
Γιατί ανακύκλωση τηγανελαίων;
Η ανακύκλωση τηγανελαίων

και οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης

Μια εκπαιδευτική πρόταση του ΚΠΕ Ελευθερίου 
Κορδελιού & Βερτίσκου

Χρυσούλα Αθανασίου & Γιώργος Υφαντής 



Γιατί ανακύκλωση τηγανέλαιων;

 Στη χώρα μας καλλιεργούνται 100 εκατομμύρια 
ελαιόδεντρα

 Στην Ελλάδα καταναλώνουμε περίπου 15 κιλά 
ελαιόλαδου ανά κάτοικο το χρόνο

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις στην Ελλάδα παράγονται 
280.000 τόνοι τηγανελαίων το χρόνο (ελαιόλαδο 
άλλα σπορέλαια)





Το τηγανέλαιο ως ρύπος

 Πού καταλήγει το τηγανέλαιο μετά τη χρήση 
του;

 Αποχέτευση, σκουπίδια-ΧΥΤΑ

 Προβλήματα που δημιουργούνται από την 
ακατάλληλη διάθεση του τηγανελαίου;

 Ρύπανση υδάτινων αποδεκτών, εδάφους

 Συσσώρευση λιπών στις αποχετεύσεις

 Προβλήματα στις μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων

 Δυσκολότερα διαχειρίσιμα στραγγίσματα 
στους ΧΥΤΑ



Γιατί ανακύκλωση τηγανέλαιων;



Ορθή διαχείριση του τηγανελαίου

 Συλλογή 

 Ανακύκλωση

◦ Μετατροπή σε βιοντίζελ:                                                                
Ένα λίτρο τηγανελαίου μετατρέπεται σε ένα περίπου λίτρο 
βιοντίζελ

◦ Το βιοντίζελ που παράγεται έχει πολύ καλές ιδιότητες καύσης 
και ρυπαίνει λιγότερο την ατμόσφαιρα από το συμβατικό 
ντίζελ 

◦ Είναι οικονομική και πολύ αποδοτική διαδικασία



Γιατί ανακύκλωση τηγανέλαιων;

Ορθή διαχείριση 
απορριμμάτων

Στόχος: Μείωση 
παραγόμενων 
απορριμμάτων 
(επαναχρησιμοποίηση, 
ανάκτηση, 
ανακύκλωση υλικών)



Γιατί ανακύκλωση τηγανέλαιων;
Μετατροπή σε βιοντίζελ

Σύγχρονη έρευνα  -
Νέες τεχνολογίες 
ανάκτησης, 
ανακύκλωσης 

-νέοι κλάδοι 
οικονομίας 

-τα απορρίμματα ως 
πρώτη ύλη



Γιατί ανακύκλωση τηγανέλαιων;
Καύση βιοντίζελ

Το βιοντίζελ που 
παράγεται έχει πολύ 
καλές ιδιότητες 
καύσης και ρυπαίνει 
λιγότερο την 
ατμόσφαιρα από το 
συμβατικό ντίζελ



Συμμετοχή σχολείων στην 
ανακύκλωση τηγανελαίων

 Ενασχόληση με θέματα που 
απασχολούν την κοινωνία

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για διαχείριση 
απορριμμάτων, κυκλική οικονομία, 
βιώσιμη ανάπτυξη κ.ά.

 Συνεργασία των σχολείων –
ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών



Γιατί ανακύκλωση τηγανέλαιων;
Ενεργή μάθηση - Συνειδητοποίηση –
Κριτική στάση - Αλλαγή συμπεριφοράς -

STEM: 

Science,Technology,Engi

neering and Mathematics

STEAM: 

Science,Technology, Engin

eering, Arts 

and Mathematics

“Ένας τρόπος για να 
κάνουμε τη μάθηση να 
αποκτήσει νόημα για 
τους μαθητές”



Γιατί ανακύκλωση τηγανέλαιων;
συνεργασία

Συνεργασία

 με την τοπική 
κοινωνία

 με φορείς

 την παγκόσμια 
κοινότητα



Γιατί ανακύκλωση τηγανέλαιων;

Βιώσιμη Πόλη:

Η πόλη ως πεδίο 
εκπαίδευσης για 
την αειφορία




