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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H EEΔΣΑ έδωσε το δυναμικό παρόν
στο 1ο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας
Η ΕΕΔΣΑ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Α. Κατσιάμπουλα, τον π. Πρόεδρο και μέλος
Ε.Ε. της ΕΕΔΣΑ Καθ. ΕΜΠ Α. Ανδρεόπουλο και τον Αντιπρόεδρο Γ. Ηλιόπουλο, στο
εξαιρετικά
επιτυχημένο,
διήμερο
1ο
φόρουμ
Κυκλικής
Οικονομίας
(https://www.circular-economy.gr) που διεξήχθη στις 8 & 9 Απριλίου 2019 με
πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της ΕΕ & της ΟΚΕ.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Α. Κατσιάμπουλας ανέπτυξε διεξοδικά τις προτάσεις της ΕΕΔΣΑ
για την επιτάχυνση της προώθησης της της κυκλικής οικονομίας με έμφαση στα
οικονομικά κίνητρα. Ιδιαίτερη συζήτηση πραγματοποιήθηκε για την ανάγκη εφαρμογής
του ειδικού τέλους ταφής ή μιας ισοδύναμης εισφοράς αλλά και την εφαρμογή
κριτηρίων αξιολόγησης των νέων επενδύσεων κυκλικής οικονομίας. Τονίσθηκε η
ανάγκη ενός νέου εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με τα νέα
δεδομένα και τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και εξειδικευμένων περιφερειακών
σχεδίων κυκλικής οικονομίας και βιομηχανικής συμβίωσης.

Την σημαντική αυτή ενότητα συντόνισε ο Α. Ανδρεόπουλος που έκανε και την
καταγραφή των συμπερασμάτων
Ο Αντιπρόεδρος Γ. Ηλιόπουλος στην ενότητα Κυκλική Οικονομία και Πόλεις,
παρουσίασε τα πεδία και τους φορείς συνεργασίας που απαιτούνται μεταξύ
αυτοδιοίκησης,
πολιτείας,
παραγωγικών,
επιστημονικών,
περιβαλλοντικών
και κοινωνικών φορέων.

Στο 1ο φόρουμ κυκλικής οικονομίας συμμετείχαν επίσης από το ΔΣ ο Εντεταλμένος
Αντιπρόεδρος για θέματα Βιομηχανικής Συμβίωσης Α. Λουκάτος, ο κ. Μ. Γεράνης και ο
Β. Μιχαλόπουλος αλλά και μεγάλος πλήθος μελών της ΕΕΔΣΑ.
Βασικό συμπέρασμα του συνεδρίου ήταν η ανάγκη επιτάχυνσης των απαιτούμενων
δράσεων μέσα από συνεργατικές δράσεις που θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Η ΕΕΔΣΑ ως επιστημονικός εταίρος της
πολιτείας για θέματα κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα
συνεχίσει να συμβάλει δημιουργικά στην συλλογική προσπάθεια για εξειδίκευση και
εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Κυκλική Οικονομία που ξεκίνησε με
πρωτοβουλία & υλοποιείται με συντονισμό του ΥΠΕΝ.

