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                                           ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Όνομα: Γεωργοδημοσθένης 
Επώνυμο: Ζαχαρόπουλος 
Ημ/νία γέννησης: 11-10-1959 
Τόπος γέννησης: Καλαμάτα 
Διεύθυνση: Αγ. Παρασκευής 47 Χαϊδάρι  
Τηλέφωνο: 2112129201,2132148461,6974110766 
e-mail: zaxaropoulosg@gmail.com 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: εκπληρωμένες  
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά 
Επάγγελμα: Μόνιμος υπάλληλος στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού 
Αττικής  
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Απόφοιτος του  μεταπτυχιακού  τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, με  
τίτλο «Στρατηγικές διαχείρισης περιβάλλοντος» του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου  Αθηνών 
 
Απόφοιτος (ΤΕΙ) Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας της σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.   
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
2018 - 2015 Προϊστάμενος του τμήματος Έρευνας, Καινοτομίας και 

Ευρωπαϊκών    Προγραμμάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Έρευνα, 

Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  του Ειδικού Διαβαθμιδικού 

Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α) 2015 - 2010  Προϊστάμενος του 

τμήματος λογιστηρίου και ελέγχου της Δ/νσης   Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Ε.Δ.Σ.Ν.Α 

2010  -  2008  Προϊστάμενος του τμήματος εκπαίδευσης και προσωπικού της 

Δ/νσης   Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α 

2008  - 2003  Προϊστάμενος του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών  Υπηρεσιών. 

2003  -  2000   Προιστάμενος στο τμήμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α και 

Αναπληρωτής Διευθυντής της ίδιας Δ/νσης. 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Οκτώβριος 2013 Πιστοποιητικό παρακολούθησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
με θέμα: «Ο έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

Ιούλιος 2009 πρόγραμμα επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και πιστοποιητικό παρακολούθησης με θέμα 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες και Κατάρτιση σε 
προηγμένες Δεξιότητες στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

 Φεβρουάριος 2004 πρόγραμμα επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και πιστοποιητικό παρακολούθησης 
με θέμα: «Εφαρμογή της Νομοθεσίας στις προμήθειες των Δήμων». 

Οκτώβριος 2003 πρόγραμμα επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και πιστοποιητικό παρακολούθησης με θέμα: 
«Οικονομικό διαχειριστικό Σύστημα των Δήμων». 

 

ΓΛΩΣΣΕΣ 
 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας  
 
ΓΝΩΣΗ Η/Υ 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Είμαι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου εργαζομένων 
στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α από το έτος 2011, όπου εκλέγομαι μέχρι σήμερα με την 
παράταξη «Συνεργασία εργαζομένων στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α» πετυχαίνοντας 
ποσοστά εκλογής που ανέρχονται στο 53%, εξασφαλίζοντας απόλυτη 
πλειοψηφία της παράταξης μας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από το 2011 έως 
σήμερα εκλέγομαι πρώτος σε ψήφους υποψήφιος στο Διοικητικό Συμβούλιο 
εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ. Είμαι αντιπρόσωπος στην ΠΟΕ-ΟΤΑ μέχρι τις 
επόμενες εκλογές της Ομοσπονδίας ήτοι έως το 2021. Η ενασχόληση μου με 
τα συνδικαλιστικά των εργαζομένων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α ξεκίνησε το έτος 1993 και 
μου παρείχε πρόσθετη εμπειρία και για τα θέματα διαχείρισης των 
απορριμμάτων. Την εμπειρία  αυτή βοήθησε ακόμα περισσότερο η απόκτηση 
του  μεταπτυχιακού μου, με  τίτλο «Στρατηγικές διαχείρισης περιβάλλοντος» 
από το τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου  Αθηνών. Έχω παραχωρήσει σειρά συνεντεύξεων 
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών και έχω συμμετάσχει σε τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές συζητήσεις σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρω: στις 4-12-2018 εισηγήθηκα το θέμα των 
απορριμμάτων στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στην θεματική ενότητα 
περιβάλλον-χωροταξία-απορρίμματα, στις 19-06-2018 συμμετείχα στην 
τηλεοπτική εκπομπή στο ALERT TV με θέμα “Η Αττική στα πρόθυρα 
περιβαλλοντικού χάους”, στις 14-06-2018 παραχώρησα συνέντευξη στην 
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εφημερίδα Φιλελεύθερος με τίτλο “σε αδιέξοδο οδηγεί ο κατά φαντασία 
σχεδιασμός της Δούρου στα απορρίμματα”,  στις 03-10-2018 συμμετείχα σε 
ραδιοφωνική εκπομπή στο σταθμό 94,3 με αφορμή δημοσιεύματα του 
έντυπου τύπου για την χωροθέτηση ΧΥΤΥ σε λατομεία, στις 03-07-2018 
τοποθετήθηκα στην συνεδρίαση της ΠΕΔΑ για την εξάντληση των χώρων του 
ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής και την επικινδυνότητα της τοποθέτησης 
απορριμμάτων πάνω στα απορρίμματα στον υπό αποκατάσταση χώρο του 
ΧΥΤΑ Φυλής. Τον Μάρτιο του 2018 παραχώρησα συνέντευξη στο 
αυτοδιοικητικό μέσο ενημέρωσης myota σχετικά με την καταιγίδα που έρχεται 
στο θέμα των σκουπιδιών λόγω ανεπάρκειας και ατολμίας της Διοίκησης του 
ΕΔΣΝΑ να χωροθετήσει. Στο ίδιο μέσο ενημέρωσης είχα παραχωρήσει 
συνέντευξη σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος   για 
τροποποίηση του Ν. 2939/2001 περί εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Τον Δεκέμβριο του 2016 συμμετείχα και 
τοποθετήθηκα σε συνέντευξη τύπου που είχε διοργανώσει η  ΚΕΔΕ για την 
διαχείριση των απορριμμάτων.      
 
 
 


