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Ολόκληρος ο πλανήτης βιώνει πρωτόγνωρες συνθήκες εξαιτίας των συνεπειών 
της πανδημίας. Παρά τις μεγάλες αβεβαιότητες που παραμένουν, η δημιουργία του 
εμβολίου συμβάλει στην προσδοκία όλων μας να μπει ένα τέλος σε αυτή τη μεγάλη 
περιπέτεια. 

Στην αφετηρία μιας καινούργιας χρονιάς είναι σημαντικό να επικεντρώσουμε την 
προσπάθεια και τους στόχους μας στη μεταπανδημική περίοδο και στο πώς θα 
πετύχουμε να δημιουργήσουμε μια νέα Ελλάδα, συγχρονισμένη στις τάσεις και στις 
ανάγκες των καιρών. 

Η πανδημία έφερε σε πρώτο πλάνο τη βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη. Δεν είναι 
πλέον κάποιοι μακροπρόθεσμοι στόχοι αλλά επείγουσες προκλήσεις τις οποίες οφείλουμε να 
αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα. Σήμερα δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για χαμένες 
ευκαιρίες, ούτε για αδράνεια. Η αξιοπιστία που η χώρα μας κέρδισε θα πρέπει να επιβεβαιωθεί 
και μέσα από μια μεγάλη πρόκληση. Αυτή, του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας, το οποίο στην 
Ευρώπη είναι σε διαρκή ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, ξεκινήσαμε από χαμηλά. Όμως οι δυνατότητες υπάρχουν. Το δείχνει η πανευρωπαϊκή 
πρωτιά της ΕΝΔΙΑΛΕ στη διαχείριση και αναγέννηση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων. 
Οι πόροι, επίσης υπάρχουν. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ έχουν σαφή 
προσανατολισμό στην υποστήριξη της Κυκλικής Οικονομίας ως νέου αναπτυξιακού προτύπου. 
Το σχέδιο επίσης υπάρχει με βάση την Έκθεση Πισσαρίδη για την ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας. 

Μένει να αποδειχθεί πως έχουμε τη βούληση τόσο ως κράτος, όσο και ως αγορά, αλλά και 
ως κοινωνία να προχωρήσουμε μπροστά, αφήνοντας οριστικά πίσω μας τις αδυναμίες και τις 
παθογένειες του χθες. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της σύνθεσης και σε αυτό θα πρέπει 
να εστιάσουμε την προσοχή μας. 

Το 2021 είναι μια εμβληματική χρονιά. Τιμάμε την ιστορική επέτειο από την Επανάσταση που έβαλε 
ξανά την Ελλάδα στον χάρτη του κόσμου. 200 χρόνια μετά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 
πως πρέπει να κάνουμε και σήμερα μια επανάσταση στον τρόπο που παράγουμε, στον τρόπο που  
καταναλώνουμε και πάνω απ’ όλα στον τρόπο που σκεπτόμαστε, προκειμένου η Ελλάδα να είναι 
πάνω στο χάρτη του μέλλοντος, του χάρτη μιας βιώσιμης Ευρώπης σε έναν βιώσιμο πλανήτη. 

Για να το πετύχουμε και να ανήκουμε στους κερδισμένους του μέλλοντος, το  2021 χρειαζόμαστε 
πραγματικά ρηξικέλευθες ιδέες για την αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον. Επανάσταση 
νοοτροπίας και αντίληψης, που να ξεκινά από εμάς τους ίδιους, από την απλή καθημερινότητα, 
μέχρι τον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας.

Καλή Χρονιά σε Όλους! 

 Γεώργιος Ε. Δεληγιώργης 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 
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32,5 δισ. ευρώ ως το 2026 
για την πράσινη μετάβαση

ΝΙΚΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΑΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας υιοθετεί μια νέα περιβαλλοντική στρατηγική κι έχει 
αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, που στόχο έχουν την 
ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων που έθεταν τη χώρα μας 
στο περιθώριο των εξελίξεων, όσον αφορά την ανακύκλωση και 
την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας». Τα παραπάνω τονίζει 
σε συνέντευξή του στο newsletter της ΕΝΔΙΑΛΕ ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Νίκος Χιωτάκης, 
επισημαίνοντας παράλληλα πως «η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη της Ε.Ε., έχει την υποχρέωση να καταρτίσει ένα εθνικό 
σχέδιο ανάκαμψης κι ανθεκτικότητας, όπου τουλάχιστον το 37% 
των κονδυλίων του σχεδίου, που θα ανέλθει στα 32,5 δισ. ευρώ για 
τη χώρα μας, θα πρέπει να αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων και 
έργων, που στηρίζουν την πράσινη μετάβαση». 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης

1. Γιατί η χώρα μας έμεινε πίσω στον τομέα της Ανακύκλωσης;

Είναι πολλοί οι λόγοι που η χώρα μας δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να πετύχει τους στόχους 
που η ίδια έχει δεσμευθεί, όσον αφορά την ανακύκλωση. Η προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας, 
μέρος της οποίας είναι και η ανακύκλωση, καθώς και η αειφορική και βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρας 
μας, δεν είχαν μέχρι πρόσφατα τεθεί ως προτεραιότητα για κάθε έκφραση δραστηριοτήτων του 
κεντρικού κράτους και των τοπικών κοινωνιών. Πέρα από τις φραστικές διακηρύξεις, οι οποίες 
είναι αλήθεια ότι υπήρχαν, επί της ουσίας δεν υπήρχε κάποια πολιτική προτεραιοποίηση προς 
την κατεύθυνση αυτή. Κι όποτε αυτή εκδηλωνόταν, συνήθως έμενε στη μέση. Επίσης, δεν είχε 
αξιοποιηθεί στο βαθμό που έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία μπορεί και πρέπει να έχει 
ουσιαστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση αυτής της προτεραιότητας. 

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σημείο καμπής, όσον αφορά τα θέματα της Κυκλικής 
Οικονομίας. Οφείλουμε να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας, να υιοθετήσουμε γρήγορα και 
αποτελεσματικά βέλτιστες πρακτικές, για να καλύψουμε τους απαιτητικούς στόχους που έχουν 
τεθεί από την Ε.Ε. και από την Ελληνική Κυβέρνηση. 

2. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί για να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα;

Η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υιοθετεί μια νέα 
περιβαλλοντική στρατηγική κι έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, που στόχο έχουν την 
ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων που έθεταν τη χώρα μας στο περιθώριο των εξελίξεων, 
όσον αφορά την ανακύκλωση και την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας.

Στο νέο εθνικό σχέδιο έχουν αναδειχθεί ως προτεραιότητες:

• Η απλοποίηση – ενίσχυση της περιβαλλοντικής εισφοράς, ώστε να λειτουργήσει 
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αποτρεπτικά για την ταφή των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ στη λογική ενός 
συστήματος κινήτρων-αντικινήτρων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το τέλος ταφής θα πηγαίνει 
στο Πράσινο Ταμείο και θα κατευθύνεται το 50% για δράσεις στη διαχείριση απορριμμάτων 
και την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. αναπλάσεις, πράσινα σημεία κ.λπ). Το 10% για 
έρευνα και τεχνολογία στη διαχείριση απορριμμάτων. Και το 40% για επιβράβευση στους 
δήμους που τα πηγαίνουν καλά στην ανακύκλωση.

•  Η Ενίσχυση Ανακύκλωσης με Αναβάθμιση των ΚΔΑΥ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 
που διαχειρίζονται τα σχετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ ενισχύονται και αναβαθμίζονται τα 
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), ώστε να γνωστοποιούνται τα ποσοστά 
ανακύκλωσης ανά δήμο και να γίνεται ορθή αξιολόγηση των επιδόσεών τους, θέτοντάς τους 
με αυτό τον τρόπο προ των ευθυνών τους, αλλά και να μπορούν (τα ΚΔΑΥ) να δέχονται 
τις αυξημένες ποσότητες αποβλήτων που θα προκύψουν με την ενίσχυση της διακριτής 
συλλογής και της ανακύκλωσης.

•  Η Δημιουργία Eθνικού δικτύου ΜΕΑ – Ενθάρρυνση ΣΔΙΤ. Στόχος του είναι η δημιουργία 
ενός εθνικού δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων καθώς σήμερα λειτουργούν μόλις 
6 μονάδες.

•  Η Δημιουργία Εθνικού Δικτύου ΜΕΒΑ, για Διαλογή στην πηγή, στις Μονάδες Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων.

•  Η Ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων, με μονάδες ανάκτησης ενέργειας, με στόχο την 
παραγωγή και αξιοποίηση των δευτερογενών εναλλακτικών καυσίμων από τα υπολείμματα 
των ΜΕΑ και των ΚΔΑΥ, δηλαδή των υλικών που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν.

•  Η απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης 

•  Η ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. Αφορά σε ένα 
σχέδιο το οποίο θα εισάγει πράσινα και κυκλικά κριτήρια στις προμήθειες και τις υπηρεσίες 
του Δημοσίου, οι οποίες συνιστούν περίπου το 10% του ΑΕΠ. 

3. Μπορεί το 2021 να αποτελέσει εμβληματική χρονιά για την Ανακύκλωση στη χώρα μας;

Ασφαλώς και μπορεί να είναι το 2021 εμβληματική χρονιά για την ανακύκλωση στη χώρα 
μας. Όμως αυτό απαιτεί σχεδιασμό και αποτελεσματική δουλειά. Απαιτεί την εφαρμογή μιας 
νέας νομοθεσίας, η οποία ήδη 
διαμορφώνεται. Απαιτεί συνεργασίες 
και συνέργειες, αναβαθμισμένο 
ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων 
αλλά και αλλαγές στη λειτουργία 
της αγοράς, όπως π.χ. ανάπτυξη των 
αγορών δευτερογενών πρώτων υλών. 

Εξίσου απαραίτητη είναι η αλλαγή 
στάσης και νοοτροπίας της κοινωνίας. 
Χρειαζόμαστε την ενεργό συμμετοχή 
των πολιτών, μέσα από τη μετάβαση 
σε νέα καταναλωτικά πρότυπα. Και 

http://www.endiale.gr
mailto:endiale@endiale.gr


www.endiale.gr                   email: endiale@endiale.gr

για αυτό απαιτείται οργανωμένη και συνεχής εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 
αποτελεσματικής εκπαίδευσης. 

4. Με δεδομένη την προτεραιότητα που δίνει η Ε.Ε. στην επιτάχυνση της μετάβασης προς 
μια Κυκλική Οικονομία, οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης πώς μπορούν να 
αξιοποιηθούν από τη χώρα μας προς αυτή την κατεύθυνση;

H Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε., έχει την υποχρέωση να καταρτίσει ένα εθνικό 
σχέδιο ανάκαμψης κι ανθεκτικότητας, όπου τουλάχιστον το 37% των κονδυλίων του σχεδίου, 
που θα ανέλθει στα 32,5 δισ. ευρώ για τη χώρα μας, θα πρέπει να αφορά τη χρηματοδότηση 
δράσεων και έργων, που στηρίζουν την πράσινη μετάβαση. 

Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση κι ευκαιρία, να αξιοποιήσουμε σε πολύ σύντομο 
χρόνο, ως το 2026, πολύ μεγάλα ποσά, για να πετύχουμε όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, 
για να καλύψουμε τους απαιτητικούς στόχους που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. και την Ελληνική 
Κυβέρνηση στον τομέα αυτό. 

5. Πώς βλέπετε τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη κρίσιμων στόχων 
που θα οδηγούν σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο με βάση την Κυκλική Οικονομία; 

H Κυκλική Οικονομία, η οποία αποτελεί εξέλιξη της ανακύκλωσης, μπορεί να έχει ρόλο κλειδί στην 
προσπάθεια για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση και το μετασχηματισμό της Ελληνικής οικονομίας. 
Είναι ένα μοντέλο που σήμερα σε όλο τον κόσμο γεννά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, κινητοποιεί 
επενδύσεις, ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτομιών και δημιουργεί «πράσινες» και καινοτόμες 
θέσεις απασχόλησης, σε διάφορα αντικείμενα (π.χ. στη διαλογή και την επανακατεργασία των 
υλικών) και σε όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. 

Με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούμε σε σύντομο χρόνο να αξιοποιήσουμε 
διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια επενδύοντας σε τομείς αιχμής, που το Κράτος δεν έχει τους 
απαιτούμενους πόρους να διαθέσει, καθώς και να αξιοποιήσουμε τεχνογνωσία που ήδη διαθέτουν 
ιδιωτικοί οργανισμοί. Αυτό το μοντέλο ακολουθούν εδώ και χρόνια κράτη με ανεπτυγμένες και 
ισχυρές οικονομίες, με θετικά για τις κοινωνίες και την οικονομία μετρήσιμα αποτελέσματα.

Έχουμε, κάθε λόγο να επενδύσουμε στην υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου,  προκειμένου 
να δημιουργήσουμε ζήτηση για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, να δώσουμε ώθηση σε νέες 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσουμε καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας 
μας, μέσα από νέες «πράσινες» θέσεις εργασίας. Προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και 
την ποιότητα ζωής των πολιτών.

6. Ποιος είναι ο ρόλος του Ε.Ο.ΑΝ. στην επιτάχυνση της προσπάθειας της χώρας για ταχύτερη 
μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία;

Ο Ε.Ο.ΑΝ., αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση της νέας εθνικής στρατηγικής για την 
προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας και λειτουργεί ως κόμβος μεταξύ όλων όσοι εμπλέκονται σε 
αυτή την προσπάθεια: των Δήμων και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, των φορέων 
της αγοράς και βεβαίως της κοινωνίας των πολιτών. 

Δημιουργείται σήμερα με σταθερά βήματα μια ευρύτερη «πράσινη» συμμαχία, η οποία θα 
βοηθήσει την Ελλάδα να πραγματοποιήσει το άλμα που χρειάζεται για να βρεθεί στην πρώτη 
γραμμή, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και Κυκλικής Οικονομίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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PETROLIN Α.Ε.Β.Ε.

ΝΑ ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ

Προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα

Συνεχίζουμε  την παρουσίαση του Δικτύου μας που εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτό 
το τεύχος φιλοξενούμε την PETROLIN ΑΕΒΕ, αδειοδοτημένo αξιοποιητή και  συμβαλλόμενο 
Αναγεννητήριο, στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων.  

1. Συνοπτική περιγραφή της ιστορίας και των δραστηριοτήτων της εταιρίας
Η PETROLIN A.E.B.E. ιδρύθηκε 
το 1980 από τον κ. Μαργαρίτη 
Δρίβα με έδρα το 5ο χλμ. Βόλου-
Λάρισας και τον Ιούνιο του 1997 
μεταφέρθηκε στην Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου 
σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. 
Η PETROLIN έχει ως πρωταρχικό 
στόχο την προσφορά καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας που 
ικανοποιούν τις αγοραστικές 
ανάγκες των πελατών της, 
παρέχοντάς τους παράλληλα 
αξιοπιστία, υποστήριξη και 
τεχνογνωσία με ευθύνη απέναντι 
στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.  
Ειδικεύεται στην παραγωγή και 
εμπορία γράσου, μπλενταρισμένων 
ορυκτελαίων και στην εμπορία αντιψυκτικού και υγρών φρένων. Εμπορεύεται βασικά ορυκτέλαια 
(SN-100, SN-150, SN-500, SN-600) καθώς και πρόσθετα τελευταίας τεχνολογίας είτε από το 
εσωτερικό είτε από το εξωτερικό της χώρας. Με διάφορες κατεργασίες και συνδυασμό της 
τεχνολογίας παράγει και εμπορεύεται από απλά λιπαντικά κινητήρων, υδραυλικών συστημάτων 
και σασμάν, μέχρι και συνθετικά λιπαντικά προηγμένης τεχνολογίας για τους πιο εξελιγμένους 
κινητήρες. Η εταιρεία συνεργάζεται με τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου τόσο σε Εθνικό όσο 
και σε Διεθνές επίπεδο, ενώ έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε  διάφορες βαλκανικές 
αγορές όπως αυτές της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, των Σκοπίων, με βασικό είδος εξαγωγής το 
γράσο. 
Ως αδειοδοτημένος αξιοποιητής και ως συμβαλλόμενο Αναγεννητήριο στο Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων ΕΝΔΙΑΛΕ, συλλέγει και 
επεξεργάζεται απόβλητα λιπαντικών ελαίων με την εφαρμογή ολοένα και φιλικότερων προς 
το Περιβάλλον, Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών όπως αυτές αποτυπώνονται στα Ευρωπαϊκά 
και Εθνικά Έντυπα Αναφοράς, αναπτύσσοντας  ένα ανταγωνιστικό τελικό προϊόν με μειωμένο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει εσωτερικό σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015 
και ISO 14001:2015. 

http://www.endiale.gr
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2. Ποιοι είναι οι κορυφαίοι σταθμοί στη μέχρι 
σήμερα διαδρομή σας;
• 1997 – Ολοκλήρωση και λειτουργία της 

Μονάδας Παραγωγής - Αποθήκευσης - 
Ανάμειξης και Συσκευασίας Γράσου και 
Ορυκτελαίων.

• 2005 – Έναρξη συνεργασίας της PETROLIN με 
την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Α.Ε (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ.  Α.Ε), και νυν ΕΝ.ΔΙ.ΑΛΕ. Α.Ε.,  
για χρήση τμήματος υποδομών της πρώτης 
από τη δεύτερη, ως Κέντρο Δευτερογενούς 
Αποθήκευσης ΑΛΕ του ΣΕΔ ΕΝΔΙΑΛΕ). 

• 2011 – Έναρξη παράλληλης λειτουργίας της 
Μονάδας Αναγέννησης Χρησιμοποιημένων 
Ορυκτελαίων σε νέες εγκαταστάσεις. Το 
ίδιο έτος, η εταιρεία αποκτά Άδεια συλλογής 
και ιδιόκτητα βυτιοφόρα οχήματα ειδικών 
προδιαγραφών για τη μεταφορά Αποβλήτων 
Λιπαντικών Ελαίων σε πανελλαδική κλίμακα.  

• 2017 – Αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας 
αναγέννησης και ανάκτησης ορυκτελαίων 
με την εγκατάσταση νέων διεργασιών στην 
παραγωγική διαδικασία, με κύριο στόχο 
την ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• 2019 – Εφαρμογή ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ «πράσινων» 
τεχνικών (solvent extraction) μέσω της 
νανοτεχνολογίας, για την παραγωγή ανώτατων 
ποιοτικά βασικών ορυκτέλαιων, εφάμιλλα 
των πρωτογενών,  με μηδενικά  απόβλητα. 
Παράλληλα επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας,  μείωση του κόστους και του χρόνου 
παραγωγής ενώ εξασφαλίζονται συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας. 

3. Πώς επηρέασε η πανδημία τη λειτουργία σας;
Η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που όλοι βιώνουμε, μας φέρνει αντιμέτωπους με δυσκολίες και προκλήσεις 
ιδιαίτερα σημαντικές τόσο σε οικονομικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Για έναν κλάδο με εξωστρεφή 
προσανατολισμό, όπως είναι ο κλάδος των λιπαντικών, οι συνέπειες της  πανδημίας αναμφισβήτητα 
προκαλούν μείωση του κύκλου εργασιών, μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας και παράλληλα της 
ρευστότητας.
Η PETROLIN από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της πανδημίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, 
προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, επανασχεδιάζει τη στρατηγική της σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και 
ενσωματώνει δράσεις ώστε να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της 
εύρυθμης λειτουργίας της, με κύριο και πρωταρχικό στόχο να διαφυλάξει την επιχειρηματική της βιωσιμότητα, 
για όσο διαρκέσει αυτή η υγειονομική κρίση.
4. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 2021;
Με σταθερό προσανατολισμό την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, η PETROLIN προτίθεται να συνεχίσει το περιβαλλοντικό επενδυτικό της 
πρόγραμμα στην επεξεργασία και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες, 
γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα την προσήλωσή της στον κεντρικό και πρωταρχικό εταιρικό της στόχο, 
που δεν είναι άλλος από την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.   
Με σεβασμό στην ιστορία μας, με συνέπεια και κοινωνική ευθύνη, θα συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε 
υλοποιώντας τo όραμά μας, να προσφέρουμε δηλαδή, λιπαντικά υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών 
ικανοποιώντας τις νέες τάσεις της αγοράς και να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, τους συνεργάτες 
μας και τους εργαζομένους μας.

http://www.endiale.gr
mailto:endiale@endiale.gr


www.endiale.gr                   email: endiale@endiale.gr

NEA

Νέο εταιρικό βίντεο από 
την ΕΝΔΙΑΛΕ

Ένα νέο εταιρικό βίντεο υποδέχεται τον επισκέπτη στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της 
ΕΝΔΙΑΛΕ. Επικοινωνούμε με τους σύγχρονους ψηφιακούς όρους το μήνυμα της ΕΝΔΙΑΛΕ 
για ανακύκλωση, βιωσιμότητα και χρήση αναγεννημένων λιπαντικών ως εφάμιλλων των 
συμβατικών. 
Το βίντεο με απλό και εύληπτο τρόπο δίνει το ιστορικό της ΕΝΔΙΑΛΕ, εξηγεί την αποστολή 
της, περιγράφει το δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα  και αναδεικνύει τις επιδόσεις και τα 
οφέλη από τη λειτουργίας της. 
Στο επίκεντρο του μηνύματος της ΕΝΔΙΑΛΕ είναι η σημασία της  Κυκλικής Οικονομίας 
για ένα καλύτερο μέλλον. Το μοντέλο του παρελθόντος «παραγωγή - κατανάλωση – 
απόρριψη» αποδείχθηκε κοστοβόρο, αντιπαραγωγικό και περιβαλλοντικά επικίνδυνο. Το 
νέο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας που βασίζεται στην αξιοποίηση - ανακύκλωση και 
την επανένταξη στην αγορά οδηγεί σε ένα καλύτερο μέλλον και η ΕΝΔΙΑΛΕ το αποδεικνύει 
έμπρακτα σήμερα ως πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στη συλλογή και αναγέννηση των 
ΑΛΕ και ως πρότυπο βέλτιστης πρακτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η Κυκλική Οικονομία  είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, στο βαθμό που προσπαθούμε όλοι 
μαζί,  με τεχνογνωσία και ευθύνη για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δείτε το βίντεο της ΕΝΔΙΑΛΕ

http://www.endiale.gr
mailto:endiale@endiale.gr
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Η ΕΝΔΙΑΛΕ στα ΜΜΕ

Με τον τίτλο «Οφέλη από την επαναδιύλιση των λιπαντικών» 
η εφημερίδα ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ (φύλλο  14-15 Αυγούστου 2020) 
φιλοξένησε εκτενές δημοσίευμα για τις δραστηριότητες της 
ΕΝΔΙΑΛΕ  και συνέντευξη του Προέδρου της Γιώργου Δεληγιώργη. 
Στο δημοσίευμα τονίστηκε η ευρωπαϊκή πρωτιά της χώρας μας 
στην αναγέννηση λιπαντικών ελαίων και το γεγονός πως τα 
αποτελέσματα που πετυχαίνει το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων 
συνιστούν βέλτιστη πρακτική Κυκλικής Οικονομίας για την Ελλάδα 
και την Ευρώπη. 

Στο δημοσίευμα δόθηκε ειδική έμφαση στο γεγονός πως «αν τα λιπαντικά δεν κατευθυνθούν στην 
ανακύκλωση, θα καταλήξουν πιθανότητα στην παράνομη καύση, με έκλυση τεράστιων ποσοτήτων 
επικίνδυνων τοξικών στην ατμόσφαιρα και στον υδροφόρο ορίζοντα, π.χ αν ένα λίτρο λιπαντικού 
καταλήξει στην επιφάνεια μιας ήρεμης θάλασσας ή λίμνης, μπορεί να καλύψει έκταση ίση με ένα 
ποδοσφαιρικό γήπεδο».     
Παράλληλα, υπογραμμίστηκε πως «η ανακύκλωση λιπαντικών συνεπάγεται εξοικονόμηση πρώτων 
υλών, δεδομένου ότι για την παραγωγή αντίστοιχης ποσότητας πρωτογενών βασικών λιπαντικών  
απαιτείται ποσότητα 32 εκ. τόνων αργού πετρελαίου».

«Οφέλη από την επαναδιύλιση των 
λιπαντικών» στην εφημερίδα «Παρασκήνιο»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 - ΣΑΒΒΑΤΟ 15 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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E ξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων
υλών, καθώς και μείωση της επιβάρυν-
σης του περιβάλλοντος από τεράστιες

ποσότητες επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων εί-
ναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας επαναδιύλι-
σης εκατοντάδων χιλιάδων τόνων λιπαντικών,
από την αρχή λειτουργίας της Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων,
όπως μας πληροφορεί ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ Γιώργος Δελη-
γιώργης: από τους περίπου 435.000 τόνους
ΑΛΕ (Αναγέννηση Απόβλητων Λιπαντικών) που
διαχειρίστηκε και περισυνέλλεξε η ΕΝΔΙΑΛΕ
από το 2004 μέχρι σήμερα παρήχθησαν περί

τους 320.000 τόνους βασικών λιπαντικών, που
σημαίνει:

α) εξοικονόμηση ενέργειας - για παράδειγμα,
η διαδικασία παραγωγής ενός λίτρου πρωτογε-
νούς λιπαντικού απαιτεί οκτώ φορές περισσότε-
ρη ενέργεια σε σχέση με την διαδικασία επανα-
διύλισης», 

β) εξοικονόμηση πρώτων υλών, αν λάβουμε
υπόψη ότι για την παραγωγή αντίστοιχης ποσότη-
τας πρωτογενών βασικών λιπαντικών απαιτείται
ποσότητα 32 εκατ. τόνων αργού πετρελαίου -
Crude Oil! 

«Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων της ΕΝΔΙΑΛΕ
Α.Ε -ιδρύθηκε το 1998 και από το 2004 λειτουρ-
γεί ως το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτι-
κής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Απόβλητων Λιπαντικών
Ελαίων (ΑΛΕ), υπό την εποπτεία του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)- αποτελεί τον
φορέα που συντονίζει όλα τα στάδια διαχείρισης
των ΑΛΕ (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθή-
κευση και αξιοποίηση), καταγράφοντας τα στοι-
χεία κάθε σταδίου, έτσι ώστε να αποτυπώνεται
αναλυτικά η διαχείριση του συγκεκριμένου απο-
βλήτου στη χώρα μας».

Πόσο έχουν επηρεάσει την εξέλιξη της διάθε-

σης και συλλογής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19;

«Αναντίρρητα, βρισκο ́μαστε μπροστά σε μια
δύσκολη εξίσωση. Για να την επιλύσουμε χρει-
αζόμαστε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, ώστε αυ-
τή να είναι βιώσιμη. Κι αυτό είναι το μοντέλο της
Κυκλικής Οικονομίας. Μοντέλο που συνιστά
πλεόν στρατηγική προτεραιοτ́ητα για την Ε.Ε., κα-
θως́ ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνι-
στικο ́τητα, την απασχο ́ληση και, την ι ́δια στιγμη ́,
συμβα ́λλει στην απεξα ́ρτηση της Ε.Ε. απο ́ εισα-
γόμενες πρω ́τες ύλες και τη βέλτιστη χρη ́ση
ενέργειας και φυσικών πόρων, μειώνοντας το πε-
ριβαλλοντικο ́ αποτυ ́πωμα της ευρωπαι ̈κής οικο-
νομίας. Οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-
19 είναι γεγονός ότι επηρεάζουν συνολικά όλους
τους τομείς της αγοράς. Τα μέχρι σήμερα διαθέσι-
μα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η απόδοση της συλ-
λογής και αναγέννησης θα καλύψει, παρά τις δυ-
σκολίες, και φέτος τους στόχους της ΕΝΔΙΑΛΕ

(Απόδοση Συλλογής και Αναγέννηση Απόβλητων
Λιπαντικών Ελαίων ΑΛΕ σε τόνους): 2004
11.761 - 2005 29.943 - 2006 36.029 - 2007
36.440 - 2008 38.890 - 2009 32.923 - 2010
32.696 - 2011 27.492 - 2012 22.780 - 2013
22.899 - 2014 23.553 - 2015 22.509 - 2016
24.973 - 2017 25.570 - 2018 25.618 - 2019
25.120 - 2020 (Α’ εξάμηνο 11.400).

Αν τα λιπαντικά δεν πάνε στην ανακύκλωση, θα
καταλήξουν είτε στην παράνομη καύση, με την
έκλυση τεράστιων ποσοτήτων επικίνδυνων τοξι-
κών ενώσεων στην ατμόσφαιρα, είτε στον υδρο-
φόρο ορίζοντα. Για παράδειγμα, ένα λίτρο λιπαν-
τικού αν πέσει στην επιφάνεια μιας ήρεμης θά-
λασσας ή λίμνης, μπορεί να καλύψει έκταση ίση
με ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, με αποτέλεσμα τον
θάνατο οποιουδήποτε έμβιου όντος βρίσκεται
από κάτω!»

Σε ποια θέση βρισκόμαστε σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο; Υπάρχουν μετρήσεις για αυτό; 
«Η τεχνογνωσιά στη συλλογη ́ και ανακυκ́λωση

των ΑΛΕ, η συνέπεια και προσήλωση στους
στο ́χους συλλογη ́ς και ανακυ ́κλωσης, που η Ελ-
λαδ́α πρωτ́η εθ́εσε σε νομοθετικό επιπ́εδο, εφ́ε-
ραν την ΕΝΔΙΑΛΕ να έχει καταγραφεί σαν το ΣΣΕΔ

(Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης),
μέσω του οποίου η χωρ́α μας έχει πετυχ́ει πανευ-
ρωπαϊκά, αλλά και παγκο ́σμια να είναι
πρωτοπορ́ος. Με 8 Κέντρα Συλλογής ΑΛΕ σε ολ́η
την Ελλάδα και στρατηγικές συνεργασίες με εται-
ρείες που καλύπτουν το 97% της ελληνικής αγο-

Φορτία ΥΦΑ
Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020 παρα-

τείνεται -με αίτημα χρηστών φυσικού αερί-
ου- η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της
πρότασης του διαχειριστή του ΕΣΦΑ (Εθνι-
κό Σύστημα Φυσικού Αερίου) για την τρο-
ποποίηση της διαδικασίας ετήσιου προ-
γραμματισμού εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ
στην Εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσι-
κού Αερίου της Ρεβυθούσας.

Υποβολή αιτήσεων 
Στις 24 Αυγούστου θα ανοίξει η πλατ-

φόρμα προς υποβολή αιτήσεων για επιδό-
τηση, βάσει των προϋποθέσεων, του οδη-
γού προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».
Λειτουργεί καθημερινά (10.00-18.00) το
ειδικό κέντρο εξυπηρέτησης (τηλ.:
2131513640 και 2131513643), ενώ
έχει ενεργοποιηθεί και η ιστοσελίδα
http://kinoumeilektrika.ypen.gr.

Πυρηνικό εργοστάσιο
Στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 θα αρχί-

σει να χρησιμοποιείται το νέο -ρωσικής κα-
τασκευής- εργοστάσιο πυρηνικής ενέργει-
ας στο Αστραβέτς της Λευκορωσίας, προ-
καλώντας τις αντιδράσεις της γειτονικής Λι-
θουανίας. Η πρωτεύουσά της, το Βίλνιους,
είναι σε απόσταση 50 χλμ.!

Οικολογικοί στόχοι
Η BIMCO, η μεγαλύτερη διεθνής ναυτι-

λιακή ένωση, χαρακτηρίζει τα ευρήματα
της μελέτης του ΙΜΟ ενθαρρυντικά, καθώς
δείχνουν ότι η ναυτιλία μπορεί να επιτύχει
τους περιβαλλοντικούς στόχους με ορίζον-
τα το 2050, με τα επίπεδα εκπομπών άν-
θρακα να κυμαίνονται μεταξύ 10% και
30%, σε σχέση με το 2008. Όμως, η παν-
δημία του κορονοϊού ενδεχομένως να αλ-
λάξει τις εκτιμήσεις.

Προώθηση LNG
Η ισπανική Enagas SA θα είναι συντονί-

στρια δύο projects για τον ανεφοδιασμό
πλοίων με LNG στα λιμάνια Βαρκελόνης
και Αλχεθίρα. Τα projects αποτελούν μέ-
ρος της πρωτοβουλίας «LNGhive2» για
την προώθηση του LNG και τη συμμόρ-
φωση των λιμένων που δραστηριοποι-
ούνται στο bunkering, βάσει της κατευ-
θυντήριας γραμμής της Ε.Ε. για τα εναλ-
λακτικά καύσιμα.

«Ηλεκτρική» συμφωνία
Έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται να

υπερδιπλασιαστεί η παρουσία της πορτογα-
λικής EDP στη διανομή ηλεκτρισμού στην
Ισπανία, μετά τη συμφωνία 2 δισ. ευρώ για
την εξαγορά της Viesgo. Με σκοπό τη μερι-
κή χρηματοδότηση για εξαγορά της ισπανι-
κής εταιρείας, η EDP προχώρησε σε αύξη-
ση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,02
δισ. ευρώ με τη συμβολή των μετόχων της -
η συνολική ζήτηση αντιπροσωπεύει περί-
που το 256% του προσφερόμενου ποσού.
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ράς λιπαντικών (υπόχρεοι), 40.000 σημεία παρα-
γωγής αποβλήτων, 44 αδειοδοτημένους συλλέ-
κτες, 8 εταιρειές αναγεν́νησης λιπαντικων́, η ΕΝ-
ΔΙΑΛΕ ει ́ναι σε θε ́ση να καλυ ́ψει οποιαδη ́ποτε
ανάγκη διαχείρισης αναγέννησης αποβλήτων λι-
παντικών.

Το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων έχει
επιτύχει πανευρωπαϊκή πρωτιά και συνιστά βέλτι-
στη πρακτική Κυκλικής Οικονομίας για την Ελλά-
δα και την Ευρώπη, με την επαναδιύλιση και ανα-
γέννηση του 100% των συλλεγόμενων ΑΛΕ. Τα
αποτελέσματα λειτουργίας της ΕΝΔΙΑΛΕ κατα-
τάσσουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, όπως αναφέρεται σε πρόσφατη
μελέτη (Μάρτιος 2020) του European Environ-
mental Bureau με τίτλο “Europe’s new laws for
the separate collection of waste”, στην οποία
αναδεικνύεται η πρακτική της Ελλάδας ως βέλτι-
στο παράδειγμα για τη συλλογή των ΑΛΕ, ενώ η
ίδια μελέτη εστιάζει στο γεγονός ότι η χώρα μας
έχει το υψηλότερο ποσοστό αναγέννησης ΑΛΕ
(100%) στην Ε.Ε. και είναι η πρώτη χώρα της Ε.Ε.
που συμπεριλαμβάνει στους στόχους συλλογής
και αναγέννησης τα ναυτιλιακά ΑΛΕ (σ.σ.: σημει-
ώνεται ότι στελέχη του Τομέα Εναλλακτικής Δια-
χείρισης του ΕΟΑΝ έχουν τονίσει ότι η παράνομη
διακίνηση καυσίμων είναι βασικό εμπόδιο στη
διαχείριση των ΑΛΕ. Επίσης, η αδυναμία συστη-
ματικών ελέγχων σε όλα τα στάδια και ενσωμά-
τωσης λιπαντικών ναυτιλίας, οι υποδομές υποδο-
χής, οι υποδομές πλοίων, η επικάλυψη αρμοδιο-

τήτων και η ερμηνεία νομοθεσίας κατά το δοκούν
είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στη διαχείρι-
ση των αποβλήτων ελαίων ναυτιλίας). Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα του 2019, η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.
υπερκάλυψε για άλλη μία χρονιά τον στόχο συλλο-
γής (70% των παραγόμενων ΑΛΕ) σε ποσοστό
102% (25.100 τόνοι, έναντι στόχου 24.600 τό-
νων) και τον στόχο αναγέννησης ΑΛΕ (80% του όγ-
κου συλλογής) σε ποσοστό 127% (25.100 τόνοι,
έναντι στόχου 19.700 τόνων).

Η ΕΝΔΙΑΛΕ δείχνει στην πράξη την αξία της Κυ-
κλικής Οικονομίας και το πόσο πολλά μπορεί να
προσφέρει στην οικονομία –ειδικά, μάλιστα, σε μι-
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις-, αλλά και στο περι-
βάλλον. Ταυτόχρονα, είναι η αδιάψευστη απόδειξη
πως, όταν δουλεύουμε συστηματικά και οργανωμέ-
να, με γνώση του αντικειμένου και σχέδιο, τότε τα
αποτελέσματα πάντα μας δικαιώνουν». 

Σε τι ποσοστό επιδοτείται αυτή η λειτουργία της
συλλογής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και τι
αποδίδει οικονομικά στην εταιρεία;
«Η λειτουργία του ΣΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., όπως

διασφαλίζεται από τον νόμο 2939 και τις τροποποι-
ήσεις του (ν. 3854/2010, άρθρο 2 παρ. 1 και σχε-
τική αιτιολογική έκθεση), είναι μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Το ΣΣΕΔ δεν επιδοτείται από κανέναν
κρατικό φορέα και τα έσοδά του προέρχονται από
τις εισφορές των υποχρέων (εταιρείες που τοποθε-
τούν λιπαντικά στην ελληνική αγορά), διασφαλίζον-
τας ότι οι χρηματικές εισφορές των υποχρέων προ-
ορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη του
κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και
του ποσοστού επί της εν λόγω εισφοράς που αποδί-
δεται στον ΕΟΑΝ ως βασικός πόρος αυτού, ενώ τυ-
χόν κέρδη των συστημάτων δεν διανέμονται στους
μετόχους αυτών, αλλά δημιουργούνται αποθεματι-
κά, προοριζόμενα είτε σε μελλοντικά επενδυτικά
σχέδια είτε για την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντι-
κών ζημιών».

Τι σημαίνει πρακτικά η διαδικασία συλλογής και
εναλλακτικής διαχείρισης σε θέσεις εργασίας;
«Η λειτουργία της ΕΝΔΙΑΛΕ ανέδειξε σημαντικές

ευκαιρίες για μεγαλύτερη ανάπτυξη του τομέα της
ανακυκ́λωσης των λιπαντικών και ουσιαστικη ́ συμ-
βολη ́στην εδραίωση του μοντελ́ου της Κυκλικής Οι-
κονομιάς.

Σήμερα, στο κατώφλι μιας νε ́ας δεκαετίας, ως
κυρ́ιοι αξ́ονες στρατηγικης́ δρασ́ης προκριν́ονται η
περαιτέρω ανα ́πτυξη της διαχει ́ρισης αποβλήτων
λιπαντικών που παρα ́γονται στον τομέα της
ναυτιλίας και η προώθηση της χρη ́σης λιπαντικω ́ν
που προέρχονται από ανακυ ́κλωση σε όλους τους
τομείς της οικονομίας, ξεκινώντας από το καθε-
στως́ των Πράσινων Δημοσ́ιων Συμβάσεων.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ, από τον Ιούλιο του 2004 μέχρι σήμε-
ρα, έχει αναπτύξει πλήθος συνεργασιών με συλλέ-
κτες, μεταφορείς και αναγεννητές ΑΛΕ, εξασφαλί-
ζοντας μέσω των δράσεων του συστήματος την
απρόσκοπτη λειτουργία τους και τις θέσεις εργα-
σίας των ανθρώπων που απασχολούν (σ.σ.: δεν μας
δόθηκαν αριθμοί). Επιπλεόν, διν́εται ειδικη ́ βαρυτ́η-
τα στην εκπαίδευση και την ενημερ́ωση. Με την εκ-
παιδ́ευση της νεάς γενιας́ σε πρακτικές εξοικονόμη-
σης πόρων, προστασίας του περιβάλλοντος και πε-
ριορισμου ́ χρησ́ης υλικων́ που το επιβαρύνουν, ανα-
πτυσ́σεται περιβαλλοντικη ́ συνειδ́ηση. Εκει,́ λοιπον́,
ερ́χεται και η ευθύνη ολ́ων όσοι ασχολούνται με το
περιβάλλον (κρατικοί́ φορείς, ΣΣΕΔ, περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις κ.ά.) να ενημερώσουν το κοινωνι-
κο ́ συν́ολο παν́ω στα ζητήματα αιχμης́ που το αφο-
ρου ́ν, να αναδει ́ξουν καινοτόμες λύσεις και εφαρ-
μογές, καθώς και να δημιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας».

Οφέλη από την επαναδιύλιση  λιπαντικών
Αν τα λιπαντικά δεν πάνε στην ανακύκλωση, θα καταλήξουν πιθανότατα στην παράνομη καύση, με έκλυση τεράστιων ποσο   τήτων επικίνδυνων τοξικών στην ατμόσφαιρα, 
στον υδροφόρο ορίζοντα: π.χ., αν ένα λίτρο λιπαντικού πέσει στην επιφάνεια μιας ήρεμης θάλασσας ή λίμνης, μπορεί να κα     λύψει έκταση ίση με ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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τημένων συλλεκτών τα οδηγούν σε εγκαταστάσεις, οι
οποίες τα ανακυκλώνουν. Η ΕνΔιΑΛΕ έρχεται να συντονί-
σει όλη αυτή τη διαδικασία και να εξασφαλίσει ότι όλα τα
λιπαντικά έλαια θα καταλήξουν στην ανακύκλωση». 

Το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης (ΣΣΕΔ) Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων τελεί υπό
την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης -
ΕΟΑΝ (κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας
καταγγελίες ότι κάνει παρατυπίες). Ο ΕΟΑΝ είναι Νομι-
κό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέ-
λεια. Ο οργανισμός υπάγεται στην εποπτεία και στον
έλεγχο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΝ), και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες
για την υλοποίηση της νέας εθνικής αντίληψης και στρα-
τηγικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., θυγατρική της Cyclon LPC Α.Ε. - Εται-
ρεία Επεξεργασίας και Εμπορίας Λιπαντικών και Πετρε-
λαιοειδών Προϊόντων, «έχει αναπτύξει ένα πλήρες φάσμα
δραστηριότητας σε όλη τη χώρα, συνεργαζόμενη σήμερα
με 189 υπόχρεους διαχειριστές (εταιρείες παραγωγής /
εμπορίας και εισαγωγής λιπαντικών), 45 συλλέκτες
(εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ), 8 εταιρείες
αναγέννησης ΑΛΕ και πλέον των 40.000 καταγεγραμμέ-
νων σημείων παραγωγής ΑΛΕ, από όπου συλλέγονται τα
απόβλητα λιπαντικά έλαια. Η ΕνΔιΑΛΕ λειτουργεί 8 Κέν-
τρα Συλλογής ΑΛΕ σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας τις
ανάγκες ποιοτικής και ποσοτικής πιστοποίησης, καθώς
και προσωρινής αποθήκευσης των ΑΛΕ». 

Υποχρέωση να διοχετεύει στην ανακύκλωση «έχει
οποιοσδήποτε διαθέτει λιπαντικά έλαια στην αγορά, π.χ.
συνεργεία, πρατήρια κ.λπ. Ενα δίκτυο ειδικών αδειοδο-

Υποχρεωτική ανακύ      κλωση

«Ανακύκλωση λιπαντικών 
συνεπάγεται εξοικονόμηση 
πρώτων υλών, δεδομένου ότι
για την παραγωγή αντίστοιχης 
ποσότητας πρωτογενών 
βασικών λιπαντικών απαιτείται
ποσότητα 32 εκατ. τόνων αργού
πετρελαίου - Crude Oil!» 

Ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ 

Γιώργος Δεληγιώργης

Με τον παραπάνω τίτλο η «Εφημερίδα των Συντακτών» φιλοξένησε 
στο φύλλο της 28-29 Νοεμβρίου ειδικό αφιέρωμα στα αποτελέσματα 
της ΕΝΔΙΑΛΕ που κατατάσσουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο δημοσίευμα υπογραμμίστηκε η έκθεση του 
European Environmental Bureau (EEB), με τίτλο “Europe’s New 
Laws for the Separate Collection of Waste”, που δημοσιεύτηκε 
στα τέλη Μάρτιου του 2020 και αναδεικνύει την ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. 
ως βέλτιστη πρακτική στη Συλλογή και Αναγέννηση των ΑΛΕ, 
επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα επιτυγχάνει το υψηλότερο ποσοστό 
ανακύκλωσης απόβλητων λιπαντικών ελαίων (Waste Lubricant Oils 
Recycling rate) στην Ε.Ε..
Επίσης στο δημοσίευμα σημειώνεται πως «στο κατώφλι μιας 
νέας δεκαετίας ως κύριοι άξονες στρατηγικής δράσης από την 
ΕΝΔΙΑΛΕ, προκρίνονται η περαιτέρω ανάπτυξη της διαχείρισης 
απόβλητων λιπαντικών που παράγονται στον τομέα της ναυτιλίας 
και η προώθηση της χρήσης λιπαντικών που προέρχονται από 
ανακύκλωση, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ξεκινώντας από 
το καθεστώς των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων».

ΕΝΔΙΑΛΕ:
Μια ελληνική πρωτιά για την Κυκλική Οικονομία
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ΘΕΜΑ

Τον αριθμό 185 πήρε το ΦΕΚ Β’ της 29ης Σεπτεμβρίου 2020 με την πράξη 39 του Υπουργικού Συμβουλίου 
με την οποία εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.). που θα ακολουθήσει η 
Ελλάδα μέχρι το 2030.
Οι βασικοί στόχοι νέου ΕΣΔΑ:
-  Ταφή των απορριμμάτων στο 10% το 2030, πέντε χρόνια νωρίτερα από την κοινοτική υποχρέωση 

(2035)
-  Παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και αποκατάσταση των παράνομων χωματερών 

μέχρι το 2022
-  Αύξηση της ανακύκλωσης στο 55% το 2025 και στο 60% το 2030 (συμπεριλαμβανομένων και των 

βιοαποβλήτων)
-  Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε όλη την 

επικράτεια μέχρι το 2022
-  Πλήρης κάλυψη της χώρας μέχρι το 2030 με 43 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και 46 

Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ).
-  Λειτουργία 4 μονάδων παραγωγής ενέργειας με ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων των ΜΕΑ, 

όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
Τα μέτρα που προτείνει:

 Z Εφαρμογή τέλους ταφής ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά με την Εφαρμογή του «Πληρώνω όσο 
Πετάω»

 Z Πανελλαδική επέκταση του καφέ κάδου και με ειδικό εξοπλισμό και για τα άλλα ρεύματα.
 Z Μεγέθυνση και τεχνολογική αναβάθμιση των ΚΔΑΥ με δυνατότητα όμως και παραγωγής καυσίμου.
 Z Δημιουργία εθνικού δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων
 Z Δημιουργία Μονάδων παραγωγής Ενέργειας
 Z Ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας αποβλήτων
 Z Ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων από την κτηνοτροφία 
 Z Ενίσχυση και δημιουργία Μονάδων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
 Z ΧΥΤΑ επικίνδυνων αποβλήτων που θα λέγονται ΧΥΤΕΑ
 Z Δημιουργία συστήματος διαχείρισης αδρανών στα νησιά
 Z Συλλογή ιατρικών αποβλήτων
 Z Τοποθέτηση κάδων συσσωρευτών οχημάτων βιομηχανίας
 Z Ενθάρρυνση της χρήσης ανακτώμενων υλικών 
 Z Και Ευαισθητοποίηση πολιτών

Το νέο ΕΣΔΑ καλείται να διαχειριστεί 7 διαφορετικούς τύπους αποβλήτων όπου τα αστικά απόβλητα 
αντιστοιχούν στο 17,9%. Το 40,3% είναι τα Γεωκτηνοτροφικά.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για το 
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Τα ΑΛΕ στο νέο ΕΣΔΑ
Ειδικότερα, για τους στόχους της διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων, στο νέο ΕΣΔΑ τονίζεται:
«Ο βασικός στόχος που πρέπει να διασφαλιστεί είναι η κατ’ ελάχιστον συλλογή των ΑΛΕ κατά 70% 

συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτήτων που προέρχονται από τη ναυτιλία. Ο Ε.Ο.ΑΝ. θα πρέπει 
να εξετάσει αν ο στόχος συλλογής που προτάθηκε στον προηγούμενο ΕΣΔΕΑ (85%) είναι εφικτός 
για τα επόμενα χρόνια (ενδεικτικά μέχρι το 2025) ή πρέπει να επιδιωχθεί για το τέλος της δεκαετίας 
(ενδεικτικά μετά το 2026)».  Στους στόχους διαχείρισης σημειώνεται επίσης η άρση όλων των 
περιορισμών με σκοπό την ανάπτυξη της αγοράς αναγεννημένων ελαίων.   
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