
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 
 

Εκδήλωση της ΕΕΔΣΑ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
 

Η ΕΕΔΣΑ, σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ) και τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας,  στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και υπό την αιγίδα της HELEXPO-ΔΕΘ, 

οργανώνει: 

Συζήτηση με θέμα: «Κυκλική Οικονομία: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τη Βόρεια Ελλάδα»,  
135 λεπτά Συζήτηση σε μορφή πάνελ 

Την Δευτέρα 12/9/2022 και ώρα 15.00 έως 18.00,  

στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ι. Βελλίδης», Αίθουσα 3 (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)  

Στην εκδήλωση θα συζητηθούν οι προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρμογή και τα θετικά αποτελέσματα, 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, θα κάνει ο Πρόεδρός της Γ. Ηλιόπουλος.  

Στη συζήτηση  θα συμμετέχουν και θα τοποθετηθούν σε μορφή διαλόγου οι ακόλουθοι φορείς:  

1.ΥΠΕΝ ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Εμμ. Γραφάκος 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 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 

 

Προσκαλούνται τα μέλη & οι φίλοι της ΕΕΔΣΑ να παρευρεθούν στην εκδήλωση  

για να ενημερωθούν. 

Η ΕΕΔΣΑ (Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας επιστημονικός,  

Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που σήμερα αριθμεί πάνω από 580 μέλη και αποτελεί εθνικό μέλος του Διεθνούς 

Συνδέσμου για τη ΔΣΑ (ISWA). Τα μέλη της είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως Καθηγητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

στελέχη Υπουργείων και ΟΤΑ, στελέχη του ιδιωτικού τομέα, μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες, βιομηχανίες, 

οικολογικές οργανώσεις κλπ.) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Σκοπός της ΕΕΔΣΑ είναι η 

προώθηση της χρήσης των βέλτιστων μεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και η διάχυση 

της σχετικής επιστημονικής και τεχνικής γνώσης, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη συμβολή στη βιώσιμη 

ανάπτυξη και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο του ρόλου της η ΕΕΔΣΑ επιδιώκει συστηματικά την 

ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών για τα θέματα κυκλικής οικονομίας.   

 

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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