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Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, Αthens Divani Caravel 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  (Μέχρι 5/12 ) 

Εγγραφές: 10.30π.μ. - 11.00π.μ. 

 

11.10πμ - 14.00μμ:   ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ  

 
Χαιρετισμός κ. Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας   
 

Εισαγωγικές Ομιλίες 
 

 «Οι νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές διαχείρισης απορριμμάτων και η Ελλάδα. Η  
σύνθετη  πρόκληση μείωσης της  παραγωγής απορριμμάτων στην πηγή, 
προώθησης αντίστοιχων έργων επεξεργασίας ρευμάτων με Διαλογή στην Πηγή  
και ταυτόχρονης υλοποίησης  περίπου 40 νέων μονάδων ανακύκλωσης με 
συμμετοχή  ιδιώτη επενδυτή: Αμεσες προτεραιότητες»  

κ. Μανώλης Γραφάκος,  Γενικός  Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
 

 «Η επέκταση του θεσμού των ΣΔΙΤ και στις  υποδομές: Οδικοί άξονες με  ΣΔΙΤ, 
κτιριακά έργα, η απαραίτητη στήριξη από πλευράς τοπικών κοινωνιών, 
προτάσεις και προτεραιότητες: κ. Γιώργος Καραγιάννης, Γενικός  Γραμματέας 
Υποδομών 

Workshop 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ/ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  & ΣΔΙΤ   

Μια σχέση εμπιστοσύνης και πώς θα κερδηθεί 

 
 «Το Εθνικό  Σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία  και  ο στόχος  σημαντικά 

λιγότερων  στερεών και υγρών αποβλήτων. Σκέψεις και προτάσεις αξιοποίησης 
αποβλήτων ως πρώτες ύλες ή/ και ενεργειακά»:   κ. Κωνσταντίνος  Αραβώσης,  
Γενικός  Γραμματέας  Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Αναπληρωτής Καθηγητής 
ΕΜΠ, Πρόεδρος Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ   

 
 «Το μεγάλο στοίχημα και τα άμεσα σχέδια  της Περιφέρειας Αττικής  Βιώσιμες  

λύσεις. Συμπεράσματα από την μέχρι σήμερα   υλοποίηση  των Τοπικών 
Σχεδίων Διαχείρισης των Δήμων Αττικής. Χωροθέτηση Πράσινων Σημείων, 
δημιουργία απαραίτητων υποδομών για τη διαχείριση της αποκομιδής με 
Διαλογή στην Πηγή. Στοχευμένη εμπλοκή του Ιδιωτικού Τομέα»:  

            κ. Γιώργος  Πατούλης,  Περιφερειάρχης Αττικής  
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  «Οι νέες πρωτοβουλίες του ΤΕΕ στον τομέα των ΣΔΙΤ με έμφαση στα έργα 

περιβάλλοντος»:  κ. Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ  

Νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων 

 Τρέχουσες εξελίξεις στην ανάπτυξη του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Απορριμμάτων Περιφέρειας  Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ  και οι συνολικότεροι 
στόχοι της Πελοποννήσου»: κ. Παναγιώτης Νίκας,Περιφερειάρχης Πελοποννήσου   

 
  «Η νέα Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας  δυναμικότητας  300.000 τόνων ανά έτος,  ως ένας ακόμα 
σημαντικός κρίκος στην πιστή υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού στην 
Κεντρική Μακεδονία. Τα βασικά κριτήρια επιλογής αναδόχου. Οικονομικά 
κριτήρια /gate fee. Η εμπειρία από την μέχρι σήμερα λειτουργία της Μονάδας 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών»:  
κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Μέλος ΔΣ 
ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας 
κ. Μιχάλης  Γεράνης,  Πρόεδρος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας  

 
 «Η ολοκλήρωση του νέου έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

Ηλείας στην Τριανταφυλλιά  ως συνολική λύση διαχείρισης των απορριμάτων 
στην περιοχή. Τιμολογιακή Πολιτική, Όγκος Διαχείρισης –Διασύνδεση με την 
ανακύκλωση»: κ. Γιάννης Λυμπέρης, Δήμαρχος Ηλιδας, Πρόεδρος ΦοΔΣΑ Ηλείας   
 

Ειδική παρουσίαση 

 Το νομικό κεκτημένο στην ανάθεση συμβάσεων επεξεργασίας αποβλήτων με 
ΣΔΙΤ: Ελευθερίες και καταναγκασμοί» 

            κ.Φωτεινή Σάχνικα, Εταίρος, LEXPARTNERS Σφηκάκης & Συνεργάτες  Δικηγ.Εταιρία 
 

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας 
Θέματα:   

 Η συνολική εμπειρία από την ανάπτυξη  έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα  στον τομέα 
διαχείρισης απορριμμάτων και προϋποθέσεις επιτάχυνσης με το βλέμμα του 
ιδιώτη-επενδυτή   

 Χωροθέτηση  έργων διαχείρισης απορριμμάτων και τοπικές κοινωνίες: Πώς 
μπορεί να επιτευχθεί η  κοινωνική συναίνεση   

 Ο ρόλος των μελετών.Η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η  προώθηση  των 
απαλλοτριώσεων παράλληλα με την υλοποίηση των έργων ως παράγοντες  
επιτάχυνσης στην υλοποίηση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ 

 Η προοπτική μεγαλύτερης αξιοποίησης του ιδιωτικού τομέα για την 
αποτελεσματικότερη  διαχείριση  της αποκομιδής και επεξεργασίας 
απορριμμάτων από μη οικιακούς καταναλωτές: Ανάγκες προς κάλυψη / 
επενδυτικοί πόροι προς διάθεση 

 Οι πάντα κορυφαίοι και επίκαιροι στόχοι διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης,  
κομποστοποίησης  και πόσο μπορoύν  να επιταχυνθούν 

 Nέες δράσεις στον τομέα διαχείρισης βιοαποβλήτων, ευρωπαϊκές πρακτικές   
και δυνατότητες συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα 

 Προοπτικές ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων / Άλλα θέματα 

 
Συμμετοχές:  
κ. Βασίλης Λιόγκας, Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Υδάτων ΥΠΕΝ, Εκπρόσωπος ΕΟΑΝ, κ. Θεοφάνης Λώλος, Αντιπρόεδρος Enviroplan, 
εκπρόσωποι επενδυτών, μελετητών, ακαδημαϊκών φορέων κα. 
 
Συντονισμός /εισαγωγικά σχόλια:  κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ, 

κ. Γιώργος Σιδερής, Επιστημονικός  Συνεργάτης A-Energy 
 

                    ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ / 

                    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ KAI EYAΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ 

 

           Ολοκλήρωση πρωϊνής συνεδρίας – Διάλειμμα/ Eλαφρύ Γεύμα 
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        15.00μμ -18.00μμ: AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

                ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ  

           Απο την ωρίμανση στην υλοποίηση 

   

        Εισαγωγικές ομιλίες 
 

 «Οι  Συμπράξεις ως αναπτυξιακό εργαλείο στην Ελλάδα μετά την κρίση.  
 Το πολυνομοσχέδιο για τις επενδύσεις ως πάροχος πρακτικών λύσεων για την 

επιτάχυνση των επενδυτικών έργων»:  
κ. Νίκος Παπαθανάσης, Υφυπουργός Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων, αρμόδιος για τη 
Βιομηχανία και το Εμπόριο  

 «Η ελληνική αγορά ΣΔΙΤ σήμερα, η επόμενη γενιά έργων και το επενδυτικό 
ενδιαφέρον»: 
 κ. Νίκος Μαντζούφας, Γενικός  Γραμματέας Στρατηγικών και  Ιδιωτικών  Επενδύσεων  

                                                 Workshop 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ   ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ   

  Νέα έργα/ Τεχνικές Παράμετροι/ Διαχείριση/ Αξιοποίηση Εμπειρίας   

 
 

 «Το δίκτυο οπτικών ινών Ultra Fast Broadband (UFBB): Η εμπειρία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου από επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων  για το 
μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα σήμερα:  κ. Αντώνης Τζωρτζακάκης, Γενικός 
Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων* 
 

 «Η αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ως συνεισφορά στην ανάπτυξη και 
στην κάλυψη του επενδυτικού κενού:  κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, Πρόεδρος,  
Συνδέσμου  Ελληνικών  Γραφείων Μελετών - ΣΕΓΜ  και εκπρόσωπος  Εθνικού 
Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ)  

 
  «Η  Κεντρική Μακεδονία και το συστηματικό «άνοιγμα» σε περισσότερα έργα με 

τη συμμετοχή του  ιδιωτικού τομέα.Το έργο αντικατάστασης 14.996 φωτιστικών 
σωμάτων και λαμπτήρων,  εφαρμογής συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου  
και   συντήρησης  του δικτύου οδοφωτισμού  της Κεντρικής Μακεδονίας:  
Προσδοκίες από την ενεργειακή εξοικονόμηση - καθημερινά θέματα λειτουργίας. 
Αλλα έργα με συμμετοχή  επενδυτή στον τομέα των υποδομών»:  
κ. Πάρης  Μπίλλιας,  Αντιπεριφερειάρχης  Υποδομών και Δικτύων, Περιφέρειας 
Κεντρικής  Μακεδονίας 
 

 «Τεχνικές παράμετροι στις προκηρύξεις νέων έργων ΣΔΙΤ: Η περίπτωση του   
ηλεκτροφωτισμού»: κ. Ντίνος Παπαπολύζος, Διευθύνων Σύμβουλος  TREK 
 Development Α.Ε. - Τεχνικός Σύμβουλος έργων 
 

 «Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης  ως αποτελεσματική επιλογή για έργα  
εξοικονόμησης ενέργειας με συμμετοχή ιδιώτη, η παρακολούθηση της 
ενεργειακής απόδοσης της επένδυσης σε βάθος χρόνου, η ευθύνη των 
αναδόχων»:  
κ.  Αρης  Παπαδόπουλος, Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος  «ΖΕΒ ΑΕΕΥ»  
 

 «Η προοπτική  έργων ενεργειακής αναβάθμισης με συμμετοχή ιδιώτη»:  
κ. Σπύρος Οικονόμου, Πρόεδρος  ΚΑΠΕ   
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 Προϋποθέσεις επιτυχίας ενός έργου ΣΔΙΤ στον υπαίθριο φωτισμό κυρίως από 
μια Περιφέρεια ή από μεγάλους Δήμους»:  κ. Φραγκίσκος Τοπαλής, Καθηγητής 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και  Μηχανικών Υπολογιστών  ΕΜΠ   
 
 

  «Νέα  Οδικά έργα με ΣΔΙΤ: Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις. Σκέψεις/προτάσεις 
για την Ελλάδα στα πλαίσια της σημερινής διεύρυνσης  του  θεσμού  των ΣΔΙΤ 
και στους οδικούς  άξονες»: κ. Βασίλης Χαλκιάς,  Διευθύνων  Σύμβουλος «Αττικές 
Διαδρομές», Πρόεδρος  Ένωσης  Αυτοκινητοδρόμων Ευρώπης (ASECAP) και  
Διεθνούς  Οδικής Ομοσπονδίας*    
 

  «Οι 3.000 φοιτητικοί ξενώνες του Πανεπιστημίου Κρήτης με ΣΔΙΤ ως σημαντικό 

ακαδημαϊκό  έργο»: κ. Κωνσταντίνος  Σπανουδάκης, Αντιπρύτανης Προσωπικού 

και Φοιτητικής  Μέριμνας,  Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Συντονισμός και εισαγωγικά σχόλια: 

 «Η ευτυχία του Σίσυφου: Από την επιτυχημένη ανάθεση στην αποτελεσματική 
διαχείριση των συμβάσεων ΣΔΙΤ» 
κ. Πέτρος Σφηκάκης, Διευθύνων Εταίρος, LEXPARTNERS Σφηκάκης & Συνεργάτες      
Δικηγορική Εταιρία 

       Τα επόμενα βήματα των ΣΔΙΤ με το βλέμμα των φορέων υλοποίησης  

 «Βιώσιμη  αστική  κινητικότητα, νέες  τεχνολογίες και ΣΔΙΤ: Η εμπειρία του ΟΑΣΑ 
από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού  εισιτηρίου  και του   συστήματος 
τηλεματικής στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και τα επόμενα βήματα»:  
Εκπρόσωπος Διοίκησης  ΟΑΣΑ 

 «Η εμπειρία της  «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» και τα επόμενα  σχέδια   σε σχέση με  
τις  ΣΔΙΤ»: Εκπρόσωπος  Διοίκησης  Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚτΥπ ΑΕ)   

Προγραμματισμένες παρεμβάσεις - Ερωτήσεις 

 
Συντονισμός: κ. Γιάννης Κίτσος, Πρόεδρος Τμήματος, Αρχή  Εξέτασης Προδικαστικών    
Προσφυγών (A.E.E.Π.) 
 

 
 

                                  ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΕΡΓΑ  ΣΕ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

                             ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ  ΣΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ  ΘΕΣΜΟΥ  ΣΔΙΤ 

 

Ολοκλήρωση απογευματινής  συνεδρίας 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  
Τ. 210-6912183 210-6912505  Κ. 6974904165 & 6978373031 (κ.Βέλλιος, κ.Τζουμάρα) 

Εmail: office.aenergy@gmail.com  
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