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H έκδοση του δεύτερου τεύχους του newsletter της ΕΝΔΙΑΛΕ πραγματοποιείται 
σε μια χρονική στιγμή που χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια επανεκκίνησης της 
ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. 
Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν η στόχευση 
αφορά το παρελθόν ή το μέλλον. Είναι σύνηθες σε φάσεις κρίσης και αβεβαιότητας, 
οι άνθρωποι να στρέφονται στο γνώριμο, το οικείο και το συνηθισμένο. Όμως 
η επιστροφή στο παρελθόν είναι ένας δρόμος που δεν οδηγεί μακριά. Πρέπει 
να μάθουμε να βλέπουμε διαφορετικά τον κόσμο. Το «έτσι τα βρήκαμε, έτσι τ’ 

αφήνουμε» σημαίνει περιθωριοποίηση μέσα σ’ έναν κόσμο που αλλάζει αδιάκοπα.
Το μέλλον δεν μας περιμένει στη γωνία, ούτε θα πέσει από τον ουρανό. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να 
το οραματιστούμε, να το σχεδιάσουμε και να κάνουμε τη μεγάλη φυγή προς τα εμπρός, με τόλμη 
και αυτοπεποίθηση. 
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση. Για να την επιλύσουμε χρειαζόμαστε ένα 
νέο πρότυπο ανάπτυξης ώστε αυτή να είναι βιώσιμη. Κι αυτό είναι το μοντέλο της Κυκλικής 
Οικονομίας. Μοντέλο που συνιστά πλέον στρατηγική προτεραιότητα για την Ε.Ε. καθώς ενισχύει 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την ίδια στιγμή συμβάλλει 
στην απεξάρτηση της Ε.Ε. από εισαγόμενες πρώτες ύλες και στη βέλτιστη χρήση ενέργειας και 
φυσικών πόρων, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Η ΕΝΔΙΑΛΕ καταφέρνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία, που ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα. Το 
Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων έχει 
πανευρωπαϊκή πρωτιά και συνιστά βέλτιστη πρακτική Κυκλικής Οικονομίας για την Ελλάδα και 
την Ευρώπη, με την επαναδιύλιση και αναγέννηση του 100% των συλλεγόμενων ΑΛΕ. Δείχνει 
στην πράξη τι είναι η Κυκλική Οικονομία και πόσα πολλά μπορεί να προσφέρει για την οικονομία 
- ειδικά μάλιστα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις - αλλά και για το περιβάλλον. Ταυτόχρονα 
είναι η αδιάψευστη απόδειξη πως όταν δουλεύουμε συστηματκά και οργανωμένα, με γνώση του 
αντικειμένου και σχέδιο, τότε τα αποτελέσματα πάντα μας δικαιώνουν. 
Αξίζει σε όλους τους συνεργάτες της ΕΝΔΙΑΛΕ να νιώθουν περήφανοι γι αυτή τη μεγάλη 
επιτυχία που αποδεικνύει στην πράξη πως η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι ουτοπία αλλά 
ρεαλιστική δυνατότητα για μια νέα καλύτερη Ελλάδα. Κάναμε τη μεγάλη τομή. Δεν φτάνουν οι 
καλές προθέσεις τις οποίες μπορούμε να συζητάμε χρόνια. Χρειάζονται καλές λύσεις και καλά 
αποτελέσματα. Κι αυτό ακριβώς επιτύχαμε ανεβάζοντας την Ελλάδα στο βάθρο του ευρωπαίου 
πρωταθλητή στην ανακύκλωση απόβλητων λιπαντικών ελαίων. 
Επιπλέον, αποδεικνύουμε πως ο ιδιωτικός τομέας είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των επιτυχιών. 
Όσο περισσότερο χώρο έχει η ιδιωτική οικονομία, τόσο ταχύτερα μπορούμε να κινηθούμε ως 
χώρα και να βγούμε δυναμικά μπροστά. 
Η Κυκλική Οικονομία σηματοδοτεί τη στροφή στο μέλλον και όχι την επιστροφή στο παρελθόν. 
Είναι το μοντέλο που αποδεδειγμένα βάζει στο κέντρο της καθημερινής προσπάθειας όλων μας 
την Ελλάδα που αξίζει και κερδίζει!

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

Η Κυκλική Οικονομία σηματοδοτεί 
τη στροφή στο μέλλον και όχι την 
επιστροφή στο παρελθόν
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Η ΕΝΔΙΑΛΕ ΠΡΩΤΗ  
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Με τη σφραγίδα και του  
European Environmental Bureau (EEB)
Σε πρωταγωνιστή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναδεικνύεται η Εναλλακτική Διαχείριση 

Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΜΟΝ. Α.Ε. (ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.), το Εθνικό Συλλογικό 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ).

Επίσημα πλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2019 που ανακοινώθηκαν, η 

ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. υπερκάλυψε για άλλη μία χρονιά τόσο τον στόχο Συλλογής (70% των 

παραγόμενων ΑΛΕ) σε ποσοστό 102% (25.100 τόνοι έναντι στόχου 24.600 τόνων), 

όσο και τον στόχο Αναγέννησης ΑΛΕ (80% του όγκου συλλογής) σε ποσοστό 127% 

(25.100 τόνοι έναντι στόχου 19.700 τόνων).

Η μεγάλη αυτή επιτυχία της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. αναγνωρίστηκε μάλιστα προσφάτως από 

το European Environmental Bureau (EEB), το μεγαλύτερο δίκτυο οργανώσεων 

περιβάλλοντος στην Ευρώπη, με πάνω από 160 οργανώσεις-μέλη σε περισσότερες 

από 35 χώρες. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

https://eeb.org/library/explained-europes-new-laws-for-separate-waste-collection/?fbclid=IwAR1G4lGOIz
4ZZQoLHcUN6XHeoMti9ADiXeqnBdJyns8Z3dGiCQSjUOoBxIM 
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Ειδικότερα, στην έκθεσή του με τίτλο “Europe’s New Laws for the Separate 

Collection of Waste”, που δημοσιεύτηκε στα τέλη Μάρτιου του 2020, 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.

Μέσα από τη λειτουργία της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. αναδεικνύονται σημαντικές ευκαιρίες 

ανάπτυξης στον τομέα της ανακύκλωσης των απόβλητων λιπαντικών ελαιών, 

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εδραίωση του μοντέλου της Κυκλικής 

Οικονομίας. 

Μέσα από τις δραστηριότητες της, η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. έχει πετύχει τη βέλτιστη διαχείριση 

των φυσικών πόρων, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λιπαντικών 

ελαίων και την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, τοποθετώντας την Ελλάδα στην 

πρώτη θέση με ποσοστό ανακύκλωσης 100%, γεγονός που αποτελεί –σε παγκόσμιο 

επίπεδο– μοναδικό επίτευγμα Κυκλικής Οικονομίας.

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., κ. Γιώργος Δεληγιώργης δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που για άλλη μία χρονιά κατατασσόμαστε πρώτοι στην 

Ε.Ε. στη Συλλογή και Αναγέννηση των ΑΛΕ. Ειδικά σε αυτήν τη συγκυρία, που η χώρα έχει 

ανάγκη την ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας, στην ΕΝΔΙΑΛΕ συμβάλλουμε έμπρακτα 

στο να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία, στο νέο 

αυτό παραγωγικό μοντέλο, το οποίο συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων 

και στην προστασία του περιβάλλοντος, προσελκύοντας ταυτόχρονα επενδύσεις και 

δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες 

του ΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ για αυτήν την επιτυχία.»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Οι Αναγεννητές του ΣΕΔ 
της ΕΝΔΙΑΛΕ

ΝΑ ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ

Στο πρώτο τεύχος του newsletter κάναμε από αυτή τη στήλη μια συνοπτική παρουσίαση του 
Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων της ΕΝΔΙΑΛΕ 
Α.Ε. Από το τεύχος αυτό προχωράμε στην παρουσίαση του Δικτύου μας που εξαπλώνεται σε 
όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τους «Αναγεννητές». 

Το ΣΕΔ συνεργάζεται, επί του παρόντος με 8 αδειοδοτημένες εταιρείες αναγέννησης ΑΛΕ, 
στις οποίες οδηγείται από τους Συλλέκτες το σύνολο των ποσοτήτων Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων που συλλέγονται στην ελληνική επικράτεια. 

LPC: Προηγμένη τεχνολογία  
με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Η LPC είναι 100% θυγατρική της Motor Oil και από το 1981, οπότε και 
ιδρύθηκε, επενδύει στην τεχνολογική καινοτομία και την έρευνα, έχοντας 
ως σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων λιπαντικών, προηγμένης τεχνολογίας με μειωμένο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα. 
Έχοντας διαγράψει μια συνεχή δυναμική πορεία ανάπτυξης και ακολουθώντας πιστά τη φιλοσοφία 
αυτή, η εταιρεία χαράσσει μια διαρκώς ανοδική και δημιουργική πορεία στην Ελλάδα αλλά και στον 
υπόλοιπο κόσμο σε αγορές που από το 1991 έχει κατακτήσει, εξασφαλίζοντας την κερδοφορία της και 
κυρίως την ικανοποίηση πελατών και συνεργατών της.
Με στρατηγική προτεραιότητα την τεχνολογική υπεροχή προϊόντων και υπηρεσιών, η LPC έχει εντάξει 
στη λειτουργία της πρωτοποριακές μεθόδους παραγωγής καθώς και καινοτόμα συστήματα ελέγχου. 
Από την ίδρυσή της, η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην  Έρευνα και Ανάπτυξη, συμμετέχοντας μεταξύ 
άλλων και σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα, αναπτύσσοντας συνέργειες και συνεργασίες με 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνούς κύρους καθώς και άλλες εγνωσμένης αξίας εταιρείες και 
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Οι συνεργασίες της, με ιδρύματα όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Cambridge University, το 
Imperial College του Λονδίνου, το Universitat Karlsruhe και με εταιρείες όπως η Siemens, η Softing, η 
ΑXENS, η Lubrizol  κ.ά. φέρνουν την LPC στην αιχμή της τεχνολογίας, επιτρέποντάς της να εφαρμόσει 
μεθόδους και να αναπτύξει μοναδικά προϊόντα που διακρίνονται για την ποιότητά τους.

Με τη διασφάλιση ποιότητας στο επίκεντρο της 
δραστηριότητάς της, η LPC εκπροσωπεί κορυφαία 
brands, όπως: CYCLON, VALVOLINE, ELF Total, AVIN 
και NIPCO. Είναι η Νο1 εταιρεία στην αγορά λιπαντικών 
με το μερίδιό της να φτάνει στο 36%. 
Η LPC έχει παρουσία σε περισσότερες από 52 
χώρες ενώ 3 θυγατρικές της δραστηριοποιούνται σε 
Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία. 
Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως η LPC είναι η μοναδική 
εταιρεία στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί 100% ΑΛΕ 
στην παραγωγική διαδικασία στο διυλιστήριό της.
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NEAΕκτενές δημοσίευμα  
για την ΕΝΔΙΑΛΕ με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος:
Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στη συλλογή και 
αναγέννηση απόβλητων λιπαντικών ελαίων

Εκτενές δημοσίευμα στην πανευρωπαϊκή πρωτιά της ΕΝΔΙΑΛΕ φιλοξένησε η «Εφημερίδα 
των Συντακτών» στις 5.6.2020,  στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος για την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος. 
Το πλήρες δημοσίευμα της εφημερίδας έχει ως εξής: 
Σε πρωταγωνίστρια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη διαχείριση των απόβλητων 
λιπαντικών ελαίων αναδεικνύεται η Εναλλακτική Διαχείριση Απόβλητων Λιπαντικών 
Ελαίων Α.Ε. (ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.), το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
(ΣΣΕΔ) Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ). 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2019 που ανακοινώθηκαν πριν από 
λίγες μέρες, η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. υπερκάλυψε για άλλη μία χρονιά τόσο τον στόχο συλλογής 
(70% των παραγόμενων ΑΛΕ) σε ποσοστό 102% (25.100 τόνοι έναντι στόχου 24.600 
τόνων), όσο και τον στόχο αναγέννησης ΑΛΕ (80% του όγκου συλλογής) σε ποσοστό 

127% (25.100 τόνοι έναντι στόχου 19.700 
τόνων). 
Η μεγάλη αυτή επιτυχία της ΕΝΔΙΑΛΕ 
Α.Ε. αναγνωρίστηκε μάλιστα προσφάτως 
από το European Environmental Bureau 
(EEB), το μεγαλύτερο δίκτυο οργανώσεων 
περιβάλλοντος στην Ευρώπη, με πάνω από 
160 οργανώσεις-μέλη σε περισσότερες από 
35 χώρες. Ειδικότερα, στην έκθεσή του με 
τίτλο “Europe’s New Laws for the Separate 
Collection of Waste”, που δημοσιεύτηκε 
στα τέλη Μάρτιου του 2020, αναδεικνύει 
την ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. ως βέλτιστη πρακτική 
στη συλλογή και αναγέννηση των ΑΛΕ, 
επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πετυχαίνει 
το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης 
απόβλητων λιπαντικών ελαίων (Waste 
Lubricant Oils Recycling rate) στην Ε.Ε. 
Σημειώνεται ότι τα αναγεννημένα 
λιπαντικά είναι εφάμιλλα των πρωτογενών 
και επαναπροωθούνται στο εμπόριο. Ως 
εκ τούτου η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. συμβάλλει 
ουσιαστικά τόσο στη βέλτιστη διαχείριση 
των φυσικών πόρων και στη μείωση του 
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περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όσο και στην εξοικονόμηση πόρων από το κράτος, 
καθώς μειώνεται η ανάγκη εισαγωγής πετρελαίου, και τους καταναλωτές, καθώς τα 
αναγεννημένα λιπαντικά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.  
Σημειώνεται ότι η ΕΝΔΙΑΛΕ στα χρόνια λειτουργίας της έχει υπερκαλύψει τους στόχους 
συλλογής και τους στόχους αναγέννησης, ενώ έχει απαλλάξει το περιβάλλον συνολικά 
από 450.000 τόνους επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων. 
Τα αποτελέσματα, μάλιστα, συλλογής της ΕΝΔΙΑΛΕ, δεδομένου ότι το 100% των 
συλλεγόμενων ποσοτήτων ΑΛΕ οδηγούνται σε αναγέννηση αποτελούν την επιτομή της 
κυκλικής οικονομίας καθώς: 
•  Από τη διαδικασία επαναδιύλισης 450.000 τόνων ΑΛΕ παράγονται περί τους 326.000 

τόνους βασικών λιπαντικών, γεγονός που οδηγεί σε εξοικονόμηση πρώτων υλών. 
Μόνο για την παραγωγή αντίστοιχης ποσότητας πρωτογενών βασικών λιπαντικών 
απαιτείται ποσότητα 32 εκατ. τόνων αργού πετρελαίου (grude oil). 

•  Διασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας, διότι η διαδικασία παραγωγής 1 λίτρου 
πρωτογενούς λιπαντικού απαιτεί 8 φορές παραπάνω ενέργεια σε σχέση με τη 
διαδικασία επαναδιύλισης. 

Οφείλεται δε να επισημανθεί ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής 
βασικών λιπαντικών μέσω της επαναδιύλισης σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή 
βασικών λιπαντικών, απαλλάσσει το περιβάλλον από τεράστιες ποσότητες αερίων του 
θερμοκηπίου, ενώσεις θείου κ.α. 
Σημειώνεται ότι σε ετήσια 
βάση η παγκόσμια αγορά 
λιπαντικών ελαίων 
κυμαίνεται σε 40 εκατ. 
τόνους. Η ευρωπαϊκή αγορά 
κατέχει περίπου το 19% της 
παραπάνω κατανάλωσης, 
ενώ στην Ελλάδα εκτιμάται 
ότι ετησίως τοποθετούνται 
στην αγορά περί τους 
60.000 τόνους λιπαντικών 
ελαίων. Τα βασικά λιπαντικά 
που απαιτούνται για την 
παραγωγή των 60.000 
τόνων λιπαντικών ελαίων 
είναι 54.000 τόνοι. 

Στόχοι συλλογής και αναγέννησης ΑΛΕ. 
 Απόδοση ΕΝΔΙΑΛΕ

Έτος αναφοράς 2019

Σύνολο ΑΛΕ 35.100 tn

Στόχος συλλογής ΑΛΕ - (70%) 24.600 tn

ΕΝΔΙΑΛΕ Απόδοση συλλογής ΑΛΕ 25.100 tn

Κάλυψη στόχου συλλογής ΑΛΕ 102%

Στόχος αναγέννησης ΑΛΕ - (80%) 19.700 tn

ΕΝΔΙΑΛΕ Απόδοση αναγέννησης ΑΛΕ 25.100 tn

Κάλυψη Στόχου Aναγέννησης ΑΛΕ 127%
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ΝΕΑ

Για το έργο και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του 
Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων της 
ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί 
ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, 
κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις 
συμβεβλημένης μονάδας αναγέννησης 
λιπαντικών στον Ασπρόπυργο.
Κατά την ξενάγηση στη μονάδα, ο 
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης 
παρακολούθησε από κοντά τη λειτουργία ενός 
πρωτοποριακού και καινοτόμου συστήματος 
επεξεργασίας, το οποίο ξαναδίνει ζωή στα 

απόβλητα λιπαντικά έλαια και τα επιστρέφει αναγεννημένα προς χρήση, με σημαντικά 
οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία. Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα πανελλαδικό 
δίκτυο συνεργασιών με εταιρείες Λιπαντικών, για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και 
αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών, το οποίο αποτελεί την επιτομή του νέου μοντέλου 
της Κυκλικής Οικονομίας.
Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρος 
του ΕΔΣΝΑ Βασίλης Κόκκαλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης 
Κοσμόπουλος.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής 
Γιώργος Πατούλης επισήμανε τα εξής:
«Στη σημερινή μας επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΝΔΙΑΛΕ εδώ στον Ασπρόπυργο, είχαμε 
τη χαρά και την ευκαιρία να ενημερωθούμε και να παρακολουθήσουμε από κοντά την πολύ 
ενδιαφέρουσα διαδικασία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των λιπαντικών αποβλήτων. 
Πρόκειται για μία καινοτόμο και πρωτοποριακή μέθοδο με σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη, η 
οποία αποτελεί πρότυπο σωστής διαχείρισης των αποβλήτων, με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος.
Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση πως οι δυνατότητες του επιχειρείν στην Αττική μας, έχουν 
μεγάλο εύρος και μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική τόνωση των τοπικών 
κοινωνιών.
Ως Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο και του στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζουμε με στόχο 
την ενίσχυση της ανακύκλωσης στην Αττική προκειμένου να περάσουμε σ’ ένα νέο σύγχρονο 
τρόπο ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, θα στηρίζουμε έμπρακτα κάθε επιχείρηση 
και πρωτοβουλία που είναι προς αυτή την κατεύθυνση και έχει αναπτυξιακό πρόσημο.

Γιώργος Πατούλης: «Η πρότυπη και εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων είναι ένα πρόκριμα το οποίο μπορεί να 
αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο και για άλλες επιχειρήσεις»

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη  
Αττικής Γιώργου Πατούλη  
σε συμβεβλημένη με την ΕΝΔΙΑΛΕ  
εγκατάσταση Αναγέννησης Απόβλητων  
Λιπαντικών Ελαίων, στον Ασπρόπυργο
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Όπως διαπιστώσαμε, κατά 
τη σημερινή μας επίσκεψη, η 
διαδικασία ανακύκλωσης γίνεται 
με άρτιο και άριστο τρόπο, όπως 
άλλωστε πιστοποιούν και οι διεθνείς 

αναγνωρίσεις καθώς και οι διακρίσεις στη συγκεκριμένη μονάδα.
Πιστεύω πως αυτός ο πρότυπος τρόπος διαχείρισης αποτελεί πρόκριμα και ισχυρό κίνητρο και 
για άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να διεκδικήσουμε και άλλες πρωτιές στον τομέα αυτό και 
όλοι μαΖί να κερδίσουμε το δύσκολο στοίχημα της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των 
αποβλήτων.
Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ όλους εκείνους οι οποίοι συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ελπίδας ότι όλοι μαΖί μπορούμε να 
διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και να οδηγήσουμε την Αττική 
στην ανάπτυξη. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους και θα συνδράμουμε έμπρακτα αυτή την 
προσπάθεια».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., Γιώργος Δεληγιώργης δήλωσε:
«Είχαμε τη μεγάλη χαρά να υποδεχθούμε τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και να 
τον ενημερώσουμε αναλυτικά για το σημαντικό έργο του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων της ΕΝΔΙΑΛΕ. Ο κ. Περιφερειάρχης, 
εδώ μαζί μας, είχε την ευκαιρία να δει από «πρώτο χέρι» όλη τη διαδικασία της ανακύκλωσης 
απόβλητων λιπαντικών, δραστηριότητα στην οποία η Ελλάδα επιτυγχάνει το υψηλότερο 
ποσοστό μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε. Συνεχίζουμε με την ίδια αποτελεσματικότητα 
για να επιτύχουμε ακόμη υψηλότερα αποτελέσματα, με τη συνεργασία και της Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία υπό τη διοίκηση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη έχει ως 
βασική προτεραιότητα την πράσινη ανάπτυξη.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LPC Μιλτιάδης Μπαντής δήλωσε:
«Καλωσορίσαμε τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και είχαμε την ευκαιρία να τον 
ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις της LPC Εδώ όπου με ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο 
σύστημα επεξεργασίας, το λάδι κύκλο κάνει. Το χρησιμοποιημένο και επικίνδυνο τοξικό 
απόβλητο ξαναπαίρνει ζωή, με οφέλη για όλους. Εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και 
πολύτιμο συνάλλαγμα, προστατεύοντας το περιβάλλον και ενισχύοντας την επιχειρηματική 
δραστηριότητα και την απασχόληση.»

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και 
Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) Δημήτρης Κονταξής δήλωσε:
«Η πανευρωπαϊκή πρωτιά της ΕΝΔΙΑΛΕ δείχνει το δρόμο. Η Κυκλική Οικονομία μπορεί να ανοίξει 
μια νέα σελίδα ανάπτυξης για τη χώρα, με καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και με σεβασμό 
στις αρχές της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο ιδιωτικός τομέας είναι 
έτοιμος να επενδύσει προς αυτή την κατεύθυνση, με τη θεσμική στήριξη της Πολιτείας και τη 
συνεργασία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων ώστε τα οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας να 
φτάσουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».
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