ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Eνέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της ΕΕΑΑ
στο Α΄εξάμηνο του 2018 σε ολόκληρη τη χώρα.
H Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), διανύοντας το 15ο έτος
προσφοράς και λειτουργώντας με αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης, συνεχίζει τις
ενημερωτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού στην ανακύκλωση
συσκευασιών, με κυριότερες τις παρακάτω:
Ενημέρωση δημοτών
Έγινε διανομή ενημερωτικού υλικού πόρτα - πόρτα στον Δήμο Νάξου και στον Δήμο
Ανωγείων, όπου ενημερώθηκαν 18.000 και 2.300 κάτοικοι αντίστοιχα για την εκκίνηση
έργου Ανακύκλωσης στον Δήμο τους.
Ημερίδες και ενημερωτικές δράσεις
Στοχεύοντας στην ανάδειξη της συνεργασίας μεταξύ των συμβεβλημένων επιχειρήσεων,
των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων, η ΕΕΑΑ συμμετείχε με ομιλητή και ενημερωτικό
περίπτερο σε Ημερίδα του Επιμελητηρίου και του Δήμου Κιλκίς. Επίσης συμμετείχε με
ομιλητή και ενημερωτικό περίπτερο
στην 12η Πανελλήνια Σύνοδο ΦΟΔΣΑ, και στην
Ημερίδα του
Eco–Παρατηρητηρίου
καθώς και στο 2ο Forum Tεχνολογίας και
Περιβάλλοντος - Verde Tech στο Μec Παιανίας, με την οργανωτική επιτροπή της έκθεσης
να βραβεύει την ΕΕΑΑ ως το πιο αποδοτικό Σύστημα.
Ενέργειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
Στο πρώτο εξάμηνο του 2018 πραγματοποιήθηκαν 26 εκδηλώσεις ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ με
εκπαιδευτικά παιχνίδια για τα παιδιά με τη συνεργασία των Δήμων ΑμπελοκήπωνΜενεμένης, Σκύδρας, Τανάγρας, Φιλοθέης-Ψυχικού, Παλλήνης, Μαραθώνα, Νέας
Σμύρνης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Λειβαδιάς, Αχαρνών, Χαλκίδας, Αμαρουσίου, Σερρών,
Έδεσσας, Παγγαίου, Παιανίας, Ρόδου, Παλαιού Φαλήρου, Ηρακλείου, Κατερίνης,
Καλαμαριάς, Λαμιέων, Άρτας, Ιωαννίνων και Ωραιοκάστρου. Ενημερώθηκαν συνολικά
περισσότερα από 6.500 παιδιά.
Παράλληλα, με τη συνεργασία τηλεοπτικού μέσου πανελλαδικής εμβέλειας
πραγματοποιήθηκαν 3 εκδηλώσεις: στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 3ου
Φεστιβάλ Ανακύκλωσης και στους Δήμους Αμπελοκήπων - Μενεμένης και Αρταίων.
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Η ΕΕΑΑ στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους ΟΤΑ για την εκπαίδευση της νέας γενιάς
υποστήριξε τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Δήμος
Παλλήνης για την βράβευση των σχολείων που συμμετείχαν σε πρωταθλήματα
ανακύκλωσης στο σχολικό έτος 2017-2018.
Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν περίπου 900 σχολικές εκπαιδευτικές παρουσιάσεις
στους Δήμους Δέλτα, Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Αθηναίων,
Αιγάλεω, Ζωγράφου, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Πάτρας, Πεντέλης και Χαλκίδας και
ενημερώθηκαν συνολικά περίπου 22.000 μαθητές.
Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ
Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη
κερδοσκοπική λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε
από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα
προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί
πάνω από 2.213 συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ
συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Η ΕΕΑΑ οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα
συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν. 2939/01 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και
υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν
συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση
των συσκευασιών τους.
Στα 15 χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΑΑ έχει καταφέρει να καλύψει με τα έργα της
σχεδόν το 95% του πληθυσμού της χώρας έχοντας συνεργασία με το 93% των ΟΤΑ
στους οποίους είναι τοποθετημένοι σχεδόν 162χιλ. κάδοι ενώ έχουν παραδοθεί και 505
οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ
έχει ως αποτέλεσμα να αξιοποιηθούν περίπου 580.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών το
2017.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΑΑ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
http://www.herrco.gr.

