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Στις εικόνες αριστερά: Έρημος Ατακάμα, Χιλή

Ανακύκλωση ρούχων για να φτιαχτούν προϊόντα 

ίσης ή ανώτερης αξίας (ρούχα).

Ανακύκλωση ρούχων για να φτιαχτούν προϊόντα 

κατωτερης αξίας (π.χ. Δομικά υλικά μονώσεων)

Ανακύκλωση ρούχων μέσω εξαγωγών σε 

επιχειρήσεις μεταπωλήσεων, εργοστάσια 

ανακύκλωση κ.α.)

Απόρριψη στα σκουπίδια



Ευρωπαϊκή 
στρατηγική για 

βιώσιμα και κυκλικά 

υφάσματα
Στόχος: 2030

Ρούχα που:

• αντέχουν στο χρόνο 

• , από ανακυκλωμένα υλικά

• ανακυκλώνονται

• δεν περιέχουν επικίνδυνες τοξικές ουσίες για 

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

• είναι οικονομικά

• δεν καταλήγουν στις χωματερές
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Χρήση Απόρριψη
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5. Πράσινοι 
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πραγματικά βιώσιμα 

προϊόντα

1. Πράσινο εξαιτίας αυτού του ενός χαρακτηριστικού!

π.χ. Διαφημίζουμε ότι η συλλογή Χ είναι φτιαγμένη από 100% οργανικό 

βαμβάκι. Και αγνοούμε ότι είμαστε εταιρία γρήγορης μόδας και έχουμε 52 

mikro συλλογές το χρόνο.

2. Πράσινο γιατί είναι πράσινο

π.χ. Διαφημίζουμε ότι τα ρούχα είναι φτιαγμένα από ανακυκλωμένα 

νήματα αλλά δεν υπάρχει καμία πιστοποίηση, ή απόδειξη που να το 

επιβεβαιώνει.

3. Κάτι είναι πράσινο... Τώρα τι ακριβώς...

Π.χ. Δεν περιέχει χημικές χρωστικές. Τα πάντα στη ζωή είναι χημικά. Ακόμα 

και το νερό είναι χημική ουσία.

4. Πράσινο επειδή είναι νόμιμο

Π.χ. Δεν περιέχει χλωροφθοράνθρακες

5. Πράσινο επειδή είναι λιγότερο κακό από τα κακά

Π.χ. Γρήγορη μόδα έναντι σούπερ γρήγορης μόδας. Η&Μ, Ζαra etc vs Shein

6. Πράσινο ψέμα

Π.χ. Πιστοποιημένο οργανικό βαμβάκι – αλλά η πιστοποίηση δεν υπάρχει στ’ αλήθεια.
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Και τώρα τι κάνουμε;

Υλοποίηση 
των 6 στόχων 
της 
ευρωπαϊκής 
στρατηγικής 
για τα κυκλικά 
και τα 
βιώσιμα 
υφάσματα

Κλιματική δράση

Πολίτες

• Ενημέρωση

• Αποφυγή υπερκατανάλωσης: 

Σκεφτόμαστε πριν αγοράσουμε κάτι 

πόσο το χρειαζόμαστε κι αν 

μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτό

• Στόχος: Αγοράζουμε το πολύ τρια 

καινούρια ρούχα το χρόνο.

Επιχειρήσεις

• Ενημέρωση

• Επιβλέπω τον κύκλο ζωής των 

προϊόντων μου. Τι μπορώ να 

βελτιώσω; Ξεκινώ

• Επιβλέπω τις υπηρεσίες μου. Πού 

μπορώ να συνεισφέρω; Με ποιους 

θα μπορούσα να συνεργαστώ;

- Έρευνα και 
κατανόηση των 
αναγκών των 
ανθρώπων και 
των 
επιχειρήσεων

- Αξιοποίηση 
ψηφιακών 
τεχνολογιών

- Εξερεύνηση 
δεδομένων και 
εντοπισμός 
λύσεων



VÓNG

Μια πλατφόρμα για την μετάβαση στη βιώσιμη μόδα παροτρύνοντας τους καταναλωτές να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους 
και τις επιχειρήσεις να γίνουν καλύτερες με αποδείξεις!

https://www.zelus.gr/el/digital-closet/


Επόμενα   βήματα
Σχεδίασε τη δική σου κλιμάτική δράση! 

Ανέπτυξε τις δεξιότητές σου!

Μαθήματα πιστοποίσησης στην Κυκλική 

Οικονομία από τον αναγνωρισμένο φορέα: 

Circular Economy Alliance

Κωδικός έκπτωσης 

10%

zeluscea!

Click εδώ.

Υλοποίηση 
των 6 στόχων 
της 
ευρωπαϊκής 
στρατηγικής 
για τα κυκλικά 
και τα 
βιώσιμα 
υφάσματα

https://circulareconomyalliance.com/circular-economy-courses/


Οι ιδέες σας για δράση



Χρήσιμα links

Πηγές όσων αναφέραμε:

• Στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (2022) – δείτε εδώ.

• Ellen MacArthur Foundation (EMF) (2017) A New Textiles Economy: Redesigning fashion’s future. – δείτε εδώ.

• Euratex (2020) Key facts and Figures – δείτε εδώ.

• JRC (2021) Circular economy perspectives in the EU Textile sector – δείτε εδώ.

• McKinsey and Co (2022) Scaling textile recycling in Europe—turning waste into value – δείτε εδώ.

• Sustainable Fashion Forum: From Waste to Value: The realities of Textile Recycling today – δείτε εδώ.

• IUCN (2017) Primary Microplastics in the Oceans: a Global Evaluation of Sources – δείτε εδώ.

• TerraChoice Environmental Marketing Inc. (2007)The “Six Sins of GreenwashingTM – δείτε εδώ.

• Ayana Elizabeth Johnson: How to find joy in climate action – δείτε εδώ.

Για ρούχα που δε χρειάζεστε πια:

• Recycom – δείτε εδώ τα σημεία διαλογής.

• Fabric Republic – δείτε εδώ τα σημεία διαλογής.

• Μιάζω – Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Για να λαμβάνετε περισσότερα νέα και πληροφορίες από εμάς.

• επισκεφθείτε και το site μας: https://www.zelus.gr/el/sustainable-fashion

• βρείτε μας στα social media:

• LinkedΙn: https://www.linkedin.com/company/zelus-gr

• Twitter: https://twitter.com/ZelusGr

• Instagram: https://www.instagram.com/zelusgr

• Facebook: https://www.facebook.com/ZelusGr

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-EU-strategy-for-sustainable-textiles_en
https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy
https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX_FactsKey_Figures_2022rev-1.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjEstHJ4c77AhWClqQKHW4gCgIQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fpublications.jrc.ec.europa.eu%2Frepository%2Fbitstream%2FJRC125110%2Fjrc125110_ce_perspectives_for_eu_textiles_tr_10.06.2021_final.pdf&usg=AOvVaw2p0Rul8PCGpBYvwjzfinDA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjEstHJ4c77AhWClqQKHW4gCgIQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fpublications.jrc.ec.europa.eu%2Frepository%2Fbitstream%2FJRC125110%2Fjrc125110_ce_perspectives_for_eu_textiles_tr_10.06.2021_final.pdf&usg=AOvVaw2p0Rul8PCGpBYvwjzfinDA
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/scaling-textile-recycling-in-europe-turning-waste-into-value
https://www.youtube.com/watch?v=roDlNKyXprI
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-002-En.pdf
https://www.academia.edu/3480493/6_sins_of_greenwashing_A_Study_of_Environmental_Claims_in_North_American_Consumer_Markets_TerraChoice_Environmental_Marketing_Inc_November_2007_
https://www.ted.com/talks/ayana_elizabeth_johnson_how_to_find_joy_in_climate_action
https://www.recycom.gr/%ce%b2%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%ba%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%82/
http://www.fabricrepublic.gr/form-offer/
https://miazo.gr/pws-mporw-na-symmetasxw/
https://www.zelus.gr/el/sustainable-fashion
https://www.linkedin.com/company/zelus-gr
https://twitter.com/ZelusGr
https://www.instagram.com/zelusgr
https://www.facebook.com/ZelusGr
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Επικοινωνία

Τατοϊου 92, 14452 
Μεταμόρφωση, Αθήνα..

@ZelusGr

zelus-gr

www.zelus.gr

Ευχαριστούμε πολύ!

http://www.zelus.gr/

