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Μετατρέπουμε τα τηγανέλαια μας σε καύσιμο!  
 

Αγαπητοί γονείς, 

 
Με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την συνέχεια του 

προγράμματος Τηγανοκίνηση στο σχολείο μας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Μη 

Κερδοσκοπικό Οργανισμό ΑΚΤΗ - Κέντρο Μελετών και Έρευνας, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο  Κύπρου. 
 

Η Τηγανοκίνηση είναι μια καινοτόμος, περιβαλλοντική και κοινωνική δράση: ανακυκλώνουμε  

ένα προβληματικό απόβλητο, το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι, και εξασφαλίζουμε σημαντικά 
έσοδα για την κάθε σχολική μονάδα. Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται στην δική σας 
συμμετοχή, των παιδιών σας και μαθητών μας, όπως και της τοπικής κοινωνίας.  
 
Αυτό που ζητάμε είναι να συλλέξετε το χρησιμοποιημένο λάδι που θα πετούσατε, όσο λίγο και να 
είναι, για να το μεταφέρει το παιδί σας στο σχολείο μας, κάθε Δευτέρα πρωί. Από το σχολείο το 
λάδι μεταφέρεται και πωλείται σε αδειοδοτημένη μονάδα μετατροπής του σε βιοντίζελ. Το σύνολο 
των εσόδων από την πώληση χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των υποδομών του αειφόρου 
σχολείου και την καλλιέργεια μιας υγιούς περιβαλλοντικής κουλτούρας στα παιδιά μας. 
 
Με εργαλείο, λοιπόν, την Τηγανοκίνηση παρέχονται στα σχολεία μας οικονομικοί πόροι για 
έξυπνες αειφόρες υποδομές/δράσεις, τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη, παρουσιάσεις σε 
σχολεία, βιωματική εκπαίδευση από την κινητή πειραματική μονάδα (καραβάνι) που επισκέπτεται 
καθημερινά τα σχολεία και πολλές άλλες δράσεις που ενισχύουν την κατάρτιση των παιδιών μας σε 
σύγχρονες γνώσεις και μεθόδους, καθώς και συμμετοχή της κοινωνίας στην προσπάθεια για το 
αειφόρο σχολείο και την βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας. 
 
Την προσπάθεια αυτή του σχολείου μας μπορούν να ενισχύσουν και 
ταβέρνες/εστιατόρια/ψησταριές και γενικά όποια επιχείρηση παράγει χρησιμοποιημένο λάδι 
δωρίζοντας στο σχολείο όλο ή μέρος της ποσότητας που συγκεντρώνει. Η Τηγανοκίνηση εγκαθιστά 
ένα μικρό δοχείο στο υποστατικό και πιστώνει το λάδι που συλλέγει στην μερίδα του σχολείου που 
θα επιλέξει ο ιδιοκτήτης.   
 
Προσβλέπουμε στη συνεργασία και υποστήριξη σας σε αυτό το πρόγραμμα, σε μια κοινή 
προσπάθεια όλων για συνεχή αναβάθμιση της εκπαίδευσης, την αειφόρο ανάπτυξη, την ενίσχυση 
της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προστασία του περιβάλλοντος. Σας καλούμε λοιπόν να 
μαζεύετε τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαιά σας και να τα μεταφέρετε στο σχολείο για αυτή την 
συλλογική προσπάθεια. 

 
Καλή σχολική χρονιά!!! 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 


