
 

 

 
IO1_Καλή πρακτική 01_Αλβανία 

Ανακυκλωμένα τζιν από Bukuroshe Sinanaj 
Θέμα Περιγραφή 

Σύντομη περιγραφή Παραγωγή και πώληση τσαντών αγορών και 

αξεσουάρ από ανακυκλωμένο τζιν. 
Ονομα Ανακυκλωμένα τζιν  by Bukuroshe Sinanaj 
Επαφή +355694666205 

https://www.facebook.com/Recycle-JEANS-
744662942234563 

Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Τζιν 

Προϊόν / ντα Τσάντες τζιν και αξεσουάρ όπως 

τραπεζομάντηλα, υποστήριξη δοχείου, ιμάντες 

μεταφοράς βιβλίων κ.λπ. 
Ομάδα στόχος Ενήλικες, παιδιά, σουπερμάρκετ και κέντρα 

αγορών 
Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Το ατελιέ ξεκίνησε αρχικά από ένα κορίτσι που 

τόλμησε να βρει μια νέα ιδέα σχετικά με την 

ανακύκλωση. Όλα ξεκίνησαν από έναν κάδο 

ανακύκλωσης, ο οποίος είχε μέσα 

χρησιμοποιημένα τζιν όλων των τύπων. Μαζί με 

την ομάδα κατέστη δυνατή η δημιουργία μιας 

νέας λειτουργίας αυτών των απορριμμάτων με 

τη δημιουργία τσαντών τζιν και αξεσουάρ. 
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Μακρά 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 
(> 50000 €). 

Χαμηλό 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 

https://www.facebook.com/Recycle-JEANS-744662942234563
https://www.facebook.com/Recycle-JEANS-744662942234563


 

 

 
 
 

Recycle-jeans  by Bukuroshe Sinanaj 
 

 
 



 

 

 
Photo source - https://www.facebook.com/Recycle-JEANS-744662942234563 

https://www.facebook.com/Recycle-JEANS-744662942234563


 

 

 
 

IO1_ Καλή πρακτική 01_Αλβανία 
"Oclectic"- Ανακυκλωμένο γυαλί από Olta Dokle 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή Ανακυκλωμένα γυάλινα μπουκάλια, βάζα άλλα 

γυάλινα δοχεία ζωγραφίζονται και 

διακοσμούνται με στολίδια που δίνουν σε κάθε 

μπουκάλι, βάζο ή άλλο δοχείο μια νέα ζωή. 
Ονομα "Oclectic" συλλογή – Αναλυκλωμένο γυαλί 

από Olta Dokle 
Επαφή https://www.facebook.com/Oclectic?ref=py_c 

oclectic@gmail.com 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
γυάλινα μπουκάλια, βάζα άλλα γυάλινα δοχεία 

Προϊόν / ντα Βαζα και άλλα γυάλινα διακοσμητικά δοχεία 
Ομάδα στόχος Ενήλικες, παιδιά 

Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Όλα τα έργα τέχνης "Oclectic" είναι εξ 

ολοκλήρου χειροποίητα. Η εργασία ξεκινά 

με τον καθαρισμό του δοχείου εσωτερικά 

και εξωτερικά και συνεχίζεται με την 

προετοιμασία της επιφάνειας, ανάλογα με 

τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για να 

διασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση και κατά 

συνέπεια η ανθεκτικότητα και η μακροζωία 

που εγγυάται. Κάθε κομμάτι του "Oclectic» 
είναι μοναδικό με ετικέτα, υπογεγραμμένο, 
με αριθμό και ημερομηνία. Ανάμεσα σε όλη 

τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων, είναι μια 

συλλογή με τυπικά εθνικά Αλβανικά 

μοτίβα, εμπνευσμένα από τις διαφορετικές 

εθνικές μας φορεσιές, χωρίς ιδιαίτερη 

επιλογή περιοχών. Η συλλογή έγινε στα 

πλαίσια του λαϊκού φεστιβάλ 

Αργυροκάστρου. 
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Σύντομη 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 
(> 50000 €). 

Χαμηλό 

https://www.facebook.com/Oclectic?ref=py_c
mailto:oclectic@gmail.com


 

 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 

 
 
 
 
 

"Oclectic"- Αναλυκλωμένο γυαλί από Olta Dokle 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
Photo source - https://www.facebook.com/Oclectic?ref=py_c 

https://www.facebook.com/Oclectic?ref=py_c


 

 

 
IO1_ Καλή πρακτική 03_Αλβανία 
Οργανισμός AULEDA πρακτορείο 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή AULEDA Ο Οργανισμός ενισχύει και προωθεί 

μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 

Επαρχίας Αυλώνας. 
Ονομα Οργανισμός AULEDA 
Επαφή  auledavlore@gmail.com 

+355 33 403 237 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Χαρτί, πλαστικό, και γυαλί 

Προϊόν / ντα Βάζα λουλουδιών, διακοσμητικά μπουκάλια, 

καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, αμπαζούρ κ.λπ.  
Ομάδα στόχος Ενήλικες, παιδιά 

Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Ο Οργανισμός όχι μόνο ασχολείται με την 

ανακύκλωση, αλλά έχει συμμετάσχει και στην 

υλοποίηση έργων σχετικά με την ανακύκλωση. 
Η Ανακύκλωση γίνεται σε συνεργασία με τις 

εταιρείες ανακύκλωσης EMAUS και τη ΜΚΟ 

«Διαφορετικοί αλλά ίσοι». Αναφέρουν τις πολύ 

θετικές επιπτώσεις της ανακύκλωσης και στις 

δύο πλευρές, θετικά συναισθήματα σχετικά με 

την οικονομική αξία και τη μείωση του κόστους 

και ιδιαίτερα στρατηγικές πτυχές, όπως η θετική 

συμβολή της στη μείωση των απορριμμάτων και 

την προστασία του περιβάλλοντος.  
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Μέτρια 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 
(> 50000 €). 

Μέτριο 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Στρατηγικό επίπεδο 

mailto:auledavlore@gmail.com


 

 

 
 
 

Οργανισμός AULEDA  

 
 



 

 

 

 
Photo source - http://auleda.org.al/new/ 



 

 

 
 

IO1_ Καλή πρακτική 04_Αλβανία 
ΤΕΧΝΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή Η πρόταση αποσκοπεί στην εισαγωγή μιας από 

τις πιο καινοτόμες δράσεις για την αντιμετώπιση 

του πολύ σύνθετου προβλήματος της 

περιβαλλοντικής ρύπανσης και της 
χρήσης/ανακύκλωσης απορριμμάτων. 

Ονομα ΤΕΧΝΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Επαφή IPA Cross –Border Program Albania-

Montenegro, 2007-2013. 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Πλαστικά 

Προϊόν / ντα Βάζα και διάφορα διακοσμητικά αντικείμενα 
Ομάδα στόχος Ενήλικες, παιδιά 

Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Μεταξύ των στόχων του έργου: μείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και 

ενθάρρυνση φιλικών προς το περιβάλλον 

οικονομικών δραστηριοτήτων. αύξηση της 

ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη 

σημασία, την προστασία και την προώθηση του 

περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς. Το 

έργο είχε αντίκτυπο στην πρόληψη των 

περιβαλλοντικών ζημιών, στην ομαδοποίηση της 

περιοχής και στη χρήση πλαστικών 

απορριμμάτων για καλλιτεχνικούς και 

οικονομικούς σκοπούς. Περίπου 20 καινοτόμες 

δημιουργίες επαληθεύτηκαν και προωθήθηκαν 

επιτρέποντας στους επισκέπτες να εξερευνήσουν 

τον παραδοσιακό τρόπο ανακύκλωσης και 

ταυτόχρονα να τον συσχετίσουν με πολλά έργα 

τέχνης. Μερικά πλαστικά χρησιμοποιήθηκαν ως 

υλικό για την εγκατάσταση ομορφιάς και 
αισθητικής από έως και 15 καλλιτέχνες της 

περιοχής του έργου. 
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Σύντομη 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 
(> 50000 €). 

Μέτριο 



 

 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Στρατηγικό επίπεδο 

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

 



 

 

 
 
Photo source - IPA Cross –Border Program Albania-Montenegro, 2007-2013 
Art Products designed with recycled materials and exhibited through the “Art, plastic and recycling”. 



 

 

 
 

IO1__ Καλή πρακτική 01_Ελλάδα 
Re-lak tech κοσμήματα 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή Κοσμήματα φτιαγμένα από 

επαναχρησιμοποιημένα μέρη υπολογιστών 
Ονομα "Reλακ tech  κοσμήματα” 

 
Επαφή e-mail: info@re-lak.com 

https://re-lak.com/ 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Εξαρτήματα υπολογιστών όπως μητρικές 

πλακέτες, σκληροί δίσκοι, τροφοδοτικά κλπ 
Προϊόν / ντα Κοσμήματα 

 
Ομάδα στόχος Ενήλικες, παιδιά 

 
Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Όλα ξεκινούν με τον καθαρισμό των μητρικών 

από πυκνωτές, αντιδραστήρια κ.λπ. για να είναι 

ομαλές. Στη συνέχεια, ο δημιουργός αποφασίζει 

ποια σχέδια θα κόψει σε κάθε μέρος της 

μητρικής πλακέτας, ώστε να αποφύγει τη 

σπατάλη και να τη χρησιμοποιήσει στο έπακρο. 

Τα κομμάτια που μπορεί να είναι περιττά 

χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια τέχνης που 

παρέχει επίσης ο δημιουργός ή σε άλλα έργα 

τέχνης. Στη συνέχεια τα σχέδια που κόπηκαν 

λειαίνονται και καλύπτονται με υγρό γυαλί ή 

περιβάλλονται με ασήμι ανάλογα με το είδος του 

κοσμήματος που χαρακτηρίζει το σχέδιο. 

Παραδείγματα κοσμημάτων είναι: δαχτυλίδια, 

σκουλαρίκια, μενταγιόν, παπιγιόν, 

μανικετόκουμπα, καρφίτσες, μπρελόκ 
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Σύντομη 
 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 

(> 50000 €). 

Χαμηλό  

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 
 

 
 

mailto:info@re-lak.com


 

 

 
 

 

Re-lak tech κοσμήματα 
 

 

 

 
Photo source - https://www.facebook.com/relakhellas/ 



 

 

 
 

IO1_ Καλή πρακτική 02_Ελλάδα  
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΡΓΕΙΟ Εργαστήριο και Κατάστημα 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή Το ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΡΓΕΙΟ Εργαστήριο και 

Κατάστημα είναι και ένα εργαστήριο 

ανακύκλωσης-ανάκτησης-αξιοποίησης και ένα 

κατάστημα πώλησης. Δημιουργούν και 

προσφέρουν επιτραπέζια σκεύη για το σπίτι, το 

γραφείο, τις διακοπές, το κάμπινγκ, το πικνίκ με 

προσανατολισμό να είναι οικολογικά προϊόντα, 

φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τα 

οποία είναι εναλλακτικά στα πλαστικά 

αντικείμενα που χρησιμοποιούμε στην 

καθημερινότητά μας. Σε αυτό το κατάστημα 

μπορείτε επίσης να βρείτε διακοσμητικά και 

καθημερινά χρηστικά αντικείμενα, φτιαγμένα 

στο εργαστήριο. Είναι μέλη του ελληνικού 

τμήματος της διεθνούς κοινότητας Precious 

πλαστικών. 
Ονομα ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΡΓΕΙΟ Εργαστήριο και 

Κατάστημα 
Επαφή http://plastikourgeio.com/ 

hello@plastikourgeio.com 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Πλαστικό μίας χρήσης από γραφεία, πλαστικά 

μπουκάλια και φλιτζάνια καφέ. 
Προϊόν / ντα Διακοσμητικά αντικείμενα, κοσμήματα, 

επιτραπέζια σκεύη, απλά μουσικά όργανα, άλλα 

αντικείμενα καθημερινής χρήσης. 
Ομάδα στόχος Ενήλικες, παιδιά 

Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα απλών 

εργαλείων χειρός για την κοπή, το χρώμα, το 

μετασχηματισμό, των πλαστικών ή μεταλλικών 

απορριμμάτων δίνοντάς τους ένα άλλο σχήμα 

και χρήση, δημιουργώντας νέα αντικείμενα με 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Χρησιμοποιούνται 
επίσης, όταν χρειάζεται, απλές μηχανές όπως 

καταστροφέας εγγράφων ή εξωθήσεις. 
 

http://plastikourgeio.com/


 

 

Περίοδος εφαρμογής – 
Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 

<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Σύντομη 
 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 

(> 50000 €). 

Χαμηλό 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 
 

 
 
 
 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΡΓΕΙΟ Εργαστήριο και Κατάστημα 

 
 

 



 

 

 
 
Photo source - http://shop.plastikourgeio.com/ 



 

 

 
 

IO1_ Καλή πρακτική 03_Ελλάδα  
Μπλεκύκλωση 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή Η Μπλεκύκλωση είναι ένα πρόγραμμα γαλάζιας 

και κυκλικής οικονομίας που αποσκοπεί στη 

χρήση πλαστικών που προέρχονται από την 

αλιεία και τη ναυτιλία. Στόχος είναι η 

δημιουργία υψηλής ποιότητας πρώτων υλών, 

κατάλληλων για επανένταξη στη βιομηχανία και 

η προώθηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος των πλαστικών 

αποβλήτων που καταλήγουν στη θάλασσα. Το 

πρόγραμμα BlueCycle λειτουργεί υπό την αιγίδα 

του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. 
Ονομα Μπλεκύκλωση 
Επαφή https://bluecycle.com/   

info@bluecycle.com 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Πλαστικά απόβλητα από την αλιεία και τη 

ναυτιλία εγκαταλελειμμένα στη θάλασσα. 
Προϊόν / ντα Διάφορες μορφές σύγχρονων επίπλων, ιδιαίτερα 

για ανοιχτούς χώρους. 
Ομάδα στόχος Δήμοι, ιδιοκτήτες κήπων, ενήλικες. 

Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Η διαδικασία ξεκινά με τη συλλογή θαλάσσιων 

αποβλήτων από τον βυθό των θαλασσών με τη 

βοήθεια εξοπλισμένων δυτών τόσο 

επαγγελματιών όσο και ερασιτεχνών. Οι 

συνεργάτες συνδέονται στην αλυσίδα 

παραγωγής και κατανάλωσης πλαστικού 

εξοπλισμού, έρευνας, προστασίας του 

περιβάλλοντος. Η ρομποτική και η τρισδιάστατη 

τεχνολογία εκτύπωσης εμπλέκονται 
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Μεσαία 
 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 

(> 50000 €). 

Μέτριο 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Στρατηγικό επίπεδο 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
Μπλεκύκλωση 

 
 

 

 



 

 

 
Photo source - https://bluecycle.com/en/ 



 

 

 
 

IO1_ Καλή πρακτική 04_Ελλάδα 
2WO+1NE=2 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή "2WO+1NE=2" είναι μια ηθική μάρκα 

σχεδιαστών ενδυμάτων  
Ονομα 2WO+1NE=2 
Επαφή https://2plus1equals2.com/ 

info@2plus1equals2.com 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, ανακυκλωμένο 

μαλλί και επανάχρηση των ενδυμάτων που 

πωλούνται μετά τη χρήση του ενδύματος 
Προϊόν / ντα Ρούχα, μαγιώ 

Ομάδα στόχος Ενηλικες, γυναίκες 
Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Οι δημιουργοί χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο 

πολυεστέρα για να φτιάξουν μαγιό και 

ανακυκλωμένο μαλλί για να φτιάξουν ρούχα, 

προτρέπουν επίσης τους πελάτες τους να φέρουν 

τα φθαρμένα ρούχα τους που αγόρασαν από το 

"2WO +1NE=2" για να τα 

επαναχργσιμοποιήσουν. Οι δημιουργοί, ανάλογα 

με το ρούχο, το επανασχεδιάζουν για 

παράδειγμα μετατρέπουν μια μπλούζα σε 

φούστα ή φόρεμα σε διαφορετικό σχέδιο. 
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Σύντομη 
 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 
(> 50000 €). 

Χαμηλό 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 
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IO1_ Καλή πρακτική 05_Ελλάδα  
Αλκυόνη 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή Αναλύκλωση απομεινάρια της φύσης 

Ονομα Αλκυόνη 
Επαφή http://www.alkyoni-amea.gr/english 

alkyoni5@otenet.gr 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Ξύλα αφημέναστην παραλία, πέτρες, χαρτί, ξερά 

φύλλα, επαναχρησιμοποιούμενος πηλός 
Προϊόν / ντα Διακοσμητικά αντικείμενα τέχνης 

Ομάδα στόχος Ενήλικες, παιδιά 
Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Η Αλκυόνη είναι Ένας Σύλλογος Ενηλίκων με 

Ειδικές Ανάγκες, που βρίσκεται στην πόλη της 

Ναυπάκτου, στη Δυτική Ελλάδα. Στο κέντρο 
ημέρας, οι ενήλικες με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτών τους, μεταμορφώνουν, όλα τα 

φυσικά «σκουπίδια» που βρίσκουν κατά τη 

διάρκεια των περιπάτων τους στις κοντινές 

παραλίες ή δάση σε αντικείμενα διακοσμητικής 
τέχνης. Συλλέγουν επίσης παλιά πήλινα 

αντικείμενα, τα συνθλίβουν με μια μηχανή σε 

σκόνη και επαναχρησιμοποιούν τον πηλό για να 

δημιουργήσουν νέα πήλινα αντικείμενα. Πωλούν 

όλα τα προϊόντα στα παζάριαπου γίνονται μία 

φορά το μήνα στην πόλη.. 
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Σύντομη 
 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 
(> 50000 €). 

Χαμηλό 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 
 

 

http://www.alkyoni-amea.gr/english
mailto:alkyoni5@otenet.gr
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IO1_ Καλή πρακτική 06_Ελλάδα 
Ανακυκλώνω στην Πηγή 

Θέμα Information 
Σύντομη περιγραφή Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρονικού και 

Ηλεκτρικού Εξοπλισμού - ΑΗΗΕ 
Ονομα Ανακυκλώνω στην Πηγή 
Επαφή www.recycleatsource.gr 

anakyklwnw@gmail.com 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. 

τηλεόραση, ραδιόφωνο, pc, οθόνη PC, 

εκτυπωτής, σαρωτής, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, 

μικρές ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.) 
Προϊόν / ντα Επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση των 

χαλασμένων συσκευών 
Προώθηση στα εργοστάσια ανακύκλωσης, 

λιώσιμο και δημιουργία νέων συσκευών. 
Ομάδα στόχος Ενήλικες 

Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Επισκευή χαλασμένων συσκευών. Οι κάτοχοι 
μπορούν να επισκευάσουν οι ίδιοι τις συσκευές 

υπό την επίβλεψη των τεχνικών. Πώληση  
επίσης των ανακατασκευασμένων οθονών Η/Υ 

σε τοπικά σχολεία. Διαδικασία ανακύκλωσης.  
Οι ανεπιθύμηε ηλεκτρικές συσκευές περιέχουν 

πολύτιμα υλικά όπως πλαστικά και μέταλλα, 
χρυσό, χαλκό, χάλυβα και αλουμίνιο. Από το 

σημείο ανακύκλωσης τα παλιά ηλεκτρικά 

πηγαίνουν σε μια μονάδα επανεπεξεργασίας 

όπου οι άνθρωποι τα ταξινομούν και τα 

διαχωρίζουν με το χέρι. Στη συνέχεια οι μηχανές 

τεμαχίζουν τα υλικά σε μικρά κομμάτια. Οι 

μαγνήτες διαχωρίζουν τον χάλυβα και άλλα 

σιδηρούχα μέταλλα και τα ηλεκτρικά ρεύματα 

απομακρύνουν άλλα μέταλλα. Το πλαστικό 

ταξινομείται σε διαφορετικούς τύπους και 

αλέθεται. Κατόπιν δημιουργούνται νέες 

συσκευές 
 

Περίοδος εφαρμογής – 
Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 

<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Σύντομη 
 

http://www.recycleatsource.gr/


 

 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 
(> 50000 €). 

Χαμηλό 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Στρατηγικό επίπεδο 
 

 
 
 
 

Ανακυκλώνω στην Πηγή 
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IO1_ Καλή πρακτική 02_Ελλάδα 
Δημοκρατία Υφασμάτων 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή Ανακύκλωση ρούχων και υφασμάτων. Η 

Δημοκρατία Υφασμάτων είναι ένα καινοτόμο 

και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
πλεοναζόντων ενδυμάτων που επικεντρώνεται 

στις σημερινές κοινωνικές ανάγκες, τη 

βιωσιμότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Ονομα Δημοκρατία Υφασμάτων 
Επαφή www.fabricrepublic.gr 

fabricrepublic.adm@gmail.com 
Απορρίμματα που 
χρησιμοποιήθηκαν 

Χρησιμοποιημένα ρούχα και υφάσματα 

Προϊόν / ντα Νέα ρούχα και χαλιά 
Ομάδα στόχος Ενήλικες, παιδιά 

Σύντομη περιγραφή της 
διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Η διαδικασία είναι βασισμένη στην Οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα 

απόβλητα, για μετάβαση σε μια Ευρωπαϊκή 

Εταιρεία Ανακύκλωσης με υψηλό επίπεδο 

αποδοτικότητας των πόρων και στόχους για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

απορριμμάτων. Τι σημαίνει ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης ρούχων; Συλλογή 
πλεοναζόντων ρούχων, Ταξινόμηση (καθημερινή 

χρήση σε καλή κατάσταση - ακατάλληλο για 

χρήση - κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση) 

Καθαρισμός / Απολύμανση με επαγγελματικό 
εξοπλισμό Κατηγορία (Άνδρες / Γυναίκες / 

Παιδιά / Βρέφη - S / M / L / XL - Χειμώνας / 

Καλοκαίρι κ.λπ.) Συσκευασία / Αποθήκευση 
Διανομή σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με 

ιδιόκτητα οχήματα Προώθηση στην 

ανακύκλωση Επαναχρησιμοποίηση (σχεδιασμός 

και παραγωγή ανακυκλωμένων δημιουργιών)  
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Μέτρια 
 

http://www.fabricrepublic.gr/


 

 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 

(> 50000 €). 

Χαμηλό 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 
 

 
 
 
 

Δημοκρατία Υφασμάτων 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
Photo source - https://www.facebook.com/fabricrepublic.gr/ 



 

 

 
IO1_ Καλή πρακτική 01_Ιταλία 
ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΒΑΖΟ 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή Χειροποίητα προϊόντα, φτιαγμένα από απόβλητα 

και φυσικά λουλούδια. 
Ονομα ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΒΑΖΟ 
Επαφή https://www.facebook.com/fiordiideeinbarattolo/ 

cattafestarachele@gmail.com 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Οργανικά απόβλητα 

Προϊόν / ντα Κοσμήματα και μικρά έπιπλα 
Ομάδα στόχος Νέες και ενήλικες γυναίκες 

Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Συλλογή και εύρεση λουλουδιών και φύλλων.  
Όλα τα λουλούδια και τα φύλλα αφήνονται να 

ξεραθούν και μετά επεξεργάζονται με εποξικές 

ρητίνες ή βερνίκι νυχιών.  
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Σύντομη 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 

(> 50000 €). 

Χαμηλό 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 

 
 
 

https://www.facebook.com/fiordiideeinbarattolo/


 

 

 

 
ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΒΑΖΟ 
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IO1_ Καλή πρακτική 02_Ιταλία 

Χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις 
Θέμα Πληροφορίες 

Σύντομη περιγραφή Χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις φτιαγμένες 

από σπασμένο γυαλί 
Ονομα Χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις 
Επαφή https://www.pianetadonne.blog/ 

info@nonsoloriciclo.com 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Γυαλί 

Προϊόν / ντα Χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις 
Ομάδα στόχος Ενήλικες 

Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Το γυαλί είναι σπασμένο σε μικρά κομμάτια. 

Δημιουργούνται μπάλες από εφημερίδα, 

βυθίζονται σε υγρή κόλλα και περιμένουμε να 

στερεοποιηθεί. Τα μικρά κομμάτια γυαλιού 

κολλιούνται στην μπάλα. 
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Σύντομη 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 

(> 50000 €). 

Χαμηλό 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 

 
 

https://www.pianetadonne.blog/


 

 

 
 

 
 

Christmas Decorations 
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IO1_ Καλή πρακτική 03_Ιταλία 
ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή Κουτιά λουλουδιών με παλιές πετσέτες 

Ονομα Γλάστρες λουλουδιών 
Επαφή https://www.creativo.media 

info@creativo.media 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Υφάσματα / πετσέτες 

Προϊόν / ντα Κουτιά λουλουδιών 
Ομάδα στόχος Ενήλικες 

Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Πλύνετε τις πετσέτες και τακτοποιήστε τις 

ανώμαλες επιφάνειες. Προετοιμάστε το τσιμέντο 

γρήγορης πήξης, βυθίστε την πετσέτα και, στη 

συνέχεια, τοποθετήστε την αμέσως κάθετα έτσι 

ώστε να πάρει το επιθυμητό σχήμα. Περιμένετε 

να στεγνώσει το τσιμέντο. Χρωματίστε. 
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Σύντομη 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 
(> 50000 €). 

Χαμηλό 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 

https://www.creativo.media/


 

 

 
 

 
Γλάστρες λουλουδιών 
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IO1_ Καλή πρακτική 01_Πολωνία 
KapsArt 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή Αυτή είναι μια από τις μάρκες που ειδικεύονται 

στην επανάχρηση των καψουλών καφέ Nespresso. 
Ονομα KapsArt 
Επαφή https://www.facebook.com/KapsArt-

323474328452427/ 
megi-m11@wp.pl 

Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Χρησιμοποιημένες κάψουλες καφέ Nespresso  

Προϊόν / ντα Κοσμήματα: βραχιόλια, καρφίτσες, μενταγιόν, 
Χριστουγεννιάτικα στολίδια 

Ομάδα στόχος Ενήλικες, κυρίως γυναίκες 
Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής 

του απορρίμματος σε 

προϊόν/ντα 
 

Συλλέγονται χρησιμοποιημένες κάψουλες καφέ 

Nespresso, χωρισμένες σε διαφορετικά χρώματα. Ο 

σχεδιαστής αποφασίζει για το έργο και 

χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία για να λυγίσει 

τις κάψουλες για να σχηματίσει διάφορα σχέδια 
Περίοδος εφαρμογής – 
Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 

μήνες to <12 μήνες) ή Μακρά (> 12 
μήνες). 

Μεσαία 
 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 

€) Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) 

ή Υψηλό (> 50000 €). 

Χαμηλό 
 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό 

επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 
 

 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/KapsArt-323474328452427/
https://www.facebook.com/KapsArt-323474328452427/
mailto:megi-m11@wp.pl
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IO1_ Καλή πρακτική 02_Πολωνία 
Εργαστήριο Μωσαϊκού 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή Το Εργαστήριο Μωσαϊκού ιδρύθηκε από έναν 

καλλιτέχνη πριν από μερικά χρόνια. Βρίσκεται στο 

μοναδικό περιβάλλον του συγκροτήματος Księży 
Młyn – Εργοστάσιο-οικιστικό συγκρότημα στον 

ποταμό Jasień, το οποίο χτίστηκε τον 19ο αιώνα 

από τον Karol Scheibler, τον πλουσιότερο 

βιομήχανο του Λοτζ.  
Το Εργαστήριο Μωσαϊκού ειδικεύεται σε μοναδικά 

κοσμήματα με μικροψηφιδωτό. Εκτός από αυτό το 

Εργαστήριο Μωσαϊκού φιλοξενεί γκαλερί, 

καλλιτεχνικά εργαστήρια και ψηφιδωτές 

παραστάσεις 
Ονομα Εργαστήριο Μωσαϊκού 
Επαφή https://www.facebook.com/ab.pracowniamozaiki/ 

brera@wp.pl 
604 656 529 

Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Ασήμι, διαφορετικά είδη απορριμμάτων μετάλλων, 

λίθινα απορρίμματα. 
Προϊόν / ντα Κοσμήματα: κολιέ, βραχιόλια. καρφίτσες, 

σκουλαρίκια 
Ομάδα στόχος Ενήλικες, κυρίως γυναίκες 

Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής 

του απορρίμματος σε 

προϊόν/ντα 
 

Μικρά κομμάτια από πέτρες και ασήμι συλλέγονται 

και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μίνι 

μωσαϊκού. 

Περίοδος εφαρμογής – 
Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 

μήνες to <12 μήνες) ή Μακρά (> 12 

μήνες). 

Μεσαία 
 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 
€) Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) 

ή Υψηλό (> 50000 €). 

Χαμηλό 
 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό 

επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 
 

https://www.facebook.com/ab.pracowniamozaiki/
mailto:brera@wp.pl


 

 

 
 
 
 
 

 
Pracownia Mozaiki 

 

 
 



 

 

 
 
Photo source - https://www.facebook.com/ab.pracowniamozaiki/ 

https://www.facebook.com/ab.pracowniamozaiki/


 

 

 
 

IO1_ Καλή πρακτική 03_Πολωνία 
Up-life 

Θέμα Πληροφορίες 
Σύντομη περιγραφή Up life είναι το όνομα του Ιδρύματος και το 

εμπορικό σήμα προϊόντων που αναπτύσσονται από 

αυτόν τον οργανισμό. Αποστολή του οργανισμού 

είναι η μεταφορά της οικολογικής συνείδησης σε 

δράση (καλλιτεχνικά εργαστήρια επανάχρησης, 
εργαστήρια μαγειρικής για την φυτική κουζίνα) και 

στην προφύλαξη της υγείας (εκπαίδευση αργού 

τζόκινγκ). Το Ίδρυμα ιδρύθηκε το 2017 από δύο 

γυναίκες με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα 
Ονομα Up-life  
Επαφή https://www.facebook.com/FundacjaUplife 

https://uplife.pl/ 
736 856 444 
fundacjauplife@gmail.com 
Al. T. Kościuszki 1, lok. 242, Łódź    
 

Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Πανώ, μουσαμάδες PVC, δίχτυα πλέγματος, 

απόβλητα πλαστικών μετά την παραγωγή, χαρτί, 

νήματα 
Προϊόν / ντα bags, cases, covers for tablets and laptops, unique 

advertising products. 
Ομάδα στόχος Νέοι ενήλικες, ηλικίας 20-40 ετών 

 
Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής 

του απορρίμματος σε 

προϊόν/ντα 
 

Πανώ, μουσαμάδες PVC παραλαμβάνονται από 

τους ιδιοκτήτες τους (εταιρείες), πλένονται 

προσεκτικά και κόβονται σε κομμάτια. Στη 

συνέχεια, ράβονται από τον σχεδιαστή. 

Περίοδος εφαρμογής – 
Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 

μήνες to <12 μήνες) ή Μακρά (> 12 
μήνες). 

Μεσαία  

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 

€) Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) 
ή Υψηλό (> 50000 €). 

Χαμηλό 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό 

επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 
 

https://www.facebook.com/FundacjaUplife
https://uplife.pl/
mailto:fundacjauplife@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 

 
 

Up-life 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Photo source - www.uplife.pl 

 

http://www.uplife.pl/


 

 

 
IO1_ Καλή πρακτική 01_Ρουμανία 

ΧΑΛΙΑ ΚΑΠΑΚΙΩΝ 
Θέμα Πληροφορίες 

Σύντομη περιγραφή Carpet from plastic bottle caps. Plastic bottle 
caps are used to form carpets of various shapes 
and colors. Caps of the same color or of different 
colors can be used to form as varied models as 
possible. 

Ονομα Χαλιά καπακιών 
Επαφή https://blog.breslo.ro/covoras-din-dopuri-de-

plastic-tutorial-cu-prieteni 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Πλαστικά καπάκια μπουκαλιών 

Προϊόν / ντα Χαλιά 
Ομάδα στόχος Ενήλικες, παιδιά 

Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Τα καπάκια τρυπιούνται σε 4 σημεία (διαγώνια). 

Τοποθετήστε τα στο επιθυμητό σχήμα, στη 

συνέχεια περάστε μια πετονιά μέσα από τις 

οριζόντιες οπές και στη συνέχεια μέσα από τις 

κάθετες οπές 
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Σύντομη 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 

(> 50000 €). 

Χαμηλό 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 

 

 



 

 

 
 

 
Caps Carpet 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Photo source - https://blog.breslo.ro/covoras-din-dopuri-de-plastic-tutorial-cu-
prieteni 



 

 

 
IO1_ Καλή πρακτική 02_Ρουμανία 

Διακοσμήσεις από πλαστικά μπουκάλια 
Θέμα Πληροφορίες 

Σύντομη περιγραφή Έξυπνες  ιδέες χρήσης πλαστικών μπουκαλιών 
Ονομα Διακοσμήσεις πλαστικών μπουκαλιών 
Επαφή https://ideipentrucasa.ro/ 

contact@ideipentrucasa.ro 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Πλαστικά μπουκάλια 

Προϊόν / ντα Διακοσμητικά 
Ομάδα στόχος Ενήλικες, παιδιά 

Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Τα μπουκάλια πλένονται και στεγνώνονται. 

Χρησιμοποιώντας ψαλίδι ή κόφτες κόβονται 
στην επιθυμητή μορφή. Στη συνέχεια, μπορούν 

να μοντελοποιηθούν με αναπτήρα σε 

διαφορετικά σχήματα. Μπορούν να 

δημιουργηθούν διαφορετικά σχήματα που 

μιμούνται φύλλα, πέταλα, λουλούδια, πουλιά, 

ζώα κ.λπ 
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Σύντομη 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 

(> 50000 €). 

Χαμηλό 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 

https://ideipentrucasa.ro/
mailto:contact@ideipentrucasa.ro


 

 

 
 

 
 

Διακοσμήσεις από πλαστικά μπουκάλια 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
Photo source - https://ideipentrucasa.ro/top-28-idei-inteligente-pentru-a-refolosi-o-sticla-de-plastic/ 



 

 

 
IO1_ Καλή πρακτική 03_Ρουμανία 

Βιοτεχνικό σαπούνι από χρησιμοποιημένο λάδι 
Θέμα Πληροφορίες 

Σύντομη περιγραφή Κατασκευή σπιτικού σαπουνιού του οποίου το 

κύριο συστατικό είναι το χρησιμοποιημένο λάδι. 

Η κατασκευή αυτού του τύπου σπιτικού 

σαπουνιού του οποίου το κύριο συστατικό είναι 

το χρησιμοποιημένο λάδι, είναι πολύ καλό τόσο 

για το δέρμα όσο και για τα ρούχα και για τη 

φροντίδα του περιβάλλοντος. 
Ονομα Βιοτεχνικό σαπούνι από χρησιμοποιημένο 

λάδι 
Επαφή https://green-report.ro/ 

office@green-report.ro 
Απορρίμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Χρησιμοποιημένο βρώσιμο λάδι και οικιακά 

λίπη 
Προϊόν / ντα Βιοτεχνικό σαπούνι 

Ομάδα στόχος Ενήλικες, παιδιά 
Σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας μετατροπής του 

απορρίμματος σε προϊόν/ντα 
 

Προσθέστε αργά και προσεκτικά καυστική σόδα, 

σε μισό λίτρο νερό, για να αποφύγετε την 

παραγωγή τοξικών αναθυμιάσεων. Το μείγμα θα 

δημιουργήσει μια χημική αντίδραση που 

απελευθερώνει θερμότητα. Επομένως, είναι 

απαραίτητο να περιμένετε μερικές ώρες για να 

κρυώσει. Ρίξτε σιγά σιγά το καλά στραγγισμένο 

λάδι πάνω από το σχηματισμένο μείγμα. 
ανακατεύοντας συνεχώς και προς την ίδια 

κατεύθυνση για να αποφευχθεί το κόψιμο του 

σαπουνιού. Μπορείτε να προσθέσετε αιθέρια 

έλαια, φυσικές βαφές, καφέ ή διάφορα φυσικά 

πέταλα λουλουδιών. Αυτά τα πρόσθετα στοιχεία 

πρέπει να προστεθούν όταν η θερμοκρασία του 

μείγματος πέσει κάτω από τους 40 βαθμούς. Σε 

διάφορους ιστότοπους μπορείτε να υπολογίσετε, 

με βάση τα δεδομένα που εισάγετε, τις 

ποσότητες των συστατικών που χρειάζονται και 

τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. όπως 

π.χ. στο: http://soapcalc.net/ 
Περίοδος εφαρμογής – 

Σύντομη (<6μήνες), Μεσαία(>6 μήνες to 
<12 μήνες) ή Μακρά (> 12 μήνες). 

Σύντομη 

https://green-report.ro/
mailto:office@green-report.ro
http://soapcalc.net/


 

 

Κόστος εφαρμογής  
Χαμηλό (χωρίς κόστος ως < 10000 €) 

Μέτριο (>10000 € ως <50000 €) ή Υψηλό 
(> 50000 €). 

Χαμηλό 

Επίπεδο εφαρμογής 
Στρατηγικό επίπεδο ή Λειτουργικό επίπεδο 

Λειτουργικό επίπεδο 

 

 
 

Artisanal soap from used oil 

 
 

 
 



 

 

 
Photo source -https://green-report.ro/https://www.renovablesverdes.com/ro/ 

https://green-report.ro/
https://green-report.ro/

