Το ΔΣ της
ΕΕΔΣΑ
Σας εύχεται
Καλή Χρονιά
με υγεία
ευτυχία και
επαγγελματική
επιτυχία

Χαιρετισμός προέδρου
Αγαπητές και αγαπητοί αναγνώστες,
Σήμερα δημοσιεύουμε την 2η έκδοση της
ηλεκτρονικής περιοδικής ενημέρωσης μας
προς τα μέλη και φίλους της ΕΕΔΣΑ.
Το νέο μας e-Magazine CIRCULAR e3 News
είναι μια νέα πρωτοβουλία που φιλοδοξούμε να αποτελέσει πλατφόρμα ουσιαστικής
ενημέρωσης στο χώρο μας. Το πρώτο τεύχος
έτυχε πολύ μεγάλης αποδοχής από όλους
εσάς και αυτό μας δίνει το κίνητρο να γίνουμε
καλύτεροι.
Σκοπός μας είναι τόσο η ενημέρωση επί των
νέων εξελίξεων, ειδήσεων όσο και η ανάλυση
των θεμάτων από τη δημοσιογραφική μας
Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας
ομάδα, σε μια εποχή συνεχών εξελίξεων σε
ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Η νέα Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) της ΕΕ
θέτει υψηλά στις προτεραιότητες της την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή η χώρα μας οφείλει να επιταχύνει τις δράσεις της ώστε να πετύχουμε τους νέους φιλόδοξους στόχους.
Καλώς ήρθατε και καλή ανάγνωση!

Επικεφαλής Συντακτικής
Επιτροπής:
Γιώργος Ηλιόπουλος
Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ

Το στίγμα της έκδοσης
Του Γιώργου Ηλιόπουλου , Αντιπροέδρου ΕΕΔΣΑ ,
Επικεφαλής Συντακτικής Επιτροπής E-mag

To 2ο τεύχος του νέου διμηνιαίου e- magazine της
ΕΕΔΣΑ CIRCULAR e3-News που διαβάζετε σήμερα στις οθόνες σας, αποτελεί μια προσπάθεια
συνεχούς βελτίωσης τεύχος-τεύχος με στόχο να
δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, ελκυστικό, χρηστικό εργαλείο ενημέρωσης των μελών και φίλων
της ΕΕΔΣΑ . Η επικαιρότητα του e-mag αφορά τις
εξελίξεις σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα και
Διεθνώς.

Σύνταξη:
Κωνσταντίνος Μουστάκας
δρ. Χημικός Μηχανικός
Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου

Γιώργος Ηλιόπουλος

Μέσα από τις στήλες του CIRCULAR e3-News θα
βρείτε πληροφορίες για την δραστηριότητα – θέσεις του ΔΣ , των Τομέων και των
Επιτροπών της ΕΕΔΣΑ, τις απόψεις με επώνυμο τρόπο στελεχών της, τις διεθνείς
εξελίξεις, τα Νέα της ISWA , τα επικείμενα συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις.
Επίσης θα βρείτε πληροφορίες από σημαντικές ειδήσεις του χώρου μας , που αφορούν σε δραστηριότητα φορέων της Πολιτείας (υπουργεία, οργανισμοί) αλλά και
φορέων της κυκλικής οικονομίας εν γένει.
Ευχαριστούμε θερμά για την εθελοντική συνεισφορά τους την Συντακτική Επιτροπή και τους εξωτερικούς συνεργάτες της έκδοσης, τον Αντώνη Ζευγίτη
(water-waste.com - επιμέλεια έκδοσης) και τον Αργύρη Δεμερτζή (Ecopress.gr -δημοσιογραφική ενότητα έκδοσης)
Οι προτάσεις σας για βελτίωση της έκδοσης , ευπρόσδεκτες στο info@eedsa.gr
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Υπεύθυνος Έκδοσης
Αλέξανδος Κατσιάμπουλας
Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ

Επιμέλεια Έκδοσης
Αντώνης Ζευγίτης
Δημοσιογράφος
Γραμματεία:
Άννα Κόκκαλη
Διοικητική Υπεύθυνη ΕΕΔΣΑ
Δημιουργικό:
www.water-waste.com

www.eedsa.gr

ΑΤΖΕΝΤΑ

Καθώς είμαστε κοντά στην αρχή της νέας χρονιάς, αξίζει να
δούμε από τώρα κάποια σημαντικά γεγονότα που έχουν ήδη
προγραμματιστεί σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων
Εκδήλωση - Συνέδριο

Ιστοσελίδα

6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ
Ιστορικά Κτήρια ΕΜΠ
27-28 Φεβρουαρίου 2020

https://eedsa.gr/site/?p=11531

4η Διεθνής Έκθεση Verdetec για Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Αθήνα, 2022 Μαρτίου 2020

www.verde-tec.gr

THESSALONIKI 2020, 8th International Conference on Sustainable Solid
Waste Management,
Θεσσαλονίκη, 17-20 Ιουνίου 2020 (Summer School: 15-16 Ιουνίου 2020)

https://prexv.gathernext.com

Protection and Restoration of the Environment
Καλαμάτα, 7-10 Ιουλίου 2020

https://prexv.gathernext.com

8th International Conference on Engineering for Waste and
Biomass Valorisation
Guelph, Καναδάς, 13-16 Ιουλίου 2020

http://www.wasteeng2020.org

7th International Conference on Industrial & Hazardous Waste Management
Χανιά, 15-18 Σεπτεμβρίου 2020

http://hwm-conferences.tuc.gr

Sixth International Symposium on Green Chemistry, Sustainable
Development and Circular Economy
Θεσσαλονίκη, 20-23 Σεπτεμβρίου 2020

http://greenchem6.civil.auth.gr

ISWA World Congress,
Rotterdam, Ολλανδία, 28-30 Σεπτεμβρίου 2020

iswa2020.org

8th international symposium on energy from biomass and waste
Βενετία, 16-19 Νοεμβρίου 2020

https://www.venicesymposium.it

Πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου
Εσωτερικών για ενίσχυση της ανακύκλωσης
Το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσίασε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης που ξεκινάει να εφαρμόζεται πιλοτικά σε πέντε δήμους και πιο συγκεκριμένα, δύο δήμους στην Αττική, Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη, καθώς και σε Ναύπλιο, Γιάννενα και Άνδρο.
Στόχος είναι να δοθεί ώθηση στην ανακύκλωση, εφαρμόζοντας τη χωριστή διαλογή στην πηγή με τα «πράσινα σπιτάκια της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» και δίνοντας οικονομικό κίνητρο στους πολίτες να συμμετέχουν λαμβάνοντας
1 Ευρώ για κάθε 33 συσκευασίες που ανακυκλώνονται. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η χώρα να αρχίσει να κινείται
έστω και αρκετά καθυστερημένα προς τον στόχο του 2020 για 50% ανακύκλωση και ταφή έως 10% μέχρι το 2035.
Οι Δήμοι θα έχουν την ευθύνη να ενημερώσουν τους Δημότες για το πού θα τοποθετηθούν τα αρχικά 45 «πράσινα σπιτάκια». Σημειώνεται πως αυτά προσφέρονται από την Ανταποδοτική Ανακύκλωση χωρίς κόστος, ενώ η Σχολή
Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου έχει αναλάβει την παρακολούθηση και αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος, πιστοποιώντας τις συλλεγόμενες ποσότητες και κάνοντας την αποτίμηση του συνολικού οφέλους από τη
χωριστή διαλογή και διάθεση.
Επιπρόσθετα, την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της μονάδας κατασκευής μηχανημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης με σύμπραξη των εταιρειών ENVIPCO και ΤΕΧΑΝ, στην Παλλήνη Αττικής, παρουσία
του πρωθυπουργού και του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Επισημαίνεται πως η μονάδα αποτελεί την πρώτη του
συγκεκριμένου είδους εκτός ΗΠΑ και στόχος είναι να γίνει κόμβος εξαγωγής μηχανημάτων «Made in Greece» στην
ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως στο μέλλον ένα μέρος της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους θα συνδέεται με την επίδοσή τους στην ανακύκλωση, ενώ αναμένεται το νέο Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Απορριμμάτων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020, το οποίο θα είναι σε συμφωνία με τις επιταγές της
κυκλικής οικονομίας και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που θα οριστικοποιηθεί τους επόμενους μήνες.
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Πληθαίνουν τα ενεργειακά «έξυπνα» νησιά
Δέκα Νησιά έχουν ενταχθεί στη πρωτοβουλία Clean Energy For EU Islands
Το ένα μετά το άλλο τα ελληνικά νησιά μπαίνουν στη
λίστα των ενεργειακά έξυπνων που θα χρησιμοποιούν
ολοένα και περισσότερο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
για την τροφοδοσία των ηλεκτρικών δικτύων, τις μεταφορές, τη θέρμανση και λοιπά. Καθώς προχωρούν οι
διασυνδέσεις στο Αιγαίο που επιτρέπουν την μεγαλύτερη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο
δρόμος για την «πράσινη
ανάπτυξη» των νησιών διευκολύνεται, ενώ και στα
νησιά που θα παραμείνουν μη διασυνδεδεμένα
προκρίνονται λύσεις αξιοποίησης της «πράσινης»
ενέργειας σε συνδυασμό
με αποθήκευση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
που προκύπτουν από το
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην
Κροατία, μετά την Τήλο όπου ήδη λειτουργεί υβριδικό
σύστημα (αιολικό, φωτοβολταϊκό και μπαταρία) που καλύπτει από πέρυσι μεγάλο μέρος των αναγκών του νησιού και την Ικαρία όπου η ΔΕΗ εγκατέστησε το σύστημα ΝΑΕΡΑΣ, συνδυάζοντας αιολική και υδροηλεκτρική
ενέργεια, έρχεται η σειρά άλλων δέκα νησιών (Σίφνος,
Κύθηρα, Σπέτσες, Κάσος, Σάμος, Σύμη, Πάτμος, Αμοργός, Ζάκυνθος αλλά και Κρήτη) που έχουν ενταχθεί
σε αρχικό ή προχωρημένο στάδιο στην πρωτοβουλία
«Clean Energy for EU Islands» (Καθαρή ενέργεια για
τα νησιά της Ευρώπης, https://www.euislands.eu) που
υποστηρίζει τη μετάβαση των νησιωτικών περιοχών
σε χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα. Παράλληλα υλοποιούνται τα έργα του ΚΑΠΕ για τη μετατροπή του `Αη
Στράτη σε «Πράσινο Νησί», καθώς και το έργο του ΔΕΔΔΗΕ για τα «Έξυπνα Νησιά» (Καστελόριζο, Αστυπάλαια,
Σύμη).
Οι εξελίξεις σε σχέση με τα «πράσινα» νησιά παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα στο φόρουμ που
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο Split της
Κροατίας όπου συμμετείχε ο ελληνικός ενεργειακός
Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG), που ανέπτυξε
το υβριδικό σύστημα της Τήλου. Ο κ. Ζήσιμος Μαντάς,
Chief Business Development Officer (CBDO) του Ομίλου
EUNICE και μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΕΤΑΕΝ, διηύθυνε το
πάνελ “ Supporting Organizations at our Service” όπου
νησιωτικοί φορείς απηύθυναν ερωτήσεις και έλαβαν
απαντήσεις σε θέματα καθαρών τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, decarbonisation των νησιών
αλλά και σχετικών πολιτικών ώστε αυτές να αποτελέσουν το μέσο για τη διάδοση και εφαρμογή τους.
Σημειώνεται ότι η Σίφνος είναι ένα από τα έξι νησιά της
Ευρώπης που παρουσίασαν στην εκδήλωση της Κροατίας τα σχέδια για πλήρη ενεργειακή αυτονομία που θα
στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση ενέρ-
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γειας αλλά και καινοτομικές τεχνολογικές λύσεις για τις
θαλάσσιες μεταφορές από και προς το νησί, που είναι ο
τομέας που καταναλώνει με διαφορά την περισσότερη
ενέργεια. Τα άλλα πέντε ευρωπαϊκά νησιά που παρουσίασαν το σχεδιασμό για την απανθρακοποίηση είναι
τα Cres-Lošinj (Κροατία), Culatra (Πορτογαλία), Aran
Islands (Ιρλανδία), Salina
(Ιταλία) και La Palma (Ισπανία).
Πέραν των έξι νησιών που
βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο, το «Clean
Energy for EU Islands»
ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο τεχνική υποστήριξη
άλλων 25 νησιών για την
κατάστρωση των σχεδίων
τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τρία ελληνικά (Κύθηρα, Σπέτσες και
Κάσος). Στην ιστοσελίδα
της πρωτοβουλίας (https://
www.euislands.eu/clean-energy-islands) εμφανίζονται
εξάλλου άλλα έξι νησιά (Σάμος, Σύμη, Πάτμος, Αμοργός, Ζάκυνθος, Κρήτη) που θα προχωρήσουν προς την
ίδια κατεύθυνση.
Τα νησιά αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που εγκρίθηκε
την Πέμπτη από το Υπουργικό Συμβούλιο και τέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση. Όπως τονίζεται στο ΕΣΕΚ: “Για
τα νησιά που προβλέπεται να παραμείνουν μη διασυνδεδεμένα, τουλάχιστον για αρκετό διάστημα, προωθείται μεγάλη μείωση της χρήσης του πετρελαίου για
ηλεκτροπαραγωγή με την εγκατάσταση σύγχρονων
μονάδων ΑΠΕ σε συνδυασμό με τεχνολογίες αποθήκευσης. Η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης στα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Για να καταστεί
αυτό δυνατό, μέτρο πολιτικής αποτελεί η υιοθέτηση
κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την προώθηση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, είτε στο
πλαίσιο των υβριδικών σταθμών, είτε στο πλαίσιο μίας
ανεξάρτητης κεντρικής αποθήκης που θα άρει τον κορεσμό του δικτύου και θα επιτρέψει την εγκατάσταση
νέων μη ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ, είτε στο πλαίσιο
εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης μικρής χωρητικότητας σε συνδυασμό με κάθε νέο σταθμό ΑΠΕ.
Στην κατεύθυνση αυτή προωθείται η εγκατάσταση
Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ, είτε μέσω ιδιωτικών έργων,
είτε μέσω πιλοτικών έργων, όπως το έργο του ΚΑΠΕ
για τη μετατροπή του `Αη Στράτη σε «Πράσινο Νησί»,
καθώς και το έργο του ΔΕΔΔΗΕ για τα «Έξυπνα Νησιά»
(Καστελόριζο, Αστυπάλαια, Σύμη), έχουν τεθεί σε λειτουργία δύο Υβριδικοί Σταθμοί ΑΠΕ στο νησί της Τήλου
(με μπαταρία) και στην Ικαρία (με αντλησιοταμίευση)”.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Link

Νέα της ISWA
Αγαπητά Μέλη και Φίλοι της ΕΕΔΣΑ,
Η ΕΕΔΣΑ σας ενημερώνει για τις τρεις νέες εκθέσεις του International Solid Waste Association, του οποίου η
ΕΕΔΣΑ είναι εθνικό μέλος.
Οι εκθέσεις αυτές θα παρουσιαστούν στο επόμενο διάστημα και από την ΕΕΔΣΑ, στο 6ο Συνέδριό της, το οποίο θα
διεξαχθεί στις 27 & 28 Φεβρουαρίου 2020.

ISWA launches three new major reports
How Industry 4.0 Transforms the Waste Sector
This ground-breaking report is an elaboration of ISWA’s 2017 survey of the 1000s of waste management
organisations and professionals and highlights the ways in which the waste sector will be transformed by Ind 4.0.
But, most importantly, the report will serve as an important practical guideline to make sure that the industry
benefits from the rapid technological changes. It maps out most of the innovations that the waste industry
will face, and must adapt to, over the coming years. ISWA is committed to playing leading role working with
governments, authorities, municipalities and the private sector to ensure that the advances of the 4th Industrial
Revolution will be utilised to stimulate a wasteless future and circular economy.
Download the report here.
https://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=5235

Closing Dumpsites: Climate Benefits Due to Dumpsite Closure: Three Case Studies
This report aims to present the climate benefits of closing dumpsites, showcasing three successful studies from
around the world including: Estrutural in Brasilia, Brazil, Rautenweg in Vienna, Austria, and Hiriya in Tel Aviv,
Israel. This report focuses on the climate benefits of moving away from uncontrolled dumping to an integrated,
sustainable solid waste management system. The conclusion of the report provides advice and recommendations
for dumpsite transition.
Download the report here.
https://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=5236

ISWA Landfill Operational Guidelines 3rd edition
This report provides the latest practice in sanitary landfill management used to assist waste managers with dayto-day operations at sanitary landfill sites. The document promotes better professional waste management
practices. A broad range of topics are covered from the basics of site road placement and construction, to
methods of bird and vector control. Partners from 12 different countries participated in the drafting of this
document reflecting a large breadth and depth of expertise and experience. (Thanks to the Platinum Sponsors,
AST, RAMBOLL WEHRLE.)
Download the report here.
https://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=5237
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Σημαντικές Αποφάσεις
στο ΔΣ της ΕΕΔΣΑ
Το ΔΣ της ΕΕΔΣΑ συνεδρίασε στις 5/12/2019 και αφού
έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον Πρόεδρο Α. Κατσιάμπουλα για την 1η συνεδρίαση της γνωμοδοτικής
επιτροπής φορέων κυκλικής οικονομίας, αποφασίστηκε
η κατάθεση πρότασης στο ΥΠΕΝ & ΥΠΕΣ για την εφαρμογή κινήτρων- αντικινήτρων μεταξύ των οποίων η
άμεση εφαρμογή από 1/1/20 των ήδη θεσμοθετημένων
οικονομικών εργαλείων (ΚΥΑ κανονισμού τιμολόγησης
ΦΟΔΣΑ και Νόμος για εισφορά κυκλικής οικονομίας)
και η διεύρυνση τους με άμεση θεσμοθέτηση και εφαρμογή από 1/1/23 του τέλους ταφής και στα υπολείμματα
των μονάδων επεξεργασίας.
Ο Αντιπρόεδρος για θέματα βιομηχανικής συμβίωσης
Α. Λουκάτος έκανε αναλυτική εισήγηση για τέλος ταφής βάσει της οποίας θα γίνει η τελική πρόταση της
ΕΕΔΣΑ.
Την πρόταση θα τεκμηριώσει το μέλος ΔΣ και υπεύθυνος τομέα οικονομικών θεμάτων Β. Μιχαλόπουλος.
Ο πρ. Πρύτανης ΕΜΠ και μέλος ΔΣ ΕΕΔΣΑ Α. Ανδρεόπουλος και ο ΓΓ της ΕΕΔΣΑ Α. Παπαδάκης ως Πρόεδροι της Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτροπής του
6oυ συνεδρίου αντίστοιχα, ενημέρωσαν το ΔΣ για τις
σχετικές προετοιμασίες ενώ ο Αντιπρόεδρος Γ. Ηλιόπουλος για τα θέματα συνεργασίας με φορείς.
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Σημειώνεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέχρι τώρα όπως
εκφράζεται τόσο από την υποβολή επιστημονικών εργασιών όσο και τις θετικές απαντήσεις πολλών χορηγών.
Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί και ήδη έχουν επιβεβαίωση την παρουσία τους σημαντικοί ομιλητές.
Επίσης συζητήθηκε η πορεία του νέου μας ηλεκτρονικού περιοδικού καθώς και η υποστήριξη σημαντικών
εκδηλώσεων υπό την αιγίδα της ΕΕΔΣΑ.

Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων για
την Κυκλική Οικονομία, εναρκτήρια συνεδρίαση

Την Τρίτη 26/11/19 η ΕΕΔΣΑ συμμετείχε στην 1η Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής Παραγωγικών Φορέων Κυκλικής Οικονομίας, κατόπιν πρόσκλησης
του ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ κ. Κωνσταντίνου Αραβώση.
Ο πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ κ. Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας
κατέθεσε τις ώριμες προτάσεις της ΕΕΔΣΑ, για την επιτάχυνση της μετάβασης της Ελλάδας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας, σε 4 πυλώνες:
(1) Οδικός Χάρτης– Κανονιστικό Πλαίσιο που θα περιλαμβάνει:
- Άμεση ενσωμάτωση των νέων οδηγιών ΕΕ της Κυκλικής Οικονομίας στο Εθνικό Δίκαιο
- Χρονοδιάγραμμα μείωσης της ταφής στο 10% το 2035
- Οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων
- Ενίσχυση της βιομηχανικής συμβίωσης και της δημιουργίας δευτερογενών αγορών μέσω της
ανάπτυξης προτύπων δευτερογενών α’ υλών και του
αποχαρακτηρισμού αποβλήτων
- Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες
- Εντοπισμό μη ανακυκλώσιμων ρευμάτων προς αξιοποίηση και επανασχεδιασμός Συστημάτων.
(2) Κίνητρα και Αντικίνητρα
- Κριτήρια κυκλικότητας για τις επιδοτήσεις επιχειρήσεων (π.χ. Αναπτυξιακός Νόμος)
- Άμεση εφαρμογή περιβαλλοντικής εισφοράς
(1/1/2020) με διεύρυνση πεδίου εφαρμογής και στα
υπολείμματα των ΜΕΑ.
- Θεσμοθέτηση ειδικού τέλους ταφής με εφαρμογή αμέσως μετά την ολοκλήρωση των νέων μονάδων
(π.χ. 2023) και για κάθε υλικό που οδηγείται σε ταφή
- Εφαρμογή συστημάτων επιβράβευσης της ανακύκλωσης (π.χ. Pay as you throw) με τελικούς
ωφελούμενους τους πολίτες / επιχειρήσεις που ανακυκλώνουν στην πηγή
- Ποσοτικοποίηση συνεισφοράς κυκλικής οικονομίας
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
επιβράβευση δράσεων.
(3) Επιτάχυνση υλοποίησης ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, με
δράσεις προτεραιότητας:
- Άμεση διακοπή λειτουργίας ΧΑΔΑ, αποκατάσταση και
αποφυγή δημιουργίας νέων
- Επικαιροποίηση ΕΣΔΑ και των 13 ΠΕΣΔΑ με νέα αξιόπιστα στοιχεία και γνώμονα τις νέες Οδηγίες της
κυκλικής οικονομίας.
- Κεντρικός συντονισμός, παρακολούθηση και επιδίωξη
οικονομιών κλίμακας
- Έμφαση στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων
- Ενθάρρυνση μετατροπής CLO σε χρήσιμο SRF
- Προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης ως συμπληρωματική λύση με έμφαση στη συν-επεξεργασία
στην εγχώρια βιομηχανία, αλλά και στις νέες μονάδες
αξιοποίησης υπολειμμάτων για την παραγωγή ενέργει-
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ας όπου απαιτείται.
(4) Διάδοση Τεχνογνωσίας και αποκατάσταση εμπιστοσύνης Πολιτείας – Πολιτών - Επιχειρήσεων
- Προώθηση καινοτομίας στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
- Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντων
- Προώθηση Εθελοντικών Κλαδικών Συμφωνιών Συνεργασίας με το ΥΠΕΝ
- Εκπαίδευση κοινωνίας, διοίκησης και επιχειρήσεων
- Ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων.
Στην Επιτροπή, πλην της ΕΕΔΣΑ, συμμετέχουν και οι
φορείς:
Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Οικονομική
& Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ), Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας περιβάλλοντος
(ΠΑΣΕΠΠΕ), Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ), Σύνδεσμος Ελληνικών
Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Σύνδεσμος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ),
Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης
& Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), Το
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Το Κοινωφελές Ίδρυμα
«Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς» και η εκπρόσωπος της ΓΓ Συντονισμού Κυβέρνησης.
Από το ΥΠΕΝ συμμετείχαν τόσο ο αρμόδιος ΓΓ όσο και
ο συντονιστής κ. Βασίλης Λιόγκας.
Η ΕΕΔΣΑ συγχαίρει τους συντελεστές της πρωτοβουλίας
και δεσμεύεται να συνεισφέρει σε ένα γόνιμο διάλογο.

Ανοιχτή Συζήτηση της ΕΕΔΣΑ στο Greentech Symposium:
«Ο Μετασχηματισμός του Τομέα Διαχείρισης Αποβλήτων
μέσα από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση»
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η προσυνεδριακή εκδήλωση της ΕΕΔΣΑ με θέμα
”Ο Μετασχηματισμός του Τομέα Διαχείρισης Αποβλήτων μέσα από την 4η
Βιομηχανική Επανάσταση” που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Greentech
Symposium την Πέμπτη 24/10/2019.
Η συζήτηση είχε στο επίκεντρο τη νέα έκθεση της
ISWA με τίτλο: How Industry 4.0 Transforms the Waste
Sector και κύριο θέμα την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, που σχετίζονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ), την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και
τη ρομποτική στη διαχείριση των αποβλήτων.
Ειδικότερα παρουσιάστηκε από τον κ. Γ. Φιρφιλιώνη,
ειδικό συνεργάτη του Α. Μαυρόπουλου Προέδρου της
Διεθνούς Ένωσης Στερεών Αποβλήτων (ISWA), η τελευταία έκθεση της ISWA.
Το πλαίσιο της συζήτησης έθεσε στην αρχή της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Α. Κατσιάμπουλας παρουσιάζοντας τις στρατηγικές προτάσεις της ΕΕΔΣΑ
για την επιτάχυνση εφαρμογής του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα ενώ ακολούθησε συντονισμός της συζήτησης από τον δημοσιογράφο του
ecopress.gr κ. Α. Δεμερτζή.
Στην ενδιαφέρουσα συζήτηση συμμετείχαν εκτός από
τον κύριο ομιλητή και τον Πρόεδρο της ΕΕΔΣΑ, ο Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ Γ.Ηλιόπουλος, ο Εντεταλμένος Αντιπρόεδρος για τη Bιομηχανική Συμβίωση Α.Λουκάτος,
ο Γενικός Γραμματέας Α. Παπαδάκης, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχε και ο πρ. Πρύτανης ΕΜΠ, πρ. Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
ΕΕΔΣΑ καθ. Α. Ανδρεόπουλος.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γεν. Γραμματέας Φυσικού
Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ Κ. Αραβώσης.
Κύρια συμπεράσματα της συζήτησης:
 Οι δράσεις κυκλικής οικονομίας αφορούν όλο το
φάσμα της κοινωνίας, οικονομίας, τεχνολογίας και
μπορούν να δημιουργήσουν σταδιακά πολλές θέσεις
εργασίας και νέες εταιρείες (και start-ups).
 Άμεση ενσωμάτωση των νέων οδηγιών ΕΕ περί Κυκλικής Οικονομίας στο Εθνικό Δίκαιο με εκτιμώμενο
ορίζοντα τις αρχές του 2020.
 Πρέπει να επιταχυνθεί η αναθεώρηση του νέου
Εθνικού Σχεδιασμού (ΕΣΔΑ) και των 13 Περιφερειακών
με ενσωμάτωση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, παράλληλα με την υλοποίηση των έργων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
 H εισφορά κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να εφαρ-
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μοστεί από 1.1.2020 χωρίς καθυστέρηση ενώ θα πρέπει
να αυξηθεί (ώστε να αποτελεί ουσιαστικό αντικίνητρο)
και να επεκταθεί και στα υπολείμματα από τα εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων που οδηγούνται προς
ταφή με την άμεση νομοθέτηση του ειδικού τέλους
ταφής.
 Ενίσχυση της βιομηχανικής συμβίωσης και της δημιουργίας δευτερογενών αγορών μέσω της ανάπτυξης
προτύπων δευτερογενών α’ υλών και του αποχαρακτηρισμού αποβλήτων.
 Προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης (με προτεραιότητα στη συνεπεξεργασία) για τα υπολείμματα
της ανακύκλωσης (RDF) στην εγχώρια βιομηχανία.
 Η ΕΕΔΣΑ θα στοχεύσει στην αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών, διοίκησης και επιχειρήσεων με εκτεταμένη ενημέρωση.
 Προώθηση της εφαρμογής συστημάτων επιβράβευσης ανακύκλωσης (reward as you recycle) από
πλευράς Δήμων με τελικούς ωφελούμενους τους πολίτες/επιχειρήσεις που ανακυκλώνουν στην πηγή.
 Ανάγκη για μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης
των πολιτών για την προώθηση της ανακύκλωσης.
Η ΕΕΔΣΑ ευχαριστεί τους διοργανωτές του Greentech
Symposium για τη φιλοξενία της εκδήλωσης.

Συνάντηση Περιβαλλοντικών Φορέων –
Οργανώσεων με Υπουργό Περιβάλλοντος &
Ενέργειας
Η ΕΕΔΣΑ προσκλήθηκε από τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη και συμμετείχε
στην τακτική συνάντηση

Σημαντικοί φορείς κατέθεσαν στον Υπουργό τις προτάσεις τους για το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος (ΕΣΕΚ).
Η ΕΕΔΣΑ εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο Γ. Ηλιόπουλο και κατέθεσε 2 προτάσεις που οδηγούν σε δραστική
μείωση εκπομπών CO2 από την ταφή αποβλήτων:
 Δημιουργία Εθνικού Σχεδίου πρόληψης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων
 Διαλογή στην πηγή αποβλήτων τροφίμων- κήπων (κατοικιών, επιχειρήσεων ) & χαρτιού (Δημοσίων υπηρεσιών,
σχολείων) με νέους καφέ και κίτρινους κάδους και επιτάχυνση της κατασκευής νέων μονάδων κομποστοποίησης.

Γιατί να γίνεις μέλος

Οι φορείς - μέλη της ΕΕΔΣΑ δικαιούνται επιπλέον

Πιστεύουμε ότι ο μελλοντικός επιστήμονας
/ επαγγελματίας / μελετητής (σημερινός
φοιτητής), που ενδιαφέρεται για τη ΔΣΑ ή
για την Κυκλική Οικονομία, έχει όφελος από
τη συμμετοχή του στην ΕΕΔΣΑ.

 Να ορίζουν δύο υπαλλήλους τους ως τακτικά (φυσικά πρόσωπα)

Να είναι μέλος της αναπτυσσόμενης αυτής οικογένειας. Να επικοινωνεί από τώρα με τους μηχανικούς της δράσης. Εκτός αυτού, η
συμβολή των νέων επιστημόνων στον επιστημονικό αυτό φορέα
είναι ιδιαιτέρως σημαντική.

Τα τακτικά μέλη της ΕΕΔΣΑ δικαιούνται
 Να έχουν μειωμένη δαπάνη συμμετοχής σε εκδηλώσεις που
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οργανώνει η Εταιρεία
 Να λαμβάνουν δωρεάν τις δημοσιεύσεις της Εταιρείας και να
έχουν έκπτωση στην αγορά εκδόσεων, εντύπου ή ηλεκτρονικής
μορφής, της Εταιρείας.
 Να έχουν πρόσβαση στις συλλογές και τη βιβλιοθήκη της Εταιρείας καθώς και στους καταλόγους των μελών
 Να λαμβάνουν τεχνική βοήθεια και πληροφορίες από τη Γραμματεία
 Να συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας
 Να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ενότητες της ιστοσελίδας της
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μέλη της Εταιρείας.
 Να υποδεικνύουν υποψήφια μέλη των Ομάδων Εργασίας (από
τους υπαλλήλους που έχουν οριστεί ως φυσικά πρόσωπα-μέλη)

Τα οφέλη των Φοιτητών από την ΕΕΔΣΑ
 Ενημέρωση για εκδηλώσεις (ημερίδες / συνέδρια) που σχετίζονται
με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
 Επικοινωνία / Επαφές με τα μέλη της εταιρείας (καθηγητές ΑΕΙ και
ΤΕΙ, μελετητές, κατασκευαστές, καθώς και στελέχη υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, Ο.Τ.Α., βιομηχανιών, ιδιωτικών επιχειρήσεων).
 Πρόσβαση σε γνώση και εμπειρία που σχετίζεται με όλο το φάσμα
της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως μέλος στην ΕΕΔΣΑ,
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
https://eedsa.gr/site/?page_id=1197 ,
να κατεβάσετε την Αίτηση Εγγραφής και να την
αποστείλετε συμπληρωμένη στο info@eedsa.gr

Η ΕΕΔΣΑ συνεργάζεται με 9 φορείς Κυκλικής Οικονομίας
Για πρώτη φορά στην χώρα μας , συγκροτήθηκε Επιτροπή Φορέων
Συνεργασίας για την Κυκλική Οικονομία με πρωτοβουλία της ΕΕΔΣΑ

Η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνει χώρα με αφορμή το 6o Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ που θα διεξαχθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020 και έχει τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ 2020- Προτεραιότητες Κυκλικής
Οικονομίας, Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες»
Στο πλαίσιο του συνεδρίου οι 9 παρακάτω φορείς και η ΕΕΔΣΑ θα παρουσιάσουν οργανωμένα και σε μορφή
δημόσιας συζήτησης τις προτάσεις τους για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία
Η δημόσια συζήτηση θα καλύψει 2 θεματικούς κύκλους :
1) Οριζόντιες πολιτικές κυκλικής οικονομίας (θεσμικά θέματα, ενημέρωση πολιτών, τοπική αυτοδιοίκηση, έρευνα-καινοτομία , ψηφιακά & υποστηρικτικά εργαλεία)
2) Επιχειρήσεις & ειδικότερες πολιτικές κυκλικής οικονομίας (θεσμικά, αναπτυξιακά, χρηματοδοτικά & υποστηρικτικά εργαλεία)
Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Συνεργασίας φορέων & Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Γιώργος Ηλιόπουλος εισηγήθηκε - στην 2η συνεδρίαση της επιτροπής στις 03/10/2019 - τις τεχνικές λεπτομέρειες της δημόσιας συζήτησης και
μετά από διάλογο με τους 9 φορείς, έγινε η τελική σύνθεση απόψεων ώστε να γίνει ένας γόνιμος δημόσιος διάλογος ενταγμένος στο πρόγραμμα του Συνεδρίου ΕΕΔΣΑ, το οποίο επιμελείται Επιστημονική Επιτροπή με Πρόεδρο
τον καθ. ΕΜΠ & μέλος ΕΕ της ΕΕΔΣΑ Ανδρέα Ανδρεόπουλο.
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Γ.Γ. της ΕΕΔΣΑ Αντώνης Παπαδάκης ενημέρωσε τους φορείς για τα
οργανωτικά θέματα και ζήτησε την ενεργό συνδρομή τους στην προβολή και υποστήριξη του Συνεδρίου
( https://conference2020.eedsa.gr )
Πέραν της ΕΕΔΣΑ οι 9 φορείς που συμμετείχαν στην επιτροπή συνεργασίας ήταν:
1. ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ (ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)
2. ΙΝΣΕΤΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
3. ΠΑΣΕΠΠΕ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
4. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
5. ΣΒΠΕ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)
6. ΣΕΒΤ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
7. ΣΕΠΑΝ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)
8. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)
9. WWF (World Wide Fund for nature)
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Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που πρόσφατα
παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποτελεί το νέο οδικό χάρτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη δείχνοντας για άλλη μια φορά στην πράξη
την ευαισθησία και την προτεραιότητα στο περιβάλλον και την αειφορία σε επίπεδο ευρωπαϊκής
στρατηγικής και πολιτικής.
Πρόκειται ουσιαστικά για την πρόκληση και ευκαιρία η
Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη
ήπειρος μέχρι το 2050. Επομένως, θα απαιτηθεί σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
κατά 50% και, ει δυνατόν, κατά 55% το 2030. Περιλαμβάνει μια ιδιαίτερα φιλόδοξη δέσμη μέτρων που αποσκοπεί να συνδράμει τόσο τις επιχειρήσεις να προοδεύσουν και να εξελιχθούν στα καθαρά προϊόντα και
τις καθαρές τεχνολογίες όσο και τους πολίτες να ευημερήσουν και να αποκομίσουν οφέλη από τη βιώσιμη
μετάβαση σε πράσινες λύσεις.
Τα μέτρα, που συνοδεύονται από έναν αρχικό χάρτη πορείας σχετικά με βασικές πολιτικές, κυμαίνονται από τη φιλόδοξη μείωση των εκπομπών έως τις
επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αιχμής,
με στόχο τη διατήρηση του ευρωπαϊκού φυσικού
περιβάλλοντος της Ευρώπης και την προστασία της
ζωής ανθρώπων και ζώων. Είναι γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για
μια δίκαιη και κοινωνικά εξισορροπημένη μετάβαση,
ενώ ο σχεδιασμός ευελπιστεί να επιτύχει ισορροπία
και κανένα άτομο και καμία περιφέρεια να μην μείνει
έξω από τον επιχειρούμενο μετασχηματισμό του μέλλοντος.
Σύμφωνα με τη νέα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία είναι η νέα στρατηγική μας για την ανάπτυξη. Θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τις εκπομπές και
να δημιουργήσουμε παράλληλα θέσεις εργασίας».
Η Συμφωνία καλύπτει μια σειρά από κλάδους,
όπως την ενέργεια, τις μεταφορές, τη γεωργία και
την αλιεία, τα κτίρια και βιομηχανίες, όπως τη βιομηχανία χάλυβα, σκυροδέματος, την κλωστοϋφα-
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ντουργία, τη χημική βιομηχανία, την τεχνολογία
πληροφοριών και επικοινωνίας.
Ενδεικτικά, στον τομέα της πράσινης ενέργειας θα
ενισχυθεί η τάση για τη σταδιακή κατάργηση των
ορυκτών καυσίμων και θα ενισχυθούν οι πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών. Αυτό δεν συνεπάγεται άμεση κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, αλλά
απλά αναδιοργάνωση της οικονομίας με έμφαση σε
βιώσιμες τεχνολογίες και πράσινη ενέργεια, ώστε τα
ορυκτά καύσιμα να γίνουν σταδιακά περιττά. Στόχος, επίσης, είναι η προώθηση «έξυπνων» δικτύων για
εναλλακτικές λύσεις ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου, σε αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με
έμφαση στις μεταφορές, τομέα στον οποίο ζητούμενο είναι επίσης η μετατόπιση περισσότερων οδικών
εμπορευματικών μεταφορών σε σιδηροδρομικές και
διαύλους. Παράλληλα, είναι σαφής ο προσανατολισμός προς επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στα
κτήρια σε σημαντικό βαθμό, ειδικά τα νέα, με αποδοτική χρήση ενέργειας και πόρων και τη χρήση νέων
δομικών προϊόντων.
Ειδικά στο πεδίο της προώθησης της κυκλικής οικονομίας εντοπίζονται διάφοροι στόχοι σε πολλαπλά επίπεδα. Επιζητείται αύξηση των ανακυκλούμενων πρώτων
υλών, με μετάβαση σε βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα με λιγότερες εκπομπές και απορρίψεις και
αύξηση της επαναχρησιμοποίησης ανακύκλωσης
και ανάκτηση, ενώ απαιτούνται μέτρα για τη μείωση
των μικροπλαστικών σε προϊόντα και εξερχόμενα από
ελαστικά και υφάσματα.
Η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας
θα αναζητήσει πόρους μέσω πράσινων επενδυτικών
ομολόγων από ευρωπαϊκές επενδυτικές τράπεζες. Με
βάση το γεγονός ότι οι επενδυτές πλέον αναζητούν χαμηλό ρίσκο στις επενδύσεις τους και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πράσινα επενδυτικά ομόλογα υποστηρίζονται από τις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης
στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, αποτελούν μια
ελκυστική επιλογή επένδυσης.
Σύνταξη: Κ. Μουστάκας , μέλος ΣΕ e - mag

Εκδήλωση με θέμα την Κυκλική Οικονομία στο
ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη
Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) στην Θεσσαλονίκη,
Εκδήλωση με θέμα την Κυκλική Οικονομία, στο πλαίσιο των «Θεματικών Βραδιών» του Ιδρύματος.
Ομιλητές ήταν ο καθηγητής του ΑΠΘ και μέλος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος της ΕΕΔΣΑ Νικόλαος Μουσιόπουλος και
ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, ο οποίος
ανέπτυξε τις προτάσεις της ΕΕΔΣΑ για την επιτάχυνση της εφαρμογής του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.
Για το πλήρες Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ

H ΕΕΔΣΑ στο Urban Growth Conference 2019

Επιτυχημένα projects και καινοτόμες ιδέες παρουσιάστηκαν σε ευρύ κοινό στο Urban Growth Conference
2019 που πραγματοποιήθηκε στο Μαρούσι, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου.
Η ΕΕΔΣΑ προσκαλέστηκε από το περιοδικό Plant – που
ήταν ο διοργανωτής, – να παρουσιάσει τις θέσεις της.
Εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Ηλιόπουλο που παρουσίασε τις θέσεις για την Αστική Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία. Παρευρέθηκε επίσης
ο Περιφερειάρχης Αττικής Κος Γιώργος Πατούλης και
πολύ άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι.
Για να διαβάσετε το πλήρες Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
Επιςτθμονικόσ μθ κερδοςκοπικόσ Οργανιςμόσ Συμβολισ ςτθ Βιώςιμθ Ανάπτυξθ

National Member of the International Solid Waste Association
Ε: info@eedsa.gr W: http://www.eedsa.gr
Σ: 698 43 01 831

ΠΡΟΚΛΗΗ
Χορηγικήσ Τποςτήριξη του Προγράμματοσ Επικοινωνίασ τησ ΕΕΔΑ

Η ΕΕΔΣΑ ζχει με επιτυχία προχωριςει ςτθν αναβάκμιςθ των εργαλείων ενθμζρωςθσ των μελών και φίλων
τθσ, μζςα από τθν λειτουργία τθσ νζασ Ιςτοςελίδασ www.eedsa.gr και του νζου e-magazine.
Προςκαλοφμε τουσ ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ φορείσ, μζλθ και φίλουσ ΕΕΔΣΑ να ςυμμετζχουν ςτο
πρόγραμμα χορθγιών και να ςυμβάλλουν μζςω αυτοφ ςτθν κοινι προςπάκεια.
Η εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για χορηγική υποςτήριξη θα διαρκζςει εωσ 30/1/2020.
Τι περιλαμβάνει το Χορθγικό Πρόγραμμα ΕΕΔΣΑ Δεκ 2019 - Νοε 2020
Εμφάνιςη
Roll over εμφάνιςθ του Λογοτφπου τθσ εταιρείασ / φορζα ςτθν κεντρικι ςελίδα ςε μεγάλθ διάςταςθ
(δείτε www.eedsa.gr)
Δελτίο Τφπου τθσ εταιρείασ / φορζα ςασ ςτθν ενότθτα Δραςτθριότθτα Χορθγών με δυνατότθτα προκικθσ νζου
κάκε μινα (δείτε www.eedsa.gr/site/δραςτθριότθτα-χορθγών/)
Εμφάνιςθ Επωνυμίασ Λίςτασ Χορθγών με hyperlink ςτθν ιςτοςελίδα τουσ (δείτε www.eedsa.gr/site/χορθγοί/ )
Εμφάνιςθ του Λογότυπου τθσ εταιρείασ ςε 2 τεφχθ του e-mag από τον Φεβρουάριο του 2020.
Εναλλακτικζσ
Προαγορά Πακζτο 6μθνο = 350,00 ςυν ΦΠΑ ςυνολικά
Προαγορά Πακζτο 12μθνο = 600,00 ςυν ΦΠΑ ςυνολικά
ημειώςεισ


Τα χορθγικά προγράμματα ςε εκδθλώςεισ /θμερίδεσ / ςυνζδρια είναι ανεξάρτθτα



Το χορθγικό πρόγραμμα αφορά κατά μζγιςτο 15 χορθγοφσ .

Σρόποσ Καταβολήσ-Προαγοράσ Πακζτου: με κατάκεςθ ςε Τραπεηικό Λογαριαςμό ΕΕΔΣΑ ALPHA BANK
(Αρικμόσ Λογαριαςμοφ: 858.00.2002.001979, ΙΒΑΝ: GR0301408580858002002001979)
Σρόποσ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ :
Αποςτολι email ςτο info@eedsa.gr με τα ακόλουκα ςτοιχεία:
 Επιλογι μεταξφ του 6μθνου ι 12μινου προγράμματοσ.
 Αποςτολι του λογοτφπου ςε θλεκτρονικι μορφι κακώσ και τθν δ/νςθ τθσ εταιρικισ ιςτοςελίδασ
 Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του αρμοδίου από τθν εταιρεία.
Επικοινωνία με ΕΕΔΑ 6984 301 831

Ευελπιςτοφμε ςτθν κετικι ανταπόκριςθ ςασ και ςασ ευχαριςτοφμε για τθν εμπιςτοςφνθ προσ τθν ΕΕΔΣΑ.

6ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
«ΕΛΛΑΔΑ 2020 – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες
Αθήνα, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020

Το Συνέδριο

Οργανωτική Επιτροπή

Το Συνέδριο θα εστιάσει στις νέες προτεραιότητες της κυκλικής

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, EEΔΣΑ

οικονομίας, στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στα μέτρα για

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ, ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ

μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, στη διαχείριση των

ΝΑΤΑΛΙ ΚΡΕΤΣΗ – ΜΠΑΚΟΛΑ, Μηχανικός Περιβάλλοντος

αποβλήτων, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ταφής και

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ, MMK Solutions

ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ, Water & Waste

Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης και

ΑΪΝΤΑ ΑΝΘΟΥΛΗ, Σύμβουλος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, ΜSc

στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων. Η

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ, Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

επικοινωνία μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών)

ΑΧΗ ΜΑΝΤΟΥΖΑ, CONSORTIS

κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ, Q-Green

εφαρμοσμένης έρευνας και των επιχειρήσεων και φορέων

ANNA KOKKAΛΗ, ΕΕΔΣΑ

αποτελεί επίσης στόχο του Συνεδρίου αυτού.

Στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων
27 και 28 Φεβρουαρίου 2020

To register, please visit https://www.eventora.com/el/Events/6th-eedsa-conference

http://conference2020.eedsa.gr/

Επιστηµονική Επιτροπή
ANΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΜΠ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ, ΕΜΠ, Γ.Γ. ΥΠΕΝ
ΤΑΣΙΑ ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ, ΥΠΕΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ, ΥΠΕΝ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΙΖΙΔΟΥ, ΕΜΠ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, ΕΜΠ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ISWA
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΘ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ, ΕΜΠ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΡΜΑΤΑΣ, EMΠ
ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΜΑΡΙΤΗ, MSc Περιβαλλοντολόγος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΙΛΗΣ, ΔΠΘ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΕΚΛΙΤΗΣ, ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ
ΟΛΓΑ ΣΚΙΑΔΗ, Coca Cola 3E
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, τ. Δ/ντης ΕΟΑΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΟΥ, ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ, ENVIROPLAN A.E.

ΚΑΤΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΓΚΑΣ, ΥΠΕΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΕΜΠ

Θεµατολογία
1 Κυκλική οικονομία – Απαιτήσεις Νέου Νομοθετικού πλαισίου
2 Αναθεώρηση ΕΣΔΑ σύμφωνα µε τις νεότερες κατευθύνσεις της ΕΕ για την κυκλική οικονοµία – επικαιροποίηση και
αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ και ΤΣΔΑ.
3 Διαλογή στη Πηγή, νέες απαιτήσεις
4 Τεχνολογίες και τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων, Πρόληψη, Τεχνικές μείωσης των αποβλήτων.
5 4η βιομηχανική επανάσταση στη Διαχείριση των Αποβλήτων
6 Θεσμικό Πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων ΔΣΑ ( ΦοΔΣΑ, Αδειοδοτήσεις, Δημοπράτηση Έργων, ΣΔΙΤ κοκ)
7 Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (νησιωτικές, τουριστικές, απομακρυσμένες ορεινές)
8 Συστήματα και τεχνικές Εναλλακτικής Διαχείρισης
9 Χρηματοδοτικά εργαλεία – Οικονομική διάσταση της ΔΣΑ
10

Μέθοδοι και συστήματα εκπαίδευσης/ευαισθητοποίησης/επιβράβευσης πολιτών και συστήματα– εκπαίδευση και πιστοποίηση
δεξιοτήτων

11

Τουρισμός, εστίαση, καθαριότητα (littering)

12

Διαχείρισης θαλάσσιας ρύπανσης από Στερεά Απόβλητα

13

Διαδικασίες ανάπτυξης κοινωνικής εμπιστοσύνης και συμφωνιών για κατασκευή υποδομών επεξεργασίας – ευαισθητοποίηση

14

Μελέτες επιπτώσεων της ταφής στο περιβάλλον & την υγεία

15

Βιομηχανική συμβίωση, εργαλεία σύνδεσης παραγωγών – αποδεκτών αποβλήτων

16

Συστήματα συλλογής & μεταφοράς ΑΣΑ, χωροταξία, αισθητική πόλεων, όχληση πολιτών

17

Προδιαγραφές δευτερογενών υλών και καυσίμων

18

Αποχαρακτηρισμός Αποβλήτων
Στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων
27 και 28 Φεβρουαρίου 2020

To register, please visit https://www.eventora.com/el/Events/6th-eedsa-conference

http://conference2020.eedsa.gr/

ΕΛΛΑ∆Α 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής
Οικονοµίας Συνδέοντας πολίτες,
επιχειρήσεις & επιστήµονες
Αθήνα, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020
To register, please visit https://www.eventora.com/el/Events/6th-eedsa-conference
http://conference2020.eedsa.gr/

Επιτροπή Φορέων Συνεργασίας
Η ΕΕΔΣΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία για 1η φορά σε εθνικό επίπεδο για την συγκρότηση Επιτροπής Φορέων Συνεργασίας με
στόχο τον Δημόσιο Διάλογο για την Κυκλική Οικονομία, στο πλαίσιο του Συνεδρίου.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν -πέραν της ΕΕΔΣΑ- 10 σημαντικοί φορείς από όλο το φάσμα των ενδιαφερομένων μερών, με
σημαντικά στελέχη - εκπροσώπους τους. Στην επιτροπή προεδρεύει η ΕΕΔΣΑ δια του Αντιπρόεδρου Γ. Ηλιόπουλου

Φοιτητές

Μέλη ΕΕΔΣΑ

Μη-Μέλη ΕΕΔΣΑ

10 €

15 €

30 €

ΧΟΡΗΓOI TOY 6ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΔΣΑ
ΕΠΙΗΜΟΙ ΥΟΡΗΓΟΙ

ΥΟΡΗΓΟΙ

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΕ

XΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

