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Τι περιλαμβάνει η μετατροπή 
σε Υγραεριοκίνηση; 

Τι πρέπει να γνωρίζεις πριν 
επιλέξεις την μετατροπή του 

αυτοκινήτου σου σε Αεριοκίνηση; 

LPG 
που; 

Μετατρέπονται όλα τα 
αυτοκίνητα σε Αεριοκίνηση; 

Τι απαντούν οι Ειδικοί. 
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Η μετατροπή σε Αεριοκίνηση είναι μια πολύ σοβαρή επέμβαση πάνω 
στον Κινητήρα, δηλαδή στην «καρδιά» του οχήματος. Όλοι οι 
Κινητήρες δεν είναι ίδιοι. Διαθέτουν διαφορετικές προδιαγραφές, 
διαφορετικές απαιτήσεις. 
Οι κορυφαίοι Οίκοι Αεριοκίνησης, απαντώντας σε αυτή την 
ποικιλομορφία Κινητήρων, διαθέτουν μια εξίσου μεγάλη Ποικιλία 
Συστημάτων Αεριοκίνησης. Για κάθε τύπο Κινητήρα δηλαδή, 
διαθέτουν και μια συγκεκριμένη Τεχνική Πρόταση, ένα συγκεκριμένο 
Σύστημα Αεριοκίνηση, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις ιδιαίτερες 
προδιαγραφές και ξεχωριστές απαιτήσεις που έχει ο Κινητήρας που 
μας ενδιαφέρει.  

Αυτό στην ουσία σημαίνει πως δεν 
υπάρχει “απαγορευμένο αυτοκίνητο για 
την Υγραεριοκίνηση”, αλλά αντίθετα, 
υπάρχει “για κάθε τύπο Κινητήρα, το 
κατάλληλο Σύστημα Αεριοκίνησης’’, το 
οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου Κινητήρα.  

Στην Αεριοκίνηση, οφείλει ο Επαγγελματίας Εγκαταστάτης να επιλέγει 
το κατάλληλο Σύστημα κάθε τύπο Κινητήρα. Στην ουσία, το ποιό 
Σύστημα θα τοποθετηθεί σε ένα αυτοκίνητο, δεν το επιλέγει ούτε ο 
ιδιοκτήτης (ο οποίος συνήθως επιλέγει το “πιο φθηνό”) ούτε ο 
Εγκαταστάτης – το ποιό Σύστημα πρέπει να τοποθετηθεί, το επιλέγει 
ο Κινητήρας του Οχήματος. 
Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές: 
Ένας Εγκαταστάτης Συστημάτων Αεριοκίνησης, που ενεργεί κατά 
αυτόν τον τρόπο, επιλέγοντας δηλαδή το Σύστημα βάση του Κινητήρα 
που έχει κάθε φορά μπροστά του, δεν θα διστάσει να παρέχει Γραπτή 
Εγγύηση για τον Κινητήρα και τα Μηχανικά Μέρη του Κινητήρα. Κάθε 
σοβαρή πρόταση, θα πρέπει να συνοδεύεται από Εγγύηση και του 
Κινητήρα. 

Υπάρχουν ‘’απαγορευμένοι’’ Κινητήρες στην Αεριοκίνηση; 
Μετατρέπονται όλοι οι Κινητήρες; 
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Η GAS THEODOROU είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με 
μετατροπές κινητήρων σε Εναλλακτικά Καύσιμα. Με εμπειρία από το 1974, 
όλα τα χρόνια λειτουργίας της πρωτοπορεί στις εξελίξεις της ελληνικής αλλά 
και παγκόσμιας αγοράς Αεριοκίνησης, προβάλλοντας και προωθώντας όλα 
τα οφέλη των Εναλλακτικών Καυσίμων τόσο στο οικονομικό όσο κυρίως στο 
οικολογικό επίπεδο. 
Συνεργάζεται με κορυφαίους Οίκους Αεριοκίνησης της παγκόσμιας αγοράς, 
διασφαλίζοντας την παροχή υψηλής ποιότητας υλικών & εξαρτημάτων, ενώ 
παράλληλα επενδύει και στο ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδεύοντας και 
πιστοποιώντας Τεχνίτες Αερίων Καυσίμων σε όλη την Ελλάδα. 
Η ολοκληρωμένη πρόταση της GAS THEODOROU για την μετατροπή ενός 
βενζινοκινητήρα σε Εναλλακτικό Καύσιμο (Υγραεριοκίνηση ή Φυσικό Αέριο 
Κίνησης) χαρακτηρίζεται από: 
 Κορυφαία Συστήματα Αεριοκίνησης – Υψηλής Ποιότητας Προϊόντα 
 Γραπτή Εγγύηση τόσο για τα Εξαρτήματα όσο και για τον Κινητήρα 
 After Sale Service σε όλη την Ελλάδα, μέσω το Δικτύου GAS SERVICE 

Το Δίκτυο Συμβεβλημένων Συνεργείων GAS SERVICE είναι 
το μοναδικό Δίκτυο Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, με 75 
Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία από άκρη σε άκρη της χώρας. 
Τα Συμβεβλημένα Συνεργεία είναι Εκπαιδευμένα και 
Πιστοποιημένα από την GAS THEODOROU για να 
προσφέρουν τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλους 
τους καταναλωτές ενώ παράλληλα η κοινή Εγγύηση 
παρέχει την διασφάλιση της επένδυσης σε όλους τους 
Πελάτες του Δικτύου. 

Η πρωτοποριακή παρουσία της GAS THEODOROU όλα αυτά τα χρόνια στην 
Ελληνική αγορά, έχει τιμηθεί από όλους τους συσχετιζόμενους με την 
Αεριοκίνηση φορείς, ενώ έχει κερδίσει τις καρδιές και την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών, μέσα από τις άνω των 35.000 μετατροπών που έχει 
ολοκληρώσει τα τελευταία χρόνια. 
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Μετατροπή σε Υγραεριοκίνηση (LPG/Autogas) ή Φυσικό Αέριο 

Κίνησης (CNG) - Ποιοι παράγοντες διασφαλίζουν την σωστή 
λειτουργία ενός οχήματος με Αέριο Καύσιμο; 

Αποφάσισες να μετατρέψεις το αυτοκίνητό σου σε Αεριοκίνηση (Υγραεριοκίνηση 
ή Φυσικό Αέριο Κίνησης). Τα οφέλη είναι μεγάλα τόσο στο οικονομικό όσο και στο 
οικολογικό τομέα. Παρ’ αυτά, διαπιστώνεις πως πολλοί καταναλωτές εκφράζουν 
δυσαρέσκεια για την μετατροπή των δικών τους αυτοκινήτων, μιας και αυτή 
προξένησε αρκετά προβλήματα στους Κινητήρες τους. Τι θα πρέπει λοιπόν να 
προσέξεις κατά την έρευνα που θα κάνεις;  
 Καλή λειτουργία του Κινητήρα στη βενζίνη. 
Η μετατροπή δεν επιβαρύνει τον Κινητήρα, ούτε όμως τον βελτιώνει. Η επέμβαση 
αφορά επέμβαση στο χώρο καύσης, δίνοντας την δυνατότητα στον Κινητήρα να 
δουλεύει όπως στη βενζίνη, απλά με ένα διαφορετικό καύσιμο. Όπως γίνεται 
λοιπόν κατανοητό, απαραίτητη προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του Κινητήρα 
με το Αέριο Καύσιμο, είναι πρωτίστως ο Κινητήρας να δουλεύει σωστά στη 
βενζίνη. Για αυτό το λόγο, η συντήρηση του Κινητήρα στο κομμάτι της βενζίνης, 
πρέπει να συνεχίζεται να τηρείται και μετά την μετατροπή. 
 Σωστή επιλογή Συστήματος 
Ο κάθε Κινητήρας έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας. Για αυτό το 
λόγο, το Σύστημα που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις 
προδιαγραφές λειτουργίας του συγκεκριμένου Κινητήρα. Στην ουσία, το σύστημα 
το επιλέγει ο κινητήρας του οχήματος και αυτή η επιλογή γίνεται βάση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών λειτουργίας του Κινητήρα. Η διασφάλιση της σωστής 
επιλογής συστήματος συνεπάγεται και Γραπτή Εγγύηση για την Καλή Λειτουργία 
του Κινητήρα (και όχι απλά Εγγύηση Υλικών). 
 Εξουσιοδοτημένος Εγκαταστάτης 
Η επέμβαση είναι μια σημαντική υπόθεση. Θα πρέπει να επιλέξετε με προσοχή 
ποιον θα εμπιστευθείτε το αυτοκίνητό σας για την μετατροπή και αυτή η επιλογή 
δεν πρέπει να γίνει με βάση το κόστος ή τους ευέλικτους τρόπους εξόφλησης, 
αλλά κυρίως την εμπειρία και την διασφάλιση (μέσω Εγγύησης για την καλή 
λειτουργία του Κινητήρα) που θα σας παρέχει ο Εγκαταστάτης.  
 Επώνυμο Brand Συστήματος 
Η επιλογή ενός επώνυμου Brand Συστήματος, μπορεί κοστολογιακά να είναι 
ακριβότερη από ένα NoName σύστημα, αλλά διασφαλίζει την δυνατότητα 
Υποστήριξης, διαθεσιμότητας Ανταλλακτικών, Αναβαθμίσεων, κάτι που στα 
NoName συστήματα δημιουργούν συνεχώς προβλήματα, κυρίως  λόγω της 
αδυναμίας τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση) αλλά και την έλλειψη 
ανταλλακτικών. 
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Κορυφαίο Σύστημα 
Αεριοκίνησης 

Η ZAVOLI και η GAS THEODOROU διαθέτουν για την ελληνική αγορά το 
Κορυφαίο Σύστημα Αεριοκίνησης (Υγραέριο ή Φυσικό Αέριο Κίνησης) 
BORA by ZAVOLI χαρίζοντας τα οφέλη του νέου Αναβαθμισμένου 
Προϊόντος σε κάθε τύπο αυτοκινήτου. 
Η νέα συσκευή BORA by ZAVOLI διατίθεται για κινητήρες MultiPoint 
Injection  αλλά και Direct Injection. 
Καινοτομίες: 
Το Σύστημα BORA by ZAVOLI έχει καινοτόμα, αναβαθμισμένα 
χαρακτηριστικά τα οποία συνοψίζονται σε: 
-Νέο Αναβαθμισμένο Λογισμικό, με δυνατότητα αυτό-διάγνωσης και αυτό-
ρύθμισης. Η νέα Μονάδα Ηλεκτρονικού Ελέγχου (ECU) Αεριοκίνησης BORA 
S32 

 έχει αναβαθμισμένο Λογισμικό ικανό να εξομοιώνει 
πλήρως τις Ρυθμίσεις στο Αέριο με τις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις της βενζίνης. Συγχρόνως, το νέο Λογισμικό 
δίνει την δυνατότητα ρύθμισης ένα-προς-ένα τα Μπεκ 
του Αερίου, το κάθε ένα ξεχωριστά σύμφωνα με το 
αντίστοιχο Μπεκ της βενζίνης, επιτυγχάνοντας απόλυτη 
ταύτιση στον ψεκασμό καυσίμου με τις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις. 

- Νέοι Εγχυτές (Μπεκ) Αερίου Τύπου Injection PAN JET. Οι 
Νέοι Εγχυτές Αερίου PANJET δεν είναι τύπου 
Ηλεκτροβαλβίδας, αλλά τύπου Injection (καθαρό Μπεκ - 
όπως της βενζίνης). Δεν αποτελούνται εσωτερικά από 
κινούμενα μέρη (αποφεύγοντας φθορά λόγω χρόνιας 
χρήσης ή λόγω κακής ποιότητας καυσίμου), αλλά 
αποτελείται από εσωτερικούς παλλόμενους μαγνήτες 
(παλμικά Μπεκ) που παρέχουν μεγαλύτερη ταχύτητα 
στην λειτουργία του Μπεκ, πιάνοντας πλέον το άνοιγμα 
των Μπεκ της βενζίνης στις υψηλές στροφές, παρέχοντας 
στην τελική μεγαλύτερη εξοικονόμηση στο καύσιμο του 
Αερίου.               



Η μετατροπή ενός Κινητήρα σε Κίνηση με Αέριο Καύσιμο, είναι μια πολύ 
σημαντική επέμβαση στο χώρο καύσης του Κινητήρα. 
Η όλη επέμβαση αφορά παράλληλη τοποθέτηση του Συστήματος 
Αεριοκίνησης στον υπάρχων Κινητήρα, ώστε να δίδεται η δυνατότητα ο 
Κινητήρα να λειτουργεί με τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας τόσο στο 
Αέριο όσο και στη βενζίνη. 
Η Τοποθέτηση χωρίζεται σε δύο (2) μέρη – το μπροστά μέρος και το πίσω. 
Στο μπροστά μέρος του Οχήματος, στον Κινητήρα, τοποθετούνται τα 
Ηλεκτρονικά Μέρη του Συστήματος, ήτοι η Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου 
(Εγκέφαλος, Πλεξούδα), οι Εγχυτές (μπεκ) Αερίου), ο Υποβιβαστής Πίεσης & 
η Βαλβίδα Ασφαλείας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο πίσω μέρος, τοποθετείται η Δεξαμενή Καυσίμου και μέσα στην Δεξαμενή 
τοποθετείται η Πολυβαλβίδα Ασφαλείας. 
Τέλος, τοποθετείται εσωτερικά στο ταμπλό του Οχήματος ένας 
Δείκτης/Διακόπτης για την Εναλλαγή καυσίμου, ενώ εξωτερικά στο πίσω 
μέρος τοποθετείται η μονάδα πλήρωσης της Δεξαμενής (είτε δίπλα από την 
μονάδα πλήρωσης βενζίνης είτε κάτω στον προφυλακτήρα). 
Όλοι οι Σωλήνες και τα Κολάρα που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα 
κατά το Πρότυπο 67R (Παγκόσμιο Πρότυπο LPG) ενώ τα rakor και οι 
σύνδεσμοι είναι ειδικών προδιαγραφών.  

6 
Μετατροπή Κινητήρα σε Κίνηση με Υγραέριο (LPG/Autogas) 
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Με την μετατροπή του ενός βενζινοκινητήρα σε Αεριοκίνητο (Υγραεριοκίνηση-
LPG ή Φυσικό Αέριο Κίνησης-CNG), επιτυγχάνεται σαφέστατα μια πιο 
οικονομική λειτουργία του αυτοκινήτου μας (εξοικονόμηση από 50-70%), 
παράλληλα όμως επιτυγχάνεται και μια πιο οικολογική λειτουργία του 
(μειωμένοι ρύποι, καυσαέρια, κτλ). Μπορούμε όμως και εμείς οι ίδιοι, με τον 
τρόπο οδήγησής μας να ενισχύσουμε την πιο οικολογική λειτουργία του 
αυτοκινήτου μας. 
 
Τι είναι η Οικολογική Οδήγηση;  

Ως Οικολογική Οδήγηση εννοούμε τον τρόπο οδήγησης που 
μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τι επιτυγχάνει; 
χαμηλότερους ρύπους (φαινόμενο θερμοκηπίου), μείωση  

κατανάλωσης βάση προδιαγραφών λειτουργίας κινητήρα, μείωση 
ηχορύπανσης αλλά και ελαχιστοποίηση ατυχημάτων και βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας. 
 
 
Πως επιτυγχάνεται;  
 σταθερή οδήγηση με 2-2,5000 στροφές 
 αποφυγή άσκοπων φρεναρισμάτων ή αλλαγής ταχυτήτων 
 ομαλή επιβράδυνση του οχήματος 
 σβήσιμο της μηχανής σε σύντομες στάσεις (άνω του 1 λεπτού) 
 σωστή και σταθερή συντήρηση του οχήματος και κυρίως των ελαστικών. Τα 
σωστά ελαστικά μειώνουν την κατανάλωση του κινητήρα 
 συνετή χρήση κλιματισμού – να μην ρυθμίζεται κάτω των 23ο C. 
 ομαλή οδήγηση – η επιτάχυνση ή το απότομο φρενάρισμα πριν από 
στροφές, αυξάνει την κατανάλωση. 
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Η Οδύσσεια στο NOESIS 

Οι εταιρείες Dream Workers και Eksagon Exhibitions, μαζί με τον Γιάννη Σερβετά 
μας προσκαλούν όλους, να μοιραστούμε το ταξίδι και τις περιπέτειες του 
πολυμήχανου βασιλιά, μέσα από μια βιωματική εμπειρία, που συνδυάζει την 
ψυχαγωγία και την εκπαίδευση με έναν μοναδικό τρόπο. 
Με συμμάχους τις συμβουλές του μάντη Τειρεσία και τα ψιθυριστά λόγια της 
θεάς Αθηνάς, μικροί και μεγάλοι, οικογένειες, εκπαιδευτικοί και μαθητές των 
σχολείων θα ζήσουν περιπέτειες ομηρικών διαστάσεων δίπλα στον πολυμήχανο 
Οδυσσέα.   
Σ’ έναν χώρο μεταμορφωμένο σε σκηνικό της αρχαιότητας, με τρισδιάστατα 
μηχανοκίνητα ομοιώματα των θηρίων και των τεράτων, θα ζωντανέψουν 
μπροστά στα μάτια μας οι θεοί του Ολύμπου, οι σύντροφοι του Οδυσσέα αλλά 
και η Κίρκη, η Σκύλα και η Χάρυβδη, οι Λαιστρυγόνες, οι Κύκλωπες και οι 
Σειρήνες, ο Αίολος, η όμορφη Καλυψώ, ο άγριος Ποσειδώνας και φυσικά το 
μεγαλύτερο από όλα τα τεχνάσματά του, ο Δούρειος Ίππος. 
Μικροί και μεγάλοι σε αυτή την ξεχωριστή «διαδρομή στον χρόνο», θα 
γνωρίσουν μέσα από τις ξεναγήσεις απίστευτες λεπτομέρειες του θρυλικού 
ταξιδιού του Οδυσσέα, του ατρόμητου ήρωα αλλά και όλες τις μνήμες, τα 
γεγονότα, τις μάχες και τους έρωτες των ηρώων, της πιο συναρπαστικής ιστορίας 
του κόσμου. 
Η Οδύσσεια, το πλέον πολυδιαβασμένο έργο του δυτικού πολιτισμού αποτελεί 
σημείο αναφοράς για την παγκόσμια λογοτεχνία με μηνύματα διαχρονικής αξίας, 
για την επιμονή, την υπομονή, την ευφυΐα, την ευρηματικότητα και την επιθυμία 
της ανθρώπινης ύπαρξης για περιπέτεια. 
Έτσι φέτος τον χειμώνα, στο μυθολογικό πάρκο – μουσείο της Οδύσσειας, στο 
NOESIS μπορούμε όλοι μας να μάθουμε από τον ανυποχώρητο ήρωα και τις 
περιπέτειές του, τη σημασία του να συνεχίζουμε το ταξίδι μέχρι να βρούμε την 
Ιθάκη μας. 

Η Οδύσσεια του Ομήρου, ένα από τα 
σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας, ζωντανεύει από την Τρίτη 
22 Οκτωβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, 
σε ένα τεράστιο θεματικό πάρκο στο 
NOESIS, έναν χώρο που είναι 
αφιερωμένος στην επιστήμη και τη 
γνώση. 
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Τα οφέλη της ανακύκλωσης, ή ευρύτερα της  εναλλακτικής διαχείρισης των 
αποβλήτων είναι γνωστά και πλήρως τεκμηριωμένα. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά. Αποτελεί 
την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των αποβλήτων διότι 
επιτυγχάνει οικονομικά οφέλη, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. 
 Οικονομικά: Ο κύκλος εργασιών της ανακύκλωσης των πιο σημαντικών υλικών 
σχεδόν διπλασιάστηκε την περίοδο 2004-2008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (από 32,5δις € 
σε 60,5δις €) για να πέσει στα 37,2 δις €, το 2009, λόγω της οικονομικής ύφεσης, 
παραμένοντας όμως σε υψηλότερα επίπεδα από ότι πέντε χρόνια πριν. Η παραπάνω 
αξία υποεκτιμά την πραγματική οικονομική αξία της ανακύκλωσης καθώς δεν 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που συνδέονται με την ανακύκλωση των πιο 
σημαντικών υλικών, ούτε όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά. Τη μεγαλύτερη αξία έχουν τα 
μέταλλα (σίδηρος, χάλυβας, αλουμίνιο και χαλκός) και ακολουθεί το χαρτί και το 
χαρτόνι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάει ότι η καθολική εφαρμογή της υπάρχουσας 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα θα μπορούσε να μειώσει το κόστος 
κατά 72 δισ.ευρώ ετησίως έως το 2020, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούσε 
περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας καθώς και θα αύξανε την ετήσια 
διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση επιφέροντας κέρδος αξίας 42 δισ.ευρώ.   
 Περιβαλλοντικά: Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων στο περιβάλλον 
εγκυμονεί πολλούς κινδύνους που πολλές φορές δεν γίνονται άμεσα αντιληπτοί. 
Απόβλητα όπως οι μπαταρίες και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο κ.λ.π. που η 
διάχυσή τους στο περιβάλλον έχει επιπτώσεις στο έδαφος, το νερό, τους 
οργανισμούς, ακόμη και στον άνθρωπο. Ειδικά τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων 
θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Το πλαστικό χρειάζεται αιώνες για να 
αποδομηθεί και η παρουσία του μπορεί να προκαλέσει ακόμη και το θάνατο σε 
υδρόβιους και άλλους οργανισμούς. Η απόρριψη του γυαλιού σε χωματερές κοντά σε 
δασικές εκτάσεις προκαλεί συχνά πυρκαγιές. 
Η διαχείριση των αποβλήτων συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή με πολλούς 
τρόπους. Τα απόβλητα που αντί να ανακυκλώνονται καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, κατά την 
αποσύνθεσή τους εκπέμπουν μεθάνιο, ένα αέριο του θερμοκηπίου 25 φορές 
ισχυρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα. Επιπλέον η ανακύκλωση υλικών αντί της 
παραγωγής τους από πρώτες ύλες απαιτεί λιγότερη ενέργεια και επομένως 
εκπέμπονται και μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2)στην 
ατμόσφαιρα. Για την Ε.Ε., έρευνα της Ökopol (Γερμανικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής 
Στρατηγικής) υπολογίζει την εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου από την 
τρέχουσα ανακύκλωση των αστικών στερεών αποβλήτων σε 160εκ. τόνους διοξειδίου 
του άνθρακα, που αντιστοιχεί στην συνολική ποσότητα που παράγουν ολόκληρη η 
Ελλάδα και η Φιλανδία μαζί.  

Η σημασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης 
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