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Η ΕΝΔΙΑΛΕ, για μια ακόμη χρονιά, με τα αποτελέσματα του 2020 αναδεικνύεται σε 
βέλτιστη πρακτική Κυκλικής Οικονομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη διαχείριση 
των ΑΛΕ. Επιβεβαιώνει και διατηρεί την πρωτιά της. Κι αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό καθώς μεγαλύτερη επιτυχία από το να φτάσεις στην κορυφή, είναι να 
διατηρηθείς σε αυτή. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα διατηρείται στην πρώτη θέση, 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Σήμερα, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα και βρίσκεται στο 
επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής της χώρας για την ανάκαμψή της μετά την 

πανδημία. Το παράδειγμα της ΕΝΔΙΑΛΕ δείχνει πως μπορούμε να βάζουμε ψηλά τον πήχη και να 
«περνάμε από πάνω». Αυτό αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη αναγνώριση, όπως είχαμε την ευκαιρία 
να διαπιστώσουμε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τηλεδιάσκεψης με την Ειδική Μόνιμη 
Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής και έχοντας τη χαρά να φιλοξενούμε σε 
αυτό το τεύχος, τον χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, 
Καθ. Κωνσταντίνου Αραβώση, μέσα από τον οποίο επισημαίνει την επιτυχία των αποτελεσμάτων 
της ΕΝΔΙΑΛΕ.

Οι επιτυχίες όμως δεν μας εφησυχάζουν. Ο ρόλος του οδηγού στην Ευρώπη για την επιτυχημένη 
διαχείριση και αναγέννηση των ΑΛΕ, μας γεμίζει ευθύνη και ενισχύει τη δέσμευσή μας για τη 
συνέχεια σε δύο κατευθύνσεις:

Αφενός, να δώσουμε, ως ΕΝΔΙΑΛΕ, ακόμη υψηλότερη προστιθέμενη αξία σε όλα τα 
συνεργαζόμενα μέρη του Συστήματος, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στη μεγάλη αυτή 
επιτυχία και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειές τους.

Αφετέρου, να επικοινωνήσουμε τα μηνύματα της ΕΝΔΙΑΛΕ στην κοινωνία και να προβάλουμε 
μια εθνική επιτυχία, σε μια συγκυρία που η χώρα αναζητά θετικά παραδείγματα, αισιοδοξία και 
προοπτική για το μέλλον.

Γι’ αυτό η ΕΝΔΙΑΛΕ από τις αρχές Μαρτίου έχει ψηφιακή παρουσία σε δύο παγκόσμιες πλατφόρμες 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook και το LinkedIn, με σκοπό την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης και τη συμβολή της στην 
προστασία του περιβάλλοντος και την στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με ένα «τρίγωνο» αποτελεσματικής συνεργασίας - Πολιτείας, Αγοράς και Κοινωνίας - μπορούμε 
να πετύχουμε ακόμη υψηλότερους στόχους για την ανακύκλωση και την Κυκλική Οικονομία.

Με αυτές τις σκέψεις, ευχόμαστε σε όλες και όλους Καλή Ανάσταση κι ένα Χαρούμενο Πάσχα, με 
την ελπίδα να βγούμε σύντομα από την περιπέτεια της πανδημίας.

 Γεώργιος Ε. Δεληγιώργης 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 

Μεγαλύτερη επιτυχία  
από να φτάσεις στην κορυφή,  
είναι να διατηρηθείς εκεί!
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Αποτελέσματα ΕΝΔΙΑΛΕ  
για το 2020

Η Ελλάδα σε θέση οδηγού στην ΕΕ  
στη Συλλογή και Αναγέννηση 
Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πρωτοπόρος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναδεικνύεται για άλλη μία χρονιά η Ελλάδα, με βάση 
τα αποτελέσματα του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) 
Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) της Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων ΜΟΝ. Α.Ε. (ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.), για το 2020. 

Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. υπερκάλυψε και πάλι τόσο τον Στόχο Συλλογής ΑΛΕ (70% των παραγόμενων) 
συλλέγοντας 24.590 τόνους έναντι στόχου 23.290 τόνων (σε ποσοστό συλλογής 74% επί των 
παραγομένων), όσο και τον Στόχο Αναγέννησης ΑΛΕ (80% του όγκου συλλογής) αναγεννώντας 
το σύνολο των 24.590 τόνων έναντι στόχου 18.650 τόνων (σε ποσοστό αναγέννησης 100% επί 
των συλλεγομένων). 

Με τον τρόπο αυτό η ΕΝΔΙΑΛΕ συμβάλλει έμπρακτα στη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων και 
ενέργειας και πετυχαίνει τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση 
πολύτιμων για την εθνική οικονομία κεφαλαίων, τοποθετώντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση 
στην ΕΕ με ποσοστό ανακύκλωσης 100% επί των συλλεγομένων ΑΛΕ, γεγονός που αποτελεί ένα 
μοναδικό επίτευγμα Κυκλικής Οικονομίας. 
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Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ 
Α.Ε., κ. Γιώργος Δεληγιώργης δήλωσε σχετικά: 

«Η προώθηση του νέου οικονομικού μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας, μέρος της οποίας είναι 
και η αναγέννηση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που το παράδειγμα της 
ΕΝΔΙΑΛΕ αναδεικνύεται σε βέλτιστη πρακτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη διαχείριση των 
ΑΛΕ, και βάζει τη χώρα στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ στον τομέα αυτό. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα και του 2020, μιας ιδιαίτερα δύσκολης χρονιάς, λόγω του 
Covid-19, μας κάνουν υπερήφανους, όμως μπορούμε να βάλουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Για 
το σκοπό αυτό προχωρούμε μέσα στην τρέχουσα χρονιά σε μια ευρεία εκστρατεία εκπαίδευσης 
του καταναλωτικού κοινού προκειμένου να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους 
πολίτες για τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης για το περιβάλλον και την εθνική προσπάθεια». 
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Η κυκλική οικονομία και η οικονομία χαμηλού άνθρακα είναι βασικά στοιχεία του πανευρωπαϊκού 
αλλά και παγκόσμιου πρότυπου οικονομικού μοντέλου. Κεντρικός στόχος του νέου αυτού 
«πράσινου μοντέλου ανάπτυξης» είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με λιγότερους 
πόρους με παράλληλη ελαχιστοποίηση ή και μηδενισμό των αποβλήτων σε όλα τα στάδια 
παραγωγής αλλά και μετά το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων. Η προώθηση της κυκλικής 
οικονομίας ενθαρρύνει τη βελτιστοποίηση χρήσης των πόρων, την επέκταση του κύκλου ζωής 
των προϊόντων, τη βιομηχανική συμβίωση, την αύξηση της ανακύκλωσης, τη χρήση δευτερογενών 
υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών, προσδίδοντας μια 
αειφορική διάσταση στο παραγωγικό μοντέλο. 

Μια τέτοια σημαντική διεργασία αποτελεί και η αναγέννηση λιπαντικών, η οποία επιτυγχάνει 
την μείωση των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων, άρα ουσιαστικά την μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας ιδιαίτερα ρυπογόνας δραστηριότητας και την επαναφορά 
τους στην παραγωγική διαδικασία. Εδώ και χρόνια η ΕΝΔΙΑΛΕ ως το μοναδικό ελληνικό 
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) λειτουργεί με σκοπό την περιβαλλοντικά 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

Καθ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΑΒΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΛΕ
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ορθή εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, μέσω συντονισμού της 
συλλογής και της τελικής διαχείρισης των λιπαντικών μέσω αναγέννησης σε κατάλληλες 
μονάδες. Αποτελεί λοιπόν ένα από τα καλά παραδείγματα στην εναλλακτική διαχείριση, καθώς 
η Ελλάδα αναδείχθηκε πρωτοπόρος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στην συλλογή και αναγέννηση 
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, με βάση τα αποτελέσματα του ΣΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ, τα οποία 
δημοσιοποιήθηκαν. 

Το ΥΠΕΝ και η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων που εποπτεύει τις δράσεις 
Κυκλικής Οικονομίας χαιρετίζει ιδιαίτερα όλες τις προσπάθειες στους τομείς της προώθησης του 
κυκλικού μοντέλου οικονομίας μέσα από την παραγωγική δραστηριότητα. 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι το ΥΠΕΝ επεδίωξε και συμπεριέλαβε την προσθήκη των 
προϊόντων όπως τα λιπαντικά ως ένα από τα 15 που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 2021 – 2023. Με αυτόν τον τρόπο δίνονται κίνητρα για χρήση 
αναγεννημένων και βιοαποικοδημήσιμων λιπαντικών στις συμβάσεις από εδώ και στο εξής. 

Παράλληλα, το ΥΠΕΝ μέσω της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων έχει 
θέσει από 31/3/2021 σε διαβούλευση το Νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Κυκλικής Οικονομίας 2021 
– 2025. Το πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνονται στον Οδικό Χάρτη έχουν ως βασικό στόχο να 
συμβάλουν ουσιαστικά στον μετασχηματισμό προς μία κυκλική οικονομία, στην ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών ευκαιριών, στην ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων, στη δημιουργία 
νέων αγορών για ορισμένα προϊόντα και στη θέσπιση κανόνων, κινήτρων και χρηματοδοτικών 
εργαλείων προκειμένου να αναπτυχθεί η οικονομία προς μια νέα και περισσότερο βιώσιμη 
κατεύθυνση.

Η ευρωπαϊκή πρωτιά της ΕΝΔΙΑΛΕ στη Βουλή

Την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής ενημέρωσε για τις 
επιδόσεις της στη διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. Η ενημέρωση έγινε 
την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 με τηλεδιάσκεψη και τη συμμετοχή από την Επιτροπή Περιβάλλοντος 
της Προέδρου της, Δρος. Αυγερινοπούλου και των Μελών της κ.κ. Ακτύπη, Λιούτα, Ρουσόπουλο 
και Χιονίδη και εκ μέρους της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Δεληγιώργη και 
κ.κ. Κούρη και Παπαδόπουλο. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκε η σημαντική επιτυχία του Εθνικού Συλλογικού 
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) να 
διατηρήσει την Ελλάδα για μία ακόμη χρονιά, στην πρώτη θέση στον τομέα διαχείρισης των 
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Μέσω του ΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ επετεύχθη η υπέρβαση του στόχου 
συλλογής κατά 6% περίπου (24.590 τόνοι έναντι στόχου 23.290 τόνων), ενώ επετεύχθη και η 
απόλυτη διαδικασία αναγέννησης σε ποσοστό 100%. 

Η πρωτιά της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε, όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση, έχει εξαιρετική σπουδαιότητα 
καθώς φέρνει την Ελλάδα στην πρωτοπορία της ευρωπαϊκής προσπάθειας για στροφή στο νέο 
μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας, το οποίο αποτελεί την προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη στα 
χρόνια που έρχονται. 

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


www.endiale.gr                   email: endiale@endiale.gr 7

Με την αφορμή της τηλεδιάσκεψης, η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 
Περιβάλλοντος της Βουλής, Δρ. Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, έκανε την ακόλουθη 
δήλωση:

«Συγχαρητήρια για τη συστηματική σας εργασία στο πεδίο της διαχείρισης των επικίνδυνων 
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Η επιτυχής, κατά ποσοστό 100%, επαναδιύλιση και 
επαναχρησιμοποίηση των ΑΛΕ που διαχειρίζεστε αποτελεί σημαντικό παράδειγμα εφαρμογής 
της κυκλικής οικονομίας. Επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, ενώ 
συμβάλλετε στην οικονομία μηδενικών ρύπων και χαμηλού άνθρακος, προστατεύοντας 
παράλληλα το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τις δυσμενείς επιπτώσεις των 
τοξικών αποβλήτων. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την πρωτιά της χώρας μας και ευχόμαστε την 
συνέχιση των υψηλών αυτών επιδόσεων.».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., κ. Γιώργος Δεληγιώργης 
δήλωσε σχετικά: 

«Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο Δρ. Αυγερινοπούλου και τα μέλη της Επιτροπής για 
την ευκαιρία που είχαμε να ενημερώσουμε για τη λειτουργία του Συστήματος το οποίο 
δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και για τα αποτελέσματα που μας κάνουν περήφανους 
για την ευρωπαϊκή πρωτιά της χώρας μας. Κάθε επιτυχία γίνεται σκαλοπάτι για την επόμενη και 
είμαστε αισιόδοξοι πως με τη συνεργασία όλων - Πολιτείας, αγοράς και κοινωνίας - μπορούμε 
να συνεχίσουμε επιτυγχάνοντας υψηλότερους στόχους για την ανακύκλωση και την Κυκλική 
Οικονομία.».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΜΑΝΟΪΛ - ΜΑΝΟΥΖΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΝΑ ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ

«Αν αρθούν οι περιορισμοί το ποσοστό συλλογής μπορεί  
να αυξηθεί ακόμα περισσότερο». 

Συνεχίζουμε την 
παρουσίαση του Δικτύου 
μας που εξαπλώνεται σε 
όλη την Ελλάδα. Σε αυτό 
το τεύχος φιλοξενούμε 
τη ΜΑΝΟΪΛ – ΜΑΝΟΥΖΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, 
αδειοδοτημένo Συλλέκτη,  
στο Συλλογικό Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων.

1. Δώστε μας μια 
συνοπτική περιγραφή 
της ιστορίας και των 
δραστηριοτήτων της 
εταιρείας σας.
Η εταιρεία, που σήμερα λειτουργεί με την επωνυμία ΜΑΝΟΪΛ – ΜΑΝΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ, ιδρύεται το 1974 από τους αδελφούς Δημήτρη και Μανώλη Μανούζα, με αντικείμενο τη 
συλλογή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Το 1998 
εισέρχεται στο εταιρικό σχήμα ο Γιάννης Μανούζας και από το 2004 αναλαμβάνει το τιμόνι της 
ΜΑΝΟΪΛ. Η εταιρεία διατηρεί την οικογενειακή μορφή της, αλλά έχει πλέον ως αποκλειστική 
δραστηριότητα τη συλλογή - μεταφορά απόβλητων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ). 
Από το 2017 διαχειρίζεται περαιτέρω κωδικούς απόβλητων ως την τελική διάθεση τους, 
τηρώντας στο έπακρο όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Επιπλέον, το 
2019 προσθέτει στις δραστηριότητές της το χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών προϊόντων 
καθαρισμού βιομηχανικής χρήσης.
Καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της, η εταιρεία εξυπηρετεί επιχειρήσεις όπως: συνεργεία, 
βαφεία, πλυντήρια οχημάτων, πρατήρια καυσίμων, μηχανουργεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ. 
Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε μακροχρόνιες και αμοιβαία ωφέλιμες 
συνεργασίες, χωρίς να παραμελούμε την ασφάλεια και το περιβάλλον όλων των προσώπων 
και των περιοχών που επηρεάζονται από τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες.
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2. Ποιοι είναι οι κορυφαίοι σταθμοί 
στη μέχρι σήμερα διαδρομή σας;
2005: Το Υπουργείο Περιβάλ- 
λοντος εκδίδει άδεια συλλογής 
πανελλαδικής εμβέλειας, με  
αποτέλεσμα την επίσημη ανα- 
γνώριση του επαγγέλματος. Η 
ΜΑΝΟΪΛ είναι από τους πρώτους 
συλλέκτες που αποκτούν την εν 
λόγω άδεια.
2008: Αντικατάσταση του βυτι- 
οφόρου οχήματος με νέο, ειδικών 
προδιαγραφών για τη μεταφορά 
ΑΛΕ και κατάλληλα εξοπλισμένο 
με όλα τα μέσα ασφαλείας.
2017: Προσθήκη νέων κωδικών 
διαχείρισης επικίνδυνων απο- 
βλήτων, με αποτέλεσμα την 
αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους συνεργάτες μας.
2018: Μεταφορά σε νέο, ιδιόκτητο χώρο που εξυπηρετεί ιδανικά τις ανάγκες της εταιρείας (γραφεία, 
εκθεσιακός χώρος προϊόντων και χώρος στάθμευσης οχημάτων). 
Στις 29 Ιουνίου του ίδιου έτους, στο πλαίσιο της ημερίδας Κυκλικής Οικονομίας με θέμα «Το Παρόν και το 
Μέλλον της Ανακύκλωσης στην Ελλάδα», απονέμεται στη ΜΑΝΟΪΛ Περιβαλλοντική Διάκριση από το ECO-
Παρατηρητήριο και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης για την πλήρη εφαρμογή όλων των απαιτήσεων 
και προδιαγραφών στην συλλογή – μεταφορά των ΑΛΕ.

3. Τι κάνει ένας Συλλέκτης στο Συλλογικό Σύστημα  Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Απόβλητων Λιπαντικών 
Ελαίων;
Η εταιρεία διαθέτει πανελλαδική άδεια συλλογής και μεταφοράς απόβλητων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), 
αλλά δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. Τις ποσότητες που συλλέγει, τις μεταφέρει προς προσωρινή 
αποθήκευση σε ένα από τα κέντρα συλλογής του ΣΕΔ, όπου πραγματοποιείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος, μέχρι να τις διαθέσει σε συμβεβλημένες μονάδες αξιοποίησης. Παράλληλα, για κάθε ποσότητα 
ΑΛΕ που παραλαμβάνει, εκδίδει «Έντυπο Αναγνώρισης - Βεβαίωση Παραλαβής», το οποίο κοινοποιεί στο 
ΣΕΔ για καταγραφή των δεδομένων της πορείας των αποβλήτων από το σημείο παραγωγής έως την τελική 
επεξεργασία τους.

4. Πώς νιώθετε που είστε μέρος της πανευρωπαϊκής επιτυχίας της ΕΝΔΙΑΛΕ;
Η συνεργασία της εταιρεία μας με την ΕΝΔΙΑΛΕ αρχίζει από το ξεκίνημά της ως ΣΕΔ. Οπότε, αισθανόμαστε 
σίγουρα ικανοποίηση αφού, στον βαθμό που μας αναλογεί, με πολύ σκληρή δουλειά και επαγγελματισμό, 
έχουμε συμβάλει κι εμείς σε αυτή την επιτυχία. Επίσης, η μακρόχρονη συνεργασία μας αποτελεί εχέγγυο για 
τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ιδίως στην χρονική περίοδο που διανύουμε με την κρίση στην οικονομία.

5. Με βάση την εμπειρία σας, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η  ανακύκλωση στην αγορά των λαδιών; 
Στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) τίθεται ως βασικός στόχος η κατ’ ελάχιστον συλλογή 
των παραγόμενων ΑΛΕ κατά 70%, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που προέρχονται από τη ναυτιλία. 
Εμείς θεωρούμε ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί και να συνεχιστεί έτσι η πανευρωπαϊκή πρωτιά της 
χώρας μας σε αυτόν τον τομέα.
Αν, όπως αναφέρεται στο ΕΣΔΑ, αρθούν όλοι οι περιορισμοί που μέχρι τώρα εμποδίζουν την ανάπτυξη 
της αγοράς αναγεννημένων ελαίων, τότε είναι βέβαιο πως το ποσοστό συλλογής μπορεί να αυξηθεί ακόμα 
περισσότερο. Θα θέλαμε ειδικότερα να αναφερθούμε στον περιορισμό που υφιστάμεθα ως συλλέκτες 
με άδεια πανελλαδικής εμβέλειας, και ο οποίος δεν μας επιτρέπει να αποκτήσουμε άδεια κυκλοφορίας 
βυτιοφόρου οχήματος με μεικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 tn.
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H πανδημία και τα μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης ενίσχυσαν την προυπάρχουσα παγκόσμια τάση 
για τη χρήση του διαδικτύου και των social media. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στις αρχές του 
2021, έφτασαν τα 4, 2 δισεκατομμύρια οι ενεργοί λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα. Υπολογίζεται πως 
το 53,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πλέον διασυνδεδεμένο σε ένα ή περισσότερα κοινωνικά 
δίκτυα, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 13,2%. Χαρακτηριστικό των τάσεων που κυριαρχούν είναι και το 
γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών των κοινωνικών δικτύων (98,8%) έχει πρόσβαση 
σε αυτά μέσω του κινητού τηλεφώνου. 
Τα δεδομένα αυτά που αλλάζουν πλήρως το τοπίο στην παγκόσμια επικοινωνία δεν μπορεί να αγνοηθούν 
από κανέναν οργανισμό. Ακριβώς για το λόγο αυτό η ΕΝΔΙΑΛΕ από τις αρχές Μαρτίου έχει πλέον 
λογαριασμούς σε δύο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, το Facebook και το LinkedΙn. 
Με πρωτογενές περιεχόμενο και σταθερή περιοδικότητα αναρτήσεων, η ΕΝΔΙΑΛΕ ενισχύει την ψηφιακή 
παρουσία της και επικοινωνεί με σύγχρονους όρους το μήνυμα για ανακύκλωση, βιώσιμη ανάπτυξη, 
προστασία του περιβάλλοντος και χρήση αναγεννημένων λιπαντικών ως εφάμιλλων των συμβατικών. 
Τα κοινωνικά δίκτυα πολλαπλασιάζουν την απήχηση των επιτυχιών της ΕΝΔΙΑΛΕ που αναδεικνύουν την 
Ελλάδα στη θέση του οδηγού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι αυτό είναι σημαντικό καθώς διανύουμε 
μια κρίσιμη συγκυρία που η κοινωνία και η οικονομία έχουν ανάγκη από αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και 
πίστη στις δυνάμεις μας.
Επιπλέον, τα κοινωνικά δίκτυα ενισχύουν ακόμη περισσότερο την επικοινωνία μεταξύ όλων των 
συνεργατών του Συστήματος, μοιραζόμενοι την περηφάνια μας για όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα αλλά 
και την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε με τη ίδια δέσμευση για χειροπιαστά και μετρήσιμα 
αποτελέσματα, με οφέλη για όλους. 
Ακολουθείστε την ΕΝΔΙΑΛΕ στο FACEBOOK (https://www.facebook.com/endiale.gr)
Ακολουθείστε την ΕΝΔΙΑΛΕ στο LINKEDIN (https://www.linkedin.com/company/endialegr/)

H ΕΝΔΙΑΛΕ  
στα κοινωνικά δίκτυα
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΑ

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

ΠΗΓΕΣ: KEPIOS [ΙΑΝ 2021], ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ, SELF SERVICE ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣTΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, CNNIC, MEDIASCOPE.
*ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ.

IAN 
2021

4.15
ΔΙΣ.

+13.2%
+490 ΕΚΑΤ.

53.6% 98.8%4.20
ΔΙΣ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ*

ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
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ΘΕΜΑ
Σε τελική ευθεία εφαρμογής  
το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων  
2021-2030

Ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων 2021 – 2030  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το 
οποίο καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις για την πρόληψη δημιουργίας 
αποβλήτων.
Κεντρικός στόχος του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων είναι να 
παράγονται λιγότερα απόβλητα στη χώρα. Οι πολιτικές, οι οποίες περιγράφονται, εστιάζουν 
στην προώθηση και την υποστήριξη μοντέλων βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης και 
ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη χρήση προϊόντων που διασφαλίζουν 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων, ιδιαιτέρως προωθώντας την επισκευασιμότητα, την 
ανθεκτικότητα και την επαναχρησιμοποιήσιμη φύση των προϊόντων.
Οι βασικές προτεραιότητες και οι αντίστοιχες δράσεις, που προωθούνται μέσω του Εθνικού 
Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, αφορούν κυρίως σε:
Απόβλητα Τροφίμων (αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 37% των αστικών αποβλήτων). Σειρά 
νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά και μη νομοθετικών μέτρων, που αποσκοπούν στην πρόληψη 
και τη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων κατά την πρωτογενή παραγωγή, την 
επεξεργασία και τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο και άλλες μορφές διανομής τροφίμων.  
Πλαστικά μίας χρήσης Πρόληψη και μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών 
στο υδάτινο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και προώθηση της μετάβασης 
στην κυκλική οικονομία, με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα 
και υλικά. Στις ενδεικτικές δράσεις συμπεριλαμβάνονται η σταδιακή υποχρεωτική χρήση 
επαναχρησιμοποιήσιμων σκευών σε δημόσιες εκδηλώσεις, η στροφή των καταναλωτών σε 
επαναχρησιμοποιήσιμα σκεύη, καθώς και οι εθελοντικές συμφωνίες στον τομέα της εστίασης 
και των ξενοδοχείων. 
Χαρτί Επαναχρησιμοποίηση και μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, μέσω επικοινωνιακών 
εργαλείων για την οικολογικά υπεύθυνη κατανάλωση χαρτιού από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 
Συσκευασίες – πλαστικές σακούλες μεταφοράς Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων 
συσκευασίας και εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση, σε σημαντικό βαθμό, του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των συσκευασιών, με την ενθάρρυνση της αύξησης του ποσοστού 
επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά, καθώς και της μείωσης 
της κατανάλωσης πλαστικής σακούλας μεταφοράς. 
Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Επιδιόρθωση και 
επαναχρησιμοποίηση του ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), στο μέτρο του 
δυνατού, ώστε να είναι αξιόπιστη η λειτουργία του. 
Ειδικές κατηγορίες αστικών αποβλήτων (π.χ. ρουχισμός, έπιπλα). Ενίσχυση της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στον τομέα  κλωστοϋφαντουργικών,  παράλληλα 
με παροχή ώθησης στην αγορά για βιώσιμα και κυκλικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης 



της επαναχρησιμοποίησης, της αντιμετώπισης της γρήγορης μόδας και της προώθησης νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων. Αναφορικά με τα έπιπλα, μείωση των αποβλήτων στην πηγή, μέσω της 
συστηματικής επιδιόρθωσης και ανακατασκευής, καθώς και της δημιουργίας κατάλληλων διαύλων, 
πλατφορμών, κοινωνικών δικτύων και αγορών για την προώθηση της  επαναχρησιμοποίησής τους.
Βιομηχανικά Απόβλητα Υιοθέτηση, από την πλευρά των βιομηχανικών φορέων, της πρόληψης και 
της συνεπακόλουθης μείωσης του λειτουργικού κόστους, λόγω εξοικονόμησης πρώτων υλών και 
πόρων για αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων. 
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Μείωση της ποσότητας των 
παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στη χώρα, μέσω της 
μετάβασης του κατασκευαστικού κλάδου προς την κυκλική διαχείριση πόρων και αποβλήτων. 
 Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Σήμερα προχωράμε 
σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη δραστική μείωση των αποβλήτων στη χώρα μας. Διότι η 
ορθή διαχείριση των προϊόντων και των αποβλήτων τους δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, αλλά 
πρωτίστως αφορά στην προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ουσιαστική προστασία 
του περιβάλλοντος. Εφαρμόζοντας, στη βάση της εθνικής στρατηγικής μας για τη βιώσιμη και 
«πράσινη» ανάπτυξη της χώρας μας, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούμε να μετατρέψουμε 
τα απορρίμματα σε αξιοποιήσιμους πόρους, με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μπροστά 
μας ανοίγεται μία δεκαετία για να δημιουργήσουμε ένα πιο «καθαρό» και «πράσινο» μέλλον για 
τις επόμενες γενιές. Κι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πορευτούμε γρήγορα και αποτελεσματικά 
προς αυτήν την κατεύθυνση, αφήνοντας οριστικά πίσω μας τις παθογένειες του παρελθόντος που 
κράτησαν στάσιμη τη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα».
Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, δήλωσε: 
«Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων και ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή. Οι παρατηρήσεις τους θα 
εμπλουτίσουν το πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που θα εισηγηθεί ο Υπουργός 
Κώστας Σκρέκας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με το πρόγραμμα, στοχεύουμε να παρέμβουμε στην 
κορυφή της ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων, που δεν είναι άλλη από την απλή στόχευση 
να παράγουμε λιγότερα απόβλητα. Έτσι, η χώρα προχωρά σταδιακά σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, με ισχυρή περιβαλλοντική χροιά στη διαχείριση των αποβλήτων, που εκτός από τον 
περιβαλλοντικό θετικό αντίκτυπο, θα έχει και καλύτερα διοικητικά και οικονομικά αποτελέσματα 
στη διαχείριση των αποβλήτων μας. Το τελευταίο 20μηνο, έχουμε προχωρήσει γοργά σε όλους 
τους τομείς, στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση και στη δημιουργία 
υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, με στόχο να καλύψουμε την απόσταση που μας χωρίζει από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».
Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων 2021-2030,  θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να 
τεθεί σε εφαρμογή.
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