
 

 

 

 

 

 

 

Το έργο IN2UCO, με συνολικό προϋπολογισμό 50.000,00€ χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο - Πρόγραμμα «Φυσικό 

περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» Μέτρο: «Καινοτόμες Δράσεις με τους  Πολίτες» 

Ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης πολιτών για την Ανακύκλωσης τηγανελαίων στο ειδικό 

πράσινο ΑΤΜ 

Ο Δήμος Κοζάνης, η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος 

Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), υλοποιώντας το έργο «In2UCO - Ολοκληρωμένη καινοτόμος 

πιλοτική διαχείριση τηγανελαίων με τη συμμετοχή πολιτών και μαθητών» που 

χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο προωθεί ένα νέο, καινοτόμο, εύχρηστο και 

καθαρό σύστημα χωριστής συλλογής των χρησιμοποιούμενων τηγανελαίων από νοικοκυριά 

στο Δήμο Κοζάνης.  

Την Πέμπτη στις 04.11.2021 και ώρα 16:30-17:30, έχει προγραμματιστεί ανοιχτή 

εκδήλωση ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής, Πλατάνια, επί της οδού Κακριδή και 

Σικελιανού, δίπλα στους υπόγειους κάδους Διαλογής στην Πηγή όπου θα παρουσιαστεί το 

έργο και θα δοθούν οδηγίες για τη λειτουργία του νέου συστήματος. 

Τα τηγανέλαια αποτελούν ένα εξαιρετικά ρυπογόνο οικιακό απόβλητο και ευθύνονται για 

πληθώρα προβλημάτων στο έδαφος, τα υδάτινα οικοσυστήματα, τα συστήματα 

αποχετεύσεων και τους βιολογικούς καθαρισμούς. Η περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισή τους 

επιτάσσει την ξεχωριστή συλλογή τους και την παράδοσή τους σε αδειοδοτημένες 

επιχειρήσεις για την προώθησή τους προς αξιοποίηση. 

Η συλλογή των τηγανελαίων θα γίνεται από τους πολίτες σε ειδικά πράσινα δοχεία που θα 

διαμοιραστούν στους δημότες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα οποία στη συνέχεια θα 

συγκεντρώνονται σε ειδικά πράσινα ΑΤΜ τηγανελαίων που θα τοποθετηθούν στις γειτονιές 

της πόλης. Το πρώτο σύστημα έχει ήδη τοποθετηθεί στο χώρο όπου θα λάβει χώρα η 

εκδήλωση.   
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Επίσης, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. οι συμμετέχοντες μπορούν να 

εγγραφούν στο πρόγραμμα επιβράβευσης συλλογής τηγανελαίων και να παραλάβουν τα 

ειδικά αυτοκόλλητα barcode με τον μοναδικό κωδικό χρήστη. 

Ο Δήμος Κοζάνης συνεπής στις δεσμεύσεις του, συνεχίζει τον προγραμματισμό για επίτευξη 

κλιματικής ουδετερότητας για την Κοζάνη έως το 2030, που αποτυπώνεται στη Διακήρυξη 

της  Κλιματικής Ουδετερότητας «Κοζάνη 2030 - Μία Πράσινη και Έξυπνη Πόλη» (όπως 

εγκρίθηκε με την ΑΔΣ 216/31-7-2021).  

  

 


