
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

 
3μηνιαίος προγραμματισμός Δράσεων στη Συνεδρίαση του ΔΣ  

της ΕΕΔΣΑ στις 31 Μαρτίου 2022 
 

 

 

 
Την Πέμπτη 31/03/2022, κατά τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΣΑ, που έλαβε χώρα 

μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκαν θέματα προγραμματισμού δράσης των επόμενων τριών (3) μηνών 

και ειδικότερα δρομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

➔ Πρόταση Κινήτρων/Αντικινήτρων προς ΥΠΕΝ-ΥΠΕΣ 

Εντός Απριλίου, θα προετοιμαστεί  με τη συμβολή των Σ. Γεωργιάδη Μέλους ΔΣ και  

Κ. Ψωμόπουλου, αναπληρωματικού Μέλους ΔΣ ΕΕΔΣΑ, η  τελική πρόταση της ΕΕΔΣΑ προς το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εσωτερικών.  

 

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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Η τελική πρόταση θα βασιστεί στην προεργασία της επιτροπής με συντονιστή  τον εντεταλμένο 

Αντιπροέδρο Καθ. Ν. Μουσιόπουλο και τα μέλη του Δ.Σ.  Σ. Κουλουμούνδρα, Ε. Μπαρογιάννη 

και Χ. Νικολουδάκη,   

➔ Σύμφωνο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και ΕΕΔΣΑ:  

Θα ολοκληρωθεί το περιεχόμενο του συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕΔΣΑ και το τρίτο 

πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας σε αριθμό φοιτητών, το ΠΑΔΑ και θα προωθηθεί προς 

υπογραφές, με πρωτοβουλία του αν. Μέλος του ΔΣ ΕΕΔΣΑ, Καθ. Κ. Ψωμόπουλου. 

➔ Συνέδριο  ΕΕΔΣΑ  

Δρομολογούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διεξαγωγή του 7ου Διεθνούς 

Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ στα ιστορικά κτίρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων 

στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2022 με τη συνεργασία του Καθ. Α. Ανδρεόπουλου, Προέδρου της 

Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου & Προέδρου του Επιστημονικού & Τεχνικού 

Συμβουλίου της ΕΕΔΣΑ, του κ. Κ. Μουστάκα, Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του 

Συνεδρίου και Γεν. Γραμματέα της ΕΕΔΣΑ και των μελών των σχετικών επιτροπών. 

Η προθεσμία για υποβολή περιλήψεων είναι στις 9 Μαΐου 2022 στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 

(https://conference2022.eedsa.gr).  

Παράλληλα, πραγματοποιείται ο οικονομικός προγραμματισμός από το Μέλος του Προεδρείου 

της ΕΕΔΣΑ-Ταμία Χ. Νικολουδάκη.  

Σημειώνεται ότι τα χορηγικά πακέτα είναι επίσης διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους:  

https://eedsa.gr/site/wp-content/uploads/2022/03/Xorigika-paketa-7th-HSWMA-Conf.pdf  

➔ Επιτροπή 18 Φορέων Συνεργασίας για το Συνέδριο ΕΕΔΣΑ: 

Με πρωτοβουλία του Προέδρου Γ. Ηλιόπουλου και του Αντιπροέδρου Μ. Γεράνη συζητήθηκαν 

οι θεματικές των τραπεζιών διαλόγου, οι οποίες και θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα.  

Το έργο της επιτροπής είναι σημαντικό και ο στόχος φιλόδοξος, ώστε μετά και την τελική 

διαβούλευση στο πλαίσιο του συνεδρίου, να υπάρχουν προτάσεις γόνιμες και δημιουργικές που 

θα κατατεθούν από κοινού στους φορείς της πολιτείας για να υποβοηθηθεί η προσπάθεια της 

χώρας για δυναμικής προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την εφαρμογή των σχετικών 

σχεδίων.    

➔ Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΔΣΑ  

Εντός των επόμενων τριών μηνών, αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής 

Διαβούλευσης με Πρόεδρο τον Α.. Παπαδάκη και δυο εκπροσώπους του ΔΣ, την Ε. Μπαρογιάννη 

και το Χ. Νικολουδάκη, καθώς και τους πρώην προέδρους της ΕΕΔΣΑ Α. Μαυρόπουλο και  

Α. Κατσιάμπουλα.  
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