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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσίαση Προτάσεων ΕΕΔΣΑ
για Κυκλική Οικονομία σε 3 σημαντικές εκδηλώσεις
Η ΕΕΔΣΑ προσκλήθηκε τον Ιούνιο από τους διοργανωτές 3 σημαντικών εκδηλώσεων στο χώρο της κυκλικής
οικονομίας και αειφόρου διαχείρισης στέρεων αποβλήτων
1) του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Αειφόρου Διαχείρισης Αποβλήτων που είναι ένας ιδιαίτερα
επιτυχημένος διεθνής θεσμός που διοργανώνει το ΕΜΠ / Σχολή Χημικών Μηχανικών και φέτος έγινε στην
Νάξο 13-16 Ιουνίου.

Ο Προέδρος της ΕΕΔΣΑ Α. Κατσιάμπουλας προσκεκλημένος της καθ. ΕΜΠ Μ.Λοιζίδου παρουσίασε στην έναρξη του
συνεδρίου της προτάσεις ΕΕΔΣΑ για κυκλική οικονομία και συζήτησε τις εξελίξεις με σημαντικούς εκπροσώπους
διεθνών φορέων όπως ο Προέδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Βιοαερίου αλλά και οι εκπρόσωποι της ΕΕ κ.κ.Κρεμλής
και Kolar.
2) της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ «Συμβολή της κυκλικής οικονομίας στην επιχειρηματική
ανάπτυξη και τις επενδύσεις», Αθήνα, 18 Ιουνίου.
Ο Προέδρος της ΕΕΔΣΑ Α.Κατσιάμπουλας προσκεκλημένος του καθηγητή και επίτιμου προέδρου της ΕΕΔΣΑ
Κ.Αραβώση παρουσίασε τις προτάσεις ΕΕΔΣΑ για Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα καθώς και την λύση βιώσιμης
ανάπτυξης που μπορεί άμεσα η χώρα να πετύχει μέσα από την προώθηση της συν-επεξεργασίας στο πλαίσιο της
κυκλικής οικονομίας στην τσιμεντοβιομηχανία.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ κ. Κ. Χατζηδάκης και ο Γραμματέας Παραγωγικών
Τομέων κ. Β. Ξυπολητάς.
3) της 12ης Πανελλήνιας Συνόδου ΦΟΔΣΑ που διοργανώνει επίσης κάθε χρόνο επιτυχημένα το Δίκτυο
ΦΟΔΣΑ και έλαβε χώρα φέτος στην Θεσσαλονίκη 21 - 23 Ιουνίου

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Γ.Ηλιόπουλος παρουσίασε τις προτάσεις ΕΕΔΣΑ για Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα
που είναι σε συμβατότητα με τις νέες οδηγίες της ΕΕ για τα απόβλητα καθώς και το εθνικό σχέδιο δράσης του ΥΠΕΝ
για την κυκλική οικονομία .
Ο Προέδρος ΦΟΔΣΑ ΚΜ Μ. Γεράνης που είναι και πρεσβευτής θέσεων ΕΕΔΣΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απηύθυνε
χαιρετισμό στην έναρξη της Συνόδου .

Η ΕΕΔΣΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας επιστημονικός, Mη Kερδοσκοπικός Οργανισμός που σήμερα αριθμεί 533 μέλη. Είναι
μέλος του Διεθνούς Οργανισμού INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATION (www.iswa.org) και δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα αναπτύσσοντας σημαντικές συνεργασίες και σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας έμφαση στη συλλογή στοιχείων, τη μελέτη
και την επεξεργασία θέσεων για την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την προώθηση της κυκλικής
οικονομίας. Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΕΔΣΑ, ι στην ιστοσελίδα της: www.eedsa.gr

