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ΔΡΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Μπορείτε να μάθετε όλες τις
σχετικές πληροφορίες για τη
δράση στην ιστοσελίδα
https://greeningdrycleaning.gr/
και στα μέσα κοινωνικής
κοινωνικής δικτύωσης με τη χρήση
του hashtag
#Greeningdrycleaning 

https://greeningdrycleaning.gr/

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ
ΝΕΑ ΜΑΣ ONLINE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

#GreeningDryCleaning - Δράση που
στοχεύει στην πρόληψη της χρήσης
πλαστικών και την αντικατάσταση της
χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης
στον κλάδο των στεγνοκαθαριστηρίων
και των συναφών επιχειρήσεων στην
Ελλάδα με τη χρηματοδότηση του
Πράσινου Ταμείου

Στο πλαίσιο του έργου διεξήχθη
πρωταρχική έρευνα μελέτης του
κλάδου των στεγνοκαθαριστών
στην Ελλάδα όπου
παρουσιάζονται χαρακτηριστικά
του χώρου στην Ελλάδα,
περιβαλλοντικές διαστάσεις της
λειτουργίας τους, ανάγκες και
τάσεις της σύγχρονης εποχής. 

Η μελέτη, καθώς και ενημερωτικό
υλικό για τους πολίτες (φυλλάδιο,
οδηγός, infographic) είναι
διαθέσιμα στον σύνδεσμο
https://greeningdrycleaning.gr//
ενημερωτικό-υλικό/ 

https://greeningdrycleaning.gr/
https://greeningdrycleaning.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
https://greeningdrycleaning.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ

Το Ινστιτούτο Γεωενέργειας του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας, το Κέντρο Έρευνας,
Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Ορίζοντας, σε
συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Στεγνοκαθαριστηρίων,
Ταπητοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων,
Σιδερωτηρίων, Βαφείων και συναφών
επαγγελμάτων προχώρησαν στην παραγωγή
ενημερωτικής ταινίας μικρού μήκους για
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στο χώρο
του επαγγελματικού καθαρισμού.

Η ταινία είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και
στα αγγλικά πατώντας τους παρακάτω
συνδέσμους

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
#GREENINGDRYCLEANING, ΤΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ
ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-Β.Ι.Ο.,  FABRIC
REPUBLIC ΚΑΙ ΤΗΝ EVENTURES.

Δράση μείωσης των πλαστικών μιας χρήσης στα
ελληνικά στεγνοκαθαριστήρια

#GreeningDryCleaning
 Ονομασία προγράμματος: «Φυσικό

περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020»,
Θεματικό πεδίο Α3 «Αναβάθμιση του

Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος», Άξονας Α.3.1
Ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών ή
δράσεων για την πρόληψη της χρήσης

πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης
των πλαστικών μιας χρήσης, Προϋπολογισμός:

48.000€. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο,
Δικαιούχος: Ορίζοντας, Κέντρο Έρευνας,

Τεχνολογίας & Καινοτομίας, Συνεργαζόμενος
φορέας: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας-

Ινστιτούτο Γεωενέργειας.

https://www.youtube.com/watch?v=XvgmxVzpXo0&t=339s
https://www.youtube.com/watch?v=xohWDWtXO78

