
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Ενίσχυση Δικτύωσης με τον Διεθνή Φορέα ISWA  
στο τελευταίο ΔΣ της ΕΕΔΣΑ 

 

 
 

Μια ακόμη συνάντηση με εξαιρετικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε από τα μέλη του 
ΔΣ της ΕΕΔΣΑ στις 09.05.2019.  

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της ISWA (International Solid Waste 
Management Association) κ. Aντώνης Μαυρόπουλος ο οποίος ανέπτυξε στα μέλη του 
ΔΣ τις κύριες δράσεις της ISWA.  

Αποφασίστηκε:  

• η συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ τόσο στην Επιστημονική Επιτροπή όσο και στο ερχόμενο 
ΔΣ της ISWA στην Αθήνα στις 19-20 Ιουνίου με στόχο την ανταλλαγή απόψεων 
και την προώθηση συνεργατικών δράσεων.   

• Η φιλοξενία από την ΕΕΔΣΑ και η συν-διοργάνωση γεύματος εργασίας με την 
ISWA με θέμα  την 4η βιομηχανική επανάσταση στη διαχείριση των αποβλήτων. 

• Η συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην Γενική Συνέλευση της ISWA στο Bilbao της 
Ισπανίας στις 6 Οκτωβρίου.  

Τέλος, έγινε περαιτέρω συζήτηση και ανάπτυξη των οργανωτικών πτυχών του  
6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΔΣΑ που θα διεξαχθεί στο ΕΜΠ το Φεβρουάριο του 2020. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
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Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής ο κ. Α. Παπαδάκης και Πρόεδρος της 
Επιστημονικής Επιτροπής ο κ. Α. Ανδρεόπουλος. 

Μετά το τέλος της Συνάντησης ΔΣ ακολούθησαν άλλες δύο πολύ ενδιαφέρουσες και 
παραγωγικές συναντήσεις:  

• Η εναρκτήρια συνεδρίαση των Γραμματειών Τομέων ΕΕΔΣΑ καθώς και η  
 

• Συνεδρίαση Επιτροπής Έκδοσης του Νέου e- magazine της ΕΕΔΣΑ μετά από 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου αρμόδιου για θέματα επικοινωνίας Γ. Ηλιόπουλου. 

Η συνεδρίαση έγινε παρουσία του Πρόεδρου ΕΕΔΣΑ Α. Κατσιάμπουλα ο οποίος 
ευχαρίστησε όλα τα μέλη της επιτροπής για την σημαντική εθελοντική προσφορά τους 
και ειδικότερα τους: 

1. Κώστα Μουστάκα, Δρ. ΧΜ, μέλους της ΕΕΔΣΑ, που θα είναι επικεφαλής 

2. Αντώνη Ζευγίτη, μέλους της ΕΕΔΣΑ και εκδότη του περιοδικού Water @ Waste  

3. Αργύρη Δεμερτζή, δημοσιογράφο με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, και διαχειριστή 
του ECOPRESS, που καλύπτει το τεχνικό & περιβαλλοντικό ρεπορτάζ  

4.Αννα Κόκκαλη, υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης επιτροπής   

Αποφασίστηκε: 

1. η ημερομηνία πρώτης έκδοσης  10 Ιουλίου  

2. το περιεχόμενο, η τεχνική - εικαστική, δημοσιογραφική παρουσίαση  

3. η νομική υποστήριξη της έκδοσης από τον μέλος της ΕΕΔΣΑ  
Γ. Κωνσταντινόπουλο.  

 
 

Προχωράμε με νέες δράσεις επικοινωνίας μετά την νέα ιστοσελίδα που 
λειτούργησε το Δεκέμβριο 2018 και το νέο e-magazine που ξεκινά τον Ιούλιο 
2019, ετοιμάζουμε και επόμενες δράσεις από Σεπτέμβριο 2019! 

 

https://eedsa.gr/site/wp-content/uploads/2019/05/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-E%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%89%CE%BD.pdf

