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Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022 

 

 Δελτίο Τύπου  

ΕΕΔΑΔΠ: Δράσεις για το Περιβάλλον  

 

Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων Δανείων και Πιστώσεων (ΕΕΔΑΔΠ) 

αναπτύσσει ένα πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, πέραν των αντίστοιχων δράσεων 

που αναλαμβάνουν τα Μέλη της. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε δύο πρωτοβουλίες 

για τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών Αττικής και Βόρειας Εύβοιας. Ειδικότερα η 

ΕΕΔΑΔΠ πραγματοποίησε: 

Α. Δωρεά προς το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ προκειμένου να ενισχύσει τις 

πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Σωματείο σε συνέχεια των καταστροφικών πυρκαγιών 

που έπληξαν τη χώρα μας το καλοκαίρι του 2021. Συγκεκριμένα, η δωρεά της ΕΕΔΑΔΠ 

θα αξιοποιηθεί από τον ΔΕΣΜΟ για την ενίσχυση δύο Συλλόγων Εθελοντών 

Πυροσβεστών που δραστηριοποιούνται στην Αττική και στη Βόρεια Εύβοια. Με τη 

δωρεά θα καλυφθούν οι ανάγκες των Συλλόγων ΕΔΑΣΑ -  Εθελοντές Δασοπυροσβέστες 

Αττικής και ΣΕΔΔΕ - Εθελοντές Δασοπυροσβέστες Λίμνης Ευβοίας για τον ακόλουθο 

εξοπλισμό:  

● Αγορά οχήματος 4Χ4 για την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της 

ομάδας ΣΕΔΔΕ.    

● Προμήθεια 12 ασυρμάτων για τον ΕΔΑΣΑ για την αναβάθμιση του 

επικοινωνιακού δικτύου της ομάδας. 

Β. Δενδροφύτευση με τη συμμετοχή εργαζομένων των εταιρειών Μελών της Ένωσης, 

σε αναδασωτέα περιοχή στον Υμηττό. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 

2022, η ΕΕΔΑΔΠ, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Αναδάσωσης 

Υμηττού (ΣΠΑΥ) και τον εθελοντικό οργανισμό Let’s Do it Greece,  ολοκλήρωσε 

τριήμερη δράση δενδροφύτευσης με τίτλο 'ΕΕΔΑΔΠ Green | 1000 Trees'.  Στόχος της 

δράσης ήταν οι εργαζόμενοι του κλάδου των εταιρειών διαχείρισης να φυτέψουν 

1000 δέντρα σε αναδασωτέα περιοχή στον Υμηττό. Στη δράση συμμετείχαν 200 και 

πλέον εργαζόμενοι των εταιρειών μελών της ΕΕΔΑΔΠ, με τις οικογένειες και τα παιδιά 

τους. Η πρωτοβουλία έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους εργαζόμενους του κλάδου 

και σχεδιάζεται να συνεχιστεί με παρόμοιες δράσεις στο μέλλον.  Παρόντες στη 

http://www.eedadp.com/
https://eedadp.com/
https://www.desmos.org/el/
https://www.edasa.gr/
https://www.facebook.com/groups/1067980229924493/
https://spay.gr/
https://letsdoitgreece.org/
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δράση ήταν ο πρόεδρος της ΕΕΔΑΔΠ κ. Αναστάσιος Πανούσης καθώς και ο 

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελληνικού-

Αργυρούπολης και Πρόεδρος ΣΠΑΥ κ. Βασίλειος Κρητικός, οι οποίοι ευχαρίστησαν 

τους συμμετέχοντες για την πολύτιμη βοήθεια τους στο έργο αναδάσωσης της 

περιοχής.  Ο κ. Πανούσης ανέφερε χαρακτηριστικά: “Αυτή η δράση είναι η αρχή 

αντίστοιχων πρωτοβουλιών της Ένωσης για το περιβάλλον, η οποία πραγματοποιείται 

με την ενεργή συμμετοχή των εργαζόμενων των εταιρειών Μελών μας. Στηρίζουμε 

τον εθελοντισμό, ευχαριστούμε όλους και όλες για τη θερμή ανταπόκριση στην 

πρόσκλησή μας και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε το έργο της ΕΕΔΑΔΠ σε αυτόν τον 

τομέα.” 

 

Παραλαβή οχήματος - δωρεά ΕΕΔΑΔΠ προς ΣΕΔΔΕ . Από Αριστερά προς τα δεξιά: 

Λουκάς Τσαμπάνης Πρόεδρος ΣΕΔΔΕ, Έμιλυ Κερν Γενική Διευθύντρια ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ, 

Βαλεντίνα Βιτάλη Υπεύθυνη Έργου ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ, Γιάννης Τριανταφύλλου Μέλος 

ΣΕΔΔΕ. Μέγαρα, 4 Φεβρουαρίου 2022 

http://www.eedadp.com/
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Οι εργαζόμενοι των εταιρειών Μελών της Ένωσης με τις οικογένειές τους κατά τη 

διάρκεια της δενδροφύτευσης στον Υμηττό. Πρόποδες Υμηττού, 6 Φεβρουαρίου 

2022. 

 

 

Σχετικά με το ΔΕΣΜΟ: Ο ΔΕΣΜΟΣ αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο που 

λειτουργεί ως αποτελεσματικός και αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική 

προσφορά στην Ελλάδα. Συνεργάζεται στενά με δωρητές του ιδιωτικού τομέα και 

στηρίζει πάνω από 800 φορείς και κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα. 

http://www.eedadp.com/

