
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μια συνεργασία του Μηνιαίου Τεχνικού  Περιοδικού Ecotec  και 

της επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας «Α - Energy Investments» 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

     
  Η διαχείριση αποβλήτων και αποβλήτων τροφίμων ως πόρων - 

μαζί με τη βιομάζα και τα προϊόντα βιολογικής βάσης- για την Κυκλική 
Οικονομία. 

 Νέα έργα και υποδομές διαχείρισης αποβλήτων που καλύπτουν 
τους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕΣΔΑ): Από την θεωρία στην πράξη, η  εφαρμογή  μηχανικής 
διαλογής προδιαλεγμένων και σύμμεικτων απορριμμάτων, η αναερόβια 
χώνευση των οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και η παραγωγή  compost.  

 Προδιαγραφές και διάθεση του κομπόστ: η ανάγκη ενός θεσμικού 
πλαισίου. 

 Ο μηχανισμός απογραφής,  η αναβάθμιση προδιαλογής και 
η χωριστή  συλλογή  βιοαποβλήτων (με καφέ κάδο είτε πόρτα-
πόρτα στα νοικοκυριά ) και άλλες δράσεις. 

 Εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων σε δήμους.  

 Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων:   Οι Μονάδες βιοαερίου και η 
καύση. 

 Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στον αγροτικό και 
κτηνοτροφικό τομέα.  Οι βέλτιστοι  τρόποι αξιοποίησης των 
φυτικών , ζωϊκών  και αγροτικών υπολειμμάτων προς όφελος της 
αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.  

 Πράσινη πόλη και αειφορία 
 
 
    

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( διαμορφωμένο μέχρι 23/2) 
 
11.30  - 12.00  Προσέλευση – Εγγραφή συμμετεχόντων 
 
 
12.00  - 13.00  Εισαγωγικές Ομιλίες - Χαιρετισμοί: 



κ. Γιάννης Τσιρώνης, Αναπληρωτής Υπουργός  
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
κ. Βασίλης Λιόγκας, Συνεργάτης Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας* 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

  Περιφέρεια Αττικής  
   
 

13.00 - 16.00     
 

 Η επόμενη μέρα για τα βιοαπόβλητα και το κομπόστ :   
κ. Φίλιππος Κυρκίτσος,  Δρ. Περιβαλλοντολόγος-Οικολογική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης 
 

 Η νέα  Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ 

(Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), στην Κοζάνη:  

Η εμπειρία από την πιλοτική λειτουργία και οι σκέψεις 

αξιοποίησης του παραγόμενου κομπόστ: Εκπρόσωπος ΕΠΑΔΥΜ  

 Το νομοθετικό πλαίσιο και τα εμπόδια στη διάθεση του κομπόστ. 

Προτεινόμενες λύσεις: κ. Δημήτρης Κανακόπουλος, Πρόεδρος 

Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης  (ΣΕΚ) 

  

 Καλή πρακτική παραγόμενου κομπόστ  στην Κρήτη: Διαδημοτική 

επιχείρηση ΧΥΤΑ Χερσονήσου - Μαλίων/ ΦΟΔΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε.: κ. Γιώργος Παπαδάκης, Διευθυντής ΦΟ.Δ.ΣΑ. 

Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε 

 Η εμπειρία από πιλοτικό πρόγραμμα βιοαποβλήτων στην Αθήνα: 
κ. Ανδρέας Βαρελάς, Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων  
 

 Πιλοτικό πρόγραμμα βιοαποβλήτων στην Μάνδρα: κ.  Γιώργος 
Δρίκος, πρώην Δήμαρχος Μάνδρας 
 

 Το πρόγραμμα Biowaste και τα συμπεράσματα από την 
εφαρμογή του σε ιδιώτες και επαγγελματίες: κ. Μαρία 
Λοϊζίδου, Καθηγήτρια ΕΜΠ. 
 

 Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων:   Οι Μονάδες βιοαερίου και η 
καύση: κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ - πρόεδρος 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 Waste4Think: Το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και αξιοποίησης 
οικιακών υπολειμμάτων τροφής από το Δήμο Χαλανδρίου: κ. 



 Γεράσιμος Λυμπεράτος, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.,  
Σύμβουλος Δήμου Χαλανδρίου. 
 

Συντονιστές : 

Μιχάλης Σταθακόπουλος, Αρχισυντάκτης  περιοδικού Ecotec  

Άντα Σεϊμανίδη,  Οικονομική Συντάκτρια - Συντονίστρια της 
Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας  «Α - ΕΝΕRGY INVESTMENTS» 




