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Έκθεση Πεπραγμένων του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ  

από τον Mάρτιο 2018 έως τον Οκτώβριο 2021 

 

1. ΜΕΛΗ ΕΕΔΣΑ 

 

 Μάρτιος 2018 Σεπτέμβριος 2021 Eγγραφές Νέων Μελών  

Φυσικά πρόσωπα 352 381 29 

Φορείς  80 96 16 

Φοιτητές  101 103 2 

Σύνολο  533 580 47 

 

2. ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΕΔΣΑ  

• Φεβρουάριος 2019, Συζήτηση με θέμα: «Συνεργατικές δράσεις για την προώθηση της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία», Διοργάνωσης της ΕΕΔΣΑ στο πλαίσιο της Έκθεσης Verde.tec 2019, 

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. 

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  

 

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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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. 

 

• Οκτώβριος 2019 Ανοιχτή Συζήτηση της ΕΕΔΣΑ στο Greentech Symposium: «Ο Μετασχηματισμός του 

Τομέα Διαχείρισης Αποβλήτων μέσα από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση» 24.10.2019 

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.  

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 εφαρμοστεί 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).  

• 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.  
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• Ανάγκη για μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προώθηση της ανακύκλωσης. 

 

• Φεβρουάριος 2020, 6ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020 

Η ΕΕΔΣΑ πραγματοποίησε το 6ο Διεθνές Συνέδριο της, με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής 

Οικονομίας: Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες » (Αθήνα, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020).  

Το 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ με τίτλο ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας: Συνδέοντας 

πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το διήμερο 27-28 

Φεβρουαρίου στο ιστορικό κτίριο του ΕΜΠ στην Αθήνα, λίγες μόλις ημέρες πριν την ανακοίνωση του 

νέου σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλική οικονομία ως μέρος της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας. 

Στο Συνέδριο, το οποίο τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της 

Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και πραγματοποιήθηκε σε 

συνεργασία με την ISWA, συμμετείχαν περισσότεροι από 500 σύνεδροι από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό, εκπροσωπώντας όλο το φάσμα των αρχών, φορέων και ιδιωτών κυκλικής οικονομίας, την 

Κυβέρνηση, την Κεντρική Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή και επιστημονική 

κοινότητα, μελετητές, προμηθευτές, κατασκευαστές, διαχειριστές και νέα γενιά φοιτητών. 

Σκοπός του 6ου Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ ήταν η σύνδεση πολιτών, επιχειρήσεων, επιστημόνων κεντρικής 

και τοπικής διοίκησης, προκειμένου να συν-διαμορφωθούν οι προτεραιότητες για την εφαρμογή της 

Κυκλικής Οικονομίας στην ΕΛΛΑΔΑ του σήμερα και του αύριο. Η θεματολογία του ήταν ευρεία και 

συζητήθηκαν όλες οι πτυχές αυτού του μοντέλου: το νέο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, η αναθεώρηση του 

αντίστοιχου ελληνικού, οι επιπτώσεις της ταφής, οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, τα συστήματα 

Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), τα βιοαπόβλητα, η σύνδεση με την κλιματική αλλαγή αλλά και οι καινοτόμες 

ψηφιακές τεχνολογίες.  

Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και οικοδεσπότης, καθηγητής  

κ. Α. Μπουντουβής, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του. 

Εκ μέρους της Κυβέρνησης, οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς Διαχείρισης Αποβλήτων 

Μ. Γραφάκος και Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Δρ Κ. Αραβώσης τοποθετήθηκαν στο άνοιγμα και 

το κλείσιμο του Συνεδρίου, αντίστοιχα, και αναφέρθηκαν στις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης σχετικά με 

την ενίσχυση της Διαχείρισης των Αποβλήτων και γενικότερα της Κυκλικής Οικονομίας. 

Επιπλέον των 70 επιστημονικών ομιλιών και τοποθετήσεων, τροφή για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και 

διαμόρφωση συμπερασμάτων-προτάσεων έδωσαν και τα τρία τραπέζια διαλόγου. Στο πρώτο 

συμμετείχαν Έλληνες πολιτικοί, νυν και πρώην μέλη του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  

και συγκεκριμένα οι Δ. Αυγερινοπούλου, Ν. Ανδρουλάκης, Π. Κόκκαλης και  

Γ. Μανιάτης. Διοργανώθηκαν δύο ακόμα τραπέζια με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών και 

περιβαλλοντικών φορέων: Δίκτυο ΦΟΔΣΑ, Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ),  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), 

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, Σύνδεσμος 

Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και 

Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ), ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, WWF και ECOCITY. 
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Σημαντικές τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν την πρώτη ημέρα από την Ευρωβουλευτή  

Μ. Σπυράκη και την εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Α. 

Χατζή, καθώς και από τους εκπροσώπους της ISWA.  

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία 

αποτέλεσε βασικό θέμα συζήτησης στο 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ, ενώ ειδική εκδήλωση οργάνωσε ο Ειδικός 

Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής – ΕΔΣΝΑ. 

Διαπιστώσεις και κύρια συμπεράσματα του 6ου Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ 

• «Η νέα Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ 2020 αποτελεί πραγματική ευκαιρία να γίνει η Ευρώπη η πρώτη 

κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο. Με τις δράσεις της, η κυκλική οικονομία συμβάλλει 

ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η σύνδεση των δύο πρέπει να αποτελέσει 

προτεραιότητα, όπως επιβεβαιώθηκε και με την ανακοίνωση του νέου σχεδίου δράσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλική οικονομία στις 11 Μαρτίου 2020.  

H χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην ΕΕ 

καθώς και, ειδικότερα, στη διαχείριση των αποβλήτων. Αναδύεται, λοιπόν, για τη χώρα μας η 

ευκαιρία να συνδυαστεί αρμονικά η μείωση των εκπομπών CO2 με τη διαχείριση αποβλήτων, 

αυξάνοντας την απασχόληση και καθιστώντας ανταγωνιστική ενεργειακά τη χώρα μας.  

Η ελαχιστοποίηση της ταφής από το 80% σήμερα στο 10% το 2035 ή ακόμη και το 2030, είναι 

αναγκαία, όχι μόνο τυπικά για την ικανοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων και την αποφυγή των 

προστίμων, αλλά και για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

• Προέχει, η άμεση ενσωμάτωση όλων των νέων οδηγιών ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία στο Εθνικό 

Δίκαιο έως 30/6/20, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των ΓΓ Διαχείρισης Αποβλήτων και Φυσικού 

Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ. Η ανακοίνωση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή της κυκλικής 

οικονομίας από το Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας έως τον Ιούνιο 2020 και η υλοποίησή του 

αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΓΓ Φυσικού 

Περιβάλλοντος & Υδάτων. Απαραίτητος κρίνεται ο σχεδιασμός αποτελεσματικών συστημάτων 

Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλο, Γυαλί, Φιάλη Pet και Βιοαποβλήτων με 

τους πλέον αποτελεσματικούς συνδυασμούς μοντέλων χωριστής συλλογής, λαμβάνοντας υπόψη τις 

περιφερειακές και τοπικές συνθήκες. 

• Η δημιουργία ενός πλαισίου βιομηχανικής συμβίωσης θα διευκολύνει την αδειοδότηση, τις 

συνέργειες και την ενίσχυση της αγοράς δευτερογενών α’ υλών, όπως και η προώθηση πράσινων 

δημόσιων προμηθειών σε κρίσιμους κλάδους, σε συνδυασμό με τη διάδοση του οικολογικού 

σχεδιασμού προϊόντων (eco-design). 

• Η άμεση αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΠΔΑ) και των 

ΠΕΣΔΑ, με δράσεις που προωθούν την κυκλική οικονομία, πρέπει να έχουν στόχο το 10% ταφή έως 

το 2035 το αργότερο (όπως προβλέπει η Οδηγία 2018/850/ΕΕ) ή ακόμη και το 2030, σύμφωνα με 

την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι 

απαραίτητη η προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης, τόσο του παραγόμενου βιοαερίου από την 

αναερόβια χώνευση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, όσο και συμπληρωματικά η ενεργειακή 

αξιοποίηση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων (μετά την απομάκρυνση των 

ανακυκλώσιμων), κατ’ αρχάς στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ελληνικής ενεργοβόρου 
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βιομηχανίας, και στη συνέχεια σε νέες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης (WtE) με συμπαραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας & θερμότητας αν και όπου απαιτείται. 

• Παράλληλα δεν πρέπει να καθυστερήσει η υλοποίηση των ώριμων έργων ΜΕΑ, εξασφαλίζοντας ότι 

οι νέες μονάδες θα είναι ικανές να πετύχουν τους νέους στόχους των ευρωπαϊκών οδηγιών.  

• Τα οικονομικά κίνητρα στη μετάβαση αυτή κρίνονται απαραίτητα, όπως και η θεσμοθέτηση ήδη από 

το 2020 του ειδικού τέλους ταφής απορριμμάτων (ανεπεξέργαστων αλλά και υπολειμμάτων) ώστε 

όλοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι αυτό θα εφαρμόζεται σε κάθε τόνο που θα οδηγείται σε 

ταφή με εφαρμογή την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των νέων δρομολογημένων ΜΕΑ, δηλαδή 

από το 2023.  

Για την υλοποίηση των προτάσεων αυτών, η ΕΕΔΣΑ εκτιμά ότι απαιτούνται πολύ τολμηρά βήματα και 

συνεργασίες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι προτάσεις μπορούν να μετατραπούν σε επιτεύξιμους στόχους, 

καθώς ήδη πραγματοποιείται συστηματική συζήτηση και με τις δύο αρμόδιες Γενικές Γραμματείες του 

ΥΠΕΝ, αλλά και με τους εμπλεκόμενους φορείς στο Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας. Η χώρα 

πρέπει να περάσει από την ανάλυση στον εξειδικευμένο σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων 

έργων και δράσεων.» 

To 6o Συνέδριο ΕΕΔΣΑ στήριξαν 21 χορηγοί από την επιχειρηματική κοινότητα. 

Σύνολο χορηγιών 30.752,00 ευρώ 

Σύνολο από Συμμετοχές: 5.447,71  ευρώ 

Κόστος: 22.299,37 ευρώ  

Τελικό αποτέλεσμα: 13.900,34  ευρώ  

• Οκτώβριος 2021, ISWA World Congress 2021, Athens, 4-6/10/2021, συν-διοργάνωση ISWA-EEΔΣΑ.  

Το Παγκόσμιο Συνέδριο της ISWA είναι αδιαμφησβήτητα το μεγαλύτερο Συνέδριο στον τομέα της 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε διεθνές επίπεδο, και φέτος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από την 

Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 2021. 

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ΕΕΔΣΑ που για πρώτη φορά συνδιοργάνωσε αυτό το Παγκόσμιο Συνέδριο 

από κοινού με την ISWA, με τον επιμέρους τίτλο:  “From Waste Management to a Circular Economy 

– The road ahead’. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν υψηλού επιπέδου εισηγητές από όλο το κόσμο και η θεματολογία 

του επικεντρώθηκε στην επικείμενη μετάβαση, και στις αλλαγές που απαιτούνται για την προώθηση της 

κυκλικής οικονομίας, τη μέγιστη αποδοτικότητα των πόρων και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 

 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

• Περίπτερο ΕΕΔΣΑ -  Έκθεση Verde.tec 2019 

Η ΕΕΔΣΑ συμμετείχε με δικό της περίπτερο στα πλαίσιο της Έκθεσης Verde.tec 2019,  

στις 15-17 Φεβρουαρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία. 

• Η ΕΕΔΣΑ έχει δώσει την Αιγίδα της στην Έκθεση Verde.tec 2019 και στο Συνέδριο Urban Growth 

Conference 2019 
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4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΦΙΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Eπιτυχία σημείωσαν οι κοινές εκδηλώσεις κοπής πίτας για το 2019, 2020 και 2021 της Ελληνικής Εταιρίας 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ). Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν και τις δύο χρονιές από 

κοινού με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), ενώ το έτος 2019 

συμμετείχε και το Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ).  

Η πρωτοβουλία αυτή συντέλεσε στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των  φορέων αλλά και στην κοινωνική 

δικτύωση μεταξύ των μελών τους.  

• Κοπή πίτας ΕΕΔΣΑ για το 2019 

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, Αίγλη Ζαππείου.  

Παρευρέθηκαν περίπου 80 προσκεκλημένοι. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης 

Φάμελλος,  ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος της Ν.Δ. κ. Κώστας Σκρέκας, ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος 

του ΚΙΝΑΛ κ. Γιάννης Μανιάτης και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

και Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής κ. Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος.  

• Κοπή πίτας ΕΕΔΣΑ για το 2020 

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 , Αίγλη Ζαππείου. 

Παρευρέθηκαν περίπου 90 προσκεκλημένοι 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κος 

Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ενέργεια, κλίματος, περιβάλλοντος 

και κυκλικής οικονομίας κος Γεώργιος Κρεμλής, ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος κος Ιωάννης Μανιάτης, 

και ο Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης κος Λ. Κυρίζογλου. 

• Διαδικτυακή Εκδήλωση Κοπής πίτας ΕΕΔΣΑ για το 2021 

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021. 

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. 

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. 

 

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ 

• Ιούνιος 2018 Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Αειφόρου Διαχείρισης 

Αποβλήτων. 

• Ιούνιος 2018 Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ σε εκδήλωση της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ με τίτλο: 

«Συμβολή της κυκλικής οικονομίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη και τις επενδύσεις». 
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• Ιούνιος 2018 Συμμετοχή ΕΕΔΣΑ στην 12η Πανελλήνια Σύνοδο ΦΟΔΣΑ  

• Οκτώβριος 2018 Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στο Ecocity Forum – «Κυκλική Οικονομία στις Έξυπνες Πόλεις»  

Η ΕΕΔΣΑ παρουσίασε τις θέσεις της για το Σχέδιο Δράσης Κυκλικής Οικονομίας του ΥΠΕΝ και αντάλλαξε 

απόψεις με τους φορείς στον διάλογο με στόχο την διαμόρφωση ενός αναλυτικού οδικού χάρτη ενεργειών 

της χώρας. 

• Οκτώβριος 2018 Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Η ΕΕΔΣΑ παρουσίασε 

τις απόψεις της για τα υλικά συσκευασίας και την κυκλική οικονομία. 

• Απρίλιος 2019 Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στο 1ο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας του ΥΠΕΝ. 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.  

• Μάιος 2019 Toποθέτηση ΕΕΔΣΑ σε Εκδήλωση της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση με τίτλο «Από τα βουνά της 

Φυλής». 

• Νοέμβριος 2019, Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ σε Εκδήλωση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 

(ΙΜΧΑ), στην Θεσσαλονίκη, με θέμα την Κυκλική Οικονομία στο πλαίσιο των «Θεματικών Βραδιών» του 

Ιδρύματος. Η ΕΕΔΣΑ υπέβαλλε τις προτάσεις της για την επιτάχυνση της εφαρμογής του μοντέλου της 

κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. 

• Δεκέμβριος 2019, Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στο Urban Growth Conference 2019 που παρουσίασε τις θέσεις 

για την Αστική Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία. 

• Δεκέμβριος 2019, Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στο Επιστημονικό Επενδυτικό Φόρουμ «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ», πρωτοβουλίας Α – Εnergy. 

 

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ 

• Νοέμβριος 2019, Έναρξη Συναντήσεων  Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών Φορέων Κυκλικής 

Οικονομίας, κατόπιν πρόσκλησης του ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ  

κ. Κωνσταντίνου Αραβώση (πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις). 

• Δεκέμβριος 2019, Η ΕΕΔΣΑ προσκλήθηκε από Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ Χατζηδάκη και συμμετείχε στην 

τακτική συνάντηση περιβαλλοντικών φορέων/οργανώσεων. Σημαντικοί φορείς κατέθεσαν 

στον Υπουργό της 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 (έχουν πραγματοποιηθεί 7 συναντήσεις) 

• Iανουάριος 2021, Συνεργασία με την Γεν. Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ 

στα πλαίσια του Προγράμματος  LIFE PROWhIBIT “Prevent of Waste Crime by Intelligence Based 

Inspections”.  
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7. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΕΔΣΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΣΑ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

• Ιούνιος 2018 Συνάντηση με τον ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κο Ε. Καπετάνιο, στο πλαίσιο 

πρωτοβουλίας του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ για συστηματικές συναντήσεις με φορείς. Μεταξύ των θεμάτων που 

συζητήθηκαν: η λειτουργία των ΦΟΔΣΑ, η ανάγκη τιμολογιακής πολιτικής των Δήμων προς τους 

Πολίτες/Επιχειρήσεις με κίνητρα για την ανακύκλωση και αντικίνητρα για την ταφή, ο ρόλος της 

επιστημονικής κοινότητάς της ΕΕΔΣΑ ως σύμβουλος της Διοίκησης, η υλοποίηση των πολιτικών κυκλικής 

οικονομίας και η πορεία υλοποίησης των ΠΕΣΔΑ. 

• Ιούνιος 2018 Συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΙΤ κο Ν. Μαντζούφα. Συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η 

επικοινωνία για θέματα αξιοποίησης του θεσμού των ΣΔΙΤ όπου υπάρχει ωφελιμότητα και να αναδειχθούν 

οι καλές πρακτικές από τα  πραγματικά πρώτα αποτελέσματα των εν λειτουργία έργων ΣΔΙΤ. 

• Ιανουάριος 2019 Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τις «Ρυθμίσεις για την 

τιμολογιακή πολιτική της διαχείρισης απορριμμάτων με κίνητρα για την ανακύκλωση, τη διαλογή στην πηγή 

και την κυκλική οικονομία». 

• Σεπτέμβριος 2019 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ με τον νέο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος 

& Υδάτων του ΥΠΕΝ κ. Κ. Αραβώση. Στη συνάντηση αυτή αναπτύχθηκαν συνοπτικά οι βασικές προτάσεις της 

ΕΕΔΣΑ για την Κυκλική Οικονομία –η οποία αποτελεί μια εκ των αρμοδιοτήτων του νέου ΓΓ. 

• Σεπτέμβριος 2019 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ με το νέο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης 

Αποβλήτων του ΥΠΕΝ κ. Μ. Γραφάκο. Στην πολύ ουσιαστική συνάντηση αναπτύχθηκαν συνοπτικά οι βασικές 

προτάσεις της ΕΕΔΣΑ για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Στα ειδικότερα θέματα διαπιστώθηκε η 

συμφωνία των θέσεων της ΕΕΔΣΑ με τις προτεραιότητες που ανέπτυξε ο Γ.Γ. του ΥΠΕΝ. 

• Οκτώβριος 2019, Υποβολή Υπομνήματος Οδικού Χάρτη  Εναρμόνισης (Θεσμικό Πλαίσιο, ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ) με 

Νέες Αναθεωρημένες Οδηγίες για Τα Απόβλητα (Νέο Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας Της ΕΕ). 

• Φεβρουάριος 2020, Συνάντηση ΕΕΔΣΑ με στελέχη του τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ. 

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν θεσπισθεί στον τομέα της ανακύκλωσης 

και διαλογής στην πηγή, καθώς και τα κίνητρα και αντικίνητρα και το θεσμικό πλαίσιο της κυκλικής 

οικονομίας. 

• Μάρτιος 2020, Υποβολή Θέσεων ΕΕΔΣΑ στη Διαβούλευση του ΥΠΕΝ «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής 

Νομοθεσίας». 

• Απρίλιος 2020, Υποβολή Θέσεων ΕΕΔΣΑ περί του Νέου Σχέδιο Δράσης ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία. 

• Απρίλιος 2020, , Υποβολή Θέσεων ΕΕΔΣΑ περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 στο Εθνικό 

Δίκαιο. 

• Αύγουστος 2020, Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στη Διαβούλευση του ΥΠΕΝ για το Νέο ΕΣΔΑ. 

• Σεπτέμβριος 2020, Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στη Διαβούλευση του ΥΠΕΝ επί του σχεδίου νόμου για τα 

πλαστικά μιας χρήσης. 

• Δεκέμβριος 2020, Υποβολή Θέσεων ΕΕΔΣΑ για επιμέρους άρθρα του Σχεδίου Νόμου με τίτλο 

«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων 

Συμβάσεων». 

• Δεκέμβριος 2020, Θέσεις της ΕΕΔΣΑ επί του Σχεδίου Νόμου για την Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 

& 2018/852 για τα Απόβλητα & τις Συσκευασίες. 
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• Μάρτιος 2021, Υποβολή Θέσεων ΕΕΔΣΑ επί του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας 

Αποβλήτων. 

• Απρίλιος 2021, Υποβολή Απόψεων ΕΕΔΣΑ για το «Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική 

Οικονομία – Οδικό Χάρτη». 

• Ιούνιος 2021, Υποβολή Θέσεων ΕΕΔΣΑ στη Διαβούλευση του ΣΝ «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη 

διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 150/109) και για 

την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας  

(EE L 150/141)». 

 

8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• Οκτώβριος 2018  

Το νέο ΔΣ της ΕΕΔΣΑ με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών ενημέρωσης και δικτύωσης των μελών και 

φίλων της ΕΕΔΣΑ εγκαινίασε την νέα ιστοσελίδα της με σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, σε συνδυασμό με 

Πρόγραμμα Επικοινωνίας της ΕΕΔΣΑ, με συμμετοχή Χορηγών.  

• Δεκέμβριος 2018 Συνέντευξη του Προέδρου της ΕΕΔΣΑ Α. Κατσιάμπουλα και του Αντιπροέδρου 

 Γ. Ηλιόπουλου στο περιοδικό Water & Waste.  

• Φεβρουάριος 2019 

Δημιουργία Νέου εντύπου με τις  προτάσεις της ΕΕΔΣΑ για την αποτελεσματική εφαρμογή της Κυκλικής 

Οικονομίας στην Ελλάδα.  

• Οκτώβριος 2019 

Η ΕΕΔΣΑ εγκαινιάζει το νέο E-magazine, περιοδική έκδοση της ΕΕΔΣΑ με τίτλο CIRCULAR e3 News, που 

αποτελεί  ένα χρηστικό εργαλείο ενημέρωσης των μελών και φίλων της ΕΕΔΣΑ, για τις τρέχουσες και 

μελλοντικές εξελίξεις σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα και 

Διεθνώς. Tεύχη έως σήμερα: 7. Συντακτική Επιτροπή: .Κ. Μουστάκας, Α. Ζευγίτης, Α. Δεμερτζής, Α. Κόκκαλη. 

Αρθρογραφία από πολλά μέλη της ΕΕΔΣΑ. 

• Νοέμβριος 2019, Συνέντευξη του Προέδρου ΕΕΔΣΑ Α. Κατσιάμπουλα, στο περιοδικό ECOTEC. 

• Μάιος 2020, Συνέντευξη του Προέδρου ΕΕΔΣΑ Α. Κατσιάμπουλα, στο περιοδικό ECOPRESS. 

 

9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

Τακτική ενημέρωση των μελών της ΕΕΔΣΑ με Δελτία τύπου, Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις σχετικές με τη 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσω:  

- ενημερωτικών e-mail,  

- αναρτήσεων στην ιστοσελίδα ΕΕΔΣΑ &  

- αναρτήσεων στο Facebook που αφορούσαν την: 
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10. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ISWA 

Παρακάτω αναφέρονται οι Δράσεις της ΕΕΔΣΑ στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Διεθνή Φορέα 

International Solid Waste Association του οποίου η ΕΕΔΣΑ αποτελεί εθνικό μέλος.  

• Συμμετοχή πολλών στελεχών της ISWA στο 6ο Συνέδριο με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες 

Κυκλικής Οικονομίας: Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες» (Αθήνα, 27 και 28 

Φεβρουαρίου 2020), που έχει εκτενώς αναφερθεί ανωτέρω:  

• Ιούνιος 2019 Η ΕΕΔΣΑ παρευρέθηκε στην τακτική συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ISWA 

στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Α. Μαυρόπουλου. Στη συνάντηση 

συζητήθηκαν οι πτυχές της περαιτέρω συνεργασίας όπως η αναγκαιότητα μείωσης της ταφής αλλά 

και η συμβολή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στη διαχείριση των αποβλήτων με προοπτική η 

συνεργασία αυτή να κλιμακωθεί στην πορεία για το ερχόμενο συνέδριο της ΕΕΔΣΑ τον Φεβρουάριο 

του 2020 στην Αθήνα. 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ISWA 

• Στις 21/11/2018 ο Κος Δημήτρης Δερματάς εκπροσώπησε την ΕΕΔΣΑ στην ετήσια συνέλευση των 

εθνικών μελών της ISWA στην Kuala Lumpur, στην Μαλαισία.  

• Στις 27/09/2020 ο Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ Κος Α. Κατσιάμπουλας εκπροσώπησε την ΕΕΔΣΑ στην ετήσια 

συνέλευση των εθνικών μελών της ISWA μέσω τηλεδιάσκεψης.  

• Στις 03/10/2021 ο Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ Κος Α. Κατσιάμπουλας εκπροσώπησε την ΕΕΔΣΑ στην ετήσια 

συνέλευση των εθνικών μελών της ISWA, στην Αθήνα.  

 

11. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΕΔΣΑ  

• Σεπτέμβριος 2019, η ΕΕΔΣΑ εγκαινιάζει την Επιτροπή Φορέων Συνεργασίας, με συμμετοχή των:  

1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

2. ΠΑΣΕΠΠΕ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

3. ΣΒΠΕ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) 

4. ΙΝΣΕΤΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)  

5. ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ (ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) 

6. ΣΕΒΤ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)  

7. WWF (World Wide Fund for nature) 

8. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) 

9. ΣΕΠΑΝ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)   

10. ΕCOCITY 

Oι παραπάνω φορείς συμμετείχαν σε Τραπέζι Διαλόγου στο 6ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ. 

• Σεπτέμβριος 2020 & Σεπτέμβριος 2021, Συμμετοχή στην Δράση «Ιn Αction SDGS Week», 

διοργάνωσης QualityNet.  
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12.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΔΣΑ 

• Στελέχωση των 5 Γραμματειών των Αναπτυξιακών Τομέων Δράσης, καθώς και της Επιτροπής 

Βορείου Ελλάδος (ΕΒΕ) ΕΕΔΣΑ.  

o 09.05.2019 30 αξιόλογα μέλη και φίλοι της ΕΕΔΣΑ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για 

εθελοντική ενεργό συμμετοχή στο έργο και τις δράσεις της ΕΕΔΣΑ. Με τον τρόπο αυτό, έγινε 

πράξη ο αρχικός στόχος της διεύρυνσης της ΕΕΔΣΑ. Διοργανώθηκε στην Αθήνα συνάντηση 

γνωριμίας, ενημέρωσης και προγραμματισμού των Γραμματειών. Στην συνάντηση, έγινε 

παρουσίαση των προτάσεων της ΕΕΔΣΑ για την επιτάχυνση της προώθησης της κυκλικής 

οικονομίας,  από τον Πρόεδρο Α. Κατσιάμπουλα, ενώ ο Γ. Γ. Α. Παπαδάκης παρουσίασε την 

Οργανωτική Δομή των Τομέων και των Γραμματειών τους. 

o 23.09.2019 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. Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν 

13 μέλη της Επιτροπής Βορείου Ελλάδας (ΕΒΕ). 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. 

• Περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής θέσης εν μέσω οικονομικής κρίσης ώστε η λειτουργία της 

ΕΕΔΣΑ να είναι βιώσιμη στο μέλλον (λεπτομέρειες στον οικονομικό απολογισμό) 

• Αριθμός συνεδριάσεων ΔΣ: 16 

 


