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Την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, στις 19:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή τελετή Κοπής 

Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για το 2021 της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε 

συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ). 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα μέσω της πλατφόρμας Zoom ενώ τα μέλη και οι φίλοι των δύο φορέων είχαν την 

ευκαιρία να την παρακολουθήσουν σε live streaming στο Facebook. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι Εκπρόσωποι των Φορέων ευχήθηκαν το Νέο Έτος να αποφέρει, 

μεταξύ άλλων, περισσότερα έργα και δράσεις στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, της 

βιώσιμης ανάπτυξης, της καινοτομίας και της κυκλικής οικονομίας.  

Πέραν αυτού:  

• Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ, κος Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, ανέπτυξε τη δράση της ΕΕΔΣΑ το 2020 και 

τον προγραμματισμό του 2021, ενώ επίσης έκανε αναφορά στο επικείμενο Παγκόσμιο Συνέδριο 

της ISWA που συνδιοργανώνει η ΕΕΔΣΑ, στην Αθήνα, 04-07.10.21.  

• Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΕΠΠΕ, κος Κωνσταντίνους Γκολιόπουλος, ανέπτυξε τις δράσεις του ΠΑΣΕΠΠΕ 

κατά το έτος 2020, αναφέρθηκε στην επερχόμενη τελετή απονομής των ΕΒΑΕ και των Ελληνικών 

Βραβείων για το Περιβάλλον, καθώς και στα 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας που συμπληρώνει 

φέτος ο Σύνδεσμος. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κος Κώστας Σκρέκας,  

η Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, κα Διονυσία Αυγερινοπούλου,   

ο τ. Υπουργός αν. ΥΠΕΝ, κος Σωκράτης Φάμελλος, ο τ. Υπουργός ΥΠΕΝ Καθηγητής Ιωάννης Μανιάτης,  

ο Γ.Γ. Περιβάλλοντος και Υδάτων κος Κωνσταντίνος Αραβώσης και ο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης 

Αποβλήτων κος Εμμανουήλ Γραφάκος.  

Ο Υπουργός ΥΠΕΝ, κύριος Κ. Σκρέκας ανέπτυξε το σχεδιασμό του ΥΠΕΝ για το 2021, μεταξύ άλλων το υπό 

θεσμοθέτηση Νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων και το  Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την 

Κυκλική Οικονομία 2021-2025 που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση εντός του Μαρτίου. 

 



Η κυρία Δ. Αυγερινοπούλου ανέπτυξε τον προγραμματισμό της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για 

θέματα σχετικά με Κυκλική Οικονομία, Ενέργεια, Πράσινες Χρηματοδοτήσεις, Πράσινα Ομόλογα και 

Καινοτομία για έργα περιβάλλοντος -ενέργειας με ΣΔΙΤ. 

 

Ο κύριος Σ. Φάμελλος αναφέρθηκε στους τομείς  τους οποίους ανέπτυξε η προηγούμενη κυβέρνηση, και 

στις καθυστερήσεις εφαρμογής των θεσπισμένων μέτρων αλλά και στην έλλειψη διαβούλευσης σε 

κρίσιμα θέματα. 

 

Ο κύριος Ι. Μανιάτης ανέπτυξε τις απόψεις του, μεταξύ άλλων, αναφορικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις 

και τα εργαλεία που απαιτούνται για την εφαρμογή τους, τις ανάγκες αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας 

των Υπουργείων και των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, και την ανάγκη εκκίνησης λειτουργίας μιας ανεξάρτητης 

αρχής για τα θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Αναφέρθηκε ακόμα, στις προσπάθειες του 

Πανεπιστημίου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός καινοτόμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,  

το οποίο συνδυάζει τις πτυχές της κλιματικής κρίσης, με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση 

 

Ο ΓΓ Κ. Αραβώσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην μεταρρύθμιση του Ν. 4685/2020, που αφορά σε 

ιδιώτες ελεγκτές ΜΠΕ και ιδιώτες Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, στον νέο Νόμο για την εναρμόνιση με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία για την κατάργηση ορισμένων πλαστικών μιας χρήσης και στον Οδικό Χάρτη για την 

κυκλική οικονομία, που πρόκειται να βγει άμεσα σε δημόσια διαβούλευση. 

 

Ο ΓΓ Εμμ. Γραφάκος αναφέρθηκε στις ενέργειες του ΥΠΕΝ για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας 

στην Ελλάδα και το νέο  ΕΣΔΑ. Τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη των απαιτούμενων στόχων, 

σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, δίνοντας έμφαση στην  ανάπτυξη των συστημάτων ΔσΠ και 

«Πληρώνω Όσο Πετάω», στη διαχείριση των βιοαποβλήτων, στην ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμματικών 

αποβλήτων αλλά και στην ενεργοποίηση των πολιτών. 

Την εκδήλωση ανέλαβαν να συντονίσουν οι Αντιπρόεδροι των δύο φορέων κ.κ. Γιώργος Ηλιόπουλος και 

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, ενώ έδωσαν επίσης το παρών και τα μέλη Δ.Σ. των δύο φορέων: Ανδρέας 

Ανδρεόπουλος, Μιχάλης Γεράνης, Παντελής Γκλιάος, Χρήστος Δρακόπουλος, Γεωργία Λιναράκη, Αντώνης 

Παπαδάκης,  Κωνσταντία Πασχάλη και Λευτέρης Χαλαράκης.  

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ψηφιακής κοπή της βασιλόπιτας και οι τυχεροί της βραδιάς, που 

έλαβαν αξιόλογα δώρα, αναδείχθηκαν μέσω κλήρωσης.  

 

Οι εκπρόσωποι των Φορέων, κος Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ και κος Κωνσταντίνος 

Γκολιόπουλος Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ, σε ένα ευχάριστο κλίμα προώθησης των συνεργασιών, ευχαρίστησαν 

του συμμετέχοντες αλλά και όσους παρακολούθησαν την εκδήλωση, και ευχήθηκαν σε μέλη και φίλους 

ένα υγιές, δημιουργικό και ευτυχισμένο 2021. 



 

Ο Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ, κύριος Α. Κατσιάμπουλας 

 

Ο Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ, κύριος Κ. Γκολιόπουλος 

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  
κύριος Κ. Σκρέκας 

 

Η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
 Περιβάλλοντος της Βουλής, κυρία Δ. Αυγερινοπούλου 

 

 

Ο τ. Υπουργός αν. ΥΠΕΝ, κύριος Σ. Φάμελλος 

 

Ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας,  
κύριος Ι. Μανιάτης 

 

 

Ο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων,  
κύριος Κ. Αραβώσης 

 

Ο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων,  
κύριος Εμμ. Γραφάκος 



 

Ο Γ. Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ και συντονιστής της 

εκδήλωσης Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 

 

Ο Χ. Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ και συντονιστής της 

εκδήλωσης Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 

  

 

 


