


Η  Symbiolabs, εταιρεία τεχνοβλαστός του ΕΚ “Αθηνά”, ανέπτυξε µια 
καινοτόµα ψηφιακή υπηρεσία για την ανταποδοτική συλλογή ΧΜΕ 
(Χρησιµοποιηµένων Μαγειρικών Ελαίων) που σε συνεργασία µε τη 
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία στην περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Τα ΧΜΕ είναι τα έλαια φυτικής ή ζωικής προέλευσης για τα οποία έχει 
εξαντληθεί ο χρόνος ζωής τους ως βρώσιµο υλικό λόγω της πολλαπλής χρήσης 
τους, και από τη συνήθη πρακτική της απόρριψής τους στο αποχετευτικό 
δίκτυο ή στους δηµοτικούς κάδους απορριµµάτων, προκύπτουν σοβαρότατες 
περιβαλλοντικές και υγειονοµικές συνέπειες. 

Το ανταποδοτικό σχήµα βασίζεται στη χρήση ειδικών µπουκαλιών µε κωδικούς 
barcode, και την εξαργύρωση των πόντων που προκύπτουν από τη συλλογή 
των µπουκαλιών σε εµπορικά καταστήµατα και φορείς της ευρύτερης περιοχής.

Σύστημα Ανταποδοτικής Συλλογής 
Τηγανελαίων από τη Symbiolabs

https://www.symbiolabs.gr/


Το έργο PSLifestyle µειώνει το χάσµα µεταξύ της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και της ατοµικής δράσης, µε εταίρους σε 8 χώρες, 3 κύκλους 
βιωµατικών εργαστηρίων σε 15 πόλεις και δεδοµένα από χιλιάδες πολίτες, σε 
10 διαφορετικές γλώσσες.

Ανάµεσα στους στόχους του είναι: 

§ να δώσει έµπνευση για να υιοθετηθούν υγιεινές συνήθειες για καλύτερη ζωή
§ η οργάνωση συµµετοχικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη από κοινού του 

online εργαλείου του PSLifestyle, που θα µας δώσει τη δυνατότητα να 
υιοθετήσουµε ένα θετικό, βιώσιµο και πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

§ η ενεργοποίηση της έρευνας και η υλοποίησης δράσεων για το κλίµα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 

PSLifestyle: ένα εργαλείο για τους 
Ευρωπαίους πολίτες, με στόχο μια πιο 
βιώσιμη καθημερινότητα

https://pslifestyle.eu/gr


Με τη µαζική ανάπτυξη θαλάσσιων υποδοµών να αποτελεί τη νέα 
πραγµατικότητα για τους ωκεανούς του πλανήτη, είναι ζωτικής σηµασίας να 
συνυπολογίζονται οι περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις 
αυτών των δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο του έργου MERMAID, αξιολογήθηκαν 
οι δυνατότητες και οι προκλήσεις της κατασκευής υπεράκτιων πλατφορµών
πολλαπλής χρήσης (MUOPs) και αναπτύχθηκε ένα διαδικτυακό εργαλείο 
υποστήριξης αποφάσεων (DSS), που καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της 
σκοπιµότητας και της βιωσιµότητας τέτοιων επενδύσεων, λαµβάνοντας υπόψιν 
νοµικές και τεχνικές εκτιµήσεις, περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ., εκποµπές 
CO2), το οικονοµικό κόστος και τα οφέλη από διάφορες χρήσεις της επένδυσης 
(π.χ. αιολική ενέργεια, ενέργεια κυµάτων, υδατοκαλλιέργεια), καθώς και τις 
κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις όπως τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και τη 
συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη.

MERMAID: ένα εργαλείο υποστήριξης 
αποφάσεων για την κατασκευή 
υπεράκτιων πλατφορμών


