Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων
21/05/2012
Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαϊου 2012 με θέμα «10 χρόνια
εναλλακτική διαχείριση: Τι πετύχαμε, πού πάμε» συμμετείχε πλήθος φορέων και
επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εναλλακτικής διαχείρισης και
της ανακύκλωσης.
Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την ευθύνη του Ε.Ο.ΑΝ. είχε ως στόχο την
αποτίμηση των πεπραγμένων στο χώρο της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
κατά την τελευταία δεκαετία. Τις δραστηριότητες αλλά και τους σχεδιασμούς του
Ε.Ο.ΑΝ. παρουσίασαν η Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού κ.κ.
Κάτια Λαζαρίδη και Αδαμάντιος Σκορδίλης αντιστοίχως, ζητώντας την ενεργό
συμμετοχή και υποστήριξη του Οργανισμού από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
επιχειρήσεις και Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Τις ιδιαίτερες όψεις των
αρμοδιοτήτων, ευθυνών και δραστηριοτήτων των φορέων που εκπροσωπούν
παρουσίασαν στην ημερίδα οι κ. κ. Φώτης Προβατάς, Αντιδήμαρχος Αθηναίων και
εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, Γιάννης Ράζης, Γενικός Διευθυντής Ε.Ε.Α.Α. , Μάριος
Ιντζελέρ, Διευθύνων Σύμβουλος «Ανακύκλωση Συσκευών», Ηλίας Ορδόλης, Γενικός
Διευθυντής ΑΦΗΣ, Αθανάσιος Κατρής, Πρόεδρος ΣΕΒΙΑΝ, Κίμων Χατζημπίρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ και μέλος ΔΣ Ε.Ο.ΑΝ., κ. Επαμεινώνδας
Βοναζούντας, Εταιρεία Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΣΕΔ, και ο
Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της «Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης» και
μέλος ΔΣ Ε.Ο.ΑΝ..
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» από την οποία
εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, ενώ υπεδείχθησαν και τρόποι επίλυσης
και αντιμετώπισής τους.
Στην εκδήλωση παρεβρέθησαν και τοποθετήθηκαν η κα Σοφία Χούμα, Διευθύνουσα
Σύμβουλος της Re-Battery A.E. και ο κ. Μανώλης Μπαλτάς, Διευθύνων Σύμβουλος
της Re.De-Plan A.E. Consultants και Τεχνικός Σύμβουλος του Συστήματος.
Στην παρέμβασή τους οι εκπρόσωποι της Re-Battery A.E. προσδιόρισαν ως κρίσιμο
στοιχείο για την ανάπτυξη των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αυτό της
κατάρτισης του Μητρώου των Υπόχρεων, υπό την ευθύνη του Ε.Ο.ΑΝ.
Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος και το εύρος των εργασιών του Ε.Ο.ΑΝ.
προσφέρθηκαν να εργαστούν και να στηρίξουν τον Οργανισμό στο πλαίσιο μιας
Επιτροπής που προτάθηκε να συγκροτηθεί από τον Ε.Ο.ΑΝ. και με εκπροσώπους από
όλα τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Η πρόταση της Re-Battery A.E. για
την δημιουργία της Επιτροπής Υποστήριξης του Ε.Ο.ΑΝ. έγινε δεκτή από τους
παρευρισκόμενους και τα στελέχη του Ε.Ο.ΑΝ. ανέλαβαν την ευθύνη να τη
μελετήσουν και να τη θέσουν σ' εφαρμογή σύμφωνα με τις δικές τους αποφάσεις
και προτεραιότητες.

