
 
ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

A- ΔΝΔRGY INVESTMENTS FORUM 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ/ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟΤΜ  

«EΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» 
24- 25 Ιοςνίος 2015, ξενοδοσείο, Divani Caravel   

 
Ππώηη Μέπα, Σεηάπηη 24 Ιοςνίος 2015 

10.40-11.20: Δγγπαθή ςνέδπων  

11.30-12.45:   Άνοιγμα επγαζιών ζςνεδπίος  

 θ . Γηάλλεο Σζηξψλεο, Αλαπιεξσηήο  Τπνπξγφο Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

 θ. Πάλνο Καξβνχλεο, Δπηθεθαιήο Αληηπξνζσπείαο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα 

 Δθπξφζσπνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
(αλακέλεηαη ην φλνκα ηνπ εθπξνζψπνπ) ε/θαη Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δλέξγεηαο ηεο Κνκηζηφλ 

 θ. Απφζηνινο Αιεμφπνπινο, Γεληθφο Γξακκαηέαο  Δλέξγεηαο θαη Οξπθηψλ Πφξσλ  

 θ. Γηψξγνο Σζίπξαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλαπηπμηαθήο 
πλεξγαζίαο,  Yπνπξγείν Δμσηεξηθψλ  

 θ. Αιέμεο Υαξίηζεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο  Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΑ 

 Άιινη ραηξεηηζκνί 

12.45- 14.30:  Ππώηο Πάνελ:   Δνεπγειακέρ ςποδομέρ  

 Α΄ μέπορ:  Η ανάπηςξε ηυν ΑΠΔ  

Θεμαηολογία: Σν βέιηηζην  ελεξγεηαθφ κείγκα  γηα ηελ Διιάδα θαη ν επαλαζρεδηαζκφο, κε γλψκνλα 

ηελ ηξέρνπζα  νηθνλνκηθή  ζπγθπξία. Ζ πξννπηηθή αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη ε νπζηαζηηθή ιχζε ηεο ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ησλ λεζηψλ. Οη θνηλνί  επξσπατθνί ζηφρνη 

βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ θαη δηαζπλδέζεσλ, κεγαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ εγρψξησλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ θαη  ζπλέρηζεο ησλ πξάζηλσλ ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ.  Ζ ζηξαηεγηθή θαη ην επελδπηηθφ 

πξφγξακκα ηεο ΓΔΖ. H ζπλχπαξμε ηνπ ιηγλίηε κε ηηο ΑΠΔ θαη ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κέρξη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηηο ΑΠΔ. Σα ζπλ θαη ηα πιελ ζε ζρέζε κε ηελ κεγαιχηεξε  αμηνπνίεζε  ηνπ 

ιηγλίηε θαη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ ηδησηψλ. Ο ξφινο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ κεγαιχηεξε 

δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. Ο ξφινο ησλ Γηαρεηξηζηψλ ηεο Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο (DSOs) ζηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ γηα ηηο ΑΠΔ θαη νη  αλαγθαίεο επελδχζεηο γηα ηε 

κεηάβαζε ζηα   «Δπθπή» δίθηπα (Smart Grids).  Σν ελ εμειίμεη επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Σν αλαζεσξεκέλν 10εηέο επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΓΜΖΔ), ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επελδχζεψλ ηνπ θαη ε πξφνδνο ζηα  

έξγα  δηαζχλδεζεο ησλ Κπθιάδσλ θαη ηεο Κξήηεο κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα.   

Σςμμεηοσέρ: Δθπξφζσπνο Γηνίθεζεο ΓΔΖ, θ. Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ,  Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
ΓΔΓΓΖΔ (Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο), θ. Αλαζηάζηνο Γθαξήο, 
Πξφεδξνο ΛΑΓΖΔ, Δθπξφζσπνο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΡΑΔ (o πξφεδξνο ε ν αληηπξφεδξνο), 
Δθπξφζσπνο ηεο Γηνίθεζεο ε/θαη ηεο Γηεχζπλζεο έξγσλ ΑΓΜΖΔ, άιιεο ζπκκεηνρέο.  

 
Β΄ μέπορ: Φςζικό αέπιο, αζθάλεια εθοδιαζμού, εξοικονόμεζε, πεπιβάλλον, 
μεηαηποπή καςζηήπυν πεηπελαίος ζε θςζικού αεπίος.  

Θεμαηολογία:  Σα έξγα Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Δλδηαθέξνληνο ηεο ΓΔΠΑ, ε πξψηε θάζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ 

θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ απηνθίλεζε, ην πξφγξακκα αλάπηπμεο ησλ  Δηαηξεηψλ Παξνρήο Αεξίνπ, 
πξνγξακκαηηδφκελεο λέεο ζπλδέζεηο θαη ην πξφγξακκα κεηαηξνπήο θαπζηήξσλ πεηξειαίνπ 
ζε θπζηθνχ αεξίνπ.  
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Σςμμεηοσέρ: εθπξφζσπνο ΔΠΑ Αηηηθήο, άιιεο ζπκκεηνρέο. 

14.30- 15.15:   Δλαθπύ γεύμα   
 

15.15- 16.15: Γεύηεπο Πάνελ: Υπημαηοδόηηζη ενεπγειακών ςποδομών:  

Ππόγπαμμα Γιούνκεπ, νέο ΔΣΠΑ και δςναηόηεηερ αξιοποίεζερ εςπυπαφκών κονδςλίυν, άλλα 
σπεμαηοδοηικά επγαλεία. 

Δθπξφζσπνο  Γεληθήο  Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο  ΔΔ, Δθπξφζσπνο Enterprise 

Greece, ΤΠΑΠΔΝ (Γηεχζπλζε ΔΠΠΔΡΡΑ), θ. Βηθησξία σηεξηάδνπ, Γηεπζχληξηα Δπξσπατθψλ 

ρέζεσλ θαη πληνλίζηξηα Παθέηνπ Γηνχλθεξ, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, εθπξφζσπνη ηξαπεδψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, θ. Γηψξγνο Κχξηζνο επξσβνπιεπηήο, εθπξφζσπνο Δπξσπατθνχ 

Δπελδπηηθνχ Σακείνπ, εθπξφζσπνο ΗFC, άιιεο ζπκκεηνρέο. 

Παποςζιάζειρ νέυν έπγυν/επενδςηικών ππογπαμμάηυν  

(Έργα Αντλησιοταμίεσσης, άλλα έργα) 

16.15-18.30:     Tπίηο Πάνελ:  Δπενδύονηαρ ζηιρ ΑΠΔ 

Διζαγωγική ομιλία: Δθπξφζσπνο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ΤΠΑΠΔΝ 

Παποςζίαζη: θ. άββαο ετκαλίδεο, Πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Αλαλεψζηκσλ 
Πεγψλ Δλέξγεηαο (EREF), πληνληζηήο Διιεληθνχ πλδέζκνπ Ζιεθηξνπαξαγσγψλ απφ 
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΔΖΑΠΔ) 

Παπέμβαζη:   θ. Γηάλλεο εθάθεο, βνπιεπηήο 

 Α΄ μέπορ: Αιολική ενέπγεια  

Θεμαηολογία:  Ζ ζεκεξηλή αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηνπ θιάδνπ ησλ αηνιηθψλ. Σα πεξηζψξηα θαη νη 
πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζηα επφκελα ρξφληα.  Ζ εγθαηαζηεκέλε  ηζρχο, ε  απφθιηζε απφ ηνπο  
ελδηάκεζνπο εζληθνχο ζηφρνπο ζηα πιαίζηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ «20-20-20». Ζ ζπκβνιή  ηεο 
αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ αιιαγή  ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ ηεο ρψξαο. Σν ππφ δηακφξθσζε 
θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα κεηά ην 2017. Δπελδχζεηο ζηα αηνιηθά, 
ρξεκαηνδνηηθά θξηηήξηα θαη δπλαηφηεηεο.  

Διζαγυγικέρ παπαηεπήζειρ: θ. Γηάλλεο Σζηπνπξίδεο, Πξφεδξνο ΔΛΔΣΑΔΝ 

Σςμμεηοσέρ*:  Δθπξφζσπνο ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο,  θ. Βαζίιεο πειησηφπνπινο, Γεληθφο Γηεπζπληήο 
Gamesa Hellas, εθπξφζσπνο ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ, Protergia, άιιεο ζπκκεηνρέο. 

 Β΄ μέπορ: Μικπά ςδποελεκηπικά  
 

Θεμαηολογία:   Ο ξφινο ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ  ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ, ζηελ 
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε  θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

Παποςζίαζε: θ. Κσλζηαληίλνο Βαζηιηθφο, Πξφεδξνο πλδέζκνπ Μηθξψλ Τδξνειεθηξηθψλ   

 Γ΄ μέπορ: Βιομάδα -Βιοαέπιο-Βιονηήδελ-Δνεπγειακά Φςηά και εγσώπια παπαγυγή  

Θεμαηολογία:   Οη επελδχζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο,  ε νηθνλνκηθή ηνπο  βησζηκφηεηα, ε 

σθέιεηα γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. Σν αλεθκεηάιιεπην δπλακηθφ,  νη 

δνθηκαζκέλεο ηερλνινγίεο αιιά θαη ην πξφβιεκα εθνδηαζκνχ. Οη εμειίμεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην-  

ε επηθείκελε επαλεμέηαζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ επελδχζεσλ ζε βηνκάδα. Ζ δπλακηθφηεηα ησλ 

εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηνθαπζίκνπ, νη πξννπηηθέο ζηελ παξαγσγή βηνληήδει  απφ 

ελεξγεηαθά θπηά θαη  απφβιεηα. H ρξεκαηνδνηηθή πξφηαζε ηεο πκβνιαηαθήο Γεσξγίαο ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ ειίαλζνπ θαη ην λέν πξφγξακκα γηα ηνπο παξαγσγνχο θαιιηέξγεηαο ειίαλζνπ.  

Άιια πξνγξάκκαηα. 

Σςμμεηοσέρ: Σκήκα βηνκάδαο ΚΑΠΔ, εθπξφζσπνο Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνκάδαο, Δθπξφζσπνο 

πλδέζκνπ  Βηνθαπζίκσλ θαη Βηνκάδαο Διιάδαο (.ΒΗ.Β.Δ.),θ. Γηάλλεο Μπνχθεο, Γηεπζπληήο 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ΖΛΔΚΣΩΡ, Δλεξγεηαθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία Καξδίηζαο, θ. Γηάλλεο 

Παλαγφπνπινο, εηαίξνο 3D Consultancy, εθπξφζσπνο Διιεληθή Δηαηξεία Βηνκάδαο, Agroinvest.  
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Γεύηεπη Μέπα, Πέμπηη 25 Ιοςνίος 2015 

10.40-11.20:   Δγγπαθή ςνέδπων  

11.30-12.30:   Δναπκηήπια ομιλία 

 θ. Αξγχξεο Πεξνπιάθεο, Αλαπιεξσηήο Δπηθεθαιήο Αληηπξνζσπείαο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα 

 θ. Παλαγηψηεο Λαθαδάλεο,  Τπνπξγφο Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο* 

 θ. Νηθφιανο Βνχηζεο, Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ* 

Υαιπεηιζμοί  

θ. Θαλάζεο Πεηξάθνο, βνπιεπηήο ΤΡΗΕΑ 

θ. Δπάγγεινο Μπαζηάθνο, επηθεθαιήο ηνκέα Δλέξγεηαο- Πεξηβάιινληνο ΝΓ   

Δθπξφζσπνο Ηδξχκαηνο Friedrich Ebung  Stiftung 

12.30- 14.30: Ππώηο πάνελ:  Δπενδύζειρ ζε μικπέρ  και  μεγάλερ  ςποδομέρ  για ηην 
μείωζη ηος ενεπγειακού κόζηοςρ  

 Α΄ μέπορ: Φυηοβοληαφκά ζηον αζηεπιζμό ηος Net-Metering  

Θεμαηολογία:  Ζ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζε ζηέγε κε ην ζχζηεκα ηεο απηνπαξαγσγήο θαη 
ζπκςεθηζκνχ (net metering) θαη ε  αμηνπνίεζή ηνπ σο εξγαιείν κείσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο 
ησλ επηρεηξήζεσλ.  Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο πξψηεο αηηήζεηο. Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία, νη 
δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ησλ παξαγσγψλ κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν, ην θφζηνο, νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο 
θαη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε βέιηηζηε κεζνδνινγία ζρεδίαζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ Φ/Β 
εγθαηαζηάζεσλ. Ζ ειθπζηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ ηξαπεδψλ γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Παξνπζίαζε: θα ηαπξνχια Γελίηζαξε, Γηεχζπλζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο & Ζιεθηξηθήο 
Δλέξγεηαο, Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  

Σςμμεηοσέρ :  θα  Γήκεηξα Σειάθε, Σνκεάξρεο Ρπζκηζηηθψλ Θεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Υξεζηψλ 

Γηθηχνπ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, εθπξφζσπνο ΔΦ, Έλσζεο Παξαγσγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 
(ΔΠΖΔ), «ΣΔΓΖ», εθπξφζσπνο ηξάπεδαο, άιινη ζπκκεηέρνληεο. 

 Β΄ μέπορ:  Η επανεκκίνεζε ηος ππογπάμμαηορ ‘’Δξοικονόμεζε καη’ οίκον’’ ζηα 
πλαίζια ηος ΣΔΣ 2014-2020.  

Θεμαηολογία: Ζ επαλεθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ‘’Δμνηθνλφκεζε θαη’ νίθνλ’’. Υξνλνδηάγξακκα, 
πξνυπνινγηζκφο, θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ  θαη   λνηθνθπξηά  ζηα νπνία ζα 
απεπζπλζεί.  Οη αηηήζεηο γηα ππαγσγή ζην αληίζηνηρν Πξφγξακκα ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ 2007-
2013 πνπ βξίζθνληαη ζε εθθξεκφηεηα. Ζ άπνςε ησλ ηξαπεδψλ. Ζ δξνκνιφγεζε άιισλ 
πξνγξακκάησλ φπσο «Υηίδνληαο ην Μέιινλ», «Πξάζηλεο Γεηηνληέο» θα. 

Παξνπζίαζε: θ. Γηάλλα Νίθνπ,  εθπξφζσπνο δηεχζπλζεο Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ, Τπνπξγείνπ 
Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο* 

Σςμμεηοσέρ: εθπξφζσπνο ΣΔΔ, Διιεληθήο ΄Δλσζεο Αινπκηλίνπ, Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο 
Δκπφξσλ & Βηνηερλψλ Ταινπηλάθσλ (Π.Ο.Δ.Β.Τ.), πλδέζκνπ Διιήλσλ Καηαζθεπαζηψλ 
Αινπκηλίνπ, εθπξφζσπνη εηαηξεηψλ / επελδπηψλ ηνπ ρψξνπ, ηξάπεδεο, άιινη ζπκκεηέρνληεο. 

Παποςζιάζειρ / Workshops: H ςπεπεζία energy management ηος ΟΤΔ 

 
14.30- 15.15 : Δλαθπύ γεύμα  
 

15.15- 18.30: Γεύηεπο πάνελ:  Τποδομέρ διασείπιζηρ αποππιμμάηων και βιώζιμη 
ανάπηςξη 

 Α΄ μέπορ: Η μεηαηποπή ηυν πποκλήζευν ζε αναπηςξιακή εςκαιπία 

Θεμαηολογία: Οη πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Ζ αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ 
ζρεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απνξξφθεζεο  θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη ε πξννπηηθή   
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ελφςεη ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο  Πεξηφδνπ 2014-2020. Ζ  αλαζεψξεζε ηνπ 
Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ),  θαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο  δεκφζηαο 
δηαβνχιεπζεο.  Ζ θαηεπείγνπζα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ρσκαηεξψλ   ζηα πιαίζηα ηεο 
νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ). Σν ελδηάκεζν ζηάδην 
ηεο δεκηνπξγίαο XYTY  ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα.  Οη εμειίμεηο ζην έξγν  απνθαηάζηαζε ησλ 
ΥΑΓΑ ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ζ πξννπηηθή ησλ έμη δηαγσληζκψλ θαηαζθεπήο κνλάδσλ δηαρείξηζεο 



= 

απνξξηκκάησλ κε χκπξαμε Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) πνπ βξίζθνληαη ζε ηειηθφ ζηάδην 
θαη ε ζχκβαζε γηα ηε κνλάδα-πηιφην ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. 

 

Δναπκηήπιερ ομιλίερ: 

θ. Δπάγγεινο Καπεηάληνο Γεληθφο Γξακκαηέαο πληνληζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

 θ. Αλαζηαζία Αξθαλάθνπ, Πξντζηακέλε, ηκήκα δηαρείξηζεο αζηηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη ζπλαθψλ 
απνβιήησλ ΤΠΑΠΔΝ, κέινο Γ ΔΟΑΝ 

Σςμμεηοσέρ : θα Δξκίλα Κππξηαλίδνπ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο  Αηηηθήο, θ. Νηίλα Νηθνιάθνπ  
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεινπνλλήζνπ θαη πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θ.  . Υηνλίδεο, 
Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο, Τπνδνκψλ θαη Πεξηβάιινληνο ΚΔΓΔ, Μηράιεο Γεξάλεο, 
Πξφεδξνο Φνξέα  Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΦΟΓΑ), θ. Σαηηάλα 
Καινγηάλλε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ,  θ. Γεκήηξεο Λακπξφπνπινο, Πξφεδξνο Δηαηξείαο 
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο- ΓΗΑΓΤΜΑ, θ. Δπάγγεινο Λακπάθεο, Γήκαξρνο 
Αιεμαλδξνχπνιεο, θ. Κσλζηαληίλνο Αξαβψζεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο EMΠ, επίηηκνο πξφεδξνο 
Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ, εθπξφζσπνη εηαηξεηψλ  AΡXIΡΟΓΟΝ, 
METKA, άιισλ επελδπηψλ.  

Παποςζιάζειρ / Workshops: 

 θ. Αιέμαλδξνο Νηέθαο, χκβνπινο ηξαηεγηθήο & Αλάπηπμεο «Ζιέθησξ Α.Δ» θαη 
Αληηπξφεδξνο ςνδέζμος Βιομησανιών και Δπισειπήζεων Ανακύκλωζηρ και Δνεπγειακήρ 
Αξιοποίηζηρ Αποβλήηων (ΔΠΑΝ)  

Όμιλορ ΤΙΤΑΝ: Ανακύκλυζε και ενεπγειακή αξιοποίεζε αποβλήηυν. 

Όμιλορ ΟΤΔ*: Γπάζειρ Πεπιβαλλονηικήρ  Γιασείπιζερ και ΟΤΔ  

 Β΄ μέπορ: Δπενδύονηαρ ζηεν ππόλετε, ζηεν ανακύκλυζε και ζηεν ανάκηεζε 

 Θεμαηολογία: Ο ζηφρνο ηεο  δξαζηηθήο κείσζεο ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ κε κεγαιχηεξε 
αμηνπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο- επαλάρξεζεο θαη  θνκπνζηνπνίεζεο. Oη ζρεηηθέο επελδχζεηο θαη 
παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ην αλαπηπμηαθφ 
ηνπο απνηέιεζκα. Σα ηνπηθά ζρέδηα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο 
ησλ πνιηηψλ. ΄Δξγα απνθαηάζηαζεο ησλ ΥΑΓΑ ζηα λεζηά. Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο ζαιάζζηαο 
κεηαθνξάο γηα ηα λεζηά, άιιεο άκεζεο ιχζεηο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο.  

Σςμμεηοσέρ:  θ. Ρφδε Υαξηηνπνχινπ, Γηεπζχληξηα, Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο (ΔΟΑΝ) ,  
θ. Γηψξγνο Λενληαξίηεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ννηίνπ Αηγαίνπ, θ. Γ. Ραδήο, Πξφεδξνο πλδέζκνπ 
πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, θ. Υ. Σζνθαλήο, πληνληζηήο ηνπ Γηθηχνπ ΦoΓΑ, θ. Φ. 
Κπξθίηζνο, Πξφεδξνο «Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο», θ. Κάηηα Λαδαξίδε, θαζεγήηξηα, 
Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, θ. ηξάηνο Καινγήξνπ, Καζεγεηήο, Columbia University, άιιεο 
ζπκκεηνρέο. 

Παπεμβάζειρ: θ. Μαλψιεο Μαξγαξίηεο Γήκαξρνο Νάμνπ θαη Μηθξψλ Κπθιάδσλ, θ. Βαγγέιεο 
Σζνκπαλφπνπινο, Γήκαξρνο Ξάλζεο, θ. Κσλζηαληίλνο Νηθνινχδνο,   Γήκαξρνο Κέξθπξαο, θ. 
Υξηζηφδνπινο Μακζάθνο, Γήκαξρνο Γξάκαο, θ. Γεκήηξηνο Παπιήο, Γήκαξρνο  Σξίπνιεο, θ. 
Γαβξηήι Ληάηζεο, Γήκαξρνο Πχξγνπ, άιινη ζπκκεηέρνληεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


