
Οδηγός Διαχείρισης 

Πλαστικών Αποβλήτων 

για Επιχειρήσεις

PLANNING A COMPOSTING PROGRAM AT THE WORKPLACE1



Σκοπός οδηγού ………………………………………………….………….3

Πρόλογος ..………….…………………………………………………….…..4

Πλαστική ρύπανση & οφέλη ………………………….…………….5

Τύποι πλαστικών .......………………………………….…………….…6

Εμπλεκόμενοι στη διαχείριση ……………………….…………….7

Στρατηγικός σχεδιασμός διαχείρισης πλαστικών ……8

Εναρκτήρια λίστα ελέγχου ………………...........……………….9

Βήματα ……………………………………......………..…………………….10

Συχνές ερωτήσεις ……………………………..………………………16

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Σκοπός οδηγού

Αυτός ο οδηγός έχει δημιουργηθεί για να
διευκολύνει το έργο των διαχειριστών,
επιχειρηματιών και υπαλλήλων διάφορων τύπων
επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό τη μείωση
πλαστικών αποβλήτων στο χώρο εργασίας τους.
Επίσης, έχει ως στόχο την αποτύπωση δράσεων,
πρακτικών και οδηγιών για τη μείωση των
πλαστικών απορριμμάτων.

Ο οδηγός έχει διαμορφωθεί από την εταιρεία
Qgreen και βασίζεται σε διεθνή και παγκόσμια
εμπειρία πάνω σε θέματα διαχείρισης στερεών
αποβλήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα πλαστικά.

Ενώ κυβερνήσεις και άτομα μπορούν να
συμβάλλουν στη μείωση των αρνητικών
επιπτώσεων της πλαστικής ρύπανσης,
αυτός ο οδηγός επικεντρώνεται στο
ρόλο των επιχειρήσεων στο μείζον θέμα
της πλαστικής ρύπανσης.
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Πρόλογος
Καθώς η ποσότητα των βλαβερών πλαστικών απορριμμάτων
στους ωκεανούς και τις θάλασσες αυξάνεται όλο και
περισσότερο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους
κανόνες για ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίοι βάζουν στο
στόχαστρο τα 10 πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που
συναντάμε περισσότερο στις παραλίες και τις θάλασσες της
Ευρώπης καθώς και τα απολεσθέντα και εγκαταλελειμμένα
αλιευτικά εργαλεία. Όλα μαζί τα προϊόντα αυτά αποτελούν το
70% του συνόλου των θαλάσσιων απορριμμάτων. Οι νέοι
κανόνες είναι αναλογικοί και σχεδιασμένοι για κάθε
περίπτωση χωριστά ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα
αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά μέτρα θα
εφαρμόζονται για διαφορετικά προϊόντα. Όπου υπάρχουν
εναλλακτικά προϊόντα άμεσα διαθέσιμα και οικονομικά
προσιτά, τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης θα
απαγορεύονται από την αγορά.

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα επιφέρουν: απαγόρευση ορισμένων
πλαστικών προϊόντων έως το 2021, στόχο μείωσης της
κατανάλωσης των πλαστικών μιας χρήσης κατά 25% έως το
2025, συμμετοχή των κατασκευαστών στον επανασχεδιασμό
των προϊόντων, νέους στόχους συλλογής, νέες απαιτήσεις
σήμανσης και ιδιαίτερα μέτρα ευαισθητοποίησης των
πολιτών.
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Ποιο είναι το πρόβλημα με τα πλαστικά;

Πως η επιχείρησή σας επωφελείται από την σωστή διαχείριση πλαστικού;

Η μείωση των προϊόντων μίας χρήσης μειώνει
απόβλητα και συναφή έξοδα απομάκρυνσης (συλλογή –
μεταφορά).

Πολλοί πελάτες/καταναλωτές αναζητούν τα «πράσινα»
διαπιστευτήρια σε μια επιχείρηση - υπηρεσία για να 
επιλέξουν συνεργάτες, επιχειρήσεις ή/και προϊόντα.  

Η έρευνα δείχνει ότι 8 στους 10 αγοραστές 
υποστηρίζουν την απαγόρευση χρήσης πλαστικής 
σακούλας (Litter free businesses, litterfreeriver.org). 

Πλαστική ρύπανση & οφέλη

Από τους 8.3 δισεκατομμύρια τόνους πλαστικών που έχουν εισαχθεί
στην αγορά μεταξύ 1950 και 2015, έχουν δημιουργηθεί συνολικά 5.8
δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων
(https://cleanstreets.westminster.gov.uk)

Η διαφυγή πλαστικών στο περιβάλλον αφορά σε διάφορες πηγές και
εκτείνεται σε όλο τον κύκλο ζωής των πλαστικών προϊόντων που
περιλαμβάνει την εξόρυξη πρώτων υλών, την παραγωγή πλαστικών
προϊόντων και τη διανομή στους καταναλωτές μέχρι την τελική
απόρριψη τους μετά τη χρήση.

Μειώνεται το κόστος της επιχείρησής σας. Μακροπρόθεσμα είναι φθηνότερο 
να ανακυκλώνετε τα πλαστικά απόβλητα παρά να τα στέλνετε στους ΧΥΤΑ.

Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Το πλαστικό απόβλητο έχει τη 
δυνατότητα να μετατραπεί σε υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά, το οποίο 
επίσης βοηθά στη μείωση της ποσότητας εκπομπών που δημιουργούνται κατά την 
παραγωγή νέου πλαστικού. Ταυτόχρονα μειώνετε και το περιβαλλοντικό σας 
αποτύπωμα.

Ενισχύετε το περιβαλλοντικό προφίλ της εταιρείας σας. Η φιλική προς το 
περιβάλλον στάση σας θα μπορούσε να σας βοηθήσει να συνδεθείτε με 
καταναλωτές που είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι.
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Τύποι πλαστικών

ΤΥΠΟΥ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Γνώριζες ότι οι άνθρωποι έχουν παράγει περίπου 8.3 
δισεκατομμύρια τόνους πλαστικών από τη δεκαετία του 
1950 και ο αριθμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί σε 
περίπου 34 δισεκατομμύρια τόνους έως το 2050. 
(https://cleanstreets.westminster.gov.uk/)

Μπουκάλια γάλακτος, χυμού, 
δοχεία, σακούλες απορριμμάτων. 
Ανακυκλώσιμο

Ο πιο χρησιμοποιούμενος τύπος 
πλαστικού (μπουκάλια νερού), 
Ανακυκλώσιμο

Σωλήνες υδραυλικών 
εγκαταστάσεων, αποχέτευσης. 
Σπανίως ανακυκλώνεται

Ποτήρια καφέ μιας χρήσης, κουτιά 
τροφίμων. Πολύ δύσκολο να 
ανακυκλωθεί

Συσκευασίες κατεψυγμένων 
τροφίμων, συμπιέσιμα μπουκάλια. 
Ανακυκλώσιμο

Ποτήρια & πιάτα μιας χρήσης, 
καλαμάκια, καπάκια μπουκαλιών. 
Δύσκολο να ανακυκλωθεί

Πλαστικά CDs, σκληρά 
μπουκάλια/ποτήρια. Είναι εφικτή 
πλέον η ανακύκλωση, αλλά είναι 
δύσκολη & περίπλοκη διαδικασία

PVC

LDPE

PP

PS

OTHER

PETE HDPE

PETE

HDPE

PVC

LDPE

PP

PS

OTHER
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Η γκάμα των επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να διαχειριστούν
με κατάλληλο και βιώσιμο τρόπο τα πλαστικά απορρίμματά
τους ποικίλλουν. Μερικές από αυτές μπορεί να είναι:

o Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης (καφετέριες, 
εστιατόρια, διανομή)

o Γραφεία 

o Ξενοδοχεία, όπου η διαχείρισή τους είναι μοναδική

o Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όπου υπάρχουν διαφορετικά 
βήματα για τη διαχείριση των πλαστικών 

o Αποθήκες, όπου απορρίπτονται πλαστικές συσκευασίες

o Αεροπορικές εταιρείες

o Και άλλες 

Εμπλεκόμενοι στη 
διαχείριση
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Υπάλληλοι

Μάνατζερ

Ιδιοκτήτες

Πελάτες

Κυβέρνηση

Κοινωνία

Προμηθευτές

Εσωτερικά ενδιαφερόμενα 
μέρη

Εξωτερικά ενδιαφερόμενα 
μέρη

Επιχείρηση



Στρατηγικός σχεδιασμός 
διαχείρισης πλαστικών

Μείωση

Εντοπισμός προβλήματος

Εύρεση λύσεων

Επιρροή των 
υπεύθυνων λήψης 
αποφάσεων

Μάρκετινγκ

Προσωπική 
υπηρεσία

Μείωση στην πηγή: Σταματήστε ή περιορίστε 
την προμήθεια πλαστικών προϊόντων όπου 
αυτό είναι εφικτό. 

Επαναχρησιμoποιήστε: Ελέγξτε ποια 
πλαστικά είδη μπορούν να αντικατασταθούν 
με επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα

Αντικαταστήστε πλαστικά είδη μιας χρήσης με 
περισσότερο φυσικές εναλλακτικές, όπως 
είδη από ξύλο, άμυλο καλαμποκιού, μπαμπού 
ή χαρτί

Βεβαιωθείτε ότι τα πλαστικά είδη που 
χρησιμοποιείτε είναι ανακυκλώσιμα και είναι 
κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο 
πλαστικό

Ανακύκλωση

Επαναχρησιμοποίηση

Αντικατάσταση
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5. Υλοποιήστε το πρόγραμμα
Σε συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη ο 
οποίος συλλέγει τα απορρίμματά σας, 
δημιουργήστε τη δικιά σας εγκατάσταση με τους  
κατάλληλους κάδους, σημάνσεις και 
επικοινωνήστε με το προσωπικό σας. Όπως 
συμβαίνει με οποιαδήποτε αλλαγή συμπεριφοράς, 
μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος να 
προσαρμοστούν στο πρόγραμμα. Μην φοβάστε, τα 
πράγματα θα ομαλοποιηθούν σε λίγες εβδομάδες. 
Είναι σημαντικό να ζητήσετε την άποψή τους μετά 
την αρχική εφαρμογή έτσι ώστε να κάνετε τις 
απαραίτητες προσαρμογές.

Εναρκτήρια λίστα ελέγχου

1. Ελέγξτε την παραγωγή πλαστικών αποβλήτων
Ο έλεγχος πλαστικών αποβλήτων θα σας βοηθήσει 
να αναγνωρίσετε τους τύπους και τις ποσότητες 
των παραγόμενων πλαστικών στην επιχείρησή 
σας. Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα να 
κατανοήσετε -ερευνήσετε που καταλήγουν αυτά τα 
προϊόντα μετά τη διάθεσή τους στους κάδους. 
Γνωρίζετε πόσα από τα πλαστικά που 
απομακρύνονται από την επιχείρησή σας 
ανακυκλώνονται και πόσα από αυτά καταλήγουν 
τελικά σε ΧΥΤΑ;

3. Εξετάστε τι εξοπλισμό χρειάζεστε και που
Προσδιορίστε τι επιπλέον εξοπλισμό θα 
χρειαστείτε. Εξετάστε το ενδεχόμενο να 
τοποθετήσετε σε χωριστούς κάδους τα 
οργανικά, τα πλαστικά και τα σύμμεικτα. Είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιήσετε ένα σαφές και 
εύκολο οπτικό σύστημα διαχείρισης για να 
βοηθήσει το προσωπικό στην ορθή απόρριψη 
των αποβλήτων στους αντίστοιχους κάδους.

4. Εμπλέξτε  το προσωπικό
Μην υποτιμάτε τη δυσκολία που σχετίζεται με 
μια πρωτοβουλία για αλλαγή συμπεριφοράς σε 
ολόκληρη την επιχείρηση! Είναι κρίσιμο να 
δώσετε έμφαση στο προσωπικό σας για τις 
μελλοντικές αλλαγές και πώς θα επηρεαστούν. 
Σκεφτείτε την τοποθέτηση σημάνσεων πάνω 
από τους κάδους. Μια καμπάνια μέσω email που 
ειδοποιεί το προσωπικό για τις αλλαγές είναι 
επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να κερδίσετε 
και να ενισχύσετε τη συμμετοχή τους.

2. Σχεδιάστε το πρόγραμμα διαχείρισης πλαστικών 
αποβλήτων
Σε αυτή τη φάση θα χρειαστεί να 
πραγματοποιήσετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για τον επανασχεδιασμό του συστήματος 
διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων ώστε να 
καλυφθούν οι ανάγκες της επιχείρησής σας και οι 
στόχοι που έχετε θέσει.

6. Παρακολουθήστε το πρόγραμμα
Το προσωπικό παίζει σημαντικό ρόλο για τη 
συνεχή επιτυχία του προγράμματος. Αναφέρετε 
τα αποτελέσματα στο προσωπικό σε τριμηνιαία 
βάση και σκεφτείτε να τους προκαλέσετε με 
ολιστικούς στόχους μείωσης των αποβλήτων.
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Διενέργεια ελέγχου 
παραγωγής πλαστικών 

αποβλήτων
Πώς να εκτελέσετε τον έλεγχο;

Το πρώτο βήμα για τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων είναι να κατανοήσετε πόσα και τι είδους
πλαστικά παράγετε στην υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας της επιχείρησής σας. Αυτό παρέχει τη βάση
για τη μέτρηση της επίδοσης σας και τη δυνατότητας βελτίωσης σας Επιπλέον, αποτελεί το βασικό
εργαλείο για να επικοινωνήσετε στο προσωπικό σας και στους πελάτες την υφιστάμενη επίδοση σας και
τους στόχους πρόκειται να θέσετε.

Ο έλεγχος κάδου είναι ένας πολύ καλός και απλό τρόπος για να δείτε πόσα πλαστικά απορρίπτετε στο χώρο
εργασίας σας και θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τους τομείς και τις εσωτερικές λειτουργίες όπου
δύναται να υπάρξη βελτίωση και μείωση των παραγόμενων πλαστικών αποβλήτων.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν ολοκληρωμένο έλεγχο, όπου θα ζυγίζετε όλα τα παραγόμενα απόβλητα ή
έναν απλό έλεγχο όπου θα μετράτε τον αριθμό των περιεκτών πλαστικών αποβλήτων (σάκοι ή κάδοι) που
οδηγούνται προς διάθεση.

Τι να κάνετε:

o Αριθμήστε τους κάδους της επιχείρησής σας και  δώστε ένα μοναδικό κωδικό σε κάθε κάδο 

o Ζυγίστε ή μετρήστε τον αριθμό των παραγόμενων πλαστικών αποβλήτων  (σάκοι ή κάδοι)

o Σημειώστε τα βάρη ή τις μετρήσεις σε υπολογιστικό φύλλο 

o Σημειώστε ποιοι κάδοι ή ποια περιοχή έχετε ελέγξει, ώστε να μπορείτε να την επαναλάβετε 
ξανά στο μέλλον.

Τι χρειάζεστε:
o Φύλλο καταγραφής

o Ζυγό

o Χώρο τελικής συγκέντρωσης 
κατάλληλα διαμορφωμένο
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Σχεδιασμός 
προγράμματος 

διαχείρισης πλαστικών

Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να:

✓ προσδιοριστούν οι στόχοι του νέου προγράμματος: % μείωσης ή/και ανακύκλωσης 
πλαστικών αποβλήτων στην επιχείρησή σας και χρονικό διάστημα επίτευξης τους 
στόχου.

✓ καθοριστούν εναλλακτικές διαχείρισης των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στο 
χώρο εργασίας σας.

✓ προταθούν προϊόντα για αντικατάσταση των πλαστικών προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στην υφιστάμενη κατάσταση στην επιχείρηση και που μπορούν να 
επιφέρουν σημαντική μείωση πλαστικών αποβλήτων.

✓ πραγματοποιηθεί οικονομική ανάλυση του προτεινόμενου προγράμματος, δηλαδή να 
προσδιοριστούν τα οφέλη και κόστη αυτού. 11



Επιλογή εξοπλισμού

Είναι σημαντικό να έχετε κάδους συλλογής
πλαστικών αποβλήτων στους χώρους όπου
υπάρχουν τέτοιου τύπου απόβλητα. Αυτό
περιλαμβάνει κουζίνες, γραφεία, τουαλέτες,
κοινόχρηστοι χώροι και αίθουσες
συνεδριάσεων. Αυτοί οι κάδοι πρέπει να είναι με
διαφορετικό χρώμα και να τοποθετούνται δίπλα
στους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων για
ευκολία. Τα πλαστικά προϊόντα που συλλέγονται
πρέπει στη συνέχεια να μεταφερθούν στον κάδο
μεταφοράς αποβλήτων για συλλογή και
μεταφορά από τον εξωτερικό συνεργάτη σας.

Οι κάδοι πρέπει να έχουν σωστό μέγεθος,
ανάλογα και με το μέγεθος της επιχείρησής σας,
και να αδειάζονται και καθαρίζονται τακτικά.

Η επιλογή εξοπλισμού για τη

μείωση και ανακύκλωση των

πλαστικών αποβλήτων στις

επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα

σημαντική.

12



Η μείωση του πλαστικού είναι
ένας εξαιρετικός τρόπος για να
αποκτήσετε καλή φήμη για
την επιχείρησή σας και για να
υπερέχετε του ανταγωνισμού.

Εμπλοκή προσωπικού

Αναπτύξτε μια πράσινη ομάδα
η οποία θα υποστηρίζει και θα 

διαχειρίζεται το πρόγραμμα

Ορίστε μηνιαίους στόχους και 
επικοινωνήστε τα 

αποτελέσματα

Δημιουργήστε ένα παιχνίδι 
“ανταγωνισμού” μεταξύ των 

τμημάτων της επιχείρησής σας 

Σχεδιάστε τους στόχους
μείωσης και ανακύκλωσης 

πλαστικών αποβλήτων

Ανταμείψτε το προσωπικό
όταν επιτυγχάνετε τους 

στόχους σας

Καλλιτεχνικές ιδέες και 
δημιουργίες όσο αφορά στα 

πλαστικά
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✓ Αντικαταστείτε τα πλαστικά προϊόντα με γυάλινα ή χάρτινα τα οποία ανακυκλώνονται πιο 
εύκολα

Υπεύθυνος προγράμματος υλοποίησης

Σε γενικές γραμμές, υπεύθυνοι για την επίβλεψη εργασιών του συγκεκριμένου προγράμματος μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, ο
διευθυντής, ο προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας ή διεύθυνσης καθαριότητας, ο υπεύθυνος υγείας και ασφάλειας, αλλά και κάθε
άλλος ενδιαφερόμενος.

Ο υπεύθυνος θα πρέπει να ενσωματωθεί από νωρίς στη φάση σχεδιασμού του προγράμματος μείωσης και ανακύκλωσης των
πλαστικών αποβλήτων.

✓ Αγοράστε μεταχειρισμένα αντικειμένα - μπορείτε συχνά να βρείτε προϊόντα

Υλοποίηση προγράμματος
(tips)

✓ Μόλις το πρόγραμμα μείωσης πλαστικών αποβλήτων εκτελεστεί σωστά, σκεφτείτε να μειώσετε την απορριπτόμενη ποσότητα σε 
περισσότερο βαθμό ή την συχνότητα συλλογής απορριμμάτων. Η μείωση των υπηρεσιών θα εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα. 
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Παρακολούθηση προγράμματος

✓ Συνεχίστε να παρακολουθείτε τα 
επίπεδα μείωσης και ανακύκλωσης 
των πλαστικών αποβλήτων στην 
επιχείρησή σας.

✓ Καθορίστε δείκτες παρακολούθησης  
της επίδοσης του προγράμματος.

✓ Προγραμματίστε τακτικές 
ενημερώσεις της πράσινης ομάδας για 
την πορεία και επίδοση του 
προγράμματος. 

✓ Επικοινωνήσετε την επίδοσή σας τόσο 
εντός όσο και εκτός της επιχείρησής 
σας. Ενημερώστε το προσωπικό και 
τους πελάτες σας μέσω newsletter, 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. 15



ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΩ;

Η ανακύκλωση πλαστικών μιας χρήσης δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις τόσο αποτελεσματική. Είναι καλό να οδηγείτε για ανακύκλωση
όλα τα πλαστικά σας, ωστόσο η μικρή διάρκεια ζωής των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης (π.χ. πλαστική σακούλα) δεν δικαιολογεί το
ποσό των φυσικών πόρων και ενέργειας που καταναλώνονται κατά την παραγωγή τους και στη συνέχεια κατά την ανακύκλωσή της σε
σύγκριση με άλλα προϊόντα που παραμένουν περισσότερο σε χρήση.

Συχνές ερωτήσεις

ΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ (ΠΟΤΗΡΙΑ, ΠΙΑΤΑ Κ.ΛΠ.) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΚΟ Η
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ?

Τα προϊόντα από χαρτί δεν είναι πάντα 100% κατασκευασμένα από χαρτί (μερικά προϊόντα όπως τα χαρτινα ποτήρια μιας χρήσης
περιέχουν πλαστική μεμβράνη για την αδιαβροχοποίηση τους). Σε αυτή την περίπτωση η ανακύκλωση των χάρτινών προϊόντων είναι
είτε πολύ δύσκολη είτε αδύνατη με συνέπεια η περιβαλλοντική ζημία να είναι μεγαλύτερη απ’οτι η χρήση πλαστικών προϊόντων. Για το
λόγο αυτό για όσα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από χαρτί, βεβαιωθείτε ότι είναι 100% ανακυκλωμένο ή πιστοποιημένο από το
Forest Stewardship Council (FSC).
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www.qgreen.gr
Λ. Χαλανδρίου 5, 153 43 Αθήνα 
Τηλ: +30 210 6001636 
Email: hello@qgreen.gr 

Ο οδηγός αναπτύχθηκε από την 
Αγγελική-Μαρία Καπλάνη 

σύμβουλο κυκλικής οικονομίας της Qgreen

Έχοντας εμπειρία χρόνων στην έρευνα και 
συμβουλευτική, ρωτήστε μας για την 

πλαστική ρύπανση.


