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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Προσέλευση & Εγγραφές
Καλωσόρισμα: Βασίλης Κουτσιώρης Γενικός Διευθυντής, Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)
	Χαιρετισμός: Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος - Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), Πρόεδρος – Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Πρόεδρος - Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)
09:00 - 09:30
09:30 - 10:30

κεντρικοί ομιλητές

10:30 - 10:40
10:40 - 10:50

Χριστόδουλος Μαμσάκος, Δήμαρχος Δράμας, Πρόεδρος - Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.Α.Ν.)
Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος - Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), Πρόεδρος – Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Πρόεδρος - Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)
βασικοι ομιλητές

 λίνα Νικάκη, Διευθυντής της Διεύθυνσης Τραπεζικής Φορέων Δημοσίου & Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών - Τράπεζα Eurobank
Ε
11:00 - 11:10	Άγγελος Χ. Κότιος, Καθηγητής Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Αναπτυξιακών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Διευθυντής Εργαστηρίου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Πολιτικών
& Προγραμμάτων Ανάπτυξης
10:50 - 11:00

ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Συντονιστής: Άρης Χατζηγεωργίου Δημοσιογράφος
οmιλητές

11.10 - 12.10	Μανώλης Κουτουλάκης, Χωροτάκτης - Περιφερειολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,

Συντονιστής έργων Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης (Development LAB) Πανεπιστήμιο Πειραιώς
	Στέλλα Κυβέλου, Επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πάντειο Πανεπιστήμιο
	Χριστιάνα Σιαμπέκου, Environmental Scientist MSc, NCP for Energy in HORIZON 2020, Enterprise Europe Network - Hellas,
National Documentation Centre (EKT/NHRF)
	Δήμητρα Ρουσβανίδου, Διευθύντρια - DEKRA Akademie ΕΠΕ
	Κατερίνα Παπαμιχαήλ, Architect and Expert on Accessibility, ENAT - European Network for Accessible Tourism
12.10 - 13:10	Διάλειμμα Καφέ
βασικοί ομιλητές

 εώργιος Μπόγδος, Εκπρόσωπος - Dasteri Α.Ε., Head of IoT and Smart City Unit
Γ
13:20 - 13:30	Σπύρος Αρμούτης, Senior Account Manager, Energy Solutions – SINGULARLOGIC
13:10 - 13:20

ΕΝΟΤΗΤΑ II

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
Συντονιστής: Θοδωρής Παναγούλης Δημοσιογράφος
οmιλητές

13:30 - 14:30	Δρ. Γιώργος Αγερίδης, Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας

(Κ.Α.Π.Ε.), Πρόεδρος - Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.)

	Γιάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
	Όλγα Μπερτσουλάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Δήμος Πλατανιά
	Γιάννης Μπούκης, Διευθυντής Ενεργειακών Έργων - ΗΛΕΚΤΩΡ
	Κωνσταντίνος Χαλέβας, Περιφερειακός Σύμβουλος - Περιφέρεια Θεσσαλίας & Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας σε
θέματα ΥΠΕΚΑ
	Miriam Rodriguez-Ruiz, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
Τέλος 1ης Ημέρας

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - (Δ.Ε.Π.Α.Ν.)
10.00 - 11.00

Προσέλευση & Εγγραφές
Κλειστή Γενική Συνέλευση - Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)

11.00 - 11.30

Προσέλευση & Εγγραφές

09.30 - 10.00

βασικος οmιλητης

11:30 - 11:40

Δημήτρης Παρίσης, Head General Public & Local Government SALES - SINGULARLOGIC

ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Συντονιστής: Αργύρης Δεμερτζής Δημοσιογράφος
οmιλητές

11:40 - 12.40	Αναστάσιος Γεωργόπουλος, Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Msc, Τεχνικός Διευθυντής - UW Τech GmbΗ

	Χριστίνα Παπανικολάου, Βιοπαθολόγος, πρώην Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
	Νικόλας Ροδόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Online Data Α.Ε., Πρόεδρος - Ελληνική Εταιρεία Logistics, Μέλος Εθνικό Συμβούλιο Εφοδιαστικής

	Γιάννης Τριανταφύλλου, Ιδρυτής & Διευθυντής Marketing - ΤΟ ΑΤΟΜΟ
	Κωνσταντίνος Χανιώτης, Μέλος Δ.Σ. - Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.) & Διευθύνων Σύμβουλος
- TELENAVIS
12.40 - 13:40	Διάλειμμα Καφέ
βασικοι οmιλητες

13:40-13:50

Kurt-Jürgen Hille, Διευθυντής - Μονάδα Κομποστοποίησης Reinberg & Ειδικός σε Θέματα Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων

13:50-14:00	Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής - Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.)

ΕΝΟΤΗΤΑ II

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Συντονιστής: Αργύρης Δεμερτζής Δημοσιογράφος


οmιλητές
14:00 - 15. 00	Κωνσταντίνος Αραβώσης, Επίκουρος καθηγητής, ΕΜΠ - Πρόεδρος Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
	Ηλίας Δημητριάδης, Διπλ. Μηχ. Διαχείρισης Αποβλήτων RWTH Aachen, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΣΣΕΔ
	Βασίλης Λιόγκας, Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού - Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
	Δημήτριος Φραγκίσκος Λέκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
	Μαρία Λοϊζίδου, Καθηγήτρια - Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Τομέας Χημικών Επιστημών
	Αντώνης Μαυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος - D-Waste

	ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Χριστόδουλος Μαμσάκος, Δήμαρχος Δράμας, Πρόεδρος - Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη
(Δ.Ε.Π.Α.Ν.)
Τέλος 2ης Ημέρας
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ / ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Βασίλης Κουτσιώρης
Γενικός Διευθυντής, Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)
Ο Βασίλειος Κουτσιώρης γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire και
συνέχισε τις σπουδές του στο City University of London απ’ όπου απέκτησε το μεταπτυχιακό του.
Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη, που στόχο έχει την υποστήριξη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, όσον αφορά το πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων και δράσεων τους.
Τα τελευταία 10 χρόνια ασχολείται με θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπήρξε εξωτερικός συνεργάτης
Σύμβουλος σε Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ έχει διατελέσει και Ειδικός Συνεργάτης στο Δήμο Λεβαδέων κατά την περίοδο 2011 –
2013. Στο παρελθόν εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις τόσο σε Τεχνικές Εταιρείες όσο και Συμβουλευτικές. Έχει σημαντική εμπειρία στο
να συνδυάζει όλα τα διαθέσιμα μέσα με σκοπό την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων των εκάστοτε επιχειρήσεων.

Γιώργος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος - Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), Πρόεδρος - Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Πρόεδρος - Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας
(Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)
Ο Γεώργιος Πατούλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στην Ορθοπαιδική στο
πανεπιστημιακό νοσοκομείο «ΛΑΪΚΟ». Το 1997 ιδρύει τον Πανελλήνιο Σύλλογο «ΝΕΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ» και διατελεί για 7 χρόνια Πρόεδρος.
Το 2002 ίδρυσε και προέδρευσε στην Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής, στην οποία έως και σήμερα συνεχίζει να
είναι Επίτιμος Πρόεδρος. Tο 1998, εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Πεύκης. Το 2006 εξελέγη για πρώτη φορά Δήμαρχος
Αμαρουσίου. Το 2010, επανεξελέγη με ποσοστό του 57% από την πρώτη Κυριακή. Το 2014, επανεξελέγη Δήμαρχος Αμαρουσίου για
τρίτη συνεχόμενη θητεία. Παράλληλα, ίδρυσε σε πανελλαδικό επίπεδο το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας,
στο οποίο είναι Πρόεδρος για 3 συνεχόμενες θητείες. Το 2014 εξελέγη Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Tο 2015,
με την ιδιότητα του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. εξελέγη Αντιπροέδρος του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR). Τον
Ιούνιο του 2011 εξελέγη για πρώτη φορά Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και το 2014 επανεξελέγη για δεύτερη συνεχόμενη
θητεία. Τον Ιανουάριο του 2012, ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Μακαριότατο
Αρχιεπίσκοπο κκ Ιερώνυμο Β’, ιδρύοντας με την ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,
μία πρωτόγνωρη δομή πρωτοβάθμιας περίθαλψης για όλους εκείνους τους ανασφάλιστους πολίτες που βρέθηκαν στο δρόμο άνεργοι,
άστεγοι, άρρωστοι χωρίς καμία πρόσβαση σε γιατρό και φάρμακα. Μεγάλο είναι και το συγγραφικό του έργο, που περιλαμβάνει ιατρικές
εκδόσεις, άρθρα και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά έντυπα. Είναι έγγαμος και έχει ένα γιο.

Χριστόδουλος Μαμσάκος
Δήμαρχος Δράμας, Πρόεδρος - Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.Α.Ν.)
Γεννήθηκε το 1964, έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Πτυχιούχος λογιστής και φοροτεχνικός, κάτοχος Master of Business
Administration (MBA). Δήμαρχος Δράμας για την περίοδο 2014 – 2019. Πρόεδρος της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης). Πρόεδρος Δ.Ε.Π.ΑΝ. (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την
Ανάπτυξη). Εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ στην Ελληνογερμανική Συνέλευση. Αντιπρόεδρος της Στρατηγικής Διασυνοριακής Συνεργασίας
«Nestos – Mesta» (Νέστος – Μέστα) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III για την Ευρωπεριοχή Νέστος - Μέστα. Μέλος της
Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ (2014 – 2019). Μέλος του ΔΣ του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων
Ελλάδος. Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Πρόεδρος ΔΕΥΑΔ από το
2014 (Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δράμας). Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Δήμου Δράμας από το
2014. Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δράμας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και υπεύθυνος του Γραφείου
Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Δράμας (2007-2008). Ειδικός εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου
Δράμας σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (2003-2004). Πρόεδρος Νομικού Προσώπου Κ.Α.Π.Η. Χωριστής Δράμας (2003-2004)
Πρόεδρος Παιδικού Σταθμού Χωριστής (2003-2006). Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Δράμας (2003-2009).
Εκπρόσωπος του Δήμου Δράμας για συνεργασίες με το Επιμελητήριο Δράμας για την ανάπτυξη προγραμμάτων και πρωτοβουλιών
(2004-2008). Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δράμας (2009-2010). Εκλεγμένος Δημοτικός
Σύμβουλος του Δήμου Δράμας για την περίοδο 2011-2014.

Ελίνα Νικάκη
Διευθυντής της Διεύθυνσης Τραπεζικής Φορέων Δημοσίου & Μη Κερδοσκοπικών
Οργανισμών - Τράπεζα Eurobank
Η κ. Ελίνα Νικάκη είναι Διευθυντής της Διεύθυνσης Τραπεζικής Φορέων Δημοσίου και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών της
Τράπεζας Eurobank. Εργάζεται στον Όμιλο Eurobank από το 2005 σε θέσεις ευθύνης, μεταξύ άλλων ως επικεφαλής της Διεύθυνσης
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εργασιών των Capital Markets & Wealth Management και ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Wholesale
Banking Strategic Projects. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., κάτοχος ΜSc in Information
Networking από το Carnegie Mellon University και κάτοχος MBA από το Wharton School, University of Pennsylvania.
Η κ. Νικάκη έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς όπως την Deloitte Consulting, Goldman Sachs,
Eurostat, US West, στις Η.Π.Α., στο Λουξεμβούργο και την Ελλάδα.

Άγγελος Χ. Κότιος

Καθηγητής Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Αναπτυξιακών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Διευθυντής Εργαστηρίου
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Πολιτικών & Προγραμμάτων Ανάπτυξης
Σπούδασε οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έλαβε το διδακτορικό του στη διεθνή οικονομική από το
Πανεπιστήμιο του Τύμπιγκεν (Tübingen) της Γερμανίας, όπου εκπόνησε και μεταδιδακτορική διατριβή. Δίδαξε στα Πανεπιστήμια
Τύμπιγκεν, Θεσσαλίας και Πειραιώς. Στο διάστημα 1995-2008 υπήρξε καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο διετέλεσε και αντιπρύτανης. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα
βιβλία, άρθρα και ερευνητικές εργασίες στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά στα πεδία της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης,
των διεθνών νομισματικών και εμπορικών σχέσεων, της περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής, των διεθνών οικονομικών κρίσεων
και της κρίσης της Ευρωζώνης. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 90 ερευνητικά προγράμματα και μελέτες
εφαρμοσμένης έρευνας, κυρίως στα πεδία της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Εργάστηκε ως
ειδικός σύμβουλος για οικονομικά και ευρωπαϊκά θέματα επί σειρά ετών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Μανώλης Κουτουλάκης
Χωροτάκτης - Περιφερειολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
Συντονιστής έργων Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης
(Development LAB) - Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ο Μανώλης Κουτουλάκης είναι υποψήφιος διδάκτορας της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (2006), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιφερειακή Πολιτική (2007). Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2010-2012) σε θέματα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σχεδιασμού προγραμμάτων
επιχειρηματικότητας και επενδυτικών κινήτρων, διαχείρισης ΕΤΠΑ. Την περίοδο 2014-2015, διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τομέα ευθύνης το σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων
απασχόλησης-κατάρτισης και κοινωνικής οικονομίας, ενώ συμμετείχε στο σχεδιασμό του ΕΚΤ για 2014-2020 για την Ελλάδα. Είναι
επιστημονικός συνεργάτης και συντονιστής ευρωπαϊκών και εθνικών έργων του Εργαστηρίου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Πολιτικών
& Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει διατελέσει ερευνητής του Κέντρου Ανάπτυξης Νοτιο-Ανατολικής
Ευρώπης (SEED) και των Εργαστηρίων «Αξιολόγησης Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης» και «Περιφερειακών Οικονομικών
Αναλύσεων» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η ερευνητική και επαγγελματική του εμπειρία, επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και
αξιολόγηση της αναπτυξιακής πολιτικής, με έμφαση στον προγραμματισμό της αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
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Στέλλα Κυβέλου
Επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πάντειο Πανεπιστήμιο
Η Στέλλα Κυβέλου είναι Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ και διδιάκτωρ Χωροταξίας, Περιφερειακού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας του
Παν.Paris I-Panthéοn-Sorbonne. Εξειδικευμένη σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης και Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής
πολιτικής (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Maasticht), έχει διατελέσει Ειδική επιστήμων του Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στέλεχος της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής. Επίκ. καθηγήτρια
(Π.Δ.407/80) στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ (1996-2000), είναι από το 2002 Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εθνικού Σημείου Επαφής ESPON2013 (2008–
2015) ως Σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστικότητας με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στα ζητήματα της
Ευρωπαικής χωρικής ανάπτυξης και συνοχής. Πρόεδρος της “Διεθνούς Εταιρίας αειφορικής αστικής ανάπτυξης και οικοκαινοτομίας”
SDMed και επιστημονική υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Χωρικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης» και πλήθους
διεθνών εκδηλώσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται, προσφάτως, σε ζητήματα χωρικής και περιφερειακής διάστασης
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και σε ζητήματα γαλάζιας ανάπτυξης και θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.
Βραβευμένη από την Γαλλική κυβέρνηση ως «Chevalier à l’ordre de Palmes Académiques” για τη δραστηριότητά της στον τομέα της
αειφορίας.

Χριστιάνα Σιαμπέκου
Environmental Scientist MSc, NCP for Energy in HORIZON 2020, Enterprise Europe
Network - Hellas, National Documentation Centre (EKT/NHRF)
Η κα Χριστιάνα Σιαμπέκου κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες με εξειδίκευση στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Από το 2013 εργάζεται στο
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) όπου υποστηρίζει το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network - Hellas στους τομείς
δραστηριοποίησής της, ενώ παράλληλα είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα «Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια»
και «Έρευνα για πυρηνική ενέργεια στο πλαίσιο της συνθήκης Euratom» στον Ορίζοντα 2020.

Δήμητρα Ρουσβανίδου
Διευθύντρια - DEKRA Akademie ΕΠΕ
Η Δήμητρα Ρουσβανίδου γεννήθηκε στο Βερολίνο όπου ξεκίνησε σπουδές Γερμανικής Φιλολογίας. Στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο
ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ και Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της με την απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου
από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα τους Ειδικούς Πληθυσμούς. Εργάστηκε επί 27 χρόνια ως
διερμηνέας και μεταφράστρια, είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών και του Σώματος Επίλεκτων Μεταφραστών και
Διερμηνέων, καθώς και ορκωτή μεταφράστρια στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και Βερολίνου. Κατέκτησε ως αθλήτρια Χάντμπωλ 3
πανελλήνια πρωταθλήματα και αντίστοιχο αριθμό Κυπέλλων Ελλάδος και ήταν μέλος της Εθνικής Ελλάδος Χάντμπωλ Γυναικών κατά τα
έτη 1990-1994. Στην DEKRA Akademie ΕΠΕ κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Ελλάδος.

Κατερίνα Παπαμιχαήλ
Architect and Expert on Accessibility, ENAT - European Network for Accessible Tourism
Η κ. Κατερίνα Παπαμιχαήλ είναι μία Ελληνίδα αρχιτέκτονας και εμπειρογνώμων σε θέματα Καθολικού Σχεδιασμού (Universal Design),
προσβασιμότητας του δομημέμου περιβάλλοντος και σε θέματα Προσβάσιμου Τουρισμού για Όλους. Έχει εργαστεί ως εμπειρογνώμων
για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) σχετικά με τις «Απαιτήσεις Προσβασιμότητας για τις δημόσιες συμβάσεις έργων
που αφορούν στο Δομημένο Περιβάλλον». Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των Ελληνικών Προδιαγραφών Προσβασιμότητας και
είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον Προσβάσιμο Τουρισμό, ΕΝΑΤ. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει συμμετάσχει σε
πλήθος Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προγραμμάτων σχετικά με την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος και
τον προσβάσιμο τουρισμό για Όλους. Έχει πραγματοποιήσει σχετικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σε πολλές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Γεωργία, τη Λιβύη, τη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. Η Κατερίνα
έχει διατελέσει προϊσταμένη των Αρχιτεκτονικών Μελετών στον Ελληνικό Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Εργάστηκε
στη Οργανωτική Επιτροπή της Αθήνας για τους Ολυμπιακούς και Παραλυμπιακούς Αγώνες του 2004, ως Υπεύθυνη Τομέα για την
προσβασιμότητα του Ολυμπιακού και Παραλυμπιακού Χωριού.

Γεώργιος Μπόγδος
Εκπρόσωπος - Dasteri Α.Ε., Head of IoT and Smart City Unit
Ο Γιώργος Μπόγδος είναι υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης IoT και Smart City λύσεων της Dasteri ΑΕ καθώς και συνιδρυτής και
Chief Technology Officer της Future Intelligence. Διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ενώ έχει διαχειριστεί με επιτυχία πλήθος ICT έργα. Ως CTO της Future
Intelligence είναι υπεύθυνος για τη χάραξη της τεχνολογικής στρατηγικής της εταιρείας με γνώμονα την αξιοποίηση τεχνολογιών ΙοΤ
για τη διαμόρφωση καινοτόμων προϊόντων και λύσεων στον τομέα της έξυπνης πόλης. Ως Head of IoT and Smart City Unit της Dasteri,
είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των παραπάνω λύσεις σε αστικά και μη περιβάλλοντα με την χρήση «έξυπνου» LED εξωτερικού
φωτισμού. Ο Γιώργος Μπόγδος έχει BSc στα Υπολογιστικά Συστήματα και MSc στις Επικοινωνίες Δεδομένων.

Σπύρος Αρμούτης
Senior Account Manager, Energy Solutions – SINGULARLOGIC
Διαθέτει περισσότερα από 23 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής, σε εταιρίες του χώρου και σε διάφορους ρόλους, με
έμφαση στο Δημόσιο τομέα. Σε προηγούμενο ρόλο του ως επικεφαλής Προμηθειών, ήταν υπεύθυνος για χάραξη στρατηγικής αγορών,
καθορισμό στόχων και διαμόρφωση διαδικασιών.
Πριν από αυτό ήταν υπεύθυνος Πωλήσεων για λύσεις που απευθύνονται σε μεγάλα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, με στόχο την ανάπτυξη
νέων επιχειρήσεων και νέων προϊόντων για Τράπεζες, Leasing και Ασφαλιστικές Εταιρίες.
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Δρ. Γιώργος Αγερίδης

Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας – Κ.Α.Π.Ε. (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης
Ενέργειας), Πρόεδρος - ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων)
Είναι Διευθυντής της Διεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 ήταν επίσης αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.
Είναι Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Έχει εργαστεί στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος ως σύμβουλος στον ιδιωτικό
και τον δημόσιο τομέα. Για πολλά χρόνια ήταν πραγματογνώμονας σε ασφαλιστικές εταιρίες.
Ήταν Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας – ΕΣΣΗΘ, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του
Ελληνικού Ινστιτούτου Διοίκησης Παραγωγής – ΕΙΔΙΠ, της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΕΕΔΕ και από τον Μάρτιο
του 2013 είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων – ΕΛΙΝΗΟ.

Γιάννης Μαλανδράκης
Δήμαρχος Πλατανιά
Γεννήθηκε το 1964 στις Βουκολιές Χανίων. Είναι παντρεμένος με την Βάννα Νικηφοράκη και έχουν 2 παιδιά, τον Παναγιώτη Φοιτητή
Ιατρικής Σχολής Αθηνών και την Ηλιάννα μαθήτρια Α΄ Γυμνασίου. Είναι Οικονομολόγος MsC και εργαζόταν στην Τράπεζα Ελλάδος από
τον Απρίλιο του 1994 ως Προϊστάμενος στην Υπηρεσία Συναλλάγματος έως και 1-1-2011 όπου εκλέχθηκε Δήμαρχος Πλατανιά Χανίων.
Είναι πτυχιούχος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing και
κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MsC) του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.
Έχει πολύχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής, αξιολογητής, παρατηρητής, του ΕΚΕΠΙΣ,
και ως καθηγητής στα Δημόσια ΙΕΚ Χανίων. Έχει υπάρξει Επιστημονικός υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης
εργαζομένων και ανέργων, συντονιστής σε προγράμματα ΤΠΑ του Γ’ ΚΠΣ του ΠΕΠ Κρήτης. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Εργατικού
Κέντρου Χανίων από το 2008 έως 2011 και μέλος του Δ.Σ. από το 2005. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. στο Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος Τμήμα Δυτικής Κρήτης επί 20ετίας. Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος και Γραμματέας του Παραρτήματος του Συλλόγου Υπαλλήλων
Τραπέζης Ελλάδος. Από το 2011 έως και σήμερα είναι εκλεγμένος Δήμαρχος Πλατανιά ,συμμετέχει σε πολλές άμισθες επιτροπές ως
εκπρόσωπος της Τ.Α., είναι μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Κρήτης, μέλος της Ο.Ε. της ΚΕΔΕ και είναι μέλος στο Δ.Σ. του ΟΑΚ Α.Ε. Επίσης
συμμετέχει και σε άλλα όργανα ως εκλεγμένο μέλος της Τ.Α.

Όλγα Μπερτσουλάκη
Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Δήμος Πλατανιά
Γεννήθηκε το 1975. Είναι έγγαμη, μητέρα 3 τέκνων. Σπούδασε Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με
Μεταπτυχιακο στην Οργάνωση Και Διοίκηση, από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Παρακολούθηση Μεταπτυχιακού τμήματος Επιχειρησιακής
Έρευνας, Πολυτεχνείου Κρήτης 2000-2001. Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης. Υπηρεσιακή κατάσταση: ΠΕ Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης. Προϋπηρεσία στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτης, από: 2000 Έως 2001
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Χανίων από: 6/2001 έως 10/2011. Περιφερειακή Ένωση
Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Χανίων από: 11/2001 έως 5/2014. Δήμος Πλατανιά από: 5/2014 έως σήμερα.Είναι Προϊσταμένη στο Τμήμα
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής από τον Αύγουστο 2015.

Γιάννης Μπούκης
Διευθυντής Ενεργειακών Έργων - ΗΛΕΚΤΩΡ
Ο Dr. Boukis Ιωάννης Μπούκης, έχει διδακτορικό τίτλο από το Aston University (Birmingham-UK) και MSc στην εξοικονόμηση
ενέργειας (ΕΕ) στην τεχνολογία χαρτοπολτού και χαρτόμαζας (Royal Institute of Technology-Stockholm, Sweden).
Από 1989 συνεργάσθηκε με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην υλοποίηση έργων ενεργειακής αξιοποίησης
βιομάζας με ανάπτυξη καινοτόμων αντιδραστήρων. Από το 1998 έως το 2001 διετέλεσε Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης και είχε το
συντονισμό τεχνικής παρακολούθησης των έργων ΕΠΕ. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονταν η λειτουργία των εργαστηρίων, η
υποστήριξη βιομηχανικών πελατών και η προώθηση έργων ΑΠΕ και ΕΕ.
Από το 2001 είναι διευθυντής ενεργειακών έργων στην ΗΛΕΚΤΩΡ με αρμοδιότητες την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και έργων ενεργειακής
αξιοποίησης απορριμμάτων (αέριο από ΧΥΤΑ, έργα αναερόβιας χώνευσης, κλπ.). Έχει, μεταξύ άλλων, συνεισφέρει στην ανάπτυξη,
αδειοδότηση και υλοποίηση αιολικών πάρκων και έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου.
Ο Dr. Ιωάννης Μπούκης συμμετείχε (ως κύριος συγγραφέας αλλά και ως συμμετέχων) σε περισσότερο από 50 άρθρα σε επιστημονικά
περιοδικά και διεθνή συνέδρια στους τομείς των ΑΠΕ, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ΕΕ. Επίσης, έχει συμμετέχει σε
περισσότερες από 40 μελέτες έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας και απορριμμάτων, αξιοποίηση υδατικών πόρων, μελέτες
βιωσιμότητας έργων ΑΠΕ κλπ. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά και μιλάει Ελληνικά και Σουηδικά.

Κωνσταντίνος Χαλέβας
Περιφερειακός Σύμβουλος - Περιφέρεια Θεσσαλίας & Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας
σε θέματα ΥΠΕΚΑ
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής της Φλωρεντίας όπου αποφοίτησε με άριστα το 1980. Στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό στο
Πολυτεχνείο του Μιλάνου με ειδικότητα στην Πολεοδομία το 1982 και μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Σχεδιασμό και
Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού το 2015.Κατέχει το πτυχίο μελετητή για μελέτες δημοσίων έργων πολεοδομικές και αρχιτεκτονικές.
Διατηρεί Τεχνικό Γραφείο μελετών, κατασκευών ιδιωτικών και δημοσίων έργων από 1982. Είναι ελεγκτής δόμησης, ενεργειακός
επιθεωρητής και τεχνικός ασφαλείας. Συμμετέχει ενεργά από το 1984 έως σήμερα σε επιτροπές και συμβούλια. Είναι πρόεδρος στην
εταιρία Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΚΠΟΛ) και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού
Τουρισμού (ECTN) στις Βρυξέλλες εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Είναι εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας και
εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Έχει ενεργή συμμετοχή
σε συνέδρια και ημερίδες.

Miriam Rodriguez-Ruiz
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
H Μύριαμ Ροντρίγκεζ-Ρουίζ, είναι Μηχανικός Βιομηχανίας με σπουδές σε Ισπανικό Πανεπιστήμιο, κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος
στην Ελλάδα και είναι μέλος του ΤΕΕ από το 1999. Είναι υπήκοος Ισπανίας και μητέρα τριών παιδιών, εργάζεται στην Ελλάδα στον χώρο
της ενέργειας από το 1997 και έχει συνεργαστεί στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(ΕΜΠ) καθώς και σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα.
Το 1999 εξετέλεσε Διευθύντρια Επιχειρηματικών Έργων στον όμιλο Gamesa και το 2000 σύστησε την Γκαμέσα Ενεργειακή Ελλάς στην
Ελλάδα. Από το 2007 έγινε Διευθύντρια Ανάπτυξης Αιολικών Έργων στην εταιρεία Rokas Renewables του
ισπανικού ομίλου Iberdrola.
Είναι μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) από το 2000 και μέλος ΔΣ από το 2007. Μύριαμ έχει
συμμετάσχει στην ίδρυση του Ελληνοϊσπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και από το 2011 είναι ενεργός μέλος ΔΣ.
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Δημήτρης Παρίσης
Head General Public & Local Government SALES - SINGULARLOGIC
5ετη εμπειρία σε έργα του δημοσίου τομέα, υπεύθυνος για τις δράσεις σχεδιασμού και πώλησης έργων δημοσίου τομέα. Επί
σειρά ετών σε θέσεις ευθύνης σε εταιρίες πληροφορικής και ειδικότερα σε τομείς ανάλυσης επιχειρησιακών διαδικασιών καθώς
και θεμάτων που αφορούν προμήθειες δημοσίου τομέα

Αναστάσιος Γεωργόπουλος
Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Msc, Τεχνικός Διευθυντής - UW Τech GmbΗ
Ο Τάσος Γεωργόπουλος είναι Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Msc και εργάζεται ως Τεχνικός Διευθυντής στην Γερμανική εταιρεία
UW Τech GmbΗ.
Έχει εξειδικευτεί στον τομέα των έξυπνων δικτύων ύδρευσης (Smart Water Networks) για πάνω από δέκα χρόνια έχοντας παρουσία
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η UW Tech GmbΗ είναι μια καινοτόμος εταιρεία, προσανατολισμένη ως Smart Cities Technology Provider αναπτύσσοντας εφαρμογές
και προϊόντα για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ύδρευσης (Water Utilities). Διατηρώντας ένα μοντέρνο τρόπο
διαχείρισης με περιβαλλοντική ευαισθησία, η εταιρία έχει πιστοποιηθεί και ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ISO9001:2008, OHSAS
18001:2007 και ISO14001:2004 τόσο στα Κεντρικά Γραφεία της στο Waiblingen Γερμανίας όσο και στο Ελληνικό Υποκατάστημα που
διατηρεί στο Βιοτεχνικό Πάρκο στα Μέγαρα Αττικής.

Χριστίνα Παπανικολάου
Βιοπαθολόγος, πρώην Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
Γιατρός με ειδικότητα Βιοπαθολογίας, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με
μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Παρισίων V και VII στον τομέα της Αιματολογίας, της Ανθρώπινης Βιολογίας και της
Καρκινολογίας, και με εξειδίκευση στην εργαστηριακή αιματολογία και τη Δημόσια Υγεία.
Υπηρέτησε την ιατρική ως ειδικευόμενη γιατρός, εσωτερική βοηθός και επιστημονική συνεργάτης στα νοσοκομεία της Assistance
Publique στο Παρίσι St. Joseph, Necker enfants malades και Pitie-Salpetriere και ως γιατρός του ΕΣΥ στη Μονάδα Μεσογειακής
Αναιμίας-Κληρονομικών Αιμοσφαιρινοπαθειών του “Λαϊκού” Νοσοκομείου Αθηνών, όπου εργάζεται και σήμερα,ως Διευθύντρια ΕΣΥ.
Ανέλαβε, μεταξύ άλλων, μια σειρά θέσεων δημόσιας ευθύνης, και συγκεκριμένα διετέλεσε Γενική Γραμματέας Καταναλωτή στο
Υπουργείο Ανάπτυξης (1998-2000), Πρόεδρος του ΔΣ του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων -ΕΦΕΤ (2000-2004) και Διοικήτρια της 2ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου (2010-2012).
Από τον Αύγουστο του 2012 έως το Μάρτιο του 2015 υπηρέτησε ως Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας στο Υπουργείο Υγείας, όπου είχε
την ευθύνη εκπροσώπησης της Ελλάδας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Ηλεκτρονικής Υγείας, (e-health network), όπως και της εναρμόνισης
και εφαρμογής της Ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τα Δικαιώματα των Ευρωπαίων ασθενών στη Διασυνοριακή περίθαλψη.

Νικόλας Ροδόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Online Data Α.Ε., Πρόεδρος - Ελληνική Εταιρεία Logistics,
Μέλος - Εθνικό Συμβούλιο Εφοδιαστικής
Ο Νίκος Ροδόπουλος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της OnLine Data AE. Έχει πραγματοποιήσει πλήθος εφαρμογών
πληροφορικής για την εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει μεγάλο παρεμβατικό έργο με
αρθρογραφία στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο καθώς και παρουσιάσεις σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων. Είναι πρόεδρος του επιστημονικού οργανισμού Ελληνική
Εταιρία Logistics και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής (Logistics)

Γιάννης Τριανταφύλλου
Ιδρυτής & Διευθυντής Marketing - ΤΟ ΑΤΟΜΟ
Έμπειρος διευθυντής μάρκετινγκ, με σπουδές σε μαθηματικά και γλώσσες, ο κ. Τριανταφύλλου έχει συνεργαστεί για πάνω από 20
χρόνια ως διευθυντικό στέλεχος με κορυφαίους ομίλους τεχνολογίας και υπηρεσιών (πληροφορική, γραφικές τέχνες, ψηφιακή
εκτύπωση) σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από τα φοιτητικά του χρόνια εργάστηκε ως δημοσιογράφος και συντάκτης ύλης σε εφημερίδες και
ειδικές περιοδικές εκδόσεις και από το 1994 ειδικεύεται στην εταιρική επικοινωνία και την επιμέλεια και οργάνωση περιεχομένου. Από
το 2000 ασχολείται επαγγελματικά με το digital marketing και τα online communities και από το 2006 με τα social media, το blogging
και το community management, συμμετέχοντας παράλληλα ως ομιλητής, εισηγητής και συντονιστής στη διοργάνωση σχετικών
συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Το 2008 ίδρυσε ToΑΤΟΜΟ. Με κεντρικό μήνυμα «we do marketing, we build communities» και όραμα «να διευκολύνουμε ανθρώπους
& οργανισμούς να συνδεθούν online, σε κοινότητες», ειδικεύεται στην οργάνωση και διαχείριση Business Communities με ψηφιακά
μέσα, στη διοίκηση έργων Digital Marketing, στην παραγωγή και επεξεργασία Περιεχομένου Marketing και στην ανάπτυξη Local &
International Business.

Κωνσταντίνος Χανιώτης
Μέλος Δ.Σ. - Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.) & Διευθύνων Σύμβουλος TELENAVIS
O κ. Κων/σταντίνος Χανιώτης είναι απόφοιτος του London School of Economics, και ξεκίνησε στην καριέρα του στο Investment
Banking. Από το 2000 ίδρυσε και καθοδήγησε την Telenavis. Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού
γεωγραφικής πληροφορικής, και χρήσης των νέων τεχνολογιών, του διαστήματος και των επικοινωνιών, για τη βελτιστοποίηση των
μεταφορών ανθρώπων και εμπορευμάτων, την χωρική ανάλυση και βέλτιστη οργάνωση των ανθρωπίνων δρστηριοτήτων. Μέσα
σε αυτά τα χρόνια η Telenavis παρήγαγε δεκάδες καινοτόμα προιόντα και υπηρεσίες λογισμικού, με βάση πάντα το συστατικό της
γεωγραφιάς, και των νέων τεχνολογιών επικοινωνιών και διαστήματος, που τις εμπιστεύονται και τις χρησιμοποιούν καθημερινά
χιλιάδες χρήστες, για αποτελεσματικότερη λειτουργία, με λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον, για μεγαλύτερη ασφάλεια στις
μετακινήσεις. Η Telenavis έχει επεκταθεί στην διεθνή αγορά, με παρουσία στο Βερολίνο και στο Κάιρο.
Σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Telenavis, ενώ συμμετέχει ενεργά, στο ITS HELLAS, στο ILME, και στον ΣΕΚΕΕ,
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Kurt-Jürgen Hille
Διευθυντής - Μονάδα Κομποστοποίησης Reinberg & Ειδικός σε Θέματα Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων
Με επικεφαλής τον Kurt Jürgen Hille, έναν από τους διευθυντές της εταιρείας UTL Verarbeitungs- und Dienstleistungs GmbH,
σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία το καλοκαίρι του 1997 η μονάδα κομποστοποίησης Reinberg, η οποία σήμερα
μπορεί να επεξεργαστεί έως και 20.000 τόνους βιογενών αποβλήτων ετησίως.

Γ ιάννης Ραζής
Γενικός Διευθυντής - Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.)
Ο Γιάννης Ραζής είναι Διπλωματούχος Μηχανικός από το τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ και από το
Σεπτέμβριο 2002 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.
Aσχολείται επαγγελματικά με την ανακύκλωση από το Μάιο του 1993, όταν ως Διευθυντής Έργων της Ελληνικής Εταιρείας Ανάκτησης
Ανακύκλωσης, συμμετείχε ενεργά σε αρκετές ομάδες εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την προώθηση θεμάτων
ανακύκλωσης και αξιοποίησης απορριμμάτων. Πριν από το 1993, ήταν συνεργάτης στον Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής του
τμήματος Περιβάλλοντος στο Παν/μιο Αιγαίου και συνεργάτης στον Τομέα Μεταλλευτικής του τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων του
ΕΜΠ, ενώ είχε συνεργασία και με τη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνικής Εταιρείας Βιομηχανικών & Μεταλλευτικών
Επενδύσεων. Eίναι ενεργό μέλος σε συλλόγους και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που ασχολούνται με την ανακύκλωση
και τη διαχείριση απορριμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται, ΤΕΕ, ISWA (International Solid Waste Association), Μέλος SWANA (Solid
Waste Assoc. of N. America), Μέλος ΕΕΔΣΑ (Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων). Άρθρα & ομιλίες του πάνω σε
περιβαλλοντικά θέματα έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά, ενώ διαθέτει σημαντική διδακτική εμπειρία σε
σεμινάρια κατάρτισης.

Κ ωνσταντίνος Αραβώσης

Επίκουρος καθηγητής, ΕΜΠ - Πρόεδρος Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός με M.Sc. in Management Science από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορική διατριβή στο Ε.Μ.Π. σε θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας.Είναι Επίκουρος Καθηγητής «Σχεδιασμού
Διαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων στο ΕΜΠ και Kαθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ – ΟΠΑ)
(1997 έως σήμερα). Είναι συντονιστής της «Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Τομέα
Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Διδάσκει μαθήματα σχετικά με τις Επενδύσεις, την Επιχειρηματικότητα (είναι ο αρμόδιος για την Σχολή) και την Περιβαλλοντική διαχείριση. Υπήρξε εντεταλμένος καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1997-2004). Είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων –ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. (αποτελεί
τον εθνικό φορέα του διεθνούς δικτύου του Πανεπιστημίου Columbia) καθώς και Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Είναι Πρόεδρος της
Εξεταστικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων και Συστημάτων Θέρμανσης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας
του ΥΠΕΚΑ. (2014 - ) Είναι μέλος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας – Κ. Καραμανλής στον Τομέα Οικονομίας (και Ανάπτυξης). Είναι Γενικός
Γραμματέας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του ΕΜΠ (2009 έως σήμερα) και υπήρξε μέλος της Συγκλήτου του ΕΜΠ (2008-2009) Υπήρξε
Σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού για θέματα Ολυμπιακών έργων και Mετα - Ολυμπιακής Αξιοποίησης (2004-2005), Πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) από το 2002-2006, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) από το 2008 – 2013, Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΤΕΕ (μέλος από
το 2005, πρόεδρος 2012-2015) και μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών και Ενεργειακών Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Επίσης Μέλος Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ/2008-2009). Υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας
ΑΡΒΙΣ Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος Α.Ε. (1993-2006). Έχει μεγάλη μελετητική και ερευνητική εμπειρία (ως συντονιστής ή
μέλος ομάδας έργου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) σε θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης επενδύσεων, επιχειρησιακής έρευνας και
ανάλυσης περιβαλλοντικών επενδύσεων, ενώ είναι συγγραφέας σχετικών βιβλίων και μεγάλου αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Ηλίας Δημητριάδης
Διπλ. Μηχ. Διαχείρισης Αποβλήτων RWTH Aachen, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΣΣΕΔ
Ο κύριος Ηλίας Δημητριάδης είναι πτυχιούχος Μηχανικός Διαχείρισης Αποβλήτων του Ρηνανικού Βεστφαλικού Πολυτεχνείου του
Άαχεν από το 2001. Διατέλεσε από το 2003 έως το 2011 Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας περιβαλλοντικών μελετών WERM A.E.
δραστηριοποιούμενος στην υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων αλλά και στη σύνταξη μελετών διαχείρισης στερεών και υγρών
αποβλήτων. Από το 2012 έως και σήμερα είναι Τεχνικός Σύμβουλος διαχείρισης αποβλήτων επιχειρήσεων, καθώς και Πρόεδρος
του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων με τίτλο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Από το 2014 διευθύνει παράλληλα την εταιρία «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ε.» με αντικείμενο την αερόβια
επεξεργασία στερεών αποβλήτων για τη παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων. Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 2001 και της ΕΕΔΣΑ από
το 2003. Έχει λάβει μέρος σε πλήθος συνεδρίων και ημερίδων εκπροσωπώντας τόσο την ΕΕΔΣΑ όσο και την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. σχετικά με
θέματα που άπτονται της διαχείρισης στερεών κυρίως αποβλήτων.

Βασίλης Λιόγκας
Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού - Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Είναι ειδικός συνεργάτης-σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
και έργων και ιδιαίτερα διαχείρισης αποβλήτων.
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή
Ανάπτυξη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην Περιβαλλοντική Μηχανική και
Επιστήμη (ΔΠΘ), στην κατεύθυνση διαχείρισης αποβλήτων και υδατικών πόρων.
Στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού από το 2003, στη Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης έργων στερεών και υγρών αποβλήτων (Περιβάλλοντος) στο ΥΠΕΝ.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.
Δημοτικός σύμβουλος Καβάλας από το 2002 ως το 2014.

Δημήτριος Φραγκίσκος Λέκκας
Αναπληρωτής Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ο Δημήτριος Φραγκίσκος Λέκκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι
Μέθοδοι Προσομοίωσης και Διαχείριση Δεδομένων σε Περιβαλλοντικά Συστήματα και ασχολείται με θέματα διαχείρισης ΑΣΑ. έχει
συμμετάσχει ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ή ερευνητής σε 13 (5 διεθνή και 8 Εθνικά) ερευνητικά προγράμματα. Έχει πάνω από 50
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.
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Μαρία Λοϊζίδου
Καθηγήτρια - Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Τομέας Χημικών Επιστημών
Η Μαρία Λοϊζίδου είναι Καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Υπεύθυνη της Μονάδας
Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (www.uest.gr). Ασχολείται με τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων για περισσότερα
από 30 χρόνια. Έχει υλοποιήσει με επιτυχία ως επιστημονικός υπεύθυνος περισσότερα από 150 περιβαλλοντικά ερευνητικά
προγράμματα (http://www.uest.gr/index.php/projects), έχει περισσότερες από 400 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και
συνέδρια (http://www.uest.gr/index.php/publications), έχει διοργανώσει περισσότερα από δέκα διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι
σύμβουλος Δήμων για θέματα διαχείρισης αποβλήτων, αποτέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου και Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής στα πρώτα βήματά του, ενώ αποτέλεσε για πολλά χρόνια εκπρόσωπο στο Θεματικό
Κέντρο Αποβλήτων και Ροής Υλικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Αντώνης Μαυρόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος - D-Waste
Ο Αντώνης Μαυρόπουλος είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και απόφοιτος του IESE Business School. Είναι διευθύνων σύμβουλος των
εταρειών ΕΠΕΜ ΑΕ και D-Waste και εφευρέτης του Waste Atlas, του μοναδικού διαδραστικού χάρτη για θέματα διαχείρισης στερεών
αποβλήτων, παγκοσμίως. Δουλεύει πάνω από είκοσι χρόνια σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και έχει ολοκληρώσει
περισσότερα από 150 μεγάλης κλίμακας έργα σε 20 διαφορετικές χώρες. Οι εμπειρίες του από τις αναπτυσσόμενες χώρες τον οδήγησαν
σε μια συστηματική ενασχόληση και μελέτη της κοινωνικής διάστασης των περιβαλοντικών προβλημάτων, γεγονός που συνέβαλλε
σημαντικά στη διεθνή του καρριέρα και αναγνώριση.
Το 2008 εκλέχθηκε Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
(International Solid Waste Association) και έκτοτε συμμετέχει ενεργά σε όλα τα σημαντικά διεθνή περιβαλλοντικά φόρα. Συνεργάζεται
επίσης συστηματικά με τον ΟΗΕ, την Παγκόσμια Τράπεζα και του διεθνείς αναπτυξιακούς μηχανισμούς.
Τα τελευταία χρόνια έχει ταξιδέψει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε όλες τις ηπείρους και έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της έρευνάς
του στην παγκοσμιοποίηση, τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με την πρόκληση της κυκλικής οικονομίας και τη διασύνδεση
μεταξύ της παρούσας βιομηχανικής επανάστασης και τις προκλήσεις της ανακύκλωσης. Το σύνολο της δουλειάς του, καθώς και
σημαντικά νέα και blogs για τις τάσεις στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία παρουσιάζεται στο website
http://wastelessfuture.com

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
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Το Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη – ΔΕΠΑΝ (www.
depan.gr) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 με πρωτοβουλία
είκοσι δυο (22) οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από
την Ελλάδα. Περιλαμβάνει ακόμη μια σειρά από τοπικούς
φορείς από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αναπτύξουν και να διαχειριστούν
αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.
Για να επιτύχει τους στόχους της, η ΔΕΠΑΝ αξιολογεί και
εφαρμόζει μελέτες, προγράμματα και έργα, σε συνεργασία
και συμπληρωματική δράση με τις Τοπικές Αρχές και την
Κυβέρνηση, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τον Ιδιωτικό Τομέα
και την Κοινωνία των Πολιτών.
Η επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με
ένα συνέδριο, στο οποίο οι πρωταγωνιστές του κλάδου τροφίμων και ποτών καταθέτουν τις απόψεις τους και μιλούν
για τα καίρια θέματα, που απασχολούν τον κλάδο.
Τακτικά Μέλη ΔΕΠΑΝ
Δήμος Δράμας
Δήμος Ωρωπού
Δήμος Παιονίας
Δήμος Καλαβρύτων
Δήμος Πλατανιά
Δήμος Βόλβης
Δήμος Αμφίπολης
Δήμος Αλοννήσου
Δήμος Σιντικής
Δήμος Φούρνων Κορσέων
ΔΕΥΑ Δήμου Δράμας

Δήμος Βριλησσίων
Δήμος Παγγαίου
Δήμος Ρήγα Φεραίου
Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Δήμος Καβάλας
Δήμος Δοξάτου
Δήμος Κασσάνδρας
Δήμος Θήρας
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δήμος Ήλιδας
ΚΕΔΩ Δήμου Ωρωπού

Αρωγά Μέλη ΔΕΠΑΝ
Ελλάδα
1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
2. Περιφερειακή
Αναπτυξιακή
Εταιρεία
Ημαθίας
(AN.HMA. Α.Ε.)
3. Ποντιακό Κέντρο Θεάτρου και Τεχνών - Νέα Ποντιακή
Σκηνή
4. Ινστιτούτο Μελετών & Εκπαίδευσης Αειφορικής Διαχείρισης - ΙΜΕΑΔ
5. Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υγεία των
πολιτών
6. Δίκτυο Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την Ανάπτυξη
της επαρχίας Ελασσόνας - Κέντρο Τέχνης, Λογοτεχνία
και Κοινωνικής Δράσης 7. Κοινωνική Συνεταιριστική
εταιρεία ΣΥΝ + ΔΡΑΜΩ
Αρωγά Μέλη ΔΕΠΑΝ
Κύπρος
1. Δήμος Πέγειας
2. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου - Σχολή Οικονομικών και
Εμπορικών Επιστημών
Ιταλία
1. Associazione Labfor – laboratorio per la ricerca la
progettazione e la formazione
Πολωνία
1. Dobre Kadry, Centrum badawczo – szkoleniowe
Sp.z.o.o

Η PALLADIAN COMMUNICATION SPECIALISTS είναι
εταιρεία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: communication strategy
development, media relations, public affairs και crisis
&issues management. Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε μετρήσιμη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας.
Στα 13 χρόνια λειτουργίας της η Palladian έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων
εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα
θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και
επηρέασαν τις εξελίξεις. Η σημαντική εμπειρία που έχει η
Palladian στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν πρόσφατα στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου
business unit εντός της εταιρίας που δραστηριοποιείται στον
τομέα της διοργάνωσης συνεδρίων, τον τομέα Palladian
Conferences. Ο Γρηγόρης Λεωνίδης, επικεφαλής του τομέα, είναι διευθυντικό στέλεχος με μακρά εμπειρία στο
marketing, την επικοινωνία και τα συνέδρια.

Σκοπός του συγκεκριμένου τομέα είναι η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων από όλο το φάσμα της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής που προβληματίζουν και
απασχολούν κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αλλά και
ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Στα συνέδρια της Palladian
Conferences δεν υιοθετείται απλά μια επιδερμική προσέγγιση των θεμάτων που πραγματεύεται κάθε συνέδριο.
Αντίθετα, επιχειρείται μέσα από γόνιμο διάλογο και εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις η ανάδειξη κάθε πτυχής του
θέματος, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάδειξή
του, για τη δημιουργία μιας ουσιαστικής και αποτελεσματικής κατεύθυνσης προς την επίλυσή του.

χορηγοι

PLATINUM SPONSOR

Η DASTERI εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη Έβρου, και δραστηριοποιείται από το 1975 στην κατασκευή φανών οχημάτων και φωτιστικών LED εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε μία πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής
εξοπλισμένη με τμήματα τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως
στις απαιτήσεις παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Αναλυτικά:
• Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης όπου ερευνώνται λύσεις
για τις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις τις αγοράς, νέες
ιδέες, υλικά, τρόποι σχεδίασης και κατασκευής.
• Τμήμα μελετών και σχεδιασμού που δίνει λύσεις στις
ανάγκες των πελατών.
• Πλήρες εξοπλισμένο τμήμα κατασκευής καλουπιών με
software και μηχανήματα CNC τελευταίας τεχνολογίας.
• Εξειδικευμένα τμήματα παραγωγής και συναρμολόγησης
εξοπλισμένα με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και
επανδρωμένα με το πλέον ειδικευμένο και καταρτισμένο
προσωπικό.
• Τμήμα ελέγχου ποιότητας όπου πραγματοποιούνται έλεγχοι προκειμένου τα προϊόντα να ανταποκρίνονται πλήρως
στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
• Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών το οποίο έχει ως σκοπό
την επίλυση προβλημάτων και την μέγιστη δυνατή κάλυψη
των αναγκών των πελατών της.
Επενδύοντας συνεχώς σε υψηλής κατάρτισης προσωπικό

και νέες τεχνολογίες, σήμερα αποτελεί μία καταξιωμένη
ευρωπαϊκή εταιρία η οποία εξάγει τα προϊόντα της σε 52
χώρες ανά τον κόσμο. Τα προϊόντα της DASTERI κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και ανταποκρίνονται πλήρως
στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών.
Στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης στις καινοτόμες
λύσεις για την πράσινη ενέργεια, η DASTERI το 2007 επέκτεινε την δραστηριότητά της στην κατασκευή φωτιστικών
LED εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με την δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής με σκοπό να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Σήμερα η DASTERI SYSTEMS A.E. κατέχει την απαραίτητη
εμπειρία και τεχνογνωσία αφού έχει ήδη πραγματοποιήσει
πλειάδα έργων με απόλυτη επιτυχία μέσω δημοσίων αλλά
και διεθνών διαγωνισμών.
Η επιτυχία της DASTERI είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς
έρευνας για ποιότητα σε κάθε στάδιο παραγωγής. Η οργάνωση περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό από επαγγελματίες που είναι γνώστες του σχεδιασμού, της παραγωγής και
του μάρκετινγκ για την εξυπηρέτηση των πελατών με στόχο
να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της αγοράς με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, πετυχαίνοντας παράλληλα την αύξηση των
εξαγωγών της, σε ποσοστό το οποίο ξεπερνά το 80% του
ετήσιου κύκλου εργασιών.
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GOLD SPONSORS

Ο όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε οκτώ χώρες, σύνολο ενεργητικού €73,8
δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 16.662 εργαζόμενους. Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και έπειτα από μία δυναμική πορεία ανάπτυξης
και συγχωνεύσεων, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις
και τη διαμόρφωση του τραπεζικού περιβάλλοντος.
Με συνολικό δίκτυο άνω των 960 σημείων εξυπηρέτησης στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει ένα ολοκληρωμένο
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες
και επιχειρήσεις.
Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι ένας από τους τέσσερεις πυλώνες του τραπεζικού συστήματος. Με δύο διακριτά δίκτυα λιανικής,
το Δίκτυο Eurobank και το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,
κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, εξειδικευμένο δίκτυο private
banking και βραβευμένα ηλεκτρονικά δίκτυα, η φιλοσοφία της

Eurobank εστιάζει στην υψηλή εξυπηρέτηση, την αξιοπιστία και την
ασφάλεια.
Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας
στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο, ενώ έχει παρουσία
στην Ουκρανία.
Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Όμιλος αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, ανταποκρινόμενος
στις ανάγκες των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο
αυτό υλοποιεί ενέργειες και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους
τομείς της Παιδείας, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού, της Καινοτομίας
και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος, τόσο σε
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η SingularLogic αποτελεί τη Νο 1 ελληνική εταιρεία παραγωγής επιχειρηματικού λογισμικού και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών
και λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα.
Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, cloud και mobile εφαρμογών, τη
μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, υπηρεσίες outsourcing καθώς και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων καταξιωμένων διεθνών
οίκων πληροφορικής. Η εταιρεία, μέλος του Ομίλου Marfin Investment
Group (MIG) με άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμέ-

νη τεχνογνωσία, ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, μεγάλη εγκατεστημένη βάση που αριθμεί 40.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 700 μεγάλες
επιχειρήσεις, ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο διανομής 400 συνεργατών και
με σημαντικά υλοποιημένα έργα πληροφορικής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, αποτελεί το σίγουρο και σταθερό συνεργάτη που εγγυάται
την επένδυση των πελατών της.
Παράλληλα, ο όμιλος SingularLogic δραστηριοποιείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω των θυγατρικών του στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία
και την Κύπρο, έχοντας θέσει τα θεμέλια ουσιαστικής ανάπτυξης σε
αυτή την περιοχή.

H ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E. είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας. Δραστηριοποιείται στις
αγορές της διαχείρισης νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς
και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας. Η
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ έχει ενεργή παρουσία και σε άλλες χώρες όπως Κύπρος,
Ρουμανία, Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Κροατία και Μαυροβούνιο. Δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: Συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ για
παροχή πόσιμου νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση στερεών
αποβλήτων και εξοικονόμηση ενέργειας
Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και εγκαταστάσεων
επεξεργασίας νερού, στερεών και υγρών αποβλήτων και διαχείρισης
ενέργειας. Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ΔΕΥΑ και φορέων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων. Ανάπτυξη και προμήθεια προκατασκευασμένων συστημάτων (compact) επεξεργασίας νερού και υγρών
αποβλήτων

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ δίνει πρωτοπόρες τεχνολογικές λύσεις αναπτύσσοντας
νέες τεχνολογίες επεξεργασίας του νερού. Το R&D τμήμα του ομίλου
στηρίζεται σε επιλεγμένους επιστήμονες και είναι σε στενή συνεργασία
με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα.
Βιώσιμη διαχείριση νερού και αποβλήτων: Το επιχειρηματικό μοντέλο
της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, προσανατολίζεται στην πώληση ολοκληρωμένων λύσεων και όχι μεμονωμένων προϊόντων. Αναπτύσσει συστήματα κλειστού κύκλου, επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων και
ανακύκλωση απορριμμάτων με στόχο την ελαχιστοποίηση των απορριπτόμενων στο περιβάλλον υλικών, την αύξηση της παραγωγικότητας
και τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και την εξοικονόμηση
ενέργειας. Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, πιστοποιημένη με το OSHAS 18000 έχει ως
πρωταρχική προτεραιότητά της την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού και την εξασφάλιση συνθηκών εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες
νομοθετικές απαιτήσεις αλλά και τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα
Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Το 11898 αποτελεί τη νέα υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου Ελλάδος που δημιουργήθηκε από την ONLINE SALES, κάτοχο άδειας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την ΕΕΤΤ. Η υπηρεσία 11898 εξυπηρετεί το κοινό 24 ώρες το 24ωρο, σε όλα τα θέματα
που αφορούν την παροχή πληροφοριών είτε για ονομαστικό είτε για
επαγγελματικό κατάλογο.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Πληροφορίες ονομαστικού καταλόγου • Τηλέφωνα και διευθύνσεις των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας και κινητής τηλεφωνίας • Αναζήτηση τηλεφωνικού αριθμού • Αναζήτηση κατόχου
τηλεφωνικού αριθμού • Πληροφορίες επαγγελματιών / εταιρειών
• Παροχή πληροφοριών για τους επαγγελματίες που σας ενδιαφέρουν (υδραυλικοί, γιατροί, ηλεκτρολόγοι κ.α.) και άμεση διευθέτηση
των αιτημάτων μέσω εξειδικευμένων συνεργατών • Πληροφορίες

διασκέδασης • Πληροφορίες αναφορικά με κάθε τύπου διασκέδαση που μπορεί να σας ενδιαφέρει (εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης,
σινεμά, θέατρο κ.α.) • Πληροφορίες δρομολογίων αεροπλάνων και
πλοίων • Αναλυτικά δρομολόγια για τις πτήσεις ή το ακτοπλοϊκό
πρόγραμμα • Εφημερεύοντα φαρμακεία • Αναλυτικές πληροφορίες
όλων των εφημερεύοντων φαρμακείων στην Ελλάδα • Εφημερεύοντα νοσοκομεία • Αναλυτικές πληροφορίες όλων των εφημερεύοντων νοσοκομείων στην Ελλάδα • Υπηρεσία προώθησης κλήσεων
• Άμεση προώθηση και σύνδεση στον τηλεφωνικό αριθμό που σας
ενδιαφέρει • Υπηρεσία αποστολής περιεχομένου με SMS • Δωρεάν
αποστολή του περιεχομένου που σας ενδιαφέρει με γραπτό μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο • Υπηρεσία επανάκλησης • Δυνατότητα επανάκλησης σε περίπτωση που το περιεχόμενο που αναζητάτε
απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση
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SILVER SPONSOR

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ιδρύθηκε
από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, που είτε διαθέτουν
συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά είτε παράγουν συσκευασίες, ενώ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει κατά
35% η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Η ΕΕΑΑ σύμφωνα με το Ν. 2939/01 οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), το γνωστό Σύστημα των μπλε κάδων. Το εθνικό
νομικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών 94/62 και
04/12 και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις
επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών
τους. Ήδη πάνω από 1.800 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων συνεργάζονται σήμερα με την ΕΕΑΑ, εκπληρώνοντας

τη σχετική νομική υποχρέωση και δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την προώθηση της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στη
χώρα μας.
Μετά την επιτυχημένη Α΄ εξαετή περίοδο λειτουργίας του Συστήματος (2003-2008), με την υπ’ αριθμόν 118019/18-3-09 Υπουργική
Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ανανεώθηκε η έγκριση λειτουργίας του και για
τη Β΄ εξαετία, δηλαδή την περίοδο 2009-2014. Ήδη έχει υποβληθεί
(Δεκέμβριος 2014) το νέο επιχειρησιακό σχέδιο 2015-2020. Στα 12
χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΑΑ εμφανίζει ισχυρή δυναμική. Η ανακύκλωση επιδεικνύει σταθερή πορεία ακόμη και κατά τα τελευταία
χρόνια, που παρουσιάζονται σοβαρές δυσκολίες στη χώρα μας σε
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Το σύνολο των δραστηριοτήτων
της ΕΕΑΑ έχει ως αποτέλεσμα να αξιοποιούνται περισσότεροι από
450.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών κάθε χρόνο.

BRONZE SPONSORS

H ANAKEM A.E. ανήκει στα πρώτα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ) που εγκρίθηκαν πανελλαδικά από τον Ελληνικό Οργανισμό
Ανακύκλωσης βάσει της Υπουργικής Απόφασης 36259/2010. Σήμερα
έχει τη μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλεια, εξυπηρετώντας συνολικά
έντεκα Νομούς στις Περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας
αλλά και Κρήτης. Υπό την αιγίδα της ΑΝΑΚΕΜ λειτουργούν συνολικά
δώδεκα (12) Μονάδες Ανακύκλωσης. Για το έτος 2016, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

αναμένεται να ανακυκλώσει περισσότερους από 200.000tn, ενώ η μέση
ετήσια αύξηση των συμβάσεων έργων τεχνικών υποδομών είναι τάξης του 120%. Το επιχειρηματικό σχέδιο της χαρακτηρίζει πέντε ρεύματα
εισερχομένων αποβλήτων αναδεικνύοντας ιδιαίτερη τεχνογνωσία ενώ
μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα για την αξιοποίηση
των προϊόντων ανακύκλωσης συμβάλλει στην εύρεση περιβαλλοντικά,
οικονομικά και τεχνικά βιώσιμων λύσεων για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ και τις κατασκευαστικές εταιρίες.

Η εταιρεία DEKRA Akademie Υπηρεσίες Κατάρτισης, Πιστοποίησης &
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ συστάθηκε από την DEKRA Akademie
GmbH και την DEKRA Akademie Kft, ως θυγατρική εταιρεία του ομίλου
DEKRA, o οποίος δραστηριοποιείται από το 1925 στους τομείς της εκπαίδευσης και πιστοποίησης εταιριών και εργαζομένων, της διασφάλισης
ποιότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, με ένα δίκτυο εταιρειών σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική. Ο όμιλος της DEKRA eV
έχει τη μορφή συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διοικείται από
διοικητικό συμβούλιο και δεν έχει ιδιοκτησιακό καθεστώς ούτε είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο.
Η DEKRA Akademie GmbH δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης ανθρώπινων πόρων σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας, logistics, τεχνολογίας, περιβάλλοντος και πολλά άλλα, καθώς και στο
χώρο της πιστοποίησης ατόμων. Επιπλέον, έχει εκτεταμένη εμπειρία
στην εξαγωγή των επιτυχημένων συστημάτων εκπαίδευσης. Διαθέτει
γραφεία σε 100 πόλεις στη Γερμανία και σε περισσότερες από 50 χώρες
σε όλο τον κόσμο. Το 2009 ίδρυσε το Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Εφαρμο-

σμένων Επιστημών DEKRA στο Βερολίνο. Απασχολεί παγκοσμίως περίπου 1.000 εκπαιδευτικούς, 32.000 εργαζομένους και έχει οργανώσει
πάνω από 7.000 σεμινάρια με 120.000 συμμετέχοντες. Εκπαιδεύει και
πιστοποιεί ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών ειδικεύσεων από χειριστές αγροτικών μηχανημάτων μέχρι τους διαιτητές του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Γερμανίας.
Η DEKRA Akademie ΕΠΕ διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη και στην
Αθήνα. Στόχος της DEKRA Akademie ΕΠΕ είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινων πόρων, η ανάπτυξη κάθε φύσεως εκπαιδευτικών
και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών και η εν γένει
παροχή υπηρεσιών που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην προώθηση
της βιώσιμης αστικής, οικονομικής, κοινωνικής, τουριστικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και τεχνολογικής ανάπτυξης των πόλεων και των
κατοίκων τους. Η DEKRA Akademie ΕΠΕ συνεργάζεται με θεσμικούς
φορείς, Δήμους, Περιφέρειες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικές
ενώσεις, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και επαγγελματικές σχολές.

Η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., συνθέτει ένα όμιλο εταιρειών,
παρέχοντας υπηρεσίες ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών
Συστημάτων Διοίκησης και Διαχείρισης Πληροφοριών για Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα και επιχειρήσεις του Δημοσίου, προτείνοντας λύσεις για την πρακτική εφαρμογή τους στις Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες τους και εξυπηρετώντας ταυτόχρονα με
επιτόπου υποστήριξη όλες τις μηχανογραφικές ανάγκες που δημιουργεί
το θεσμικό πλαίσιο και οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Επιπλέον η επιτακτική ανάγκη για την αυτοδιοίκηση, για πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού λογιστικού συστήματος μας βρίσκει
στη πρώτη γραμμή των γεγονότων με συστήματα που υπακούουν στη
Γενική και Αναλυτική Λογιστική.
Το δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» είναι το αποτέλεσμα της μακρόχρονης και εποικοδομητικής
συνεργασίας επιχειρήσεων εταιρειών με στρατηγική γεωγραφική δια
σπορά που στηρίζουν Πανελλαδικά οργανισμούς του ευρύτερου Δημό-

σιου τομέα και παρέχουν Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής και
Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών μηχανισμών των ΟΤΑ. Στελέχη των εταιρειών δραστηριοποιούνται στο χώρο από το 1988 και εξειδικεύονται στις
ανάγκες του Δημοσίου από τις πρώτες προσπάθειες μηχανοργάνωσης
και εκσυγχρονισμού του. Αποτέλεσμα: Εξυπηρετούνται σήμερα περισσότεροι από 65 ΟΤΑ και 180 Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι Δήμοι όπως η Πάτρα, το Π. Φάληρο, η Ρόδος, η
Φυλή, τα Τρίκαλα, η Φλώρινα, η Καρδίτσα, η Σπάρτη, το Πέραμα, το Χαλάνδρι, η Πάργα, η Μεγαλόπολη κ.α. εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας.Το
δίκτυο εταιρειών «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έχει δημιουργήσει ισχυρότατο μηχανισμό για να ανταποκριθεί στο τρίπτυχο: Δυναμική
Αυτοδιοίκηση, Ευέλικτο Προσωπικό, Ικανοποιημένοι Πολίτες. Η εξειδίκευση και η καθημερινή επαφή με πληθώρα Οργανισμών συνιστούν τα
αναταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και διασφαλίζουν την ποιότητα των
προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών του δικτύου.
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SUPPORTERS

H εταιρεία «BIOSOLIDS / ΒιοΣτερεά ΕΠΕ» δραστηριοποιείται στη
διαχείριση και επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, που παράγουν
οι βιομηχανίες τροφίμων καθώς και οργανικών υπολειμμάτων των
καλλιεργειών.
Αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρίας μας είναι η κομποστοποίηση στερεών αποβλήτων και βιομάζας προς παραγωγή βελτιωτικών εδάφους-κομπόστ.
Έχοντας δημιουργήσει μία μονάδα κομποστοποίησης στη Σκύδρα
Πέλλης δυναμικότητας 17.500 τόνων ετησίως, έχουμε τη δυνατότητα
να διαχειριστούμε τα οργανικά υπολείμματα (την ιλύ από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και οργανικά υπολείμματα καλλιεργειών) σύννομα, ορθολογικά και οικονομικά.

Η περιβαλλοντική νομοθεσία υποχρεώνει τους παραγωγούς αποβλήτων να διαθέτουν τα απόβλητά τους σε αδειοδοτημένη μονάδα,
ενώ παράλληλα, οι χώροι υγειονομικής ταφής προτίθενται να μειώσουν την ποσότητα οργανικών αποβλήτων που αποδέχονται προς
ταφή, αυξάνοντας παράλληλα το σχετικό ειδικό τέλος.
Η BIOSOLIDS προσφέρει οικονομική και σύννομη λύση στη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων της βιομηχανίας σας καθώς
δύναται να παραλάβει στην αδειοδοτημένη της εγκατάσταση προς
κομποστοποίηση απόβλητα όπως ιλύες βιολογικών καθαρισμών,
στερεά υπολείμματα (π.χ. φλούδες, κοτσάνια, σπόρια, φύλλα, ξύλα),
ακατάλληλα προϊόντα και πρώτες ύλες, λάσπες από τα πλυσίματα,
ξύλινες παλέτες προς καταστροφή κ.α..

Η Evolution Projects Plus ιδρύθηκε το 2005 και αποτελεί Ελληνική
Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής και Συμβούλων, εξειδικευμένη στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και διαδικτυακών
εφαρμογών μικρής και μεγάλης εμβέλειας, καθώς και στην παροχή
εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και φορείς του
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Αναλαμβάνει έργα απευθυνόμενη σε δημόσιους φορείς, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες με βασικό αντικείμενο:
Την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την
κάλυψη των αναγκών μηχανοργάνωσης σε φορείς του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Την ανάπτυξη εξειδικευμένων διαδικτυακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών με φορείς του δημόσιου τομέα.

Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαδικτυακών πυλών
και υπηρεσιών, στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού και της ενημέρωσης με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως η φιλοξενία, η γραφιστική επιμέλεια, η φωτογραφία και η υποστήριξη.
Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της διοίκησης και
διαχείρισης έργων και προγραμμάτων, της κατάρτισης και διαχείρισης
επιχειρηματικών σχεδίων, της αξιοποίησης εθνικών, ευρωπαϊκών και
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, των τεχνικών συμβουλών
φορέων του δημοσίου και των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
Πελάτες της Evolution Projects Plus, εκτός από μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, αποτελούν και φορείς της γενικής και κεντρικής κυβέρνησης όπως δήμοι, Υπουργεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά ΝΠΔΔ
ή ΝΠΙΔ.

Η εταιρεία KOMPAN Hellas, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα
του παιχνιδιού για τον εξωτερικό χώρο από το 2006. Για την KOMPAN
Hellas, είναι πεποίθηση ότι το παιχνίδι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των παιδιών και σχετίζεται άμεσα με τον αυθορμητισμό, τη δημιουργικότητα, την ευχαρίστηση και τη διασκέδαση. Κάθε προσφερόμενος
εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος με βάση τις εργονομικές, πνευματικές
και ψυχαγωγικές ανάγκες των παιδιών και με τις κινητικές, κοινωνικές, γλωσσικές και μαθησιακές δεξιότητες της ηλικιακής ομάδας στην
οποία απευθύνεται. Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί. Όλα τα παιδιά έχουν
δικαίωμα σε ελεύθερο χώρο και παιχνίδι.
Η εταιρεία KOMPAN Hellas ανταποκρινόμενη στην πολυπλοκότητα
του σχεδιασμού ενός παιχνιδότοπου στα περιβάλλοντα της Ελλάδας,
διαθέτει εξοπλισμούς εταιρειών με πολυετή καταξίωση διεθνώς, καλύπτοντας έναν ευρύ τομέα αναζήτησης ποικίλλων αρχιτεκτονικών

παρεμβάσεων. Αποτελεί τον πολύτιμο σύμβουλό σας, παρέχοντας
ανεξάντλητες επιλογές/δυνατότητες, με στόχο πάντα το βέλτιστο τελικό
αποτέλεσμα.
Όλοι οι εξοπλισμοί αποτελούν πρότυπα ως προς τις προδιαγραφές τεχνικής ασφάλειας που ισχύουν διεθνώς, ενώ θεωρείται αυτονόητη η
ύπαρξη πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008.
Παραθέτουμε τις συνεργαζόμενες με την ΚΟΜΠΑΝ Ελλάς Μ.ΕΠΕ.,
εταιρείες: KOMPAN A/S (http://www.kompan.com), COROCORD
RAUMNETZ
GmbH
(http://www.corocord.com),
RICHTER
SPIELGERAETE
GmbH
(http://www.richter-spielgeraete.de),
SAUNACO N.V. – RHINO SKATEPARK SYSTEMS (http://www.rhinoramps.com), KRAIBURG RELASTEC GmbH (http://www.kraiburgrelastec.com).

Η OTS είναι μια ελληνική εταιρεία πληροφορικής που ασχολείται με
την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού. Τα συστήματα της καλύπτουν
πλήρως τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Διοικητικών, Οικονομικών & Τεχνικών Υπηρεσιών Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα καθώς και της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Ιδρύθηκε
το 1993 στη Θεσσαλονίκη όπου και βρίσκονται οι κεντρικές της εγκαταστάσεις. Διατηρεί γραφεία στην Αθήνα και ομάδες στελεχών στην
Κρήτη και τη Στερεά Ελλάδα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πελατών της.
Η OTS είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008. Εφαρμόζει, επίσης,
Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών, σύμφωνα
με το πρότυπο ISO 27001:2013, για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού, την υλοποίηση έργων πληροφορικής

και την παροχή υπηρεσιών Software as a Service (SAAS).
Η OTS στην εικοσάχρονη πορεία της, έχει υλοποιήσει μεγάλα και σύνθετα έργα πληροφορικής σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η εξέλιξη
της συμπίπτει γενικότερα με τις εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής αλλά και τις σημαντικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί
στη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα στη χώρα. Με την υποχρεωτική
εφαρμογή της Διπλογραφικής Μεθόδου στο Ελληνικό Δημόσιο, ήταν η
πρώτη εταιρεία που ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη εφαρμογή, η οποία
ανταποκρίνεται έως και σήμερα πλήρως στις εκάστοτε απαιτήσεις. Η
εφαρμογή Διπλογραφικής Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης
του 2003, πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τους ελέγχους συμμόρφωσης
του ΥΠΕΣΔΑ που πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία της ΕΕΤΑΑ,
του ΙΤΥ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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IN-KIND SPONSOR

Η PIZZA FAN είναι μια 100% ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης εδώ και 20 χρόνια. Eπενδύοντας σταθερά
στην ποιότητα, έχει σήμερα κατακτήσει τη θέση της Νο1 αλυσίδας
pizza delivery, ανάμεσα από πολλές άλλες εταιρείες, κάποιες από τις
οποίες πολυεθνικές. Σήμερα εξυπηρετεί με 64 καταστήματα, πάνω
από 700 διαφορετικές περιοχές σε κάθε άκρη της Ελλάδας.
Με βασικό άξονα τις ανάγκες του πελάτη, η PIZZA FAN, από την αρχή
της λειτουργίας της, έβαλε σε υψηλή προτεραιότητα την κάλυψή τους
με προϊόντα ανώτερων προδιαγραφών σε όσο το δυνατόν πιο προσιτές τιμές. Όλα τα προϊόντα της παρασκευάζονται με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, που ανανεώνονται και ελέγχονται καθημερινά.
Χρησιμοποιεί μόνο αυθεντικά τυριά φυσικής ωρίμανσης, ελληνικές

ντομάτες, αποκλειστικά αλλαντικά Υφαντής, λάδι και ελιές Kαλαμάτας και ολόφρεσκα λαχανικά. Παράλληλα είναι η μοναδική αλυσίδα
εστίασης που έχει υιοθετήσει το υγιεινό μαγείρεμα στο φούρνο, ενώ
οι πίτσες της είναι ελεύθερες από trans λιπαρά.
H PIZZA FAN προσφέρει σήμερα τη μεγαλύτερη ποικιλία από ζύμες
και μεγέθη πίτσας ενώ παρουσιάζει καθημερινά νέες πρωτότυπες
δημιουργικές γεύσεις που γίνονται οι αγαπημένες επιλογές για άτομα κάθε ηλικίας. Πιστή στον πρωταρχικό της στόχο βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο, την οικογένεια, την παρέα, τον πολιτισμό και τον
αθλητισμό προσφέροντας χορηγίες με τη μορφή δωρεάν γευμάτων
για εκδηλώσεις σε σχολεία, αθλητικούς συλλόγους,  κοινωνικούς
φορείς που υπερβαίνουν τις 15.000   μέχρι τώρα.
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