
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

 
1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Βορείου Ελλάδας ΕΕΔΣΑ  

 
 
Την Δευτέρα 23/9/2019 πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της νεοσύστατης Επιτροπής Βορείου Ελλάδας 
(ΕΒΕ) της ΕΕΔΣΑ στην Θεσσαλονίκη που σηματοδοτεί την προσπάθεια ενεργοποίησης των μελών της ΕΕΔΣΑ και 
εκτός Αθήνας ενώ προηγήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ. 

 

  

 

Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν 13 μέλη της Επιτροπής Βορείου Ελλάδας (ΕΒΕ), ονομαστικά οι:  

ΘΑΛΕΙΑ ΒΑΛΚΟΥΜΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΤΑΣ, 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΑΝΤΟΥΖΑ, ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΚΑΣ, ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ. Τα μέλη της ΕΒΕ 
προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και το δημόσιο τομέα ασχολούμενοι με όλο 
το φάσμα διαχείρισης αποβλήτων & κυκλικής οικονομίας.    

Ο Πρόεδρος Α. Κατσιάμπουλας τόνισε τη μεγάλη σημασία της γεωγραφικής παρουσίας της ΕΕΔΣΑ και στη 
Βόρεια Ελλάδα και παρουσίασε στα μέλη της ΕΒΕ τις θέσεις της ΕΕΔΣΑ. 

Ο Πρόεδρος της ΕΒΕ Μ. Γεράνης και μέλος ΔΣ της ΕΕΔΣΑ που έδωσε το στίγμα των προτεραιοτήτων της ΕΒΕ με 
έμφαση στην ενεργοποίηση των πολιτών & των φορέων των επιχειρήσεων και του τεχνικού κόσμου της 
Βόρειας Ελλάδας ενώ ανέπτυξε και το όραμα του για την «Εγνατία διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», μία 
πρόταση για την αξιοποίηση των υπολειμμάτων,  για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Γ. Ηλιόπουλος που ενημέρωσε για τις προτεραιότητες του ερχόμενου  
6ου Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ τον Φεβρουάριο 2020 στην Αθήνα – ΕΜΠ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
National Member of the International Solid Waste Association 
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Από το ΔΣ της ΕΕΔΣΑ συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος εντεταλμένος για θέματα Βιομηχανίας Α. Λουκάτος, 
η Ταμίας και Τομεάρχης Νέων Τεχνολογιών Ν. Πασχάλη και το μέλος ΔΣ και Τομεάρχης Οικονομικών Θεμάτων 
Β. Μιχαλόπουλος.  

Πραγματοποιήθηκε ένας πολύ ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος για τα εθνικά  αλλά και τα ειδικότερα θέματα 
της Βόρειας Ελλάδας μεταξύ των οποίων αναδείχθηκε η σημασία να προωθηθούν λύσεις για την ανάγκη: 

 Εφαρμογής του καφέ κάδου από τους Δήμους για συλλογή των οργανικών απορριμμάτων 

 Σχεδιασμού εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης και επιβράβευσης μαθητών. 

 Εθνικού Σχεδιασμού για θέματα διαχείρισης αποβλήτων μεγάλων παραγωγών όπως κλειστοί 
αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, χώροι συνάθροισης κοινού κοκ.  

 Θεσμοθέτησης της αρχής διευρυμένης ευθύνης παραγωγού για συσκευασίες φυτοφαρμάκων  

 

Στο κλείσιμο ο Πρόεδρος της ΕΒΕ Μ. Γεράνης έθεσε το πλαίσιο οργάνωσης της επιτροπής και ζήτησε από όλα 
τα μέλη την ενεργό συμμετοχή τους ενώ ο Προέδρος της ΕΕΔΣΑ κάλεσε την ΕΒΕ να παρουσιάσει τις προτάσεις 
της στο 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ 27-28 Φεβρουαρίου 2020 στην Αθήνα .  

 

 

 

 

 


