
Η Τηγανοκίνηση είναι ένα καινοτόµο 
περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα, µε βραβεύσεις στην Κύπρο και 
διεθνώς. Ξεκίνησε το 2011 και από τότε 
πρωτοστατεί στην ανακύκλωση 
χρησιµοποιηµένου µαγειρικού λαδιού από 
τα νοικοκυριά, και τη µετατροπή ενός κατά 
τα άλλα - βλαβερού αποβλήτου σε 
“καύσιµο” για την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για 
καινοτόµες περιβαλλοντικές τεχνολογίες 
και της βελτίωσης των υποδοµών των 
σχολείων µας.

Στοχεύει στην προώθηση της 
περιβαλλοντικής ευθύνης και στη 
συνεργασία των κοινωνικών εταίρων για την 
ενίσχυση του αειφόρου σχολείου. Η 
Τηγανοκίνηση είναι ένα τέλειο παράδειγµα 
κυκλικής οικονοµίας που είναι ένας από 
τους πρώτιστους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τι είναι η Τηγανοκίνηση; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ;

Το πρόγραµµα Τηγανοκίνηση είναι εξ ολοκλήρου Μη Κερδοσκοπικό. ‘Όλα τα κέρδη επενδύονται 
στα σχολεία για εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές δράσεις, για την ανάπτυξη τεχνολογιών και 
καινοτοµίας. Στόχος µας, να δώσουµε επιπλέον πόρους στα παιδιά µας για να αναπτύξουν 
καινοτόµες γνώσεις και δεξιότητες, και ταυτόχρονα να ενισχυθούν οι δράσεις κοινωνικής 
ευθύνης από τις επιχειρήσεις. 

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
Οι επιχειρήσεις μπορούν να εντάξουν την συμβολή 
τους στην Τηγανοκίνηση στις δράσεις Κοινωνικής 
Εταιρικής Ευθύνης τους (Corporate Social 
Responsibility).

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
Το πρόγραµµα της Τηγανοκίνησης επιστρέφει στα 
σχολεία συγκεκριµένο ποσό ανά τόνο 
χρησιµοποιηµένου λαδιού που συλλέγει το κάθε 
σχολείο. Τα σχολεία επενδύουν τα κέρδη αυτά στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, στην ανάπτυξη 
καινοτόµων τεχνολογιών και δράσεων, εντός και 
εκτός του σχολείου.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ:
Οι επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα θα προβάλλονται στις ιστοσελίδες και 
στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης της ΑΚΤΗΣ και 
της Τηγανοκίνησης µε το λογότυπο τους και θα 
παρουσιάζονται ως “Περιβαλλοντικά Υπεύθυνες 
Επιχειρήσεις”.



“Μετατρέπουµε το 
χρησιµοποιηµένο τηγανέλαιο σε 

ένα ωφέλιµο καύσιµο για την 
εκπαίδευση, την καινοτοµία και 

την περιβαλλοντική και κοινωνική 
ευθύνη στα σχολεία της Κύπρου!”

Υποστηρικτές

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΥΠΡΟΥ

• Βουλώνει τους αγωγούς αποχέτευσης. Το 
ξεβούλωµά τους έχει τεράστιο δηµόσιο 
κόστος
• Μολύνει τα υπόγεια ύδατα
• Με την συλλογή και την κατάλληλη 
επεξεργασία παίρνουµε το βιοντίζελ και 
την γλυκερίνη

Το τηγανέλαιο ως απόβλητο:

• Επικοινωνήστε µαζί µας στο 22458485, 
ή στείλτε µας e-mail στο
 tiganokinisi@akti.org.cy
• Μπορείτε να επιλέξετε το σχολείο στο 
οποίο θέλετε να προσφέρετε το λάδι 
σας, δηλαδή θα λαµβάνει τα έσοδα από 
το λάδι που θα προσφέρετε!
• Η Τηγανοκίνηση θα τοποθετήσει το 
βαρέλι στην επιχείρηση σας και 
αναλαµβάνει τη συλλογή του
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χορηγός ιστοσελίδας:

Το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ είναι 
ένας µη Κερδοσκοπικός Οργανισµός που 
ιδρύθηκε το 2000 µε έδρα τη Λευκωσία. 
Ασχολείται µε το περιβάλλον και την ποιότητα 
της ζωής των πολιτών. Με έντονη 
δραστηριότητα σε δράσεις περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης,  εφαρµοσµένης έρευνας που 
στοχεύει στη λύση προβληµάτων, καινοτοµίας 
κοινωνικής και τεχνολογικής, µε συνεχείς 
εκστρατείες ενηµέρωσης και 
δραστηριοποίησης του κοινού, µε προώθηση 
συνεργειών και συνεργασιών, µε στήριξη στους 
νέους άνεργους επιστήµονες και προώθηση 
της γαλάζιας και πράσινης ανάπτυξης, η ΑΚΤΗ 
είναι σήµερα ο µεγαλύτερος περιβαλλοντικός 
οργανισµός της κοινωνίας των πολιτών της 
Κύπρου, µε µεγάλο δίκτυο διεθνών 
συνεργασιών.

ΑΚΤΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Καλλιόπης 1, Αγλαντζιά, Λευκωσία
+35722458485
http://www.akti.org.cy
http://www.tiganokinisi.eu

Πώς να ενταχθείτε στην Τηγανοκίνηση;

Η ΑΚΤΗ σε στενή συνεργασία µε το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου προωθούµε το πρόγραµµα 
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαιδευση Για 
Την Αειφόρο Ανάπτυξη» µε στόχο την προώθηση 
των 12 τοµέων αειφορίας στα σχολεία, όπως 
προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σε συνεργασία µε

www.tiganokinisi.eu


