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Η GAS THEODOROU , με έδρα την Θεσσαλονίκη (κεντρικές εγκαταστάσεις στην 
Γιαννιτσών 181, όπισθεν από ΚΤΕΛ Μακεδονίας), είναι η πρώτη εταιρία 
Αεριοκίνησης στην Ελλάδα. Ξεκίνησε την ενασχόλησή της με την Υγραεριοκίνηση 
το 1974. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, προσπάθησε να αναπτύξει υγιώς 
τη νέα , για την εποχή, τεχνολογία, επιλέγοντας να συνεργαστεί με κορυφαίους 
Οίκους Αεριοκίνησης της Ευρώπης.  

Με γνώμονα πάντα την παροχή υψηλού επιπέδου 
Υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, η GAS THEODOROU 
όλα αυτά τα χρόνια στοχεύει σε καινοτόμες και 
πρωτοποριακές τεχνικές πάνω στην Εγκατάσταση-
Συντήρηση των Αεριοκίνητων Οχημάτων, 
επιτυγχάνοντας την αναγνώριση στις συνειδήσεις των 
καταναλωτών ως η πλέον αξιόπιστη εταιρία 
Αεριοκίνησης στην Ελλάδα. 

Η πρόταση της GAS THEODOROU δεν είναι ‘’φθηνή’’. Είναι όμως η πιο 
ολοκληρωμένη. Αντιλαμβανόμενη το πόσο σημαντική επέμβαση είναι για τον 
κινητήρα η μετατροπή του σε αεριοκίνητο, η GAS THEODOROU επέλεξε να 
χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας συστήματα, τα οποία σε συνδυασμό με την 
υψηλή τεχνογνωσία των Τεχνικών της, να μπορούν να παρέχουν εγγυημένο 
αποτέλεσμα σε όλους όσους την επιλέγουν για την μετατροπή του αυτοκινήτου 
τους. 
Το ολοκληρωμένο ‘’πακέτο’’ υπηρεσιών της GAS THEODOROU συνοψίζεται σε: 
 κορυφαία Συστήματα 8ης γενεάς BORA by ZAVOLI 
 Γραπτή Εγγύηση για τον Κινητήρα και τα Μηχανικά Μέρη του Κινητήρα  
 After Sale Service σε 75 Συνεργεία σε Ελλάδα & Κύπρο. 
Η καθαρά επαγγελματική προσέγγιση της GAS THEODOROU του τομέα της 
Αεριοκίνησης, όπως είναι λογικό δεν αναγνωρίστηκε μόνο από τους καταναλωτές 
αλλά και από τους κρατικούς φορείς. Ήδη η ΔΕΠΑ έχει εξουσιοδοτήσει την GAS 
THEODOROU ως Επίσημο Εγκαταστάτη Συστημάτων Φυσικού Αερίου Κίνησης, 
ενώ Δήμοι και Περιφέρειες ανά την Ελλάδα την εμπιστεύονται για την μετατροπή 
του Κρατικού & Δημόσιου Στόλου Οχημάτων. 
 
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την GAS THEODOROU στο επίσημο site της 
εταιρίας www.autogas.gr 

  – η πρώτη εταιρία Υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/


3 

Η εταιρία ZAVOLI, μια εκ των κορυφαίων εταιριών Συστημάτων Αεριοκίνησης, 
υπήρξε η πρώτη εταιρία που διέθεσε Συστήματα μετατροπής σε Αεριοκίνηση για 
Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες (Direct Injection), τους γνωστούς (για την VE 
Group) FSi- TSi- TFSI. 
Η εταιρία ZAVOLI, διαθέτει για κάθε Τύπο Κινητήρα συγκεκριμένο Σύστημα, ενώ 
για κάθε Κωδικό Κινητήρα συγκεκριμένο Λογισμικό, ώστε να διασφαλίζει πως 
μετά την μετατροπή, ο Κινητήρας θα μπορεί σε όλο το φάσμα λειτουργίας ων 
στροφών και των φορτίων, να δουλεύει στο Εναλλακτικό Καύσιμο (Ε.Κ.) με τις 
ίδιες επιδόσεις και συνθήκες λειτουργίες, με τις αντίστοιχες της βενζίνης. 

H εταιρία ZAVOLI διαθέτει δύο (2) Σειρές Συστημάτων για Άμεσου Ψεκασμού 
Κινητήρες: 
Σειρά Συστημάτων Alisei Direct – συστήματα 7ης γενεάς 
Σειρά Συστημάτων Bora Direct – συστήματα 8ης γενεάς 
Βάση του Κωδικού Κινητήρα και του Med ECU βενζίνης, επιλέγεται το κατάλληλο 
Σύστημα διασφαλίζοντας την σωστή λειτουργία του Κινητήρα στο Ε.Κ. 
Οι διαφορές των δύο Συστημάτων, έγκειται στην κατανάλωση της βενζίνης κατά 
την λειτουργία του Κινητήρα με Ε.Κ. Στο Σύστημα Alisei Direct, η συμμετοχή της 
βενζίνης από ένα φάσμα υψηλών στροφών/φορτίων είναι μεγαλύτερη, ενώ στο 
Σύστημα Bora Direct χαμηλότερη, προσδίδοντας μεγαλύτερη εξοικονόμηση. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Κινητήρας δύναται σε όλο το φάσμα λειτουργίας του να 
δουλεύει απρόσκοπτα στο Ε.Κ. χαρίζοντας τεράστια εξοικονόμηση στο χρήστη. 
Παράλληλα, οι επιδόσεις και οι τελικές του Κινητήρα παραμένουν ακριβώς ίδιες 
με τις αντίστοιχες της βενζίνης, σε όλο το φάσμα λειτουργίας του Κινητήρα. 
Κόστος / Χρόνος μετατροπής 
Η μετατροπή ενός Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρα διαρκεί (αναλόγως τον Κινητήρα) 
από 2 έως και 3 ημέρες. Το κόστος μετατροπής εξαρτάται από τον Κινητήρα (και 
το σύστημα που επιλέγεται) και ανέρχεται από 1.080,00€ έως και 1.830,00€ 
(πέραν ΦΠΑ). 
Μπορείτε να ενημερωθείτε για το δικό σας αυτοκίνητο, από το Τεχνικό Τμήμα 
της GAS THEODOROU στο 2310.523131 ή στο info@autogas.gr 
 

Συστήματα Αεριοκίνησης για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες 

Η υψηλή ποιότητα των Συστημάτων ZAVOLI διασφαλίζει 
τους καταναλωτές με γραπτή Εγγύηση τόσο για τα 
Εξαρτήματα του Συστήματος όσο και για την καλή 
λειτουργία του Κινητήρα, για δύο (2) έτη ή για 
100.000χλμ. 
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Πολιτικές Κινήτρων για την μετατροπή αυτοκινήτων σε 
Αεριοκίνηση (Υγραεριοκίνηση/LPG-Φυσικό Αέριο/CNG) 

● Γιατί δίνονται από τις κυβερνήσεις Κίνητρα για την μετατροπή 
οχημάτων σε Αεριοκίνηση ●Τι ισχύει στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης; ●Τι ισχύει στην Ελλάδα 

Εδώ και χρόνια, η GAS THEODOROU προσπαθεί να πείσει τα Αρμόδια 
Υπουργεία Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Οικονομίας, να συσταθεί μια 
Επιτροπή παροχής Κινήτρων μεταστροφής του κοινού προς τα Αέρια 
Καύσιμο, κυρίως λόγω των Οικολογιών Ωφελειών που έχει η 
Αεριοκίνησης στο Περιβάλλον. Έχοντας έρθει σε επαφή με όλους τους 
Αρμόδιους φορείς, η GAS THEODOROU έχει ετοιμάσει και 
παρουσιάσει μια Μελέτη που αναλύει διεξοδικά τα Κίνητρα που 
δίνουν οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. στους ιδιώτες & επιχειρήσεις να 
επιλέξουν Αέρια Καύσιμα στα αυτοκίνητά τους, αλλά και τι ισχύει και 
στον υπόλοιπο κόσμο.  
Οι κυβερνήσεις των άλλων προοδευτικών χωρών, ασπαζόμενοι την 
μεγάλη ωφέλεια της Αεριοκίνησης τόσο στο Περιβάλλον (μείωση 
ρύπων) όσο και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της, παρέχουν 
διάφορες πολιτικές  κινήτρων στους πολίτες τους, για να μετατρέψουν 
τα αυτοκίνητά του από βενζινοκίνητα σε Υγραεριοκίνηση 
(Autogas/LPG) ή Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG). Τα κίνητρα αυτά 
προκύπτουν μέσω Επιδοτήσεων στο κόστος μετατροπής, μειωμένα 
Τέλη Κυκλοφορίας, δωρεάν παρκάρισμα, είσοδος σε Δακτύλιο και 
πολλά άλλα. 
Δυστυχώς στην Ελλάδα, η προώθηση και προβολή των ωφελειών της 
Αεριοκίνησης γίνεται αποκλειστικά από ιδιωτικές εταιρίες του χώρου. 
Η GAS THEODOROU κατέθεσε πριν λίγο καιρό ένα αναλυτικό πλάνο 
παροχής Κινήτρων στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο 
Ενέργειας, για μείωση των Τελών Κυκλοφορίας στα Αεριοκίνητα 
οχήματα, και αναμένει εδώ και μήνες τα Αρμόδια Υπουργεία να μας 
καλέσουν για μια ουσιαστική συζήτηση πάνω στην υλοποίηση του 
προγράμματος. Ευελπιστούμε πως σε αυτό το θέμα, η χώρα μας θα 
αποδείξει πως όντως συνάδει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 



Είναι πλέον θεσμός η συμμετοχή της GAS THEODOROU στην Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου συμμετέχει ανελλιπώς εδώ και δεκαετίες. 
Και φέτος, η εταιρία μας συμμετέχει στην ΔΕΘ, με ένα εντυπωσιακό 
εξωτερικό χώρο, μπροστά από το περίπτερο 16, δίπλα από το 
περίπτερο του Μετρό Θεσσαλονίκης – το οποίο ακόμη περιμένουμε να 
γίνει. 
 
 
 
 
 
 
 
Και φέτος, στο περίπτερό μας μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να 
ενημερωθούν για τα Εναλλακτικά Καύσιμα Κίνησης των Οχημάτων τους 
(Υγραεριοκίνηση LPG – Φυσικό Αέριο Κίνησης CNG), καθώς μέσα στο 
χώρο του περιπτέρου, θα βρίσκονται δύο (2) οχήματα με μετατροπή 
για επίδειξη. 
Παράλληλα , οι καταρτισμένοι συνεργάτες μας θα βρίσκονται κάθε 
ημέρα διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση όλων των επισκεπτών μας. 
Και για τους μικρούς μας φίλους, φέτος, υπάρχουν και πολλές 
εκπλήξεις. 
Κρατήσαμε όμως την μεγαλύτερη έκπληξη για τους μεγαλύτερους, μιας 
και η GAS THEODOROU αποφάσισα κατά την διάρκεια της ΔΕΘ 2019, να 
παρέχει μια SUPER Προσφορά για την μετατροπή των αυτοκινήτων τους 
είτε σε LPG είτε σε CNG. 
Σας περιμένουμε για να σας ενημερώσουμε. 
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Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 
λειτουργεί από τις 08/09 έως και τις 
15/09 και ώρες 16:00-21:00 Δευ-Παρ 
ενώ Σαββατο και Κυριακή από τις 
10:00 έως τις 22:00 
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ – μια πολύ σοβαρή επέμβαση στο 

Τι πρέπει να προσέξω; Ποιοι παράγοντες διασφαλίζουν την σωσ 
Υπάρχουν ‘’απαγορευμένα’’ αυτοκίνητα στην Αεριοκίνηση; Πως 

Η μετατροπή ενός Κινητήρα σε Εναλλακτικό Καύσιμο (Υγραεριοκίνηση/LPG ή 
Φυσικό Αέριο Κίνησης/CNG), είναι μια πολύ σοβαρή επέμβαση στο χώρο 
Καύσης του Κινητήρα, κατά κάποιο τρόπο στην ‘’καρδιά’’ του Κινητήρα μας. 
Ακριβώς για αυτό το λόγο, η διαδικασία μετατροπής θα πληρεί αρκετά κριτήρια 
που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Κινητήρα με το νέο Καύσιμο 
(LPG ή CNG) ώστε να διασφαλίζεται η τεράστια εξοικονόμηση που το 
Εναλλακτικό Καύσιμο προσφέρει σε σχέση με τη βενζίνη. 
Ποιοι παράγοντες όμως είναι αυτοί που διασφαλίζουν την επιτυχή μετατροπή 
ενός Κινητήρα σε Αεριοκίνηση; 

Ποιότητα Συστήματος 
Ο πρώτος & σημαντικότερος παράγοντας που διασφαλίζει την σωστή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Κινητήρα, μετά την μετατροπή, είναι το Σύστημα 
Αεριοκίνησης που θα τοποθετηθεί και πιο συγκεκριμένα κατά πόσο το Σύστημα 
καλύπτει πλήρως (η λέξη πλήρως είναι κομβική λέξη) τις προδιαγραφές 
λειτουργίας που έχει ο συγκεκριμένος Κινητήρας στην βενζίνη. Ο κάθε 
Κινητήρας, έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας, που συνεπάγεται 
πως και το Σύστημα που θα επιλεχθεί να τοποθετηθεί θα πρέπει απαραιτήτως 
να καλύπτει πλήρως αυτές τις προδιαγραφές και συγκεκριμένα, σε όλο το 
φάσμα λειτουργίας του Κινητήρα (σε όλο το φάσμα λειτουργίας των στροφών 
και των φορτίων). Η μη σωστή επιλογή Συστήματος, συνεπάγεται την μη κάλυψη 
αυτών των προδιαγραφών, με αποτέλεσμα ο Κινητήρας να παρουσιάζει 
προβλήματα λειτουργίας και (πιθανών) βλάβες. Η επιλογή του Συστήματος 
οφείλει να γίνεται με βάση τις απαιτήσεις λειτουργίας του Κινητήρα και όχι με 
βάση πχ το κόστος του Συστήματος ή την διαθεσιμότητά του. Πολλές φορές, ο 
μη γνώστης, θεωρεί πως ‘’όλα τα συστήματα είναι ίδια’’ και  επιλέγει το 
Σύστημα βάση κόστους ή διαθεσιμότητας. Ο πραγματικός γνώστης όμως, 
αντιλαμβάνεται πως η επιλογή του Συστήματος γίνεται βάση του Κινητήρα, και 
μόνον του Κινητήρα. 

Ποιότητα Εγκατάστασης-Ρύθμισης 
Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Κινητήρα με την μετατροπή του σε 
Αεριοκίνηση, είναι η Ποιότητα της Εγκατάστασης και κυρίως η σωστή Ρύθμιση 
λειτουργίας του Συστήματος. 
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χώρο καύσης του Κινητήρα του αυτοκινήτου μου 

τη λειτουργία του Κινητήρα με το Εναλλακτικό Καύσιμο; 
μπορώ να γνωρίζω πως δεν θα έχω προβλήματα στο μέλλον;  

Όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι της GAS THEODOROU, το καλύτερο Σύστημα να 
έχεις στα χέρια σου, δεν τοποθετείται μόνο του. Ο Τεχνικός που θα το 
τοποθετήσει και ,κυρίως, θα το ρυθμίσει (ρύθμιση λειτουργίας) οφείλει να 
γνωρίζει όλα τα ‘’μυστικά’’ και να τηρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές  
που διασφαλίζουν πως ο Κινητήρας θα λειτουργήσει με το Υγραέριο, όπως θα 
λειτουργούσε και με τη βενζίνη. 
Η ποιότητα της Ρύθμισης λειτουργίας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. 
Απαιτεί μεγάλη εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση. Για αυτό και ουσιαστικά, είναι 
το Α και το Ω του επιθυμητού αποτελέσματος. 

Σωστή Συντήρηση 
Και εφόσον όλα πάνε καλά, και η μετατροπή του Κινητήρα μας γίνει σωστά και 
εγγυημένα, δεν σημαίνει πως τελειώσαμε. Και το σύστημα Αεριοκίνησης 
απαιτεί συντήρηση, κάτι που πλέον είναι στην ευθύνη του εκάστοτε κατόχου 
του οχήματος. Η συντήρηση του Συστήματος (κάθε 12 μήνες ή κάθε 20.000χλμ 
από την προηγούμενη) οφείλει να τηρείται επακριβώς από τον κάτοχο του 
οχήματος, ώστε να διασφαλίζεται  η σωστή λειτουργία του Συστήματος, και με 
τη σειρά του η σωστή λειτουργία του Κινητήρα. 

Πως μπορώ να γνωρίζω; 
Η αγορά της Αεριοκίνησης είναι γεμάτη από επιλογές διαφόρων συστημάτων, 
διαφόρων προτάσεων, διαφόρων κοστολογίων. Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει 
να κάνει αρχικώς μια πολύ σοβαρή έρευνα για την επιλογή Συστήματος ή και 
Συνεργείου για το αυτοκίνητό του. Και βεβαίως, σε αυτή την έρευνα δεν 
χρειάζεται απαραιτήτως ο ενδιαφερόμενος να έχει τεχνικές γνώσεις. Όπως 
ξεκαθαρίζουμε εμείς οι άνθρωποι της GAS THEODOROU, ένα σημαντικό κριτήριο 
που μπορεί εύκολα να θέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος για να κρίνει μια πρόταση 
προς μετατροπή του αυτοκινήτου σε Αεριοκίνηση ως σωστή ή επικίνδυνη, είναι 
το θέμα της Εγγύησης. Μια Εγγύηση που δεν καλύπτει και τον Κινητήρα (δηλαδή 
την απρόσκοπτη λειτουργία του) πέραν την κάλυψη του Συστήματος, σίγουρα 
δεν διασφαλίζει ούτε την ποιότητα λειτουργίας του Συστήματος ούτε βεβαίως 
κατά πόσο αυτή θα επηρεάσει αρνητικά τον Κινητήρα μας.  
Το να διευκρινίζεται εκ των προτέρων, τι Εγγύηση για την λειτουργία του 
Κινητήρα που παρέχει μια πρόταση προς μετατροπή, είναι το κυριότερο 
στοιχεία αξιολόγησης της κάθε πρότασης. 
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11ο Street Mode Festival – 27-28-29/09/2019  

Το καλύτερο φεστιβάλ της Ελλάδος, επιστρέφει για 11η χρονιά στην πιο 
ολοκληρωμένη μορφή του, με πολλές συναυλίες και πολλές δράσεις της street 
κουλτούρας, δημιουργώντας την απόλυτη εμπειρία της χρονιάς!!! 

Το 11ο Street Mode Festivan θα διεξαχθεί το 
τριήμερο 27-28-29 Σεπτεμβρίου στο Λιμάνι 
Θεσσαλονίκης και συμπεριλαμβάνει σπουδαία 
ονόματα της Ska μουσικής σκηνής. 
 
Οι Skap-P στο Street Mode Festival!!!Το γνωστό 
ska punk συγκρότημα από την Ισπανία, 
επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για μια 
αποκλειστική εμφάνιση, 10 ολόκληρα χρόνια 
μετά την τελευταία τους συναυλία. 
 

Pussy Riot – το παγκοσμίου φήμης γυναικείο συγκρότημα με το φεμινιστικό του 
στίχο και την επαναστατική του σκηνική παρουσία, έρχεται να ταράξει τα νερά 
και να δημιουργήσει πρωτόγνωρες εικόνες στο κοινό της Θεσσαλονίκης. 
Dubioza Kolektiv – από την Βοζνία-Ερζεγοβίνη, το συγκρότημα με τις πιο 
δυναμικές ζωντανές εμφανίσεις, έρχεται για 2η φορά στο Street Mode Festival. 
Reggae, Ska, Hip-Hop, Electronic Punk, με βαλκανικές επιρροές και ανεξάντλητη 
ενέργεια επί σκηνής!!! 
Subcarpati Mc Bean – Hip-Hop, Dub, Trip-Hop, Dubster με επιρροές από την 
ρουμάνικη παράδοση, δημιουργούν ένα καινοτόμο και εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
 
Το φετινό Street Mode Festival ήδη ξεπέρασε τον εαυτό του!!! 
Πάνω από 120 μουσικά συγκροτήματα, με 6 μουσικές σκηνές, after parties, DJ, 
προβολές ντοκιμαντέρ και φυσικά πολλές δράσεις της Street κουλτούρας, όπως 
skate, parkour, graffiti, θα χαρίσουν μοναδική φεστιβαλική εμπειρία σε όλους 
τους επισκέπτες!!! 
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Θάλασσες από πλαστικό μέχρι το 2050 

Πώς θα αντιδρούσες στη σκέψη ότι σε μερικά χρόνια η Μεσόγειος θα έχει 
περισσότερα πλαστικά σκουπίδια από ότι ψάρια ως το 2050; 
Γνωρίζεις ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού 
καταλήγουν στη θάλασσα, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε λεπτό καταλήγει στη 
θάλασσα ποσότητα σκουπιδιών ίση με ένα φορτηγό; 

 
Η κατάσταση στις θάλασσες φαίνεται να 
γίνεται όλο και πιο σοβαρή, ενώ με το 
πέρασμα του χρόνου, αν δεν ληφθούν 
άμεσα μέτρα η ποσότητα των σκουπιδιών 
που απορρίπτονται στην θάλασσα θα 
διπλασιαστεί. 

Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά: Η παραγωγή πλαστικού έχει 20πλασιαστεί 
από το 1964, ενώ έφτασε τους 311 εκατομμύρια τόνους το 2014. Οι αριθμοί 
αυτοί αναμένεται να αυξάνονται με το πέρασμα των χρόνων, αυξάνοντας 
παράλληλα και την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων . 
Πέρα από τη συνεχή ανάγκη για όλο και περισσότερο πλαστικό, πρόβλημα 
αποτελεί και σε πολλές περιπτώσεις η μη επιτυχής διαχείριση πλαστικού. 
Η πλειονότητα του πλαστικού δεν ανακυκλώνεται επιτυχώς, ενώ σύμφωνα με 
έρευνες μόνο το 5% ανακυκλώνεται, το 40% στέλνεται σε χωματερές και το 1/3 
καταλήγει πίσω στο περιβάλλον και ειδικά στις θάλασσες. 
Για να μην φτάσουμε στο σημείο οι θάλασσες μας να έχουν περισσότερα 
πλαστικά από ότι ψάρια θα πρέπει να αναλάβουμε άμεσα δράση αλλάζοντας 
τον τρόπο που βλέπουμε και χρησιμοποιούμε το πλαστικό.   
Μια κίνηση έγινε από το Ellen MacArthur Foundation με «το όραμα μιας 
παγκόσμιας οικονομίας στην οποία το πλαστικό δεν θα αποτελεί μέρος των 
σκουπιδιών, ενώ η αλλαγή αυτή θα περιγράφεται με συγκεκριμένα βήματα». 
Το όραμα αυτό είναι χτισμένο στην εφαρμογή των αρχών μιας κυκλικής 
οικονομίας στην παγκόσμια ροή πλαστικού, η οποία θα μπορεί να αλλάξει τον 
τρόπο απόρριψης του και να μειώσει τα ποσοστά που καταλήγουν στη 
θάλασσα.  Θα πρέπει η το μοντέλο διαχείρισης πλαστικού να προωθεί την 
αναγέννηση και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, ώστε σταδιακά να 
μειωθεί το μέγεθος των απόβλητων. 
Βοήθησε και εσύ να αλλάξει η κατάσταση αυτή με το να μειώσεις τη χρήση 
του  πλαστικού στην καθημερινότητά σου. Αν η κατάσταση δεν αλλάξει άμεσα, 
το θαλάσσιο περιβάλλον θα υποστεί τεράστια καταστροφή.  

http://kalyterizoi.gr/mission/plastiko-ohi-den-einai-fantastiko
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