτηση – ανακύκλωση υλικών και να γίνουν στο 
μισό η στο 1/3 της δυναμικότητάς τους και να μπορούν να 
παίρνουν και προδιαλεγμένα υλικά. 



 
           Τι συμβαίνει στην Ευρώπη  

     ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Τα πάντα ανακυκλώνονται 

 

     ΓΑΛΛΙΑ 
Διαχωρισμός σε ειδικούς κάδους 

 

     ΔΑΝΙΑ 
Ζεσταίνονται με αποτέφρωση 

 

     Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
Υψηλά τέλη καθαριότητας 

 



 
           Τι συμβαίνει στην Ευρώπη 

     ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
Δίνεται βάρος στον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων 
υλικών, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των απορριμμάτων 
να επαναχρησιμοποιείται. Στους ΧΥΤΑ της χώρας 
καταλήγουν μόλις 280,000 τόνοι απορριμμάτων ετησίως, 
όταν στην Ελλάδα πέφτουν πάνω από 4 εκατ. τόνοι. 

 

      ΣΟΥΗΔΙΑ 
Από το 2007 η ταφή απορριμμάτων σχεδόν 
τερματίστηκε, ενώ η ανακύκλωση έφτασε το 36%, η 
κομποστοποίηση το 12% και η ενεργειακή αξιοποίηση 
το 46%. 

 



 
           Τι συμβαίνει στην Ευρώπη 

    ΙΣΠΑΝΙΑ 
Κυριαρχεί ακόμα η ταφή, αλλά ήδη βρίσκονται σε 
λειτουργία πάνω από 15 εργοστάσια 
κομποστοποίησης. 

 

     ΙΤΑΛΙΑ 
Δίνεται μάχη, κυρίως στις βόρειες πολιτείες, για 
την ενίσχυση της ανακύκλωσης, με υψηλά 
πρόστιμα σε όσους δεν διαχωρίζουν τα 
απορρίμματα τους. Στη Ρώμη πάλι, η ανακύκλωση 
επιβραβεύεται (κατά περιόδους) με δωρεάν 
εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 





 



 



 



 



 



 



 



































 



 



 



 


































