
                                                                                  
 
 

Δελτίο Τύπου 

1989-2019 : 30 Χρόνια Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης  
με Προτάσεις  για το Παρόν και το Μέλλον της Ανακύκλωσης και της ΔΣΑ 

 
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την φιλόδοξη 
πρωτοβουλία του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα με την ονομασία 
«ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ». Με κεντρικό σύνθημα: Το Παρόν και το Μέλλον της Ανακύκλωσης στην 
Ελλάδα, και με αφορμή τα 30 χρόνια της λειτουργίας της Οικολογικής Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), 
διοργανώθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019  στην Αθήνα (στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στην 
Καλλιθέα στην Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου/Κτίριο Βιβλιοθήκης) η 3η Ημερίδα του ECO-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ, με στόχο να συμβάλλει, ώστε να επιταχυνθεί η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και να επιτευχθούν 
αθροιστικά για τα υπάρχοντα ή/και νέα υλικά και προϊόντα, πολύ υψηλότεροι στόχοι ΠΡΟΛΗΨΗΣ, 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, και τελικά ΕΚΤΡΟΠΗΣ από την ΤΑΦΗ σε σχέση με τα σημερινά πολύ χαμηλά επίπεδα 
εκτροπής από την ταφή στην Ελλάδα. 
 
Στην Ημερίδα, μετά το καλωσόρισμα και τον χαιρετισμό της κα. Κάτιας Λαζαρίδη, Αναπληρώτριας 
Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων απεύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης 
και ο κ. Γιάννης Σιδέρης, Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). 
Χαιρετισμό απεύθυνε και ο κ. Σωκράτης Φάμελλος, ως πολιτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. 
Δημήτρης Πολιτόπουλος εκ μέρους των Οικολόγων Πράσινων. Εκ μέρους των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων απεύθυναν χαιρετισμό ο κ. Νίκος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής του ελληνικού γραφείου της 
Greenpeace, ο κ. Αχιλλέας Πληθάρας, εκ μέρους του WWF Ελλάς, καθώς και ο κ. Βαγγέλης Κουκιάσας, 
Εκπρόσωπος του Δικτύου Μεσόγειος SOS. 
 
Η πρώτη ενότητα ξεκίνησε με την εισήγηση του Δρ. Περιβαλλοντολόγου, κ. Φίλιππου Κυρκίτσου, 
Προέδρου της ΟΕΑ, όπου παρουσιάστηκαν βασικοί δείκτες της σημερινής κατάστασης της Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και της Ανακύκλωσης στη χώρα μας, καθώς και διατυπώθηκαν αναλυτικές 
καινοτόμες προτάσεις για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι νέες σύνθετες προκλήσεις στο 
άμεσο μέλλον. 

 
Η δεύτερη ενότητα αφορούσε τη βράβευση διακριθέντων διαχειριστών στην Ανακύκλωση – 
Εναλλακτική Διαχείριση. Για το έτος 2019, εκ μέρους του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ, για εφαρμογή 
Βέλτιστων Καλών Πρακτικών στη διαχείριση βασικών υλικών ή προϊόντων που υπάγονται στους Ν. 2939 
και 4496, τιμητική διάκριση έλαβαν: 
 
• H εταιρεία ΔΕΔΙΣΑ για την πολύ καλή Διαλογή στην Πηγή, διαχείριση του ΚΔΑΥ και του εργοστασίου 

σύμμεικτων αποβλήτων και για τις συνεχείς προσπάθειες βελτιστοποίησης της διαχείρισης 
απορριμμάτων στο Δήμο Χανίων. 

• Το Κέντρο Ελληνικής Περιβαλλοντικής Ανακύκλωσης Α.Β.Ε.Τ.Ε (HER S.A.) για την εξαιρετική 
διαχείριση των ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) και τη συνεισφορά στην 
αναγνώριση πιθανού εξοπλισμού ικανού για επαναχρησιμοποίηση. 

http://ecoparatiritirio.gr/
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?lang=en
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5b524%5d=6729&language=el-GR


                                                                                  
 

• H εταιρεία ECORESET Α.Ε. για την κατεργασία σύνθετων και προβληματικών μέχρι σήμερα υλικών 
και υπολειμμάτων βιομηχανικών διεργασιών για την ανάκτηση και αξιοποίηση δευτερογενών 
πρώτων υλών. 

 
Εν συνεχεία ακολούθησαν τοποθετήσεις εκλεκτών προσκεκλημένων και συζήτηση για την 
«αντιμετώπιση των προκλήσεων της ΔΣΑ και της Ανακύκλωσης υπό το πρίσμα της Κυκλικής 
Οικονομίας». Οι συμμετέχοντες ήταν η κα. Ρόζυ Χαριτοπούλου, Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης 
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ο κ. Γιάννης Ραζής, Εκπρόσωπος των Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και ο κ. Νίκος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής του ελληνικού γραφείου της 
Greenpeace, με συντονιστή τον Πρόεδρο της ΟΕΑ Δρ. Φίλιππο Κυρκίτσο.  
 
Τις επόμενες ημέρες, στην ιστοσελίδα του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, θα είναι διαθέσιμοι οι χαιρετισμοί 
και η κεντρική εισήγηση του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, καθώς και ολόκληρη η βιντεοσκοπημένη ημερίδα.  
 
Τα βασικά συμπεράσματα από τις τοποθετήσεις και την συζήτηση μεταξύ των πολλών εκλεκτών 
παρευρισκόμενων ήταν ότι: 
 

1. Πρέπει και μπορούμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα σε όλα τα τεχνικά και διαχειριστικά θέματα της 
Ανακύκλωσης στην Ελλάδα ξεκινώντας από την αναγκαία αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). 

2. Υπήρχε πλήρης συμφωνία στην υιοθέτηση του καφέ κάδου για τα οργανικά παντού, όσο πιο 
γρήγορα γίνεται και μάλιστα θα πρέπει να εξετασθεί η πρόταση για Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης του Καφέ Κάδου κατά τα πρότυπα του Μπλε Κάδου, ώστε να μπορέσει να 
χρηματοδοτηθεί αποτελεσματικά η πολιτική του καφέ κάδου παντού. 

3. Πρέπει να επανεξεταστεί με θετική διάθεση η διερεύνηση και υλοποίηση πολλών καινοτόμων για 
Ελλάδα (και τυπικών για ΕΕ) διαχειριστικών πρακτικών, όπως π.χ. το Πληρώνω Όσο Πετάω, η 
συλλογή στην πηγή και με άλλες μεθόδους και η υιοθέτηση πολεοδομικών ρυθμίσεων για τη 
διευκόλυνση της χωριστής συλλογής μέσα στις κατοικίες και στα όρια των κτιρίων. 

4. Οφείλουμε να επενδύσουμε ως χώρα στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 
5. Η πρωτοβουλία της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ πρέπει να 

γίνει ακόμη πιο κριτική και αιχμηρή, διότι λειτουργεί σαν εξωτερικός παρατηρητής και μπορεί να 
επηρεάσει τις εξελίξεις ακόμη πιο σημαντικά. 

 
Την Ημερίδα, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και προσέλκυσε πλήθος ειδικών της ΔΣΑ στην 
Ελλάδα, συντόνισε ο Πρόεδρος της ΟΕΑ Δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Φίλιππος Κυρκίτσος Πρόεδρος της ΟΕΑ και εκπρόσωπος του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ  
τηλ. 210-8224481 και 693-6140795 

 

http://ecoparatiritirio.gr/

