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Αθήνα, 02.07. 2015 
 
 

Δελτίο Τύπου 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ 

 

«Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής 

Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» 

 

Περισσότεροι από 200 σύνεδροι από την Ελλάδα και την Ευρώπη συζήτησαν την αναγκαιότητα της 

ολοκληρωμένης μετάβασης στην κυκλική οικονομία και ανέλυσαν αποτελεσματικές πρακτικές από 

όλους τους κλάδους της οικονομίας 

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διεθνούς Ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) με θέμα «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την 

κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες», που 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 με την υποστήριξη του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (International Solid Waste Association, ISWA) και του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της δημόσιας διοίκησης και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ την παρακολούθησαν 200 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 που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων στον εν λόγω τομέα.  

Τις εργασίες της Ημερίδας χαιρέτησε ο Υπουργός Αναπληρωτής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννης Τσιρώνης, ο οποίος παρουσίασε τη φιλοσοφία του νέου 

Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που στρέφεται στην κατεύθυνση της Κυκλικής 

Οικονομίας και εστιάζει στους πυλώνες της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, της 

επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης, αντιμετωπίζοντας -όπως σημείωσε  

ο κ. Τσιρώνης- τα απόβλητα ως εν δυνάμει πόρο, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και 

του περιβάλλοντος με το λιγότερο δυνατό κόστος για τους πολίτες. 

Την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας κήρυξε ο  Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ και Καθ. ΕΜΠ  

Ανδρέας Ανδρεόπουλος, ο οποίος στον χαιρετισμό του εξέφρασε το θετικό προβληματισμό της 

ΕΕΔΣΑ για το κείμενο του αναθεωρημένου περιεχομένου του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων καθώς κινείται μεν στη σωστή κατεύθυνση, θέτει όμως μη ρεαλιστικούς στόχους,  

οι οποίοι οδηγούν σε άμεσους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους για τη χώρα και τις 

τοπικές κοινωνίες. Η ΕΕΔΣΑ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαβούλευσης για το τελικό  
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Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, έχει υποβάλει τις προτάσεις της προκειμένου αυτές να 

αξιολογηθούν και να συμπεριληφθούν στο τελικό προς έγκριση κείμενο του νέου ΕΣΔΑ, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνοοικονομική εφικτότητα, τη νομική συμβατότητα, τη λειτουργικότητα 

και την ευελιξία του σχεδιασμού, στηρίζοντας παράλληλα την υγιή και καινοτόμα 

επιχειρηματικότητα και τη συμμετοχή πόρων και από τον ιδιωτικό τομέα για το σκοπό αυτό. 

Παρουσιάζοντας τη διεθνή οπτική στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων, ο Πρόεδρος του ΔΣ της 

ISWA, Ντέιβιντ Νιούμαν (David Newman), ανέδειξε τις προκλήσεις που διαφαίνονται, όπως  

η τρομακτική αύξηση του πληθυσμού, που θα αγγίξει τα 9 δισ. μέχρι το 2100, με ποσοστό 

μεγαλύτερο του 70% να βρίσκεται σε αστικά κέντρα, η αύξηση της κατανάλωσης και η αύξηση του 

όγκου των αποβλήτων με ρυθμό 2-3% ετησίως, και όλα αυτά ενώ τα συστήματα διαχείρισης 

αποβλήτων δεν έχουν αναπτυχθεί -καθόλου ή ικανοποιητικά- στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. 

Ο κ. Νιούμαν σημείωσε ότι πρέπει να αντλήσουμε από τις εμπειρίες και να εφαρμόσουμε τις 

βέλτιστες, ρεαλιστικές πρακτικές από τις πιο προηγμένες χώρες, όπου η κυκλική οικονομία και η 

ορθή διαχείριση αποβλήτων προσφέρουν λύσεις για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών, 

αφού συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της πρόληψης, της 

ανακύκλωσης, της ανάκτησης ενέργειας και του περιορισμού της ταφής, εξοικονομώντας ορυκτούς 

και άλλους πόρους και δημιουργώντας ταυτόχρονα τουλάχιστον 20 εκ. βιώσιμες θέσεις εργασίας 

παγκοσμίως. 

Με στόχο την ανάδειξη της κυκλικής οικονομίας ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την Ελλάδα και 

τις Μεσογειακές χώρες, η Ημερίδα -που έθεσε για πρώτη φορά σε δημόσια συζήτηση στη χώρα το 

θέμα της κυκλικής οικονομίας παράλληλα με τη δημόσια διαβούλευση που διενεργεί η ΕΕ- κάλυψε 

ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, μεταξύ των οποίων το μέλλον της διαχείρισης αποβλήτων, η εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ο ρόλος της οικοαποδοτικότητας στην πορεία προς την 

κυκλική οικονομία, η ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και διαδικασιών λήψης αποφάσεων 

στην κυκλική οικονομία, η ανακύκλωση και η διαχείριση αστικών απορριμμάτων και βιομηχανικών 

υπολειμμάτων, οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση απορριμμάτων, η 

παραγωγή δευτερογενών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, καθώς και η συμβολή του 

τσιμέντου στην κυκλική οικονομία μέσα από βιομηχανικές συνέργειες που στοχεύουν στην 

αειφορία. Και για όλα τα ανωτέρω, πέραν της ευρύτερης σημασίας τους, καταδείχτηκε η μεγάλη 

σπουδαιότητα που έχουν, συνδεόμενα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της Ευρώπης, 

αλλά ακόμα ειδικότερα με αυτά της Ελλάδας και των Μεσογειακών χωρών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμογή ολοκληρωμένης 

διαχείρισης αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη 

Μεσόγειο, αλλά και η τοποθέτηση του εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών για τη συνεχιζόμενη 

σε πολλά σημεία της χώρας ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων, τις επιπτώσεις της στο 

περιβάλλον και την ανάγκη ενός κεντρικού σχεδιασμού και ελέγχων των αρμόδιων αρχών. 

Οι εργασίες της Ημερίδας ολοκληρώθηκαν με τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στην οποία 

συμμετείχαν εκπρόσωπος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης και της ΕΕΔΣΑ, με τον συντονισμό του έγκριτου δημοσιογράφου του ΣΚΑΙ  

κ. Γ. Κεραμιτζόγλου, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
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και τη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων που θα προάγουν την αποτελεσματική μετάβαση στην 

κυκλική οικονομία και την υιοθέτηση των αναγκαίων τεχνολογικών συμπληρωματικών λύσεων, 

αλλά και νομοθετικών και ρυθμιστικών πλαισίων. 

Η Διεθνής Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (International Solid Waste Association, ISWA) και του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Για τις φωτογραφίες της εκδήλωσης πατήστε εδώ. 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

 

 

http://www.eedsa.gr/library/downloads/Docs/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82%20%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%20%CE%95%CE%95%CE%94%CE%A3%CE%91_12.06.15.pdf
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας                                             Με την Υποστήριξη 
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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, βιομηχανίες,κατασκευαστικές εταιρίες, Οικολογικές Οργανώσεις, φοιτητές κ.ά.) 

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 τη Διεθνή Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ μπορείτε να βρείτε στην 

διεύθυνση www.eedsa.gr   

  

 

 

http://www.eedsa.gr/

