
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Ενημέρωση των μελών των Γραμματειών της ΕΕΔΣΑ για τον προγραμματισμό των 

δράσεων της ΕΕΔΣΑ & τις εξελίξεις του τελευταίου τριμήνου 
 

 

 

Η δεύτερη συνάντηση των μελών των γραμματειών των πέντε (5) τομέων της ΕΕΔΣΑ (Βιώσιμης 

Βιομηχανικής Πολιτικής, Γαλάζιας Κυκλικής Οικονομίας, Καινοτομίας & Τεχνολογιών, Νομοθεσίας  

& Διακυβέρνησης, Επικοινωνίας & Διασύνδεσης) έλαβε χώρα διαδικτυακά την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023. 

Τα μέλη και οι φίλοι της ΕΕΔΣΑ που συμμετέχουν στις γραμματείες ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο  

κ. Γ. Ηλιόπουλο για: 

• Το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο: «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική 

Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των 

υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και ενίσχυση της υδατικής πολιτικής» 

και τις σχετικές προτάσεις της ΕΕΔΣΑ 
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•  Το Σύμφωνο «Forum Κυκλικών Πόλεων» για τη διαχείριση αποβλήτων ως πόρων που αναμένεται 

να συσταθεί και λειτουργήσει στο άμεσο μέλλον με το συντονισμό της ΕΕΔΣΑ με την συμμετοχή 

8 φορέων και τη συμμετοχή / αιγίδα των Γενικών Γραμματειών του ΥΠΕΝ και του ΥΠΑΝΕ. 

• Την προκαταρκτική διαβούλευση με την αγορά που εκκίνησε το ΥΠΕΝ για την αξιοποίηση των 

εναλλακτικών καυσίμων και ενεργειακών υπολειμμάτων. Ο Kαθ. Κ. Ψωμόπουλος, Aν. μέλος ΔΣ - 

μέλος ΕΤΣ ΕΕΔΣΑ, ενημέρωσε για τους βασικούς άξονες των προτάσεων της ΕΕΔΣΑ που θα 

υποβληθούν στη διαβούλευση μετά από σχετική επεξεργασία σε Ειδική Επιτροπή της ΕΕΔΣΑ.  

Ο Γεν. Γραμματέας της ΕΕΔΣΑ, κ. Κ. Μουστάκας υπενθύμισε τις προσεχείς εκδηλώσεις της ΕΕΔΣΑ που 

περιλαμβάνουν: 

• την εκδήλωση Κοπής Πίτας της ΕΕΔΣΑ, σε συνεργασία με τον ΠΑΣΕΠΠΕ, την Πέμπτη 16 Μαρτίου 

και ώρα 19.00 στο Νεοκλασικό Κτήριο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» του Πανεπιστήμιου Αθηνών στην 

οποία και καλούμε όλα τα μέλη και φίλους μας να παρευρεθούν. 

• Την Εκδήλωση-Συζήτηση Panel της ΕΕΔΣΑ στο πλαίσιο της Έκθεσης Verdetec το Σάββατο  

18 Μαρτίου και ώρα 14.00 στο Εκθεσιακό κέντρο με θέμα: «Η εφαρμογή οικονομικών 

εργαλείων για την επιτυχή μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία» και 

Τέλος, τα μέλη του ΔΣ της ΕΔΔΣΑ είχαν την ευκαιρία να ακούσουν με ενδιαφέρον  τις σκέψεις και τις 

ιδέες των μελών των Γραμματειών προκειμένου να βελτιώσουν τη λειτουργία των Τομέων και να 

αξιοποιήσουν πιο δημιουργικά την ανιδιοτελή προσφορά των μελών των Τομέων. Η επόμενη 

συνάντηση ορίστηκε για την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2023. 

  


