
Δελτίο τύπου 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση» Junior Achievement Greece, δυο 
γειτονικά σχολεία ενώθηκαν για να αναδείξουν μια σπουδαία ιδέα. Πιο συγκεκριμένα, μια ομάδα 
μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Αγ. Δημητρίου είχε 
την ιδιαίτερη ιδέα να κατασκευάζει χρήσιμα αντικείμενα από χρησιμοποιημένα μαγειρικά σκεύη. 
Μαθητές και μαθήτριες του γειτονικού 6ου Γυμνασίου Αγ. Δημητρίου, αγκάλιασαν την ιδέα αυτή, 
έγιναν μια ομάδα με τα παιδιά του ΕΕΕΕΚ, συνεργάστηκαν μέσα από διαδικασία συνεκπαίδευσης 
και έδωσαν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ άλλες διαστάσεις και προοπτικές στην αρχική ιδέα. Έτσι δημιουργήθηκε η 
συνεργατική μαθητική εικονική επιχείρηση ReUZ+. 

Σ´ αυτή την κοινή προσπάθεια, έχουν έναν πολύτιμο βοηθό από το JA Greece, τον Inspirational 
Mentor της ομάδας, διακεκριμένο brand strategist σε διεθνές επίπεδο, Peter Economides. Ο Peter 
Economides δεν έμεινε στις τυπικές του υποχρεώσεις. Δεν έδωσε απλά την έμπνευση και την 
ηθική του υποστήριξη. Έγινε ένα με την ομάδα, συμμετείχε σε τρεις διαδικτυακές συναντήσεις 
δίνοντας ουσιαστικές κατευθύνσεις για τη δημιουργία του brand της επιχείρησης και έφερε την 
κορυφαία εταιρεία Beetroot, για τη δημιουργία του λογοτύπου και της εταιρικής ταυτότητας με 
εκπληκτικά αποτελέσματα. Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που φέρνουν τα πρωτόκολλα για 
τον κορωνοϊό, ήρθε να γνωρίσει την ομάδα από κοντά και συμμετείχε στα γυρίσματα του promo 
Video που έγιναν στον μικρό πεζόδρομο που ενώνει τα δυο σχολεία δίνοντας μεγάλη έμπνευση σε 
όλους.  


Έτσι, η ReUZ+ απέκτησε νέα δυναμική που έφερε 
νέους υποστηρικτές. Με μια σειρά επιστολών, τα 
μέλη της ομάδας εξασφάλισαν την αιγίδα του Εθνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για τις δράσεις 
τους, την επιστημονική υποστήριξη του οργανισμού 
NoWaste 21 και την ουσιαστική υποστήριξη του 
Δήμου Αγίου Δημητρίου για τον κύριο στόχο: τη 
δημιουργία ενός Κέντρου Συλλογής και Δημιουργικής 
Επαναχρησιμοποίησης Μαγειρικών Σκευών. Σε μια 
ξεχωριστή τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 18/2/22, η 

Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου, κ. Μαρία Ανδρούτσου, δεσμεύτηκε να παρέχει στην επιχείρηση σημεία 
συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών σκευών, χώρο συγκέντρωσης, οχήματα για τη μεταφορά 
και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία Κέντρου Συλλογής και Δημιουργικής 
Επαναχρησιμοποίησης Υλικών, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2020). Στην 
τηλεδιάσκεψη, συμμετείχαν και τρία στελέχη του NoWaste 21, η κ. Τριτοπούλου, η κ. Κρέτση και ο 
κ. Μαλλιάρης, για να εκφράσουν τη στήριξης τους, αλλά και ο κ. Κυρίτσης από το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών με ανοιχτή πρόταση συνεργασίας σε όποιο επίπεδο χρειαστεί. 

Η ομάδα της ReUZ+ είναι πολύ περήφανη που η αρχική ιδέα γιγαντώνεται. Ως νέα γενιά, 
προσπαθούν με κάθε τρόπο να βελτιώσουν την κοινωνία και οραματίζονται έναν καλύτερο κόσμο. 
Έχουν την πεποίθηση ότι η ReUZ+ θα ωφελήσει το περιβάλλον και θα συνδράμει στην κυκλική 
οικονομία. Επιθυμία όλων είναι με τις εισπράξεις από τις πωλήσεις των χρηστικών αντικειμένων 
που προκύπτουν από την επαναχρησιμοποίηση των παλαιών σκευών και εργαλείων, να 
συνεισφέρουν στην ενίσχυση του συσσιτίου του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Στόχος είναι να μετατρέψουν την Εικονική Επιχείρηση σε μια πραγματική Επιχείρηση η οποία θα 
έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και θα δώσει ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα με αναπηρία.

Μπορείτε να δείτε το promo video της ReUz+ στο κανάλι της 
στο YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=d0g8dgebBc8


Γιατί ΜΑΖΙ ΓΙΝΕΤΑΙ! 

*O Peter Economides είναι διακεκριμένος brand strategist, με μακρόχρονη διεθνή σταδιοδρομία και έχει υλοποιήσει κορυφαίες 
διαφημιστικές καμπάνιες για μεγάλες εταιρείες όπως Apple, CocaCola κ.α. Τα τελευταία χρόνια ζει στην Ελλάδα και δουλεύει 
σε όλο τον κόσμο. Αξιοσημείωτες είναι οι ομιλίες του στα χρόνια της κρίσης με τίτλο «Γίνεται!» και «Rebranding Greece».

** Η εταιρεία Beetroot είναι κορυφαία εταιρεία δημιουργικού εταιρικής ταυτότητας με συνεχείς  διακρίσεις στα Ermis Awards, 
Design Agency of the year 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=d0g8dgebBc8

