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Συζήτηση για την Κυκλική Οικονομία, στο πλαίσιο του Verde.tec Forum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η Συζήτηση της ΕΕΔΣΑ με θέμα: «Συνεργατικές δράσεις για την προώθηση 
της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία», στο πλαίσιο του Verde.tec Forum το Σάββατο 
16/02/2019. 

Η κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από πλευράς ΥΠΕΝ και ΥΠΕΣ από τον συντονιστή της ΟΔΕ Κυκλικής 
Οικονομίας κ. Β. Λιόγκα και την ειδική συνεργάτη του ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων  
κ. Α. Κωσκολέτσου. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εκπροσώπησε ο Γεν. Διευθυντής  
κ. Κ. Κωνσταντίνου, τη WWF Hellas ο κ. Α. Πληθάρας ενώ την ακαδημαϊκή κοινότητα και εκ μέρους της 
ΕΕΔΣΑ ο π. πρύτανης ΕΜΠ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΕΔΣΑ καθ Α. Ανδρεόπουλος.  

Το πλαίσιο της συζήτησης έθεσε στην αρχή της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ  
Α. Κατσιάμπουλας παρουσιάζοντας τις στρατηγικές προτάσεις της ΕΕΔΣΑ για την κυκλική οικονομία ενώ 
ακολούθησε εισαγωγή στο σκοπό της εκδήλωσης από τον Αντιπρόεδρο της ΕΕΔΣΑ Γ. Ηλιόπουλο.  
Το συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο έμπειρος δημοσιογράφος κ. Α. Δεμερτζής. 

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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Κύρια συμπεράσματα της συζήτησης: 

1. Οι δράσεις της εθνικής στρατηγικής κυκλικής οικονομίας αφορούν όλο το φάσμα της κοινωνίας, 
οικονομίας και μπορούν να δημιουργήσουν σταδιακά έως και 16.000 νέες θέσεις εργασίας  

2. Θετικό το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οικονομικών κινήτρων και αντικινήτρων του ΥΠΕΝ ενώ η εισφορά 
κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να αυξηθεί και να επεκταθεί και στα υπολείμματα ταφής από τα 
εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων  

3. Να ενεργοποιηθεί το φόρουμ κυκλικής οικονομίας μόνιμης συνεργασίας πολιτείας, αυτοδιοίκησης, 
παραγωγικών, Ακαδημαϊκών φορέων & φορέων της οικολογίας. 8 - 9 Απριλίου θα διοργανωθεί  
το 1ο Circular Economy Forum από το ΥΠΕΝ στην Αθήνα.  

4. Πρέπει να εξειδικευθεί ο σχεδιασμός χωρικά και ανά υλικό και συγκεκριμένα να εκπονηθούν: 

α) 13 περιφερειακά επιχειρησιακά σχέδια κυκλικής οικονομίας  

β) Εθνικά επιχειρησιακά σχέδια για κύρια ρεύματα όπως τα βιο-απόβλητα, τα πλαστικά και τα 
ΑΕΚΚ σε διαβούλευση με τοπική αυτοδιοίκηση, παραγωγικούς, κοινωνικούς και ακαδημαϊκούς 
φορείς. 

5. Η ΕΕΔΣΑ θα: 

α) καταθέσει εξειδικευμένες προτάσεις σταδιακά ως το Σεπτέμβριο για τις σημαντικές δράσεις της 
Εθνικής Στρατηγικής  ώστε να συμβάλει στην σωστή εφαρμογή της 

β) συμβάλει στην αποκατάσταση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και φορέων της πολιτείας με 
εκτεταμένη έγκυρη ενημέρωση και ανάδειξη καλών και κακών πρακτικών. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν επί 90 λεπτά με αμείωτο ενδιαφέρον 70 συνολικά παρευρισκόμενοι 
μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι φορέων όπως ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών 
Ελλάδος αλλά και τα μέλη ΔΣ της ΕΕΔΣΑ κα Κ. Πασχάλη και Β. Γεωργαλή. 

Η ΕΕΔΣΑ ευχαριστεί του διοργανωτές της 3ης Διεθνούς Έκθεσης Τεχνολογιών Περιβάλλοντος Verde.tec και 
του Verde.tec Forum 2019, για τη φιλοξενία της εκδήλωσης.  

 

  

 


