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Στεγνοκαθαριστήρια & 
πλαστικά μίας χρήσης

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ (UNEP), 300

εκατομμύρια τόνοι πλαστικού

παράγονται κάθε χρόνο ενώ μόνο ένα

μικρό μέρος καταλήγει στην

ανακύκλωση. Οι ερευνητές εκτιμούν

ότι περισσότεροι από 8,3

δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικού

έχουν παραχθεί από τις αρχές του

1950 ενώ μόνο το 9%  των πλαστικών

απορριμμάτων που έχουν παραχθεί

ποτέ έχει ανακυκλωθεί. Στα ιδιαίτερα

ανησυχητικά δεδομένα έρχεται να

προστεθεί η ευρεία χρήση των

πλαστικών προϊόντων που

προορίζονται να πεταχτούν μετά από

μία και μόνο χρήση. Μία χρήση που

μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά αλλά

η παραμονή τους στο περιβάλλον θα

είναι για εκατοντάδες χρόνια. 

Αυτά τα προϊόντα μίας χρήσης

βρίσκονται παντού και έχουν

συνδεθεί με την καθημερινότητά μας,

όπως σακούλες, πλαστικά

μπουκάλια, καλαμάκια και καπάκια. 

Ο κλάδος των στεγνοκαθαριστηρίων και

των συναφών επαγγελμάτων

(ταπητοκαθαριστήρια, βαφεία,

πλυντήρια λιανικής και χονδρικής)

αποτελεί έναν κλάδο που παραδοσιακά

συνδέεται με τη χρήση πλαστικού και

ειδικότερα με τη χρήση πλαστικών μίας

χρήσης. Tα περισσότερα

στεγνοκαθαριστήρια χρησιμοποιούν

πλαστικές σακούλες ως βασικό προϊόν

συσκευασίας των ειδών ιματισμού. Ένα

άλλο πλαστικό που γνωρίζει ευρεία

χρήση στα στεγνοκαθαριστήρια, το

συναντάμε κυρίως σε συσκευασίες

αποθήκευσης και χρήσης των χημικών

και λοιπών καθαριστικών υλικών

(δοχεία, λεκάνες κ.λπ.). Πέραν αυτών,

υπάρχει ακόμη μια σειρά βοηθητικών

πλαστικών προϊόντων που συναντάμε

επίσης σε ευρεία χρήση στις

επιχειρήσεις στεγνοκαθαριστηρίων,

όπως οι πλαστικές κρεμάστρες και

υλικά επαγγελματικού μαρκαρίσματος,

όπως οι πλαστικοί συνδετήρες,

«καρφιά» ετικέτες κ.ά.

Στο πλαίσιο του έργου
θα δημιουργηθούν:

-Ενημερωτικό υλικό
πολιτών-
στεγνοκαθαριστηρίων
-Πρότυπη οικολογική
υφασμάτινη λινοθήκη,
παραγωγή από post-
consumer upcycled
υφάσματα και διανομή
1000τεμαχίων σε
επιχειρήσεις της χώρας
-Σεμινάρια δημιουργικού
σχεδιασμού οικολογικού
προϊόντος σε ύφασμα
-Δημιουργικός
Διαγωνισμός
-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
e-learning 6 εβδομάδων
-Ενημερωτική ταινία
μικρού μήκους (5min) 
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ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο ''Δράση μείωσης των

πλαστικών μιας χρήσης στα ελληνικά

στεγνοκαθαριστήρια

#GreeningDryCleaning''

εναρμονισμένο με τις οδηγίες της ΕΕ

και την εθνική νομοθεσία έχει στόχο

να συμβάλει στην πρόληψη της

χρήσης πλαστικών και την

αντικατάσταση της χρήσης των

πλαστικών μιας

χρήσης στον κλάδο των

στεγνοκαθαριστηρίων και των

συναφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Συνολικά, το έργο επιδιώκει την

ενίσχυση της ενημέρωσης και της

γνώσης στον καταναλωτή και τον

επιχειρηματία όσο και στους

εμπλεκόμενους φορείς και στην

ευρύτερη κοινωνία. 

Το έργο υλοποιείται από τον

Ορίζοντα – Κέντρο Έρευνας,

Τεχνολογίας και Καινοτομίας σε

συνεργασία με το Ίδρυμα

Τεχνολογίας και Έρευνας-Ινστιτούτο

Γεωενέργειας

 Η ανάδειξη της λύσης της

υφασμάτινης θήκης μεταφοράς

πολλαπλών χρήσεων που έχει

παραχθεί από upcycled υλικά και

υποστηρίζοντας παράλληλα

συμπολίτες μας από ευάλωτες

κοινωνικές ομάδες αποτελεί μία

πρώτη προσπάθεια για την

ευαισθητοποίηση του κλάδου και την

βελτίωση της επιχειρηματικότητας

του τομέα με στόχο τη μετάβαση

στην κυκλική οικονομία. 

 και υποστηρίζεται από την

Πανελλήνια Ομοσπονδία

Στεγνοκαθαριστηρίων,

Ταπητοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων,

Σιδερωτηρίων, Βαφείων και

συναφών επαγγελμάτων και τη

Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής με τη

χρηματοδότηση του Πράσινου

Ταμείου.

Η προώθηση των
δράσεων του έργου
αναμένεται να ενισχύσει
την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και
εμπειριών σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο σχετικά
με την ανάγκη
επέκτασης και
στόχευσης της
ευαισθητοποίησης για
την χρήση της πλαστικής
σακούλας σε
εξειδικευμένους
επαγγελματικούς
κλάδους ως μία
διάσταση καθοριστική για
το μέλλον και τη βιώσιμη
ανάπτυξη στο πλαίσιο της
κυκλικής οικονομίας.

https://greeningdrycleaning.gr/

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://greeningdrycleaning.gr/

