
• Σε ένα πλαστικό ή γυάλινο δοχείο ή 
µπουκάλι µαζεύουµε, αφού κρυώσει, το 
λάδι που χρησιµοποιήσαµε και περίσσεψε 
στην κατσαρόλα, στο τηγάνι ή στον φούρνο, 
καθώς και το λάδι της σαλάτας και από τις 
κονσέρβες.
• Το παιδί πάει το δοχείο µε το λάδι στο 
σχολείο τις ηµέρες που έχει καθορίσει το 
κάθε σχολείο για τη συλλογή
• Εκεί, ο υπεύθυνος δάσκαλος της 
Τηγανοκίνησης θα πάρει το δοχείο και θα 
το αδειάσει στο βαρέλι του σχολείου

Η διαδικασία είναι απλή:

   Κάθε σχολείο που συµµετέχει στο 
δίκτυο της Τηγανοκίνησης, συλλέγει το 
λάδι στο δικό του βαρέλι. Όταν γεµίσει το 
βαρέλι του σχολείου, η οµάδα της 
Τηγανοκίνησης το µαζεύει και το 
πουλάει σε εξειδικευµένες εταιρίες που 
το µετατρέπουν σε βιοντίζελ, που είναι 
ένα καύσιµο πιο φιλικό στο περιβάλλον. 
Μέρος του εισοδήµατος που 
δηµιουργείται επιστρέφεται στα σχολεία.

ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ

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.
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Επισκεφτείτε τη νέα µας ιστοσελίδα 

και παίξετε διάφορα παιχνίδια µαθαίνοντας!

“Μετατρέπουµε το 
χρησιµοποιηµένο τηγανέλαιο σε 

ένα ωφέλιµο καύσιµο για την 
εκπαίδευση, την καινοτοµία και 

την περιβαλλοντική και κοινωνική 
ευθύνη στα σχολεία της Κύπρου!”

χορηγός ιστοσελίδας:

Σε συνεργασία µε

Υποστηρικτές

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΥΠΡΟΥ



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 τη βελτίωση 
των πράσινων 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 
ολοκληρωµένο παράδειγµα κυκλικής 
οικονοµίας που αποτελεί ένα από τους 
πρώτιστους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι είναι η Τηγανοκίνηση;

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗΣ

Όταν πετάµε το λάδι στον νεροχύτη, βουλώνουν οι αγωγοί αποχέτευσης µε τεράστιο δηµόσιο 
κόστος. Όταν το πετάµε στο χώµα ή στα σκουπίδια, καταλήγει στα υπόγεια νερά  µας και τα µολύνει. 
Η Τηγανοκίνηση δίνει την ευκαιρία να επιτύχουµε µείωση της ρύπανσης µε την ανακύκλωση του 
χρησιµοποιηµένου Τηγανέλαιου και ταυτόχρονα µετατρέπει αυτό το επικίνδυνο απόβλητο σε 
κινητήρια δύναµη για το Αειφόρο σχολείο, που όλοι θέλουµε!

ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΜΕ: 
Με την Τηγανοκίνηση δηµιουργείται εισόδηµα για 
τα σχολεία: συγκεκριµένο ποσό από την την 
πώληση του λαδιού αποδίδεται στο κάθε σχολείο 
ανάλογα µε την ποσότητα που έχει συλλέξει. Τα 
σχολεία επενδύουν τα «κέρδη» αυτά στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, σε υποδοµές και 
στην ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών και 
δράσεων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ:
Τιµούµε τις σχολικές µονάδες, τους µαθητές, τους 
εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τις τοπικές 
επιχειρήσεις και τις Τοπικές Αρχές µε 
βραβεύσεις, δηµοσιοποίηση της προσφοράς τους 
και προβολή στα ΜΜΕ και στα Μέσα Κοινωνικής 
∆ικτύωσης. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
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.
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