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Μπροστά στο μέγεθος της αβεβαιότητας που αναδύεται μέσα από τις κλιμακούμενες 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την 
αποτυχία ορίζει η ικανότητά μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον, θωρακίζοντας 
ταυτόχρονα την οικονομία. Σε αυτό το momentum, έχει καθοριστική σημασία να 
αναδεικνύονται παραδείγματα και πρακτικές που να βεβαιώνουν την κοινωνία πως 
αυτή η ικανότητα είναι ρεαλιστική και μπορεί να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον 
για όλους.

Εμείς στην  ΕΝΔΙΑΛΕ αισθανόμαστε όμορφα γιατί αποδεικνύουμε στην πράξη πως μπορούμε 
να τα καταφέρουμε.  Πρόσφατη μελέτη της RDC Environment η οποία πραγματοποιήθηκε για 
λογαριασμό του Γαλλικού Οργανισμού Περιβάλλοντος ADEME, συγκρίνοντας την Ελλάδα με τις 
άλλες 4 πλέον προηγμένες στη διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων χώρες, το Βέλγιο, την 
Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, επιβεβαιώνει την πρωτιά της χώρας μας στην ΕΕ για την 
100% αναγέννηση ΑΛΕ και την υπερκάλυψη του στόχου 70% για το ποσοστό συλλογής των 
ΑΛΕ. Επιπλέον, τονίζεται πως η επιτυχία αυτή επιτυγχάνεται με το τελικό κόστος επιβάρυνσης 
του καταναλωτή να είναι συντριπτικά χαμηλότερο από τις υπόλοιπες χώρες.

Η αναγνώριση του έργου μας ως βέλτιστη πρακτική Κυκλικής Οικονομίας σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο στη διαχείριση των ΑΛΕ δεν είναι μόνον μια ηθική επιβράβευση αλλά και έμπρακτη 
απόδειξη πως η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, στο βαθμό που υπάρχει σχέδιο, 
τεχνογνωσία και πάνω απ’ όλα θέληση για συνεργασία. Κάθε εταίρος του Συστήματος, Υπόχρεοι 
Διαχειριστές, Συλλέκτες κι Αναγεννητές, έχουν το δικό τους μερίδιο συμβολής σε αυτή τη μεγάλη 
συλλογική επιτυχία. Με αυτόν τον τρόπο, επενδύουμε στην ανάδειξη των όσων πετύχαμε μαζί 
μέχρι σήμερα και θέτουμε ως προτεραιότητα την ευαισθητοποίηση των πολιτών - κυρίως μέσα 
από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων σε αυτή τη φάση – σε σχέση με τα περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα αλλά και την αξία των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας μέσα στην κοινωνία που 
ζούμε.   

Η βιώσιμη ανάπτυξη  είναι το ιστορικό στοίχημα της γενιάς μας. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 
Εάν δεν αλλάξουμε πορεία, κινδυνεύουμε να χάσουμε όλα όσα μας παρέχουν την ασφάλεια 
και την ευημερία. Γι’ αυτό και η Ε.Ε αλλάζει, επιχειρώντας τις τολμηρότερες και πιο φιλόδοξες 
πολιτικές  παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (EGD) αποτελεί πλέον την αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης με στόχο μια δίκαιη 
και ευημερούσα κοινωνία, με μια σύγχρονη, αποδοτική, ανταγωνιστική και κυκλική οικονομία. 

Σε αυτή την προοπτική, η Ελλάδα δεν είναι ο ασθμαίνων ουραγός του παρελθόντος αλλά ο 
ικανός οδηγός του μέλλοντος, όπως αποδεικνύει περίτρανα το παράδειγμά μας. Τολμάμε να 
δημιουργούμε το μέλλον που θα μας κάνει πραγματικά υπερήφανους.

Καλό Καλοκαίρι!

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

Τολμάμε 
να δημιουργούμε το μέλλον

Editorial
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Νέα ευρωπαϊκή διάκριση  
ΕΝΔΙΑΛΕ

Η πρωτιά στη διαχείριση ΑΛΕ 
αναγνωρίζεται από τη Γαλλική 
Περιβαλλοντική Υπηρεσία Αdeme

ΘΕΜΑ

Η ηγετική θέση της Ελλάδας στη Διαχείριση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων στην Ευρώπη και η συ-
νεχώς ανοδική πορεία της ΕΝΔΙΑΛΕ, του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 
(ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), αναγνωρίζεται από τη μελέτη της RDC Environment 
(όπως γράφεται παραπάνω- editorial).  

Η μελέτη αυτή συγκρίνει την Ελλάδα με τις άλλες 4 πλέον προηγμένες στη διαχείριση αποβλήτων 
λιπαντικών  χώρες, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Ιταλία και την Πορτογαλία, με εξαιρετικά και με-
τρήσιμα αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, στην μελέτη επιβεβαιώνεται η πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για την 100% αναγέννηση 
ΑΛΕ και η υπερκάλυψη του στόχου 70% για το ποσοστό συλλογής των ΑΛΕ.   

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί πως η επιτυχία αυτή επιτυγχάνεται με το τελικό κόστος επιβάρυνσης του 
καταναλωτή να είναι συντριπτικά χαμηλότερο από τις υπόλοιπες χώρες (μόλις το ένα τρίτο του αμέ-
σως χαμηλότερου κόστους από τις χώρες της ΕΕ). 

Τα σημαντικότατα αυτά στοιχεία γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα εάν αναλογιστούμε πως μόλις το 
1999, η Ελλάδα κατείχε την πρώτη θέση στην παράνομη διαχείριση των ΑΛΕ στην ΕΕ με ποσοστό 
63%, ενώ παράλληλα είχε από τα μικρότερα ποσοστά αναγέννησης (8%) ΑΛΕ. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙ-
ΑΛΕ, κ. Γιώργος Δεληγιώργης, δή-
λωσε σχετικά:

 «Η παρουσίαση αυτή της μελέτης 
είναι ακόμη μια στιγμή μεγάλης ικα-
νοποίησης και υπερηφάνειας για 
όλους εμάς στην οικογένεια της ΕΝ-
ΔΙΑΛΕ. Μέσα σε σύντομο χρόνο και 
με όραμα, σχέδιο και πολύ δουλειά, 
καταφέραμε να φέρουμε την χώρα 
μας σε πρώτη θέση αφήνοντας πίσω 
μας το παρελθόν της ανομίας. Όμως 
δεν εφησυχάζουμε - φιλοδοξούμε 
με ακόμη περισσότερη ένταση, να 
εμπλέξουμε τους πραγματικά ωφε-
λούμενους από τη διαδικασία της 
αναγέννησης των ΑΛΕ, τους πολί-
τες, για την κοινή προσπάθεια στην 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
κυκλική οικονομία και τη στήριξη 
της εθνικής οικονομίας.»
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ΤOYOTA: 
Περιβαλλοντική πρόκληση 2050

ΝΑ ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ

H TOYOTA διαθέτει σε παγκόσμιο επίπεδο μια μεγάλη προϊστορία σε θέματα διαχείρισης και 
προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα το θέμα αυτό κατέχει κύρια θέση στον πυρήνα της 
εταιρικής της κουλτούρας από τις αρχές της δεκαετίας 70.
Από την ίδρυσή της, το 1937, η Διοίκηση της εταιρείας στο σύνολο της έχει δεσμευτεί με συνέπεια 
στην ιδέα να συνεισφέρει στην κοινωνία και να ηγηθεί στην καινοτομία μέσω της τεχνολογίας και 
της δημιουργικότητας. Αυτό το πνεύμα της πρόκλησης που ορθώνεται για αλλαγή έχει μεταδοθεί, 
μέσα από το DNA της εταιρίας.
Παράλληλα, έχει ήδη αποδείξει την ευαισθησία της δρώντας αποτελεσματικά, με βάση την αρχή 
της που πρεσβεύει, την συνεισφορά στη δημιουργία μιας ακμάζουσας κοινωνίας μέσω της 
κατασκευής οχημάτων, ενώ διεξάγει πάντα τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες τοποθετώντας 
τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στην πρώτη γραμμή των διοικητικών της προτεραιοτήτων.
Τρανή απόδειξη, η εταιρική της στρατηγική, «Toyota Environmental Challenge 2050», όπου οι 
υψηλές επενδύσεις που έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί σε έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή 
οχημάτων έχουν μεταξύ άλλων επιτύχει την εξέλιξη του πρώτου στον κόσμο υβριδικού αυτοκινήτου 
μαζικής παραγωγής, του Prius ακολουθούμενο πλέον από όλα τα μοντέλα που διαθέτει αλλά και 
από άλλους κατασκευαστές, και του MIRAI - τεχνολογίας κυψελών καυσίμου.
Παρά όμως αυτές τις ενεργητικές πρωτοβουλίες, το παγκόσμιο περιβάλλον παραμένει σε κρίσιμη 
κατάσταση. Ακραίες καιρικές συνθήκες που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές και οι οποίες 
προκλήθηκαν από τα αέρια του θερμοκηπίου απειλούν τη ζωή μας. Στο μεταξύ, η σοβαρότητα 
των περιβαλλοντικών ζητημάτων αυξάνεται σε ταχείς ρυθμούς, με την αύξηση του πληθυσμού, 
η οποία συνοδεύεται από την έλλειψη νερού, την εξάντληση των πόρων και την υποβάθμιση της 
βιοποικιλότητας λόγω του κατακερματισμού των οικοσυστημάτων.
Η Περιβαλλοντική Πρόκληση, «Toyota Environmental Challenge 2050», της Toyota, αποτελείται από 
έξι ξεχωριστές “προκλήσεις” που καλύπτουν κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της, την διερεύνηση 
νέων προϊόντων και τεχνολογιών της, και το ρόλο της, ως συντονιστή ατόμων και κοινωνιών για την 
γνώση και βελτίωση του φυσικού κόσμου γύρω τους.

Συνεχίζουμε την παρουσίαση του Δικτύου μας που εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Μετά την 

φιλοξενία «Αναγεννητή» και «Συλλέκτη», στο τεύχος αυτό δίνουμε το λόγο σε έναν «Υπόχρεο 

Διαχειριστή», την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς. Η  ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς έχει διακριθεί για τη δράση της ως 

προς τη βέλτιστη εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, τη συλλογή 

και παράδοσή τους προς ανακύκλωση. Ζητήσαμε από τον κ. Χρήστο Βόντα, Environmental 

Affair Advisor της Toyota Ελλάς, να μας περιγράψει πως ενσωματώνεται η διάσταση του 

περιβάλλοντος στη δραστηριότητα της εταιρείας, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην 

Ελλάδα. 
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Πρόκληση 1 
Νέα οχήματα  με μηδενικές εκπομπές CO2
Η πρόκληση, για κατασκευή Νέων Οχημάτων με 
Μηδενικό CO2, έχει ως στόχο την μείωση των εκπομπών 
CO2 των οχημάτων μας κατά 90 τοις εκατό ως το 2050, 
σε σύγκριση με τα επίπεδα που είχαν το 2010.
Για να επιτευχθεί αυτό, όλα τα μοντέλα συμβατικού 
καυσίμου γίνονται πιο ενεργειακά αποδοτικά, και 
προάγεται η ανάπτυξη οχημάτων νέας γενιάς με χαμηλές 
ή μηδενικές εκπομπές CO2, συμπεριλαμβανομένων των 
υβριδικών, των plugin υβριδικών, των ηλεκτρικών και 
των οχημάτων κυψελών καυσίμου.

Πρόκληση 2
Μηδενικές Εκπομπές CO2 σε όλη τη Διάρκεια Ζωής
Με την πρόκληση, Μηδενικές Εκπομπές CO2 καθ’ όλη τη Διάρκεια Ζωής, θέλουμε να επιτύχουμε 
ακόμη περισσότερα από το να εξαλείψουμε απλώς τις εκπομπές C02 που παράγεται κατά την 
κατασκευή των οχημάτων και όταν τα χρησιμοποιούν οι πελάτες μας.
Θέλουμε να εξαλείψουμε τις εκπομπές άνθρακα από την κατασκευή των υλικών και εξαρτημάτων, 
από τις δραστηριότητες διακίνησης και από τις μεθόδους απόρριψης και ανακύκλωσης όταν τα 
οχήματα φτάσουν στο τέλος της ζωής τους.

Πρόκληση 3 
Μηδενικές Εκπομπές CO2 Εργοστασίων
Τα αυτοκίνητα δεν δημιουργούν εκπομπές CO2 μόνο όταν οδηγούνται, αλλά και κατά την κατασκευή 
τους στα εργοστάσια.
Για να βοηθήσουμε στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, έχουμε δημιουργήσει την στρατηγική  
μας έτσι, ώστε να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές CO2 στα εργοστάσια παραγωγής μας, εστιάζοντας 
στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε και μεταπηδώντας σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Πρόκληση 4 
Ελαχιστοποίηση και Βελτιστοποίηση της Χρήσης Νερού
Οι ανάγκες του κόσμου σε νερό αυξάνονται ραγδαία, είναι ζωτικής σημασίας πλέον να διαφυλάξουμε 
την ύπαρξή του περιορίζοντας την ποσότητα που χρησιμοποιούμε κατά την κατασκευή των προϊόντων 
μας και ανακυκλώνοντας όσο περισσότερο μπορούμε.

Πρόκληση 5 
Δημιουργία Κοινωνίας και Συστημάτων Βασισμένων στην Ανακύκλωση
Οι αυξανόμενοι πληθυσμοί, η οικονομική ανάπτυξη και η επιθυμία για πιο άνετους τρόπους ζωής, 
ασκούν αυξανόμενη πίεση στους φυσικούς πόρους και δημιουργούν περισσότερα απορρίμματα.
Θέλουμε να βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση μιας ιδανικής κοινωνίας ανακύκλωσης πόρων, 
εστιάζοντας σε τέσσερις θεμελιώδεις τομείς:
  Χρησιμοποιώντας περισσότερα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά
  Σχεδιάζοντας και χρησιμοποιώντας εξαρτήματα μακράς διαρκείας
  Αναπτύσσοντας πιο αποδοτικές και ενδελεχείς τεχνολογίες ανακύκλωσης
  Χρησιμοποιώντας περισσότερα από τα υλικά που ανακτώνται όταν ένα όχημα απορρίπτεται ώστε 

να κατασκευάσουμε νέα.
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Πρόκληση 6

Η Δημιουργία μιας Μελλοντικής Κοινωνίας σε Αρμονία με τη Φύση

Για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την συνύπαρξή μας με τη φύση, πρέπει να διαφυλάξουμε 
τα δάση μας και τα υπόλοιπα πλούσια οικοσυστήματα.
Εκτελούμε έργα – μικρά και μεγάλα – σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησής 
μας, για την υποστήριξη του στόχου μας για τον “εμπλουτισμό των ζωών και των κοινοτήτων,” 
διοργανώνοντας αναδασώσεις και φυτεύσεις δένδρων, πράσινα αστικά περιβάλλοντα και άλλες 
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες τόσο στα εργοστάσιά μας όσο και εκτός.
Καθώς οι στόχοι της ΤΟΥΟΤΑ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αρκετά φιλόδοξοι, δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι έχει αποτελέσει επιτακτική ανάγκη, η άμεση ενεργοποίηση και εντατικοποίηση των προσπαθειών 
εκ μέρους όλων των εταιρειών ΤΟΥΟΤΑ στο κόσμο να ανταποκριθούν έμπρακτα στην περιβαλλοντική 
της φιλοσοφία.
Βλέποντας μπροστά το σύνολο των συνεργατών είναι υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν στην κοινωνία 
συνεχώς μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ώστε να συνεχίσουν να αποτελούν μία 
εταιρία που έχουν ως πρώτη επιλογή οι πελάτες και η οποία δημιουργεί σε κάθε έναν από αυτούς 
ένα ξεχωριστό χαμόγελο.
Έτσι λοιπόν:
Α)  Η Toyota στην Ευρώπη επέτυχε πρόσφατα  με βάση το σύνολο των ταξινομήσεων τις χαμηλότερες 

εκπομπές CO2  σε σύγκριση με όλους τους άλλους κατασκευαστές και ήταν η πλησιέστερη εταιρεία 
στην οριακή τιμή που η Ε.Ε έχει θέση ως στόχο για το 2021/22. Η επιτυχία αυτή, καθιστά για 
μια ακόμη φορά την εταιρεία ως την πλέον πρωτοπόρο στον κλάδο της, γεγονός που οφείλεται 
αποκλειστικά στην προαναφερόμενη στρατηγική της και ιδιαίτερα στην Πρόκληση Νο1, και στην 
επιτυχία διάθεσης στην αγορά όλων της των μοντέλων με υβριδική τεχνολογία, επιτυγχάνοντας 
έτσι τον χαρακτηρισμό της ως εταιρεία με το μεγαλύτερο μείγμα πωλήσεων αυτοκίνητων με 
εναλλακτικά καύσιμα και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (υβριδικά–υδρογόνου-plugin)

Β) Η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ανανέωσε το 2019, με ισχύ μέχρι το τέλος του 2021, την περιβαλλοντική της 
πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015, ενώ παράλληλα με βάση την παγκόσμια περιβαλλοντική 
φιλοσοφία της TOYOTA, οδήγησε το σύνολο του Δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων και 
Επισκευαστών της στην Ελλάδα (74 σημεία), να ακολουθήσουν το πρότυπο αυτό.

Σήμερα πλέον, η περιβαλλοντική πιστοποίηση αποτελεί μια ακόμη πρωτοπορία και μοναδικότητα 
της ΤΟΥΟΤΑ στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, καθώς η μάρκα διαθέτει το μοναδικό Δίκτυο 
Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων και Επισκευαστών στην χώρα μας με περιβαλλοντική πιστοποίηση 
κατά ISO 14001:2015.
Επιπρόσθετα η ΤΟΥΟΤΑ, με αφορμή και την περιβαλλοντική πιστοποίηση,  έθεσε για το σύνολο του 
δικτύου ως κύριο K.P.I. την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και χρήσης νερού κατά 3% έως το 
2021 με βάση τα στοιχεία του 2018.
Η μέχρι τώρα συντονισμένες ενέργειες των μελών του δικτύου δείχνουν ότι το σύνολό των 
επιχειρηματιών, των εργαζομένων αλλά και η εφαρμογή των συντονισμένων προσπαθειών 
και προγραμμάτων οδήγησαν για το πρώτο έτος εφαρμογής της στρατηγικής αυτής, σε επίπεδό 
ΕΛΛΑΔΟΣ, επίτευξη μείωσης σε:
 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας - κατά 3.5%
 Καύσιμα για θέρμανση - κατά 31,4%
 Καύσιμα για εργασίες Φ/Βαφείου - κατά 4%
 Καύσιμα για αυτοκίνητα T/Drive - Courtesy - κατά 2.4%
 Κατανάλωση νερού - κατά 24,3%

ΤOYOTA: Περιβαλλοντική πρόκληση 2050
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
αποτελέσματα αυτά επιτευχθήκαν 
μέσω:
 Της συστηματικής μέτρησης,
 Της αλλαγής στόλου αυτοκίνη-

των από συμβατικά σε αυτοκί-
νητα εφοδιασμένα με υβριδική 
τεχνολογία

 Των επιμέρους ενεργειών πχ. 
Αλλαγή λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας –LED,τοποθέτηση φωτοκύτταρών κλπ.,

 Της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων πχ. Φυσικό αέριο αντί πετρελαίου
 Της παύσης λειτουργίας μονάδων πλυντηρίων λόγω αλλαγής συστήματος προετοιμασίας νέων 

αυτοκίνητων και εγκατάστασης αυτοματοποιημένων μονάδων.
Επιπρόσθετα,  η  ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ:
α) Παρακολουθεί και υποστηρίζει τη συλλογή και διάθεση προς αδειοδοτημένους συλλέκτες και 

ανακυκλωτές όλων των αποβλήτων που προκύπτουν όχι μόνο από την συντήρηση και επισκευή 
των οχημάτων αλλά και από το σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης του επίσημου 
δικτύου (εμπορία -υπηρεσίες After Sales -υποστηρικτικές υπηρεσίες)

β) Επιβλέπει την ταξινόμηση όλων των αποβλήτων ανά Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκός Κωδικός Αποβλήτου) 
και την επικινδυνότητα σε ειδικούς περιέκτες και εκ των υστέρων φροντίζει για τη διάθεσή τους 
προς αδειοδοτημένους συλλέκτες και τελικούς διαχειριστές

γ) Παρέχει συνεχή εκπαίδευση με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση 
του συνόλου του δικτύου αλλά και των εμπλεκόμενων συνεργατών της (εταιρεία logistics),  την 
εφαρμογή και υλοποίηση όλων των απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης και τη συλλογή, 
ταξινόμηση και διάθεση των αποβλήτων.

Η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ αποτελεί την μοναδική εταιρεία στον κλάδο εμπορίας και διάθεσης οχημάτων στην 
Ελλάδα που εφαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων στο 
σύνολο του δικτύου της. Αντικειμενική δυσκολία στη δράση συνιστά το πλήθος των αποβλήτων που 
δημιουργούνται από τη δραστηριότητα.
Το  σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ελαίων ΕΝΔΙΑΛΕ βράβευσε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς 
και τον συνεργάτη του δικτύου Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή DIMCO για τη δράση τους 
στην βέλτιστη εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών ελαίων. Για το 2019 
συλλέχθηκαν και παραδόθηκαν στο σύστημα Λιπαντικών Ελαίων από το σύνολο το δικτύου 
περίπου 370.000kg Λιπαντικά Έλαια προς ανακύκλωση, και ελάχιστα μειωμένη ποσότητα 
για την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρόλες τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς.
Επιπλέον η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ, με αφορμή την περιβαλλοντική της πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015,  
καθώς και την συμμετοχή της στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της παρέχεται η δυνατότητα  
να ενημερώσει τους πελάτες της αλλά και την TOYOTA MOTOR CORPORATION,  ότι η εταιρία έχει 
ενσωματώσει στην πολιτική της, τη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και επιπρόσθετα 
έτσι αποσκοπεί στην συμμετοχή της στην παγκόσμια καμπάνια που έχει σχεδιάζει η ΤΟΥΟΤΑ για το 
2020-2021 για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και με αφορμή τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ του ΤΟΚΙΟ- ΙΑΠΩΝΙΑ.
Ο Πρόεδρος της ΤΜC (TOYOTA MOTOR CORPORATION), Dr. Akio Toyoda, o ο οποίος και έχει 
επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε προσωπικό επίπεδο, στις δράσεις του «Toyota Environmental 
Challenge 2050», πρόσφατα απευθυνόμενος, στα μέλη της ομάδας εργασίας για το περιβάλλον, και 
λαμβάνοντας υπόψιν του τις ενέργειες και τα αποτελέσματα της ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ και του Δικτύου της 
ανέφερε, μεταξύ άλλων:
«Τίποτα δεν είναι αδύνατο εάν όλα τα μέλη της ΤΟΥΟΤΑ σε παγκόσμιο επίπεδο συνενώσουν τις 
δυνάμεις τους και το μυαλό τους, την αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και την αγάπη τους για τον 
πλανήτη μας».

ΤOYOTA: Περιβαλλοντική πρόκληση 2050
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ΘΕΜΑ
Δράσεις ευαισθητοποίησης 
στα κοινωνικά δίκτυα από 
την ΕΝΔΙΑΛΕ

Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί μετασχηματισμό της καθημερινότητας, αλλαγή συνηθειών και 
προτύπων, ευρεία αποδοχή της κυκλικής οικονομίας ως νέο οικονομικό μοντέλο παραγωγής 
και κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, η  ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης είναι κρίσιμος 
παράγοντας για να επιτευχθεί η κοινωνική σύμπραξη που είναι αναγκαία προκειμένου να 
βαδίσουμε το δρόμο προς ένα μέλλον αειφορίας. 

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την ευαισθητοποίηση των πολιτών για 
τα οφέλη της ανακύκλωσης των λιπαντικών ελαίων και τη συμβολή της σε ένα βιώσιμο αύριο 
για την οικονομία και την κοινωνία. Η ανάδειξη των αποτελεσμάτων που πετυχαίνει η ΕΝΔΙΑΛΕ 
και οι πρωτιές της, που φέρνουν την Ελλάδα στην κορυφή μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, 
είναι ένα θετικό παράδειγμα που αποδεικνύει στην πράξη πως μπορούμε πολλά περισσότερα 
όταν εργαζόμαστε συστηματικά και με όραμα.    

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων, στα οποία πλέον συμμετέχει δραστήρια η ΕΝΔΙΑΛΕ,  μας 
φέρνει σε άμεση επαφή με ευρύτερα κοινά πολιτών. Με ποιοτικό πρωτογενές περιεχόμενο και 
αξιοποιώντας τα εργαλεία του σύγχρονου graphic design, καταφέρνουμε να περιγράψουμε 
με τη μεγαλύτερη δυνατή απλότητα μια πολύπλοκη διαδικασία όπως είναι η συλλογή και η 
αναγέννηση των λιπαντικών ελαίων. 

Η σημαντική ανταπόκριση που βρίσκει ήδη αυτή η προσπάθεια, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε,  
εμπλουτίζοντας τις δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά τη διαχείριση 
και αναγέννηση των λιπαντικών ελαίων αλλά και ευρύτερα με την έννοια της κυκλικής 
οικονομίας και τη σημασία της για τον βιώσιμο κόσμο του μέλλοντος. 

Ακολουθείστε την ΕΝΔΙΑΛΕ στο FACEBOOK 
(https://www.facebook.com/endiale.gr)
Ακολουθείστε την ΕΝΔΙΑΛΕ στο LINKEDIN 

(https://www.linkedin.com/company/endialegr/)

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

Τις παγκόσμιες αβεβαιότητες που δεν περιορίζονται στην πανδημία,  αλλά συμπεριλαμβάνουν και 
τις προκλήσεις που αναδύονται μέσα από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, έφερε σε πρώτο 
πλάνο ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (World Environment Day - WED) γιορτάζεται στις 5 Ιουνίου 
κάθε χρόνο και αποτελεί το κύριο όχημα του ΟΗΕ για την ενθάρρυνση της παγκόσμιας ενημέρωσης 
και δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σχεδιάστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1972 την πρώτη ημέρα της 
διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το ανθρώπινο περιβάλλον ως αποτέλεσμα συζητήσεων για 
την ενσωμάτωση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων και του περιβάλλοντος Γιορτάστηκε για 
πρώτη φορά δύο χρόνια αργότερα, το 1974 με θέμα «Μόνο μία Γη». 

Όπως αναφέρει η έκθεση State of Finance for Nature που κυκλοφόρησε φέτος από το UNEP (Πρό-
γραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών), «απαιτείται συνολική επένδυση στη φύση 8,1 τρι-
σεκατομμυρίων δολαρίων από σήμερα έως το 2050 - ενώ οι ετήσιες επενδύσεις θα πρέπει να 
φτάσουν τα 536 δισεκατομμύρια 
δολάρια ετησίως έως το 2050 
- προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν επιτυχώς οι αλληλένδετες 
κρίσεις του κλίματος, της βιοποι-
κιλότητας και της υποβάθμισης 
της γης». 

Είναι γεγονός ότι η απώλεια 
βιοποικιλότητας κοστίζει ήδη 
στην παγκόσμια οικονομία το 
10% της παραγωγής της κάθε 
χρόνο και αν δεν χρηματοδοτούμε 
επαρκώς φυσικές λύσεις, θα 
επηρεάσουμε την ικανότητα των 
χωρών να σημειώσουν πρόοδο 
σε άλλους ζωτικούς τομείς όπως 
η εκπαίδευση, η υγεία και η 
απασχόληση. 

«Εάν δεν σώσουμε τη φύση τώρα, δεν θα είμαστε σε θέση να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε 
ο Inger Andersen, ο εκτελεστικός διευθυντής του UNEP.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
«Εάν δεν σώσουμε τη φύση τώρα, δεν θα είμαστε 

σε θέση να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη»
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Μήνυμα του Προέδρου του ΕΟΑΝ
Ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ Νίκος Χιωτάκης σε μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος τόνισε: 

«Με την Ανακύκλωση, προστατεύουμε το Περιβάλλον, δίνουμε αξία στη ζωή μας. 

Αφήνουμε πίσω μας τα πλαστικά μιας χρήσης και αντικαθιστούμε την πλαστική 

σακούλα, με μια πολλαπλών χρήσεων. Μειώνουμε την παραγωγή απορριμμάτων στο σπίτι και τη δουλειά 

μας. Κάνουμε ρουτίνα μας την καθημερινή ανακύκλωση των συσκευασιών χαρτί, γυαλί, πλαστικό, 

αλουμίνιο, των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, των μπαταριών, αξιοποιώντας τα χιλιάδες 

σημεία και ειδικούς κάδους που είναι τοποθετημένοι σε όλη την Ελλάδα. Χρησιμοποιούμε προϊόντα 

από υλικά φιλικά στο περιβάλλον που διαρκούν περισσότερο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ξανά και ξανά. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης “βγαίνει μπροστά”, με δράσεις ενημέρωσης, 

εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για να κάνουμε την ανακύκλωση, στάση ζωής. 

Κάνουμε δική μας καθημερινότητα την Ανακύκλωση και τιμούμε με πράξεις, την Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος 2021». 

Η ΕΝΔΙΑΛΕ στο επίκεντρο αφιερώματος 
για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Εκτενές δημοσίευμα με τον τίτλο « ΕΝΔΙΑΛΕ: Tο success story των απόβλητων λιπαντικών ελαίων 
- Μια αθόρυβη πρωτιά»  φιλοξένησε η «Εφημερίδα των Συντακτών» στις 5.6.2021 στο πλαίσιο 
ειδικού αφιερώματος για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 

Το πλήρες δημοσίευμα της εφημερίδας έχει ως εξής:

Αν και η Ελλάδα υστερεί σε δράσεις που κατευθύνονται προς την αποτελεσματική προστασία του 
περιβάλλοντος και την επίτευξη κρίσιμων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εντούτοις υπάρχει μια 
εξαίρεση που κάνει την έκπληξη. Ο λόγος για την ανακύκλωση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων 
και το γεγονός πως η χώρα μας έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να έχει τις καλύτερες επιδόσεις 
σε όλη την Ευρώπη!

Σημειώνεται ότι τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα απόβλητα γιατί περιέχουν:

 Βαρέα μέταλλα που δεν πρέπει να διαφύγουν στην ατμόσφαιρα ή στον υδροφόρο ορίζοντα διότι 
είναι τοξικά και καρκινογόνα.

 Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες σε ποσοστό >3 %wt  ενώσεις καρκινογόνες σε 
απλή επαφή με το δέρμα.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
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 Χλωριωμένες ενώσεις που κατά την καύση τους παράγονται διοξίνες και φουράνια.

 Θείο σε ποσοστά 0,6–1,0 %wt, πολύ υψηλότερο δηλαδή από τα συμβατικά καύσιμα.

Για το λόγο αυτό, έχουν κατηγοριοποιηθεί βάση των ευρωπαϊκών οδηγιών ως επικίνδυνα απόβλητα 
και η επαναδιύλιση αποτελεί περιβαλλοντικά την πλέον ενδεδειγμένη λύση εφόσον αποτελεί 
διαδικασία ανακύκλωσης και συμβάλλει θετικά στον κύκλο ζωής των λιπαντικών. Το σύνολο των 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων που συλλέγονται στην Ελλάδα οδηγούνται σε Αναγέννηση κι αυτό 
συνιστά την ευρωπαϊκή «πρωτιά». 

Πίσω από αυτή τη μεγάλη επιτυχία βρίσκεται το 
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. 
Αποτελεί τον φορέα που συντονίζει όλα τα στάδια 
διαχείρισης των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, με 
ένα πλήρες δίκτυο πανελλαδικά για τη συλλογή και 
ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, 
συνεργαζόμενη με αδειοδοτημένους Συλλέκτες ΑΛΕ, 
σημεία παραγωγής  αποβλήτων λιπαντικών, όπως 
πρατήρια, συνεργεία, βιομηχανίες, λιμένες κλπ, καθώς 
και εγκαταστάσεις αξιοποίησης. Επιπλέον, διαθέτει 
την τεχνογνωσία και το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης 
8 κέντρων συλλογής ΑΛΕ σε όλη την Ελλάδα. Η 
μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη διαχείριση, από τα 
σημεία παραγωγής  αποβλήτων έως την ανακύκλωση 
τους, φέρνει τη χώρα μας στην πρώτη θέση του 
ευρωπαϊκού πίνακα σε ποσοστό αναγέννησης 
λιπαντικών.

Μεγαλύτερη επιτυχία από το να φτάσεις στην κορυφή, 
είναι να διατηρηθείς εκεί. Κι αυτό η  ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.  
το πέτυχε και το 2020.  Υπερκάλυψε και πάλι τόσο 
τον Στόχο Συλλογής ΑΛΕ (70% των παραγόμενων) 

1. ΜΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΠΡΩΤΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .05/06/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .05/06/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 60

Αν
και η Ελλάδα υστερεί σε δράσεις

που κατευθύνονται προς την αποτελεσματική

προστασία του περιβάλλοντος
και την επίτευξη κρίσιμων

στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη
εντούτοις υπάρχει μια εξαίρεση που κάνει την
έκπληξη Ο λόγος για την ανακύκλωση των
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και το γεγονός
πως η χώρα μας έχει καταφέρει τα τελευταία
χρόνια να έχει τις καλύτερες επιδόσεις σε όλη
την Ευρώπη

Σημειώνεται ότι τα απόβλητα λιπαντικά
έλαια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα απόβλητα
γιατί περιέχουν

Βαρέα μέταλλα που δεν πρέπει να διαφύγουν

στην ατμόσφαιρα ή στον υδροφόρο ορίζοντα

διότι είναι τοξικά και καρκινογόνα• Πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες
σε ποσοστό 3 wt ενώσεις καρκινο

γόνες σε απλή επαφή με το δέρμα
Χλωριωμένες ενώσεις που κατά την καύση

τους παράγονται διοξίνες και φουράνια
Θείο σε ποσοστά ο,6-ι,ο wt πολύ υψηλότερο

δηλαδή από τα συμβατικά καύσιμα
Για τον λόγο αυτό έχουν κατηγοριοποιηθεί

βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών ως επικίνδυνα
απόβλητα και η επαναδιύλιση αποτελεί περιβαλλοντικά

την πλέον ενδεδειγμένη λύση
εφόσον αποτελεί διαδικασία ανακύκλωσης
και συμβάλλει θετικά στον κύκλο ζωής των
λιπαντικών Το σύνολο των αποβλήτων λιπαντικών

ελαίων που συλλέγονται στην Ελλάδα
οδηγούνται σε αναγέννηση κι αυτό συνιστά
την ευρωπαϊκή πρωτιά

Πίσω από αυτή τη μεγάλη επιτυχία βρίσκεται
το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων της
ΕΝΔΙΑΛΕ Α Ε Αποτελεί τον φορέα που συντονίζει

όλα τα στάδια διαχείρισης των απόβλητων
λιπαντικών ελαίων έχει αναπτύξει ένα

πλήρες δίκτυο πανελλαδικά για τη συλλογή
και ορθή διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών

ελαίων συνεργαζόμενη με αδειοδοτη
μένους συλλέκτες ΑΛΕ σημεία παραγωγής
αποβλήτων λιπαντικών όπως πρατήρια συνεργεία

βιομηχανίες λιμένες κ.λπ καθώς
και εγκαταστάσεις αξιοποίησης Επιπλέον διαθέτει

την τεχνογνωσία και το υψηλό επίπεδο
εξειδίκευσης 8 κέντρων συλλογής ΑΛΕ σε όλη
την Ελλάδα Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται

στη διαχείριση από τα σημεία παραγωγής
αποβλήτων έως την ανακύκλωσή τους

φέρνειτη χώρα μας στην πρώτη θέση του ευρωπαϊκού

πίνακα σε ποσοστό αναγέννησης
λιπαντικών

Μεγαλύτερη επιτυχία από το να φτάσεις
στην κορυφή είναι να διατηρηθείς εκεί Κι
αυτό η ΕΝΔΙΑΛΕ Α Ε το πέτυχε και το 2θ2θ
Υπερκάλυψε και πάλι τόσο τον Στόχο Συλλογής
ΑΛΕ 7θ των παραγόμενων συλλέγοντας
24-590 τόνους έναντι στόχου 23 290 τόνων
όσο και τον Στόχο Αναγέννησης ΑΛΕ αναγεννώντας

το σύνολο των 24 590 τόνων έναντι
στόχου 18.650 τόνων

Με τον τρόπο αυτό η ΕΝΔΙΑΛΕ συμβάλλει
έμπρακτα στη βέλτιστη διαχείριση φυσικών
πόρων και ενέργειας πετυχαίνει τη μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την
εξοικονόμηση πολύτιμων για την εθνική οικονομία

κεφαλαίων τοποθετώντας την Ελλάδα
στην πρώτη θέση στην Ε Ε με ποσοστό ανακύκλωσης

ιοο επί των συλλεγομένων ΑΛΕ
Η προώθηση του νέου οικονομικού μοντέλου

της κυκλικής οικονομίας μέρος της
οποίας είναι και η αναγέννηση των αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων αποτελεί μονόδρομο για
τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

τονίζει χαρακτηριστικά ο διευθύνων

ΕΝΔΙΑΛΕ TO SUCCESS STORY ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Μια αθόρυβη πρωτιά

ΕΝΔΙΑΛΕ

Η ανακύκλωση
ίου 100 των
συλλεγόμενων
ΑΛΕ δεν είναι
μόνο μια καλή
πρακτική κυκλικής

οικονομίας

Είναι πολύ

περισσότερο μια
εθνική επιτυχία

που αποδεικνύει

στπν
πράξπ πως κάθε
προσπάθεια με
όραμα γνώσπ
και συνεργασία
φέρνει αποτελέσματα

και πως
π Ελλάδα μπορεί

να πρωταγωνιστήσει

σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ Α Ε Γιώργος Δελη
γιώργης και συμπληρώνει Αισθανόμαστε
ιδιαίτερη χαρά που το παράδειγμα της ΕΝΔΙΑΛΕ

αναδεικνύεται σε βέλτιστη πρακτική σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο στη διαχείριση των
ΑΛΕ και βάζει την Ελλάδα στην πρώτη θέση
μεταξύ όλων των χωρών της Ε Ε στον τομέα
αυτό Στο πλαίσιο αυτό τα αποτελέσματα και
του 2θ2θ μιας ιδιαίτερα δύσκολης χρονιάς
λόγω του Covid-i9 μας κάνουν υπερήφανους

Η ανακύκλωση του ιοο των συλλεγόμενων
ΑΛΕ δεν είναι μόνο μια καλή πρακτική

κυκλικής οικονομίας Είναι πολύ περισσότερο
μια εθνική επιτυχία που αποδεικνύει στην πράξη

πως κάθε προσπάθεια με όραμα γνώση και
συνεργασία φέρνει αποτελέσματα και πως η
Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει

ΓΓ αυτό έχει μεγάλη αξία η αθόρυβη επιτυχία

της ΕΝΔΙΑΛΕ να γίνει ευρύτερα γνωστή
και να εμπνεύσει ως παράδειγμα που δείχνει
ότι μπορούμε ως χώρα να βάζουμε ψηλά τον
πήχη για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα και
να περνάμε από πάνω

Αυτή άλλωστε είναι και η προτεραιότητα
που βάζει για το επόμενο διάστημα η ΕΝΔΙΑΛΕ
Οπως εξηγεί ο κ Δεληγιώργης Θέλουμε να
ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για τα οφέλη

της ανακύκλωσης των λιπαντικών ελαίων
και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη
σε μια χρονική στιγμή που η χώρα μας έχει πιο
πολλή ανάγκη από ποτέ από θετικά παραδείγματα

που οδηγούν σε ένα καλύτερο αύριο για
όλους

ΕΝΔΙΑΛΕ

Χρησιμοποιημένο και αναγεννημένο λάδι

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
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Καλό Kαλοκαίρι!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

συλλέγοντας 24.590 τόνους έναντι στόχου 23.290 τόνων, όσο και τον Στόχο Αναγέννησης ΑΛΕ 
αναγεννώντας το σύνολο των 24.590 τόνων έναντι στόχου 18.650 τόνων. 

Με τον τρόπο αυτό, η ΕΝΔΙΑΛΕ συμβάλλει έμπρακτα στη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων 
και ενέργειας, πετυχαίνει τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση 
πολύτιμων για την εθνική οικονομία κεφαλαίων, τοποθετώντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση στην 
Ε.Ε. με ποσοστό ανακύκλωσης 100% επί των συλλεγομένων ΑΛΕ.  

«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» τονίζει χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., 
κ. Γεώργιος Δεληγιώργης και συμπληρώνει: «Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που το παράδειγμα 
της ΕΝΔΙΑΛΕ αναδεικνύεται σε βέλτιστη πρακτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη διαχείριση των 
ΑΛΕ, και βάζει την Ελλάδα 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». 

Η ανακύκλωση του 100% των συλλεγόμενων ΑΛΕ δεν είναι μόνο μια «καλή πρακτική» κυκλικής 
οικονομίας. Είναι πολύ περισσότερο μια εθνική επιτυχία που αποδεικνύει στην πράξη πως κάθε 
προσπάθεια με όραμα, γνώση και συνεργασία φέρνει αποτελέσματα και πως η Ελλάδα μπορεί να 
πρωταγωνιστήσει σε εθνικό επίπεδο. 

Γι’  αυτό έχει μεγάλη αξία η «αθόρυβη» επιτυχία της ΕΝΔΙΑΛΕ να γίνει ευρύτερα γνωστή και να 
εμπνεύσει ως παράδειγμα που  δείχνει ότι  μπορούμε ως χώρα να βάζουμε ψηλά τον πήχη για το 
περιβάλλον και τη βιωσιμότητα και να περνάμε από πάνω.

Αυτή άλλωστε είναι και η προτεραιότητα που βάζει για το επόμενο διάστημα η ΕΝΔΙΑΛΕ.  ‘Όπως 
εξηγεί ο κ. Δεληγιώργης: «Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για τα οφέλη της 
ανακύκλωσης των λιπαντικών ελαίων και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, σε μια χρονική 
στιγμή που η χώρα μας έχει πιο πολύ ανάγκη από πότε από θετικά παραδείγματα που οδηγούν σε 
ένα καλύτερο αύριο για όλους». 
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