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Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η ΕΕΔΣΑ, σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική 

Συνέλευση και τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, και υπό την αιγίδα της HELEXPO-ΔΕΘ, οργάνωσε 

στις 12/9/2022  3-ώρη συζήτηση με θέμα: «Κυκλική Οικονομία: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τη 

Βόρεια Ελλάδα». 

Η  συζήτηση έλαβε χώρα παρουσία 100 και πλέον μελών και φίλων της ΕΕΔΣΑ,  σε μορφή πάνελ στο 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ι. Βελλίδης». Συζητήθηκαν από 7 εκπροσώπους της πολιτείας,   παραγωγικών, 

επιστημονικών  και  αυτοδιοικητικών φορέων οι προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρμογή, των εθνικών, 

περιφερειακών και δημοτικών σχεδιασμών που αφορούν στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και την 

Κυκλική Οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα.  

Τον συντονισμό της εκδήλωσης, εκ μέρους της ΕΕΔΣΑ, έκανε ο Πρόεδρός της Γ. Ηλιόπουλος, ενώ 

χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της HELEXPO-ΔΕΘ Τ. Τζήκας. 

Στη συζήτηση μετείχαν οι ακόλουθοι 7 φορείς:  

1.ΥΠΕΝ ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μ. Γραφάκος 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρος Ι. Καϊτεζίδης  

3. ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρος Μ. Γεράνης  

4. ΣΒΕ, Πρόεδρος Α. Σαββάκης  



5. ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πρόεδρος Γ. Τσακούμης  

6. Έπαρχος Schwäbisch Hall G. Bauer  

7. ΕΕΔΣΑ Εντ. Αντιπρόεδρος Ν. Μουσιόπουλος 

Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Γ. Ηλιόπουλος στο ξεκίνημα παρουσίασε στατιστικά στοιχεία από την 

πραγματική κατάσταση στη  διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία  σήμερα για  

1) την ταφή, την ανακύκλωση, την κυκλικότητα των πόρων, 

2) τις δρομολογημένες επενδύσεις 

3) τα εφαρμοζόμενα προγράμματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και τα εν λειτουργία 

πράσινα σημεία 

4) τα θεσμοθετημένα τέλη και την νομοθεσία και τα Εθνικά /Περιφερειακά/Δημοτικά Σχέδια. 

Επίσης, ανάφερε τους θεσμοθετημένους στόχους για το 2025, 2030 σε όλα τα ανωτέρω θέματα και τα 

οφέλη για την κοινωνία, περιβάλλον, οικονομία στην Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα από την επίτευξη 

των στόχων. 

Ο ΓΓΣΑΠ του ΥΠΕΝ Μ. Γραφάκος έκανε ένα σύντομο απολογισμό του έργου του ΥΠΕΝ τόσο στη 

νομοθεσία όσο και στον μεγάλο αριθμό σε δημοπρατήσεις νέων έργων για την εφαρμογή των 

σχεδιασμών και των προτεραιοτήτων των επόμενων μηνών. 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ΚΜ Ι. Καϊτεζίδης έθεσε οριζόντια θέματα που αφορούν στους Δήμους, όπως το 

μεγάλο ύψος του τέλους ταφής που θα πληρώσουν φέτος, τις αναγκαίες προϋποθέσεις σε προσωπικό 

και σε αρμοδιότητες για να ασκήσουν αποτελεσματικά τον ρόλο τους. 

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ΚΜ και Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Μ. Γεράνης, ανέλυσε τα δρομολογημένα 

μεγάλα έργα του ΦΟΔΣΑ για την επεξεργασία και ανάκτηση ανακυκλωσίμων στην ΠΚΜ και τα θετικά 

αποτελέσματα για το περιβάλλον από την υλοποίησή τους, καθώς και τις απαιτήσεις για 

αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση των υπολειμμάτων επεξεργασίας. 

Ο Πρόεδρος του ΣΒΕ Α. Σαββάκης ανέφερε τα οφέλη για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

την ανάγκη κατάρτισης στελεχών εργαζομένων για να καλυφθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων για 

την εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας. 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ΤΚΜ Γ. Τσακούμης έθεσε τις προϋποθέσεις για σωστή κατάρτιση και τον ρόλο 

που μπορεί να διαδραματίσει το ΤΕΕ σε συνδυασμό με την ανάγκη τεχνικών προτύπων -

προδιαγραφών σε θέματα κυκλικής οικονομίας. 

Ο Έπαρχος του Schwäbisch Hall G. Bauer σε μαγνητοσκοπημένο video ανέλυσε διεξοδικά το 

παράδειγμα της κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων στην επαρχία του με πληθυσμό 200.000 κατοίκους 

και αποτελέσματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή άνω του 50% και ταφή μηδενική λόγω 

ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμματικών συμμείκτων. 



Τέλος, ο Εντ. Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων της ΕΕΔΣΑ Καθ. Ν. Μουσιόπουλος ανέλυσε τις προτάσεις 

της ΕΕΔΣΑ για δημιουργία κινήτρων/αντικινήτρων σε όλο το φάσμα της κυκλικής οικονομίας. Επίσης, 

ανέπτυξε τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων με καφέ 

κάδους από τους Δήμους/Πολίτες αλλά και των δυνατοτήτων ορθολογικής διαχείρισής 

τους  με   επιτόπια μηχανική κομποστοποίηση σε εστιασμένους μεγάλους παραγωγούς (π.χ. 

εστιατόρια σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.λπ.). 

Η συζήτηση έκλεισε με προτάσεις για κοινή συνεργασία των φορέων το επόμενο διάστημα με το ΥΠΕΝ 

που έχει σημαντική συμβολή στο θέμα. 

 


