
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τηλεδιάσκεψη Αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ με τον  

Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ  

& Ενημέρωση για τις Προτεραιότητες 2022 

  

  
 

Την Παρασκευή 26/11/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη  αντιπροσωπείας του νέου ΔΣ 

της ΕΕΔΣΑ με τον Γ.Γ. Συντονισμού Αποβλήτων  του ΥΠΕΝ κ. Μ. Γραφάκο  

Από πλευράς ΕΕΔΣΑ συμμετείχαν ο νέος Πρόεδρος Γ. Ηλιόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Μ. 

Γεράνης, o Πρόεδρος του Επιστημονικού & Τεχνικού Συμβουλίου, Α. Ανδρέοπουλος, ο 

Γενικός Γραμματέας Κ. Μουστάκας, ο Ταμίας Χ. Νικολουδάκης και ο Τομεάρχης Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας και μέλος ΔΣ Σ. Κουλουμούνδρας. 

Στη συνάντηση αυτή ο ΓΓ ΣΑΠ του ΥΠΕΝ  παρουσίασε τις προτεραιότητες του ΥΠΕΝ για το 

2022 όσον αφορά στην εφαρμογή της Νομοθεσίας και των Εθνικών Σχεδιασμών με έμφαση 

στο Πληρώνω όσο Πετάω, το Τέλος Ταφής, την Διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων, την 

Ενεργειακή Αξιοποίηση για την μείωση της ταφής.  

Ο ΓΓ ΣΑΠ ενημέρωσε ότι η συνεργασία του ΥΠΕΝ με το νέο ΔΣ της ΕΕΔΣΑ θα είναι συστηματική 

και σε μεγάλο εύρος, καθώς η ΕΕΔΣΑ είναι φορέας με διεπιστημονική προσέγγιση και 

εκπροσώπηση  μεγάλου  φάσματος των επιστημόνων και επαγγελματιών στη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα.   

Ο Πρόεδρος και τα μέλη Διοίκησης της ΕΕΔΣΑ επιβεβαίωσαν την διάθεση της ΕΕΔΣΑ να 

συμβάλει στο έργο της Πολιτείας θεσμικά ως επιστημονικός φορέας σε θέματα Kυκλικής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
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Οικονομίας, με έμφαση στην ορθή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου, που 

έχει ως προτεραιότητα την Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση που έχει 

ανάγκη η χώρα μας, καθώς υστερεί σε όλους τους δείκτες. 

Συζητήθηκαν όλα τα πεδία που η ΕΕΔΣΑ μπορεί να συνεισφέρει με θέσεις και προτάσεις, 

όπως η διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων, τα συστήματα πληρώνω όσο πετάω κοκ. 

Τέλος, συμφώνησαν πως το επερχόμενο συνέδριο της ΕΕΔΣΑ στο τέλος του Σεπτεμβρίου 

του  2022 θα αποτελέσει ευκαιρία για κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων για την σωστή 

εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα.  

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με καθορισμό των θεμάτων για  περαιτέρω συνεργασία σε 

τεχνική συνάντηση εργασίας τον Ιανουάριο 2022. 

 

 


