Δελτίο Τύπου
Με Μεγάλη Επιτυχία Ολοκληρώθηκε το 4ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Ουσιαστικός διάλογος και για πρώτη φορά σύγκληση απόψεων με τη συμμετοχή άνω των 300
συνέδρων
Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) με θέμα «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε κρίση ‐ Νέες προκλήσεις
και προοπτικές». Το Συνέδριο έλαβε χώρα την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου και το Σάββατο 1η
Δεκεμβρίου 2012, στα ιστορικά κτήρια του Ε.Μ.Π. στο κέντρο της Αθήνας, με την υποστήριξη του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 300 συμμετέχοντες
από όλο το χώρο της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) στην χώρα μας.
Στο Συνέδριο παραβρέθηκαν εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικοί επιστήμονες,
πανεπιστημιακοί, μελετητές, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και πολιτικοί, καθώς και όλοι οι
φορείς που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων στον εν λόγω τομέα, όπως ΦοΔιΣΑ, Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) και Εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ και Καθ. ΕΜΠ Κ. Αραβώσης
επισήμανε την ανάγκη επίσπευσης των έργων ΣΔΙΤ, κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του
κινδύνου, καθώς σε περίπτωση περαιτέρω καθυστερήσεων επίτευξης των κοινοτικών στόχων,
αναμένονται εκ νέου μεγάλα κοινοτικά πρόστιμα. Σημαντικό εργαλείο για την επιτάχυνση των
μεγάλων απαιτήσεων σε επενδύσεις και υποδομές για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ)
αποτελούν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίες βρίσκονται υπό επεξεργασία και
αναμένονται να υλοποιηθούν εντός της πενταετίας.
Απ’ την πλευρά του ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού οργανισμού «Municipal Waste Europe» και του
Ολλανδικού Συνδέσμου Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΣΑ (NVRD), Μέλος του ΔΣ της ISWA,
Ε. ντε Μπάετς (E. de Baedts), έδωσε μία διαφορετική οπτική σχετικά με την οργάνωση των μέσων
που στοχεύουν στην βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των δημοτικών
αποβλήτων και έκανε λόγο για την απαραίτητη δημιουργία ενός σαφούς νομικού πλαισίου από
πλευράς του κράτους. Επιπροσθέτως, πρότεινε την εφαρμογή φόρου «πολυτελείας» για προϊόντα
που χρησιμοποιούν πρώτες ύλες, και μη καταβολή του συγκεκριμένου φόρου για ανακυκλώσιμα
προϊόντα.
Η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντοs Ενέργειαs και Κλιματικήs Αλλαγήs
Μάρω Ευαγγελίδου, έκανε γνωστό ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο πρόκειται να ολοκληρωθεί η
χωροθέτηση δύο θέσεων για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, όπως επίσης και η
χαρτογράφηση των χώρων τελικής διάθεσης των ΧΥΤΑ.
Σε γραπτό μήνυμα που απέστειλε ο αναπληρωτής ΥΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, τόνισε την
επέκταση της συνεργασίας του υπουργείου με τη ΜΟΔ Α.Ε, για την υποστήριξη των τελικών
δικαιούχων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ενώ, όπως υπογράμμισε, αποφασίσθηκε η

ενίσχυση με πρόσθετους πόρους ύψους 70 εκατ. ευρώ για τα στερεά απόβλητα μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Επιτομή των συζητήσεων του Συνεδρίου αποτέλεσαν οι Εναλλακτικές Τεχνολογίες, η Ανακύκλωση
και η Κομποστοποίηση, η Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία και όλες οι μέθοδοι Θερμικής και
Βιολογικής Ενεργειακής Αξιοποίησης για τα οποία παρουσιάστηκαν επιστημονικές εργασίες οι
περισσότερες των οποίων ήταν εφαρμοσμένες με λύσεις σε πραγματικά προβλήματα διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ειδική συνεδρία για την Ανακύκλωση στα Βαλκάνια, που
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Στερεών Αποβλήτων (ISWA) και
την Σερβική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (SeSWA) όπου παρουσιάστηκε μελέτη της
ΕΕΔΣΑ για τις προοπτικές και τα εμπόδια της ανακύκλωσης στην Ελλάδα με προσκεκλημένους
εκπροσώπους της International Solid Waste Association‐ ISWA και ενδιαφέρουσεs παρουσιάσειs
εκπρόσωπων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς τηs προέδρου του Εθνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης Κ. Λαζαρίδη.
Το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσης ειδική συνεδρία για τον Εθελοντισμό και την
ΔΣΑ, σε συνεργασία με το Let's Do It Greece, και την «Ώρα για Δράση». Στην συνεδρία
παρουσιάστηκε η διεθνής εθελοντική καμπάνια "Let's Do It" που θα φιλοξενηθεί φέτος για
δεύτερη φορά στη χώρα μας και παρουσιάστηκαν ομιλίες για την ανεξέλεγκτη διάθεση και τις
καλές πρακτικές αντιμετώπισης, τον εθελοντισμό, καθώς και για την ενεργοποίηση πολιτών και
αυτοοργάνωση κοινωνιών για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι
περιβαλλοντικών και εθελοντικών οργανώσεων.
Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, για την ανταλλαγή απόψεων και θέσεων στον
τομέα της ΔΣΑ στην Ελλάδα. Στην συζήτηση παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με
την ΔΣΑ στην Ελλάδα από το ΥΠΕΚΑ και ακολούθησαν οι υπόλοιποι φορείς που με την σειρά τους
υπογράμμισαν τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον χώρο. Πιο αναλυτικά, συμμετείχαν
εκπρόσωποι από το ΥΠΕΚΑΑ, ΤΕΕ, ΠΑΣΕΠΠΕ, ΣΕΒΙΑΝ,ΣΕΓΜ, Δίκτυο ΦοΔιΣΑ, ΣΕΚ, Οικολογική
Εταιρεία Ανακύκλωσης και ΣΥΝΕΡΓΙΑ. Όλοι συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω χρονικό
περιθώριο για καθυστερήσεις, καθώς οι επιπτώσεις που συνοδεύουν την οικονομική κρίση στον
χώρο της ΔΣΑ είναι κρίσιμες για τον χώρο και συμφώνησαν ότι χρειάζεται να προχωρήσουν άμεσα
τα έργα που δρομολογούνται από το κράτος.
Το 4ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ τελέστηκε με την υποστήριξη του ΕΜΠ. Χορηγοί: Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), Sterimed, Υποστηρικτές: ENVIROPLAN, ΕΠΤΑ,
Ecoefficiency, Φρατζής, ENVITEC, Ανακύκλωση Συσκευών, Re‐Battery, και Intergeo.
Σχετικά με την ΕΕΔΣΑ
Η ΕΕΔΣΑ (Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας
επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που σήμερα αριθμεί 445 μέλη (383 φυσικά πρόσωπα
και 62 φορείς και εταιρείες). Τα μέλη της ΕΕΔΣΑ (Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, στελέχη Υπουργείων και ΟΤΑ,
μελετητές, κατασκευαστικές εταιρίες, Οικολογικές Οργανώσεις, φοιτητές κ.α.) καλύπτουν όλο το
πεδίο της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της χρήσης
αποδεκτών μεθόδων και συστημάτων Δ.Σ.Α. και η καλλιέργεια των σχετικών επιστημονικών
μεθόδων και εφαρμογών με απώτερο στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της
ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας. Η
ΕΕΔΣΑ είναι Εθνικό Μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(International Solid Waste Association, ISWA). H ISWA είναι ένας παγκοσμίου εμβέλειας μη
κερδοσκοπικός φορέας, σύμβουλος της Ε.Ε. και του OΗΕ, συνεργάζεται στενά με το UNEP

συνενώνοντας οργανισμούς, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν όλο το πεδίο
δράσης της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε όλο τον κόσμο.
Περισσότερες πληροφορίες για το 4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ μπορείτε να βρείτε στην
διεύθυνση www.eedsa.gr ή στο conference2012.eedsa.gr

