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Αθήνα, 22.12. 2017 
 
 

Δελτίο Τύπου 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ 

 

«Η Διαχείριση Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία» 

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής 

Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) με θέμα «Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο κτίριο 

Αβέρωφ του ΕΜΠ την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, υπό την αιγίδα των 

Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.  

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελος,  

ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών  

κ. Ευάγγελος Καπετάνιος, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης,  

ο Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου και μέλος του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ κ. Αν.Ευθυμίου, ο Δήμαρχος Ήλιδας  

κ. Χ.Χριστοδουλόπουλος, ο Δήμαρχος Θάσου κ. Κ.Χατζηεμμανουήλ, η αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ  

κ.  Α.Μπιζά, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μ.Γεράνης και ο 

Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ ΦοΔΣΑ Κρήτης κ. Χ.Μαμουλάκης, ενώ την παρακολούθησαν 400 και πλέον 

συμμετέχοντες από τον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 

μεταξύ των οποίων πανεπιστημιακοί, ειδικοί επιστήμονες και μελετητές, επιχειρηματίες και 

στελέχη επιχειρήσεων καθώς και εκπρόσωποι φορέων του Δημοσίου που συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων στον εν λόγω τομέα.  

Κατά την 2η ημέρα του Συνεδρίου, ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος κ. Φάμελος 

παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις προτεραιότητες της χώρας, ενώ ανέφερε ότι 

αναμένει περισσότερη συνεργασία της ΕΕΔΣΑ με τους ΦΟΔΣΑ, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω  

η τεχνογνωσία στη χώρα μας. Ιδιαιτέρως αναφέρθηκε στην κυβερνητική πρωτοβουλία «Πρόγραμμα 

Δράσης για την Κυκλική Οικονομία», σύμφωνα με την οποία διυπουργική επιτροπή έχει αναλάβει 

το σχεδιασμό μέτρων θεσμικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η οργάνωση της 

αγοράς, η προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων, η βιομηχανική συμβίωση και η αγορά 

δευτερογενών καυσίμων.   

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του 

Υπουργείου Εσωτερικών κ. Καπετάνιος, στην πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του, αναφέρθηκε στα όσα 

έχουν ήδη υλοποιηθεί ή σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στον χώρο των στερεών αποβλήτων αλλά και 

στα εμπόδια που συναντά κατά την υλοποίηση του εθνικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με τον 

κ.Καπετάνιο, για την υλοποίηση των έργων 50 μονάδων διαχείρισης αποβλήτων, συνολικού 
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κόστους 2,4 δις Ευρώ, απαιτείται συσστράτευση των μελετητών  και εξορθολογισμός των 

κοστολογικών παραμέτρων.  

Επίσης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Πατούλης μας ενημέρωσε περί του ρόλου της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και του εθνικού σχεδιασμού και στην 

ανάγκη αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου που θα βάλει τους κανόνες στην επανεκκίνηση. 

Σύμφωνα με τον κ.Πατούλη, είναι απαραίτητος ο νόμος για την οργάνωση και λειτουργία των 

ΦοΔΣΑ αλλά και ένα πλαίσιο αρχών και στόχων, ώστε οι Δήμοι να επιλέγουν την κατάλληλη 

τεχνολογία για την περιοχή τους σε συνδυασμό με αναθεώρηση στόχων και προβλέψεων ώστε 

αυτοί να είναι ρεαλιστικοί. Ιδιαιτέρως αναφέρθηκε στην ανάγκη εφαρμογής του «πληρώνω όσο 

πετάω» ως το κίνητρο για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων στο πλαίσιο της Αρχής  

«ο ρυπαίνων πληρώνει».  

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης του ΕΜΠ κ. Δημήτρης Παπαντώνης, που μας φιλοξένησε, απηύθυνε 

σύντομο χαιρετισμό, αναφερόμενος και στην κρισιμότητα του θέματος του συνεδρίου. 

Την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας κήρυξε ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ κ. Αλέξανδρος 

Κατσιάμπουλας, ο οποίος στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί και μια 

επιχειρηματική ευκαιρία, δημιουργώντας παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και επιταχύνοντας τη 

μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον σε συνδυασμό και με τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. Στο επίκεντρο του νέου μοντέλου τοποθετείται τόσο η επέκταση της διάρκειας 

ζωής του προϊόντος μέσω επαναχρησιμοποίησης, επισκευής ή/και αναβάθμισης του όσο και  

η ανακύκλωση αλλά και ανάκτηση υλικών και ενέργειας από απόβλητα ή παραπροϊόντα στο τέλος 

του κύκλου ζωής του προϊόντος. Επίσης ανέφερε ότι η χώρα μας θα πρέπει να ενσωματώσει τις 

αναθεωρημένες Ευρωπαϊκές Οδηγίες (του πακέτου κυκλικής οικονομίας) που αναμένονται άμεσα 

αλλά και να  διαμορφώσει τα οικονομικά κίνητρα που θα οδηγήσουν στην εκτροπή από την ταφή 

μέσω επενδύσεων στη διαχείριση αποβλήτων.  

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Ταμίας της ΕΕΔΣΑ  

κ. Αντώνης Παπαδάκης, ο οποίος καλωσόρισε με τη σειρά του τους Συνέδρους και τέλος  

ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής καθηγητής του ΕΜΠ κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης 

αναφέρθηκε στο περιεχόμενο των εισηγήσεων που ακούστηκαν στη διάρκεια του Συνεδρίου και 

μας έδωσε ένα γενικότερο πλαίσιο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην χώρα μας, 

παρουσιάζοντας την σημερινή κατάσταση και τις προοπτικές του μέλλοντος. 

Στις 2 ημέρες του Συνεδρίου ήταν σαφές ότι υπάρχει ωρίμανση της συζήτησης σχετικά με τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων, χωρίς τη δαιμονοποίηση των τεχνολογιών, ενώ η πραγματικότητα 

της χώρας είναι η εκτεταμένη ταφή και τα πρόστιμα για τους ΧΑΔΑ. Τα αναλυτικά συμπεράσματα-

προτάσεις του συνεδρίου θα δημοσιοποιηθούν προς όλους τους συνέδρους, ενώ θα κοινοποιηθούν 

και σε όλους τους φορείς που προσέφεραν την αιγίδα τους στο Συνέδριο. 

Για τις φωτογραφίες του Συνεδρίου πατήστε εδώ: 

5ο Διεθνές Συνεδριο ΕΕΔΣΑ_Φωτογραφικό Αρχείο 1 

5ο Διεθνές Συνεδριο ΕΕΔΣΑ_Φωτογραφικό Αρχείο 2 

 

http://www.eedsa.gr/library/downloads/Docs/5%CE%BF%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%95%CE%94%CE%A3%CE%91_%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%201.pdf
http://www.eedsa.gr/library/downloads/Docs/5%CE%BF%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%95%CE%94%CE%A3%CE%91_%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%202.pdf
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https://www.sychem.gr/en/
http://polyeco.gr/?lang=en
http://antipollution.gr/gr/home
http://www.lafarge.gr/
http://www.titan-cement.com/
http://www.thalis-es.gr/thalis-es.gr/index.php/el/
http://www.terna-energy.com/en/
http://mesogeos.gr/
http://www.goliopoulos.gr/
http://www.herrco.gr/
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http://www.pesydap.gr/
http://www.helector.gr/
http://combatt.eu/
http://www.epta.gr/
http://www.enviroplan.gr/
http://www.ypeka.gr/
http://www.ypes.gr/el/
http://www.yme.gr/
https://www.kedke.gr/
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http://action24.gr/
http://www.ert.gr/
http://webradio.ert.gr/proto/
http://www.ecotec.gr/
http://www.reporter.gr/
http://www.voreini.gr/
http://www.water-waste.com/
http://csrnews.gr/
https://www.eventora.com/
http://myota.gr/
https://www.energyworld.gr/
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