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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΣΑ
με τον Πρόεδρο της ISWA

Στο πλαίσιο των συναντήσεων εργασίας του νέου ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων με σημαντικούς φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, της Αυτοδιοίκησης,
του Τεχνικού και Επιστημονικού Κόσμου, των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
και της Επιχειρηματικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκε στις 21.05.2018, συνάντηση
αντιπροσωπείας του ΔΣ (κκ. Α. Κατσιάμπουλας, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ, Α. Λουκάτος,
Εντεταλμένος Αντιπρόεδρος Τομέα Βιομηχανικής Συμβίωσης, και Ν. Σελλάς, Μέλος ΔΣ
της ΕΕΔΣΑ) με τον Πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού INTERNATIONAL SOLID WASTE
ASSOCIATION (ISWA), κ. Αντώνη Μαυρόπουλο.
Κύρια θέματα της συνάντησης ήταν η εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο φορέων ώστε
να είναι αξιοποιήσιμη για τα μέλη μας, καθώς και η προώθηση κοινών δράσεων, όπως με
τις καμπάνιες ενημέρωσης της ISWA για τη μείωση της ταφής των αποβλήτων, τη μείωση
των πλαστικών, την κυκλική οικονομία και την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.
Επίσης συζητήθηκαν οι επερχόμενες οργανωτικές αλλαγές της ISWA με την ενίσχυση του
ρόλου των Περιφερειακών Τμημάτων (RDN) και ο ρόλος της ΕΕΔΣΑ, καθώς και η
ενθάρρυνση μελών της ΕΕΔΣΑ να εγγραφούν στην ISWA με έκπτωση έως και 40%.
Τέλος κοινή ήταν η διαπίστωση ότι βασική προτεραιότητα της χώρας μας, στη συνέχεια της
πρόληψης και στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, είναι στην
παρούσα συγκυρία η εκτροπή των αποβλήτων από την ταφή μέσω καταρχάς της
ανακύκλωσης και συμπληρωματικά – συνδυαστικά της μέγιστης αξιοποίησης όλων των
διαθέσιμων βέλτιστων τεχνικών και τεχνολογιών.
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

