
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Συνάντηση του νέου  
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΣΑ  

με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού  
Διαχείρισης Αποβλητων  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το νέο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την ανάληψη 

των καθηκόντων του, ξεκίνησε σειρά επαφών με σημαντικούς φορείς της Κυβέρνησης, της 

Αυτοδιοίκησης, του Τεχνικού και Επιστημονικού Κόσμου, των Περιβαλλοντικών 

Οργανώσεων, της Επιχειρηματικότητας κοκ. 

 

Στόχος να συζητηθούν ολοκληρωμένα, όλα τα θέματα που αφορούν στη σημερινή 

κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην χώρα μας αλλά και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται για βιώσιμη ανάπτυξη με προτεραιότητα το μοντέλο της Κυκλικής 

Οικονομίας. 

 

Η συνάντηση γνωριμίας, που οργανώθηκε με τον ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 

κο Ε.Καπετάνιο, όπως αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΕΔΣΑ Α.Κατσιάμπουλα, 

συμβολίζει τη σημασία του ρόλου του συντονισμού στην υλοποίηση των περιφερειακών 

σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων. 

 

Στην συνάντηση συμμετείχαν πέραν του  Πρόεδρου της  ΕΕΔΣΑ Α. Κατσιάμπουλα και  ο νέος 

της Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ Γ. Ηλιόπουλος και το Μέλος του ΔΣ Ν.Σελλάς. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

National Member of the International Solid Waste Association 
Ε:    info@eedsa.gr W:   http://www.eedsa.gr  

Τ:    698 43 01 831 
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Ο ΓΓ Συντονισμού Ε. Καπετάνιος, χαιρέτισε το νέο ΔΣ της ΕΕΔΣΑ και την πρωτοβουλία 

συναντήσεων με φορείς, και με τη μεγάλη πείρα που διαθέτει στον χώρο , επισήμανε τον 

σημαντικό ρόλο που καλείται να επιτελέσει η ΕΕΔΣΑ αναλύοντας διεξοδικά όλα τα θέματα 

επικαιρότητας και αρμοδιότητας του. 

 

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν και η λειτουργία των ΦΟΔΣΑ, η ανάγκη 

τιμολογιακής πολιτικής των Δήμων προς τους Πολίτες/Επιχειρήσεις με κίνητρα για την 

ανακύκλωση και αντικίνητρα για την ταφή, ο ρόλος της επιστημονικής κοινότητάς της 

ΕΕΔΣΑ ως σύμβουλος της Διοίκησης, η υλοποίηση των πολιτικών κυκλικής οικονομίας και η 

πορεία υλοποίησης των ΠΕΣΔΑ. 

 

Η ΕΕΔΣΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας επιστημονικός, Mη Kερδοσκοπικός Οργανισμός που σήμερα 
αριθμεί 533 μέλη. Είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού INTERNATIONAL SOLID WASTE 
MANAGEMENT ASSOCIATION (ISWA) και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αναπτύσσοντας σημαντικές 
συνεργασίες και σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας έμφαση στη συλλογή στοιχείων, τη μελέτη και την 
επεξεργασία θέσεων για την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την προώθηση της 
κυκλικής οικονομίας. Αναλυτικότερα το προφίλ της ΕΕΔΣΑ αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα της: 
www.eedsa.gr     
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