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Χαιρετισµοί

Ο δρόµος για την αειφορία και τη βιώσιµη ανάπτυξη 
απαιτεί τη συνεργασία όλων µας

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στηρίζει µε ιδιαίτερη 
χαρά τη διοργάνωση της 4ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Τεχνολογιών Περιβάλλοντος 
“Verde.tec” και προσβλέπει σε µία δηµιουργική ανταλλαγή απόψεων για την 
προώθηση της "κυκλικής οικονοµίας.
Οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής είναι ήδη εµφανείς και, όπως ανέδειξε πε-
ραιτέρω η πανδηµία και η πρόσφατη ενεργειακή κρίση, η ανάγκη για αλλαγή πο-
ρείας είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφουγκράζεται 
τις ανησυχίες των πολιτών και θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής ως ύψιστη πολιτική προτεραιότητα.
Βασική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η µετάβαση στην εποχή µετά την 
πανδηµία να γίνει παράλληλα µε τη µετάβαση στην πράσινη εποχή. Πρωτοπόρος 
σε θέµατα περιβάλλοντος, έχει δεσµευτεί να καταστεί κλιµατικά ουδέτερη έως το 
2050. Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας αναµένεται να 
κινητοποιήσει δηµόσιες επενδύσεις και να βοηθήσει στην αποδέσµευση ιδιωτι-
κών κεφαλαίων µε στόχο "πράσινες" επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 1 τρις ευρώ. 
Στόχος µας στο εξής είναι να µετατρέψουµε την απειλή της κλιµατικής αλλαγής 
σε ευκαιρία για ριζικές αλλαγές που εξασφαλίζουν ένα νέο υπόδειγµα, όχι µόνο 
κλιµατικά, αλλά και κοινωνικά αειφόρο.
Εγχειρήµατα όπως η “Verde.tec” αναδεικνύουν πως η µετάβαση αποτελεί µια αλ-
λαγή από κάτω προς τα πάνω, αλλά και αντίστροφα. Ένα εγχείρηµα που µας αφο-
ρά όλους και στο οποίο κάθε ένας και κάθε µία από εµάς µπορεί να προσφέρει. 
Ο συµµετοχικός αυτός τρόπος διαµόρφωσης του µέλλοντος, που συνδέεται άρ-
ρηκτα µε το πνεύµα και το όραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αύριο και το 
σήµερα, υλοποιείται µέσα από τη ∆ιάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, µια σει-
ρά διαλόγων και συζητήσεων µε τη συµµετοχή πολιτών από όλη την Ευρώπη, 
µέσα από την οποία µοιράζονται τις ιδέες τους και συµβάλλουν στη διαµόρφωση 
του κοινού µας µέλλοντος.



Τα επόµενα έτη καλούµαστε να µετασχηµατίσουµε δοµικά την οικονοµία µας και 
να αλλάξουµε εκ βάθρων τις συνήθειές µας στην παραγωγή και την κατανάλωση 
προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τις επιπτώσεις της κλιµατικής κρίσης. 
Η µετάβαση σε µια βιώσιµη οικονοµία, µε ευκαιρίες για όλους και σεβασµό 
στο περιβάλλον αποτελεί στρατηγικό στόχο της Κυβέρνησής µας και του 
Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Για την επίτευξη του στόχου µας, διαθέτουµε ένα συνεκτικό και φιλόδοξο σχέδιο 
για τη δραστική µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, την αύξηση της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεµο και την ορθολογική 
χρήση των αποβλήτων και των φυσικών πόρων, υιοθετώντας τις αρχές της 
κυκλικής οικονοµίας. 
Επιταχύνουµε τη διείσδυση στο ενεργειακό µας µείγµα των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας, µε την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για νέα έργα, την 
απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την 
αποθήκευση ενέργειας και τους υπεράκτιους αιολικούς σταθµούς. 
Παράλληλα, διασφαλίζουµε τη συµµετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων 
στην ενεργειακή µετάβαση, µε ένα εκτενές φάσµα ρυθµίσεων για τον ενεργειακό 
συµψηφισµό και αξιοποιώντας την αυτοπαραγωγή για τη µείωση του κόστους. 
Ενδεικτικά παραδείγµατα αποτελούν το πρόγραµµα των 100 εκατ. ευρώ που 
προωθούµε για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στους δήµους, προκειµένου να 
καλύψουµε τις ανάγκες έως και 30.000 ευάλωτων νοικοκυριών. Όπως, επίσης, το 
πρόγραµµα για φωτοβολταϊκά στις στέγες, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του έτους 
και ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023, µε το οποίο δίνουµε τη δυνατότητα στα 
νοικοκυριά να παράγουν φθηνή ενέργεια από τον ήλιο. 
Έχουµε αναλάβει πρωτοβουλίες για να διαµορφώσουµε το κατάλληλο θεσµικό 
πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων στη διαχείριση αποβλήτων και την 
κυκλική οικονοµία γενικότερα, µε στόχο να καλύψουµε το χαµένο έδαφος µε τα 
υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. 
Τον περασµένο Ιούλιο ψηφίσαµε τον νέο νόµο για τη διαχείριση αποβλήτων, 
που ενσωµατώνει τους ευρωπαϊκούς στόχους για την ανακύκλωση, καθιερώνει 
νέα ρεύµατα χωριστής συλλογής αποβλήτων και βάζει στο επίκεντρο την 
επαναχρησιµοποίηση προϊόντων, αλλά και την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα 
σχολεία. 
Επιπρόσθετα, προβλέπει την αναβάθµιση των εγκαταστάσεων των Κέντρων 
∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ), µε την προσθήκη σύγχρονου 
εξοπλισµού και τη θέσπιση νέων προδιαγραφών των ανακτώµενων υλικών. 
Για τη µείωση του µεγάλου όγκου των αποβλήτων που καταλήγουν σε ταφή, 
ολοκληρώνουµε την προκαταρκτική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών 
ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων µε θερµική επεξεργασία. 
Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο συµπληρώνεται από το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για 
την Κυκλική Οικονοµία, το οποίο αναθεωρήσαµε τον περασµένο Νοέµβριο. 
Το επικαιροποιηµένο σχέδιο εναρµονίζεται πλήρως µε τους στόχους και 
τις δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευρωπαϊκή οδηγία για την 
κατάργηση των πλαστικών µίας χρήσης. 

Χαιρετισµός Υπουργού                    
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Κώστας Σκρέκας
Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας
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Παράλληλα, προχωράµε ταχύτατα στη δηµοπράτηση νέων Μονάδων Επεξεργασίας 
Απορριµµάτων (ΜΕΑ), µε ενσωµάτωση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών 
περιβάλλοντος. To 2021 δηµοπρατήθηκαν 10 ΜΕΑ, µε προϋπολογισµό 337 
εκατ. ευρώ, 5 Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) και µία Μονάδα 
Εγκατάστασης Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικών από Πράσινα Απόβλητα, συνολικού 
προϋπολογισµού 12 εκατ. ευρώ.  
Στη µεγάλη εθνική προσπάθεια που κάνουµε για τον µετασχηµατισµό της 
οικονοµίας και την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, οι τεχνολογίες 
περιβάλλοντος θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο. Στη διεθνή έκθεση Verde.tec, 
οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις µεγάλες δυνατότητες 
των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες µαζί µε την Πολιτεία και την κοινωνία 
των πολιτών θα συµβάλλουν καθοριστικά τα επόµενα έτη στην επίτευξη των 
φιλόδοξων στόχων µας. 
Πρωτοβουλίες όπως αυτή της διεθνούς έκθεσης Verde.tec, σε συνδυασµό µε τη 
συστράτευση όλων των παραγωγικών δυνάµεων, της Κοινωνίας των Πολιτών 
και της Πολιτείας δίνουν τη δυνατότητα στις δυναµικές ελληνικές επιχειρήσεις να 
προβληθούν σε µεγάλο όγκο επισκεπτών και να αναδείξουν τα συγκριτικά τους 
πλεονεκτήµατα. 



Χαιρετισµοί

Χαίροµαι ιδιαίτερα που επανέρχεται φέτος και µάλιστα µε δυναµισµό, η διεθνής 
έκθεση Verde.tec για τις Πράσινες Τεχνολογίες, την Κυκλική Οικονοµία και τις 
Smart Cities. Τόσο λόγω της εµβέλειάς της όσο και επειδή  ως Υπουργείο Ανά-
πτυξης καταβάλλαµε πολύ µεγάλες προσπάθειες για  να ανοίξουµε τον εκθεσιακό 
κλάδο – πάντοτε µε αυστηρή τήρηση των υγειονοµικών πρωτοκόλλων – αρχής 
γενοµένης από τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον περασµένο Σεπτέµβριο, που 
ήταν η πρώτη Covid-free έκθεση στην Ευρώπη. 
Το timing για τη φετινή, 4η Verde.tec είναι, κατά κοινή οµολογία, ιδανικό καθώς 
συµπίπτει µε την αρχή της υλοποίησης του µεγαλύτερου αναπτυξιακού προγράµ-
µατος των τελευταίων δεκαετιών στο οποίο συναθροίζονται οι πόροι του Ταµείου 
Ανάκαµψης & Ανθεκτικότητας, οι πόροι του ΕΣΠΑ 2014-20 και του νέου ΕΣΠΑ 
2021-27, του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και των ιδιωτικών επενδύ-
σεων µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου, του Νόµου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, 
των Σ∆ΙΤ, των ιδιωτικοποιήσεων και του Σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετά-
βασης.
Σηµαντικό µέρος των επενδύσεων αφορούν στην πράσινη µετάβαση της οικο-
νοµίας, που µαζί µε την ψηφιακή µετάβαση αποτελούν τις κεντρικές στρατηγικές 
προτεραιότητες του αναπτυξιακού µας σχεδίου. Στην πράσινη µετάβαση κατευθύ-
νεται, ειδικότερα, το 37,5% του προϋπολογισµού του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης 
& Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», συνολικά 17,7 δις ευρώ, εκ των οποίων 6,2 δις 
ευρώ είναι επιδοτήσεις που θα µοχλεύσουν επιπλέον 11,6 δις ευρώ από τον ιδι-
ωτικό τοµέα. Παράλληλα, η πράσινη µετάβαση θα χρηµατοδοτηθεί και από το 1/3 
των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, προϋπολογισµού 26,2 δις ευρώ, σε ευθυγράµµιση µε 
την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µια πιο «πράσινη» Ευρώπη.
Έχουµε πλέον δυνατότητες που ούτε µπορούσαµε να διανοηθούµε πριν µερικά 
χρόνια, ενώ, ταυτόχρονα, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος βρίσκεται στο υψηλότε-
ρο σηµείο της 20ετίας και η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στο ρυθµό αύξησης των 
επενδύσεων στην ευρωζώνη µε µία από τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσµίως από 
το δεύτερο εξάµηνο του 2019 έως το δεύτερο εξάµηνο του 2021.
H 4η Verde.tec έρχεται, λοιπόν, να σηµατοδοτήσει αυτή τη νέα εποχή και να απο-
τελέσει το εφαλτήριο νέων επιχειρηµατικών συµφωνιών και συνεργασιών απο-
δεικνύοντας ότι η ζωή και η οικονοµική δραστηριότητα µπορούν και πρέπει να 
προχωρήσουν µπροστά, πάντοτε µε υγεία και ασφάλεια.
Εύχοµαι ειλικρινά κάθε επιτυχία στους διοργανωτές, τους εκθέτες και όλους τους 
επιχειρηµατίες.

Άδωνις Γεωργιάδης
Υπουργός Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων

Χαιρετισµός 
Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
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Oι θεµατικές της 4ης διεθνούς έκθεσης Verde.tec αφορούν στον βασικό πυρήνα 
των πολιτικών που ασκούµε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
H Χωροταξία και η οργάνωση του Αστικού Περιβάλλοντος αποτελούν τις θεµε-
λιώδεις αφετηρίες για τις Πράσινες Τεχνολογίες, την Κυκλική Οικονοµία και τις 
Έξυπνες Πόλεις. ∆ιότι για κάθε ενεργειακό project και «πράσινη» επένδυση, για 
τη µετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή και την υιοθέτηση καινοτόµων τεχνολογιών, 
προϋπόθεση είναι να υπάρχει «τάξη στον χώρο» µε κανόνες και ασφάλεια ∆ικαίου. 
Με τη χρηµατοδότηση του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας υλοποιούµε 
το Πρόγραµµα Πολεοδοµικών Μεταρρυθµίσεων που αφορά στην εκπόνηση Το-
πικών και Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων για πάνω από το 70% της χώρας, στη 
σύνταξη µελετών για τον καθορισµό των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόµησης, 
για την οριοθέτηση οικισµών καθώς και τον χαρακτηρισµό δηµοτικών οδών. Με 
αυτό το πρωτόγνωρο σχεδιασµό που αποτελεί παράλληλα και «εθνικό στοίχηµα» 
σε έκταση, χρονική διάρκεια και προϋπολογισµό, η χώρα µας θα αποκτήσει σε 
όλη την Επικράτεια χρήσεις γης, όρους δόµησης, καθορισµένες περιοχές προστα-
σίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και  ειδικών αστικών 
κινήτρων. Σε αυτούς τους σχεδιασµούς για πρώτη φορά εντάσσονται και µέτρα 
προσαρµογής στην κλιµατική κρίση, υποστήριξης για καταστάσεις έκτακτης ανά-
γκης καθώς και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 
Ταυτόχρονα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε στόχο την αειφόρο 
ανάπτυξη, εξελίσσουµε µια µεγάλη σειρά δράσεων: 
• που αξιοποιούν τη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και το κτιριακό απόθεµα ιστορι-
κής και πολιτιστικής σηµασίας, 
• που αναπτύσσουν την ψηφιοποίηση όλων των γεωχωρικών δεδοµένων, 
• που χρηµατοδοτούν αστικές παρεµβάσεις στον δηµόσιο χώρο, 
• που θεσπίζουν τους κανόνες για την ελεύθερη και ανεµπόδιστη µετακίνηση των 
ατόµων µε κινητικά προβλήµατα σε δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους και κτίρια.
Παράλληλα, στηρίζουµε ενεργά το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα των 100 Κλιµατικά Ου-
δέτερων Πόλεων που προωθεί «πράσινες» επενδύσεις και σειρά παρεµβάσεων 
για φιλικότερες πόλεις µε µηδενικό ενεργειακό αποτύπωµα. 
Καθώς η Ενέργεια και το Περιβάλλον αλληλοεπιδρούν, αξιοποιούµε τις δυνατότη-
τες της ψηφιακής εποχής και δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις ώστε µε τάξη στον 
χώρο, να υλοποιηθούν ευρείες παρεµβάσεις αστικής αναζωογόνησης σε τοπικό 
και υπερτοπικό επίπεδο.  
Σε αυτό το φιλόδοξο, ολιστικό σχέδιο οργάνωσης του αστικού Περιβάλλοντος 
και προστασίας του φυσικού Περιβάλλοντος θέλουµε να έχουµε συµµάχους µας 
όλους τους επιστηµονικούς φορείς του κλάδου, τους ∆ήµους, τις Περιφέρειες, το 
επιχειρείν που υπηρετεί τη βιώσιµη ανάπτυξη και όλους τους πολίτες που ζητούν 
πιο ανθρώπινες πόλεις και καλύτερη ποιότητα ζωής. 
Εκθέσεις όπως η Verde.tec είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούµενες, είναι απα-
ραίτητες, τις ενθαρρύνουµε και τις στηρίζουµε. 

Νίκος Ταγαράς
Υφυπουργός Χωροταξίας 
και Αστικού Περιβάλλοντος

Χαιρετισµός Yφυπουργού
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 
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Είµαστε αντιµέτωποι µε µια τριπλή πρόκληση, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, 
την κλιµατική κρίση και την απώλεια της βιοποικιλότητας και έχουµε πλήρως 
αντιληφθεί ότι ο σχεδιασµός λύσεων βασίζεται στην επιστηµονική έρευνα και την 
τεχνολογική καινοτοµία. 
Γι’ αυτό µιλάµε πλέον ολοένα και περισσότερο για την καινοτοµία, ως βασικό 
πυλώνα της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης και αναζητούµε έξυπνες λύσεις σε 
όλους τους τοµείς ανάπτυξης.
Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει τον 
ετήσιο διαγωνισµό πράσινης καινοτοµίας για το περιβάλλον (Greenathon/Beyond 
Green Technologies) αποσκοπώντας στην αξιοποίηση των τεχνολογικών λύσεων 
για την αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης και των θεµάτων που ανακύπτουν, 
όπως η µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, η προσαρµογή στην 
κλιµατική κρίση, η κυκλική οικονοµία, η αστική βιωσιµότητα, οι έξυπνες πράσινες 
πόλεις, η διαχείριση των υδάτων και της θαλάσσιας ζωής και η προστασία και 
αποκατάσταση των δασών. 
Επίσης, συµµετέχουµε ενεργά σε προγράµµατα Life της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του χρηµατοδοτικού εργαλείου για το περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή, 
προωθώντας τεχνολογίες σε πιλοτικό επίπεδο. 
Το καθαρό και υγιές περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της 
ευηµερίας και της υψηλής ποιότητας ζωής. Το ίδιο ισχύει για την ισχυρή και 
ανταγωνιστική οικονοµία.
Η περιβαλλοντική καινοτοµία µπορεί να βοηθήσει τις διοικήσεις και τις 
επιχειρήσεις να κάνουν καλύτερη χρήση πολύτιµων πόρων µε τελικό αποτέλεσµα 
τη µείωση των αρνητικών συνεπειών της οικονοµικής δραστηριότητας στο 
περιβάλλον. Η πράσινη οικονοµική ανάπτυξη δεν είναι κάτι µακρινό αλλά µια 
αυξανόµενη απαίτηση των πολιτών, των καταναλωτών και εν τέλει των ίδιων των 
επενδυτών.

Χαιρετισµός Υφυπουργού                    
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Γιώργος Αµυράς
Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας



Είναι δυστυχώς αδιαµφισβήτητη η διαπίστωση πως η κλιµατική κρίση αποτελεί 
έναν από τους σηµαντικότερους κινδύνους για τη σύγχρονη ανθρώπινη κοινωνία 
και η προστασία του περιβάλλοντος αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως το 
πλέον κρίσιµο πεδίο για δράσεις που θα επιτρέψουν την αντιµετώπιση των συνε-
πειών της κλιµατικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αντιληπτή η σηµασία που 
λαµβάνει η προστασία και βιώσιµη διαχείριση των φυσικών χερσαίων οικοσυστη-
µάτων µας. Η νέα Γενική Γραµµατεία ∆ασών αναλαµβάνει πλέον κεντρικό ρόλο 
στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των δασικών οικοσυστηµάτων της χώ-
ρας µας, θέτοντας την επιστηµονική γνώση και την τεχνολογική καινοτοµία στην 
πρώτη γραµµή των προτεραιοτήτων της εθνικής δασικής µας πολιτικής.
Ουσιαστική µας επιδίωξη είναι η χρήση κάθε δυνατής πηγής χρηµατοδότησης 
(Ταµείο Ανάκαµψης, Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Πράσινο Ταµείο, Ευ-
ρωπαϊκά προγράµµατα, κ.λπ.) για την επένδυση στην ανάπτυξη υποδοµών που 
θα επιτρέψουν την αποτελεσµατικότερη προστασία και ανάδειξη των πολλαπλών 
λειτουργιών και των κοινωφελών επιδράσεων των δασικών οικοσυστηµάτων της 
χώρας µας, ταυτόχρονα µε τη βιώσιµη διαχείρισή τους και αξιοποίησής τους ως 
πηγών εθνικού πλούτου. Η χρήση της επιστηµονικής γνώσης, της έρευνας και 
των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγµάτων και εξοπλισµού, όπως αυτά παρου-
σιάζονται στη ‘’Verde.tec’’ για τη βέλτιστη διαχείριση της χωρικής και χρονικής 
µεταβολής των δασικών οικοσυστηµάτων µας, συστηµάτων πιστοποίησης της 
βιώσιµης διαχείρισής τους, δοµών πληροφορίας και επικοινωνιών µιας νέας ψη-
φιακής δασοπονίας, αποτελούν το εφαλτήριο για την πραγµατοποίηση του στόχου 
µας: να γίνουν τα ελληνικά δάση “έξυπνα” και βιώσιµα.
Χαιρετίζω λοιπόν την έναρξη της 4ης διεθνούς έκθεσης ‘’Verde.tec 2022 | Τε-
χνολογίες Περιβάλλοντος’’, ευχαριστώ την “Τεχνοεκδοτική / T-Press” για τη δι-
οργάνωση, και καλωσορίζω µε τη σειρά µου όλους τους εκθέτες, χορηγούς και 
επισκέπτες που συµβάλουν µε τη συµµετοχή τους έµπρακτα στην ανταλλαγή επι-
στηµονικής πληροφόρησης και τεχνογνωσίας στην καινοτοµία, στην έρευνα και 
στις τεχνολογίες αιχµής που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Για την 
επίτευξη του στόχου της κλιµατικά ουδέτερης Ευρώπης έως το 2050, η εφαρµογή 
των Πράσινων Τεχνολογιών, της Κυκλικής Οικονοµίας και των «Έξυπνων Πόλε-
ων» αποτελεί, όντως, µονόδροµο.
     

Χαιρετισµός Γενικού Γραµµατέα ∆ασών
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Χαιρετισµοί

Κωνσταντίνος 
Aραβώσης
Γενικός Γραµµατέας ∆ασών



Χαιρετισµοί

Όταν πριν δυόµιση χρόνια σχεδιάζαµε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
το ΕΣΕΚ, το Εθνικό σχέδιο για την Ενέργειας και το Κλίµα, το κάναµε έχοντας στο 
µυαλό µας τους µακροπρόθεσµους στόχους της χώρας για την πράσινη µετάβαση 
και την κλιµατική ουδετερότητα. 
Πώς δηλαδή η χώρα µας θα απεξαρτηθεί σταδιακά από τα ορυκτά καύσιµα, αντι-
καθιστώντας τα µε ανανεώσιµες πηγές για την παραγωγή ενέργειας και πως µια 
συνολική στροφή στη βιώσιµη και πράσινη οικονοµία, θα µας βοηθήσει να πετύ-
χουµε το στόχο για κλιµατική ουδετερότητα µέχρι το 2050. 
Από τότε συνέβησαν πολλά. 
Αρχικά η ανάγκη αντιµετώπισης των συνεπειών της πανδηµίας οδήγησε την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση στη δηµιουργία του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, 
που για την Ελλάδα προβλέπει περίπου 31 δις € σε δάνεια και επιδοτήσεις. Το 1/3 
αυτών τον κεφαλαίων προβλέπεται να διοχετευθεί σε «πράσινα» projects, δίνο-
ντας µια αναπάντεχη ώθηση στους σχεδιασµούς µας.
Στη συνέχεια η ενεργειακή κρίση των τελευταίων µηνών και πλέον η ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, θέτει νέα δεδοµένα. Η εκτίναξη των τιµών των ορυκτών 
καυσίµων δηµιουργεί την αίσθηση του επείγοντος και ενισχύει την αποφασιστικό-
τητά µας για την υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών, µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη 
των οικονοµιών και την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. 
Μόλις στις 8 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιοποίησε το σχέδιό της για 
επιτάχυνση της µετάβασης στις ανανεώσιµες πηγές, διαφοροποίηση των προ-
µηθευτών και προώθηση της ενεργειακής εξοικονόµησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται 
ακόµα και η συζήτηση για ανάληψη από την Ευρώπη µέρους του ενεργειακού 
κόστους των νοικοκυριών και άλλων µέτρων για τον έλεγχο των τιµών της ενέρ-
γειας.
Έτσι το επόµενο διάστηµα θα προχωρήσουµε στην Ελλάδα ακόµα πιο εντατικά σε 
όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας.
Την αναδιάταξη του ενεργειακού τοµέα της χώρας, µε τη σταδιακή αλλά πλήρη 
απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής και την επιτάχυνση του ρυθµού διείσ-
δυσης των ΑΠΕ. Στόχος το 2030 άνω του 60% της ενέργειας, να προέρχεται από 
ανανεώσιµες πηγές.
Τη µετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό µοντέλο, φιλικό προς το περιβάλλον µε προ-
γράµµατα όπως η κατασκευή συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας, η προώθηση 
της ενεργειακής διασύνδεσης των νήσων και το πρόγραµµα Greco Islands. Ένα 
καινοτόµο πρόγραµµα που φιλοδοξεί να κάνει τα ελληνικά νησιά πρότυπα πράσι-
νης και βιώσιµης ανάπτυξης.
Θα δούµε να εξελίσσονται προγράµµατα που ενισχύουν την ενεργειακή εξοικο-
νόµηση όπως το γνωστό και επιτυχηµένο «Εξοικονοµώ» για την ανακαίνιση και 
ενεργειακή αναβάθµιση 600.000 κατοικιών µέχρι το 2030, αλλά και το συγγενές 
πρόγραµµα «Ηλέκτρα» που στοχεύει στην αναβάθµιση του κτιριακού αποθέµατος 
του δηµοσίου. Σύντοµα ακόµα θα έρθει και το νέο πρόγραµµα που ετοιµάζουµε για 
την αντικατάσταση των ενεργοβόρων οικιακών συσκευών. 

Αλεξάνδρα Σδούκου
ΓΓΕΟΠΥ

Χαιρετισµός Γενικής Γραµµατέως 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

Η ανάγκη για βιώσιµες µεταφορές υποστηρίζεται και από τις εξελίξεις στην ηλε
κτροκίνηση, όπου πλέον είναι ώριµη τεχνολογικά και µπορεί να υποστηρίξει ένα 
διαφορετικό µοντέλο µετακίνησης. Στην Ελλάδα στηρίζουµε µε επιδοτήσεις και 
φορολογικά κίνητρα την αγορά ηλεκτρικών οχηµάτων και προωθούµε τη δηµι
ουργία ενός εκτεταµένου δικτύου φόρτισης σε όλη τη χώρα.
Όλες αυτές οι κοσµογονικές αλλαγές που έρχονται υποστηρίζονται από τις τεχνο
λογικές εξελίξεις που έχουν κάνει τις σχετικές τεχνολογίες τεχνικά εφικτές και 
οικονοµικά βιώσιµες. Στην Ελλάδα για παράδειγµα οι ΑΠΕ είναι πλέον µία φθηνή 
µέθοδος παραγωγής ενέργειας που κατεβάζει το µέσο κόστος.
Οι επενδύσεις που απαιτούνται για να προχωρήσει η πράσινη µετάβαση, θα συµ
βάλουν ουσιαστικά και στην επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας και 
στη δηµιουργία τουλάχιστον 180.000 νέων θέσεων εργασίας τα επόµενα χρόνια.
Για τις επιχειρήσεις του χώρου όπως όλοι αντιλαµβανόµαστε προκύπτουν σηµα
ντικές ευκαιρίες. Να συµµετάσχουν στα πάµπολλα projects που εξελίσσονται, να 
αποκτήσουν πολύτιµη εµπειρία, να αναπτυχθούν καινοτοµώντας και να στηρίξουν 
την εθνική προσπάθεια για την πράσινη µετάβαση.
Τα επόµενα χρόνια ίσως φέρουν και άλλες προκλήσεις και σίγουρα δεν θα είναι 
όλα ρόδινα. Αυτό που είναι βέβαιο όµως, είναι η ξεκάθαρη βούληση της κυβέρνη
σης να  υποστηρίξει την ενεργειακή µετάβαση ως τη µόνη βιώσιµη µακροπρόθε
σµα προοπτική για το περιβάλλον και την οικονοµία.



Χαιρετισµοί
Ο νέος Εθνικός Σχεδιασµός και το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο για την κυκλική 
οικονοµία µας φέρνουν αντιµέτωπους µε πρωτοφανή καθήκοντα και απαιτήσεις: 
στην Αττική το 2025 θα πρέπει να ανακυκλώνουµε τουλάχιστον 2,5 φορές περισ-
σότερο από όσο σήµερα, ενώ το 2030 θα πρέπει να θάβουµε το 1/8 των απορριµ-
µάτων που θάβονται σήµερα. 
∆ουλεύουµε εντατικά και χωρίς να χάσουµε µέρα. Έτσι το 2022 βρίσκει την Αττική 
µε δροµολογηµένες και υπό υλοποίηση δράσεις σε όλο το φάσµα της κυκλικής 
οικονοµίας, και ειδικότερα της ανακύκλωσης, ανάκτησης και προετοιµασίας για 
επαναχρησιµοποίηση υλικών. 
Σε στενή συνεργασία µε τους ∆ήµους δηµιουργούµε περιφερειακά δίκτυα ανα-
κύκλωσης υλικών και βιοαποβλήτων και υλοποιούµε τόσο το µεγαλύτερο έργο 
εξοπλισµού ανακύκλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το µεγαλύτερο πρό-
γραµµα διαχείρισης βιοαποβλήτων, µε πλήρη χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκά και 
εθνικά κονδύλια.
Φέρνουµε τους πολίτες σε πρώτο πλάνο µε την κάρτα ανταποδοτικής ανακύκλω-
σης που ήδη χρησιµοποιούν πάνω από 55.000 χρήστες. 
Υλοποιούµε το δίκτυο αποκεντρωµένων µονάδων διαχείρισης βιοαποβλήτων που 
θα οδηγήσει σε άµεση ανακούφιση του χώρου ταφής αλλά και σε εξοικονόµηση 
κόστους µεταφοράς άνω των 10 εκ. ευρώ ανά έτος.
∆ηµοπρατήσαµε και προχωράµε στην υλοποίηση νέων έργων επεξεργασίας στε-
ρεών αποβλήτων συνολικού προϋπολογισµού σχεδόν 800 εκ. ευρώ.  
∆ιαπιστώνουµε την ανάγκη, έχουµε τη θεσµική ευθύνη, διαθέτουµε τη γνώση, 
αξιοποιούµε την ευρωπαϊκή εµπειρία, αναδεικνύουµε τις καλές πρακτικές, αξι-
οποιούµε τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, κάνουµε κτήµα µας την καινοτοµία, την 
έρευνα και την επιστηµονική γνώση και προχωράµε µπροστά. 
Θέλουµε να καταστήσουµε την Αττική µία Πρότυπη, Πράσινη, Ανθεκτική και Έξυ-
πνη Περιφέρεια µε στόχο την Αειφόρο Ανάπτυξη και τη Βιώσιµη Ευηµερία των 
πολιτών. 
Θέλουµε να ανοίξουµε το δρόµο για µια νέα αντίληψη για τη συµβολή της Περι-
φερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη στροφή προς την κυκλική οικονοµία. 
Στα πλαίσια αυτά, η Περιφέρεια Αττικής θέτει υπό την αιγίδα της τη διοργάνωση 
της έκθεσης Verde.tec καθώς και του Verde.tec Forum, αναγνωρίζοντας ότι µπο-
ρούν να συνδράµουν σηµαντικά όχι µόνο στις τεχνολογίες  που αφορούν τη δια-
χείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση, αλλά και στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις 
που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Είµαστε βέβαιοι ότι η φετινή έκθεση, µε τη συνδροµή τόσο της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης όσο και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα ανοίξει νέους ορίζοντες για ένα πιο 
βιώσιµο µέλλον µε  καινοτόµες και αποτελεσµατικές δράσεις που θα κάνουν τις 
πόλεις µας πιο φιλικές και πιο φιλόξενες για τους πολίτες. 

Χαιρετισµός Περιφερειάρχη Αττικής

Γεώργιος Πατούλης
Περιφερειάρχης Αττικής



H αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης και των επιπτώσεων που προκαλεί, καθώς 
και η υλοποίηση του µακρόπνοου εθνικού στόχου για µια κλιµατικά ουδέτερη Ελ-
λάδα ως το 2050, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκός στόχος, αποτελεί για την 
αυτοδιοίκηση πρώτου βαθµού µια τεράστια πρόκληση.
Πρόκληση που απαιτεί την εξεύρεση ρεαλιστικών και πρακτικών λύσεων, οι οποί-
ες θα προκύψουν µέσα από συνεργασίες και συνέργειες. Ο ρόλος των ∆ήµων θα 
είναι καθοριστικός τα επόµενα χρόνια για την αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης, 
γι αυτό απαιτείται µια ολιστική προσέγγιση, που θα οδηγεί στην υιοθέτηση κι εφαρ-
µογή αποτελεσµατικών µέτρων και πολιτικών. 
Χρειάζεται να υπάρξει ένας συγκροτηµένος σχεδιασµός έργων και παρεµβάσεων, 
µε κριτήρια χρηµατοδότησης που θα υπηρετούν ξεκάθαρα χρονοδιαγράµµατα, 
µετρήσιµους στόχους και µετρήσιµα αποτελέσµατα. 
Απαιτούνται δράσεις σε πολλά επίπεδα. 
Από την ενσωµάτωση των κανόνων της κυκλικής οικονοµίας και την ανακύκλω-
ση, για την «πράσινη» διαχείριση των απορριµµάτων.  Την υιοθέτηση µιας νέας 
ενεργειακής λογικής, µε στόχο ένα βιώσιµο µέλλον µε κτίρια, γειτονιές και πόλεις 
που θα έχουν θετικό ενεργειακό αποτύπωµα. Την  παραγωγή «πράσινης ενέργει-
ας»,  που θα καταναλώνεται σε τοπικό επίπεδο, όπου οι ∆ήµοι θα αποτελούν το 
παράδειγµα του «παραγωγού - καταναλωτή» ενέργειας. 
Με έργα που θα συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας από τα δηµοτικά κτίρια 
και θα µας δώσουν µε τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να βοηθήσουµε συνανθρώ-
πους µας που την έχουν ανάγκη. Με την επιθετική προώθηση της ηλεκτροκίνησης 
και την αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.  
Και το κυριότερο, µε την ευαισθητοποίηση των πολιτών των τοπικών µας κοινωνι-
ών µέσα από τη δηµιουργία µιας µεγάλης «πράσινης συµµαχίας ευθύνης», που θα 
οδηγεί στην υιοθέτηση νέων συνηθειών και στάσεων ζωής, απέναντι στον τρόπο 
µε τον οποίο διαχειριζόµαστε τα ζητήµατα της καθηµερινότητας, που επηρεάζουν 
το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής µας.  
Τα νέα χρηµατοδοτικά «εργαλεία» που έχουµε στη διάθεσή µας, το πρόγραµµα 
«Αντώνης Τρίτσης», το Ταµείο Ανάκαµψης, το νέο ΕΣΠΑ, αλλά και τα ιδιωτικά κε-
φάλαια που θα προσελκύσουµε, δίνουν στην Αυτοδιοίκηση µια µοναδική ευκαιρία 
για να ανοίξει τα φτερά της και να περάσουµε στην επόµενη µέρα, µε οραµατικές 
δράσεις, που θα διασφαλίσουν ένα βιώσιµο µέλλον για µας και τις επόµενες γενιές. 

Χαιρετισµός Προέδρου ΚΕ∆ΕΧαιρετισµοί

∆ηµήτρης 
Παπαστεργίου
Πρόεδρος 
Κεντρικής Ένωσης 
∆ήµων Ελλάδaς



Αλέξανδρος 
Χατζόπουλος
Γενικός ∆ιευθυντής
Συνδέσµου Επιχειρήσεων
και Βιοµηχανιών

Η κρίση της κλιµατικής αλλαγής, όπως όλες οι κρίσεις, οδηγεί σε ανατροπές, 
αχαρτογράφητα νερά και ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών. Είναι επείγον να θέσου-
µε ψηλά στην ατζέντα, και να κάνουµε πράξη την αντιµετώπισή της, µε επεν-
δύσεις και δράσεις στην κυκλική οικονοµία, στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Όµως δεν πρόκειται για µια προσέγγιση που 
επιβάλλεται µόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και για αναπτυξιακούς. Άλ-
λωστε, βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών που θα στηριχθούν από το νέο 
ΕΣΠΑ, το Ταµείο Ανάκαµψης και άλλα ευρωπαϊκά προγράµµατα µέσα και από 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία (EU Green Deal) και δηµιουργείται µια ση-
µαντική επενδυτική προοπτική της τάξης του 1 τρισεκατοµµυρίου ευρώ για την 
επόµενη δεκαετία. 
Η επιτυχία του εγχειρήµατος αναπόφευκτα θα στηριχθεί σε παραγωγικές επεν-
δύσεις σε υποδοµές, στον ψηφιακό µετασχηµατισµό και στη βιώσιµη ανάπτυξη. 
Η µετάβαση σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο πλαίσιο, χωρίς εκπτώσεις στην 
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά µε αποτελεσµατική περιβαλλοντική νοµοθε-
σία, έχει ξεκινήσει. Στην κυκλική οικονοµία, είναι αναγκαία η θέσπιση κινήτρων 
και πολιτικών για να κάνουµε το αναγκαίο άλµα, ενώ η κλιµατική φιλοδοξία της 
Ε.Ε. επιτείνει την ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 
Για τη χώρα µας είναι ιδιαίτερα κρίσιµο να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει απο-
τελεσµατικά ο µηχανισµός συνοριακής προσαρµογής άνθρακα, αφού, λόγω γε-
ωγραφικής θέσης, υπάρχει ιδιαίτερη έκθεση στον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα».
Εκτός όµως από κίνητρα και πολιτικές, ο δρόµος προς ένα πιο βιώσιµο και παρα-
γωγικό αναπτυξιακό υπόδειγµα, χρειάζεται και φιλόδοξους στόχους και σχέδιο 
για την επίτευξή τους. Ο εθνικός σχεδιασµός για την Ενέργεια και το Κλίµα 2030 
(ΕΣΕΚ) και για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) αποτελεί µια τέτοια προσέγγιση, 
µε φιλόδοξους στόχους όπως η απολιγνιτοποίηση, η αύξηση συµµετοχής των 
ΑΠΕ, η ενεργειακή εξοικονόµηση, κ.ο.κ., αλλά και ανάγκη σηµαντικής επενδυ-
τικής κινητοποίησης. 
Ο επιχειρηµατικός κόσµος στηρίζει και θα στηρίξει έµπρακτα την επιλογή αυτή. 
Άλλωστε, οι ελληνικές βιοµηχανίες έχουν συµβάλει ώστε οι εκποµπές CO2 - από 
τον βιοµηχανικό κλάδο στην ΕΕ - να µειωθούν κατά 37% µεταξύ 1990 και 2016, 
ποσοστό που υπερβαίνει τη συνολική µείωση των εκποµπών της ΕΕ (-24%) για 
το ίδιο διάστηµα. ∆ηµιουργούνται σταδιακά υποδοµές κυκλικής οικονοµίας, ανα-
πτύσσονται µοντέλα «κυκλικής επιχειρηµατικότητας»  και αυξάνεται η αντιµετώ-
πιση του προβλήµατος των αποβλήτων, µέσω των διαδικασιών ανακύκλωσης 
και ανάκτησης. 
Για εµάς στον ΣΕΒ, η ενσωµάτωση της βιωσιµότητας αποτελεί αναπτυξιακή πυ-
ξίδα. Στόχος µας είναι σε αυτά τα κρίσιµα πεδία όχι απλώς να πρωταγωνιστή-
σουµε µε θέσεις και τεκµηρίωση, αλλά να καταστήσουµε κοινή συνισταµένη για 
ολόκληρη την επιχειρηµατική κοινότητα τη µετάβαση σε ένα βιώσιµο µοντέλο 
ανάπτυξης µε επενδύσεις και ενίσχυση των δεξιοτήτων, στη βιώσιµη ανάπτυξη 
σε όλη την επιχειρηµατικότητα. Είναι µια ανάγκη που µας αφορά όλους, και σε 
αυτήν θα ανταποκριθούµε.

Χαιρετισµοί Χαιρετισµός Γενικού ∆ιευθυντή ΣΕΒ



Η έκθεση Verde.tec για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος γίνεται πλέον σταθερό 
ραντεβού της αγοράς. Ειδικά τώρα, προς το τέλος της πανδηµίας ή τουλάχιστον 
των τωρινών έκτακτων µέτρων περιορισµού, το ραντεβού αυτό µεταξύ όλων 
των εµπλεκοµένων στην αγορά αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Γιατί οι προκλήσεις 
που έχουµε µπροστά µας είναι πολλές. Όπως και οι ευκαιρίες. Ενώ µαζί πρέπει 
να εξετάζουµε και τις απειλές…
Παρά την πολυετή κρίση στη χώρα µας, που επιτάθηκε παγκοσµίως από την 
πανδηµία, βλέπουµε τελευταία ότι είµαστε αντιµέτωποι µε κρίση τιµών στην 
ενέργεια και ένα τεράστιο πληθωριστικό κύµα σχεδόν σε κάθε κλάδο. Θέλω 
όµως να είµαι αισιόδοξος ειδικά για τις πράσινες επενδύσεις: στην καρδιά 
των επενδύσεων αυτών είναι η εξοικονόµηση πόρων, η βάση της κυκλικής 
οικονοµίας.
Το µοναδικού ύψους πρόγραµµα επενδύσεων που έχει µπροστά της η Ελλάδα 
τα επόµενα χρόνια, µε κύριο στόχο τον πράσινο µετασχηµατισµό, οδηγεί όλη την 
οικονοµία και την κοινωνία να δώσει έµφαση σε τεχνικές λύσεις βιωσιµότητας 
και αειφορίας. Ο τεχνικός τοµέας είναι στην καρδιά αυτών των λύσεων. Και οι 
τεχνολογίες το βασικό τους εργαλείο.
Θέλω να τονίσω την ανάγκη για συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη µεταξύ 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα ώστε να καταφέρουµε να απορροφήσουµε τους 
ευρωπαϊκούς πόρους και να προσελκύσουµε ει δυνατόν και ιδιωτική και άλλη 
ξένη επιπλέον χρηµατοδότηση. Γιατί µπορεί να υπάρχει το Ελληνικό Σχέδιο 
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ αλλά οι ανάγκες της χώρας 
είναι µεγάλες. Και βασικό στοιχείο στην επιτυχία της ωρίµανσης και υλοποίησης 
των σχεδιαζόµενων έργων είναι η αγαστή συνεργασία της διοίκησης σε κάθε 
επίπεδο (αυτοδιοικητικό και κεντρικό) µε τον ιδιωτικό τοµέα που καλείται είτε να 
επενδύσει είτε να υλοποιήσει έργα. 
Μέσα από τέτοια ραντεβού, όπως η Verde.tec πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία 
αποκτά στέρεες βάσεις και ποικιλοµορφία. Έχουµε τη δυνατότητα όλοι να 
συζητήσουµε από κοντά, να δούµε εξελίξεις, να ανοίξουµε νέους δρόµους.
Καλή επιτυχία και στην έκθεση και στους εκθέτες και στους επισκέπτες για την 
επίτευξη των στόχων τους!

Χαιρετισµός Προέδρου 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας

Χαιρετισµοί

Γιώργος Στασινός
Πρόεδρος ΤΕΕ



Χαιρετισµοί
H κλιµατική κρίση αποτελεί πλέον µια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις που 
ήδη αντιµετωπίζουµε ως κοινωνίες και θα κληθούµε συλλογικά να διαχειριστού-
µε στα επόµενα έτη. Η οικοδόµηση κλιµατικά ουδέτερων και πράσινων κοινω-
νιών και οικονοµιών συνιστούν κεντρικό µέρος εθνικών αλλά και πολυµερών 
σχεδίων πράσινης µετάβασης µε µακροπρόθεσµο προσανατολισµό. Αντιστοίχως, 
η επινόηση νέων παραγωγικών υποδειγµάτων και τεχνικών προστασίας του πε-
ριβάλλοντος αποτελεί ολοένα και πιο κεντρικό τµήµα του δηµόσιου διαλόγου για 
ένα βιώσιµο και αειφόρο µέλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη συντεταγµένων στρατηγικών κατευθύνσεων και 
νέων προτύπων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, νέων τεχνολογικών συ-
στηµάτων, αειφόρων προϊόντων και νέων υποδειγµάτων κατανάλωσης συν-
δέεται άµεσα µε την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία. Ως εκ τούτου, 
σηµείο-κλειδί στη διαµόρφωση µιας ευρύτερης πράσινης µετάβασης για τις 
κοινωνίες και τις οικονοµίες αποτελεί η ανάπτυξη λειτουργικών και αποδοτικών 
νέων τεχνολογιών περιβάλλοντος. 
Η ανάπτυξη και εφαρµογή των αναδυόµενων πράσινων τεχνολογιών και η υιο-
θέτηση νέων τεχνολογικών και οργανωτικών δυνατοτήτων στο πεδίο της κυκλι-
κής οικονοµίας σε συνδυασµό µε την εφαρµογή έξυπνων συστηµάτων διαχείρι-
σης της αστικής λειτουργίας, συνιστούν ορισµένα από τα κατεξοχήν πεδία που θα 
καθορίσουν το ρυθµό του πράσινου κοινωνικο-οικονοµικού µετασχηµατισµού. 
Επιπροσθέτως, τα πεδία εξοικονόµησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότη-
τας, η προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, η υιοθέτηση προτύπων 
πράσινης µεταποίησης και η προσαρµογή στην ηλεκτροκίνηση συνιστούν ορι-
σµένα ενδεικτικά κρίσιµα πεδία µεταβολών που θα αποτελέσουν επίκεντρο του 
«πράσινου µετασχηµατισµού».  
Ο ρόλος των µικρών επιχειρήσεων στον τοµέα της µεταποίησης, των υπηρεσι-
ών και του εµπορίου είναι καθοριστικός ως προς την επιτάχυνση της πράσινης 
µετάβασης τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, όσο και σε επίπεδο 
υιοθέτησης νέων τεχνολογικών πρακτικών σε παραγωγικές και εµπορικές δρα-
στηριότητες. 
Υπό το πρίσµα αυτό,  η 4η ∆ιεθνής Έκθεση Verde.tec µε αντικείµενο τις Τεχνο-
λογίες Περιβάλλοντος υπηρετεί απόλυτα το στόχο εξειδικευµένης ενηµέρωσης 
και πληροφόρησης σε θέµατα σχετικά µε την καινοτοµία στο πεδίο των πράσινων 
τεχνολογικών λύσεων. Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι η Έκθεση θα προάγει και θα 
ενισχύσει την κατανόηση και τη διάχυση των αναδυόµενων πράσινων τεχνολογι-
ών και πρακτικών και στο πεδίο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.   

Χαιρετισµός Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ

Γιώργος Καββαθάς
Πρόεδρος
Γενικής Συνοµοσπονδίας 
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών
Εµπόρων Ελλάδας



∆ηµήτρης Κονταξής
Πρόεδρος Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών 
και Επιχειρήσεων 
Ανακύκλωσης

Με ιδιαίτερη χαρά ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης 
(ΣΕΠΑΝ) καλωσορίζει τη διοργάνωση της 4ης διεθνούς έκθεσης Verde.tec ως 
σηµαντικό πυλώνα προώθησης των πράσινων τεχνολογιών και ενός βιώσιµου 
παραγωγικού µοντέλου στην Ελλάδα µέσα από την κυκλική οικονοµία. Σήµερα, 
που η κλιµατική αλλαγή εµφανίζεται ως η µεγαλύτερη παγκόσµια απειλή και η 
παγκόσµια οικονοµία δοκιµάζεται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, η 
κυκλική οικονοµία αποτελεί αναγκαία στροφή προς τη βιώσιµη ανάπτυξη. 
Ο ΣΕΠΑΝ ως βαθύς γνώστης των τάσεων της κυκλικής οικονοµίας αναγνωρίζει 
τα οφέλη της για ένα αειφόρο µέλλον για όλους: την κοινωνία, την οικονοµία και 
το περιβάλλον. Όπως αποδεικνύει και η Πρώτη Έκθεση Κυκλικής Οικονοµίας 
στην Ελλάδα που χρηµατοδοτήθηκε από τον ΣΕΠΑΝ, το νέο αυτό οικονοµικό µο-
ντέλο έχει τη δυνατότητα  να µετατραπεί σε καταλύτη ανάπτυξης για την Ελλά-
δα. Για τη µετάβαση αυτή, απαιτείται µεν η υιοθέτηση του κατάλληλου θεσµικού 
πλαισίου, όµως δεν αρκεί µια δέσµη µέτρων που εστιάζουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Χρειάζεται κυρίως ο ιδιωτικός τοµέας να πρωταγωνιστήσει µέσα 
από ευρύτερες οριζόντιες συνέργειες µεταξύ κλάδων και τοµέων της οικονοµίας. 
Εξάλλου, η κυκλική οικονοµία είναι ένα ολόκληρο οικονοµικό µοντέλο που πε-
ριλαµβάνει τον σχεδιασµό και την παραγωγή των προϊόντων, και ως εκ τούτου 
η έµφαση στην καινοτοµία, την έρευνα και τις τεχνολογίες αιχµής είναι απαραί-
τητη. Χάρη στην τεχνολογική καινοτοµία έχουµε στη διάθεσή µας νέες µεθόδους 
παραγωγής, φιλικές προς το περιβάλλον, που µπορούν να προσφέρουν νέες 
δυνατότητες στις ελληνικές επιχειρήσεις για να ηγηθούν του νέου παραγωγικού 
προτύπου της κυκλικής οικονοµίας. 
Υπό αυτό το πρίσµα, χαιρετίζω την έναρξη της 4ης διεθνούς έκθεσης Verde.tec 
ευχόµενος καλή επιτυχία στις εργασίες της και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµα-
τα ανάπτυξης συνεργειών µεταξύ των συµµετεχόντων της.

Χαιρετισµός Προέδρου ΣΕΠΑΝΧαιρετισµοί



Χαιρετισµοί
Η κλιµατική αλλαγή και η καταστροφή του περιβάλλοντος θεωρούνται από τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα του σύγχρονου πολιτισµού σε παγκόσµιο επίπε-
δο. ∆εν είναι απαραίτητο να είναι κανείς µετεωρολόγος ή ειδικός επιστήµονας, 
προκειµένου να καταλάβει και να παρατηρήσει τις επιπτώσεις της κλιµατικής 
αλλαγής παντού γύρω µας. Το κλίµα της Γης αλλάζει ραγδαία, κυρίως ως απο-
τέλεσµα των αυξήσεων των αερίων του θερµοκηπίου που προκαλούνται από 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Λαµβάνοντας υπόψη ένα ευρύτερο φάσµα κιν-
δύνων και επιπτώσεων, εκτιµάται ότι το συνολικό κόστος και οι κίνδυνοι της 
κλιµατικής αλλαγής θα είναι ισοδύναµα µε την απώλεια τουλάχιστον του 5% του 
παγκόσµιου ΑΕΠ ετησίως. Η απάντηση στο δίληµµα που προκύπτει «ανάπτυξη 
ή περιβάλλον», ακόµη και σε περίοδο βαθιάς οικονοµικής κρίσης, δεν είναι 
προφανής, ούτε µονολεκτική. Ούτως ή άλλως, η ανάπτυξη είναι ποικιλόµορφη 
και µια µορφή της µπορεί να επηρεάσει άλλες µορφές, πόσο µάλλον την ποιό-
τητα του περιβάλλοντος.
Οι συνθήκες έχουν ωριµάσει για αποτελεσµατικές και τολµηρές πολιτικές στα 
ζητήµατα της προστασίας του περιβάλλοντος. Κάθε έργο που γίνεται στη χώρα, 
είτε αφορά δηµόσια σύµβαση είτε ιδιωτική κατασκευή θα πρέπει να µελετά-
ται και να υλοποιείται µε τους καλύτερους δυνατούς όρους φιλικούς ως προς 
το περιβάλλον. Η µελέτη και η υλοποίηση κυκλικών και πράσινων δηµόσιων 
συµβάσεων θα πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς άξονες του Εθνικού 
Σχεδιασµού Υποδοµών για τη χώρα µας. Η χώρα µας παρουσιάζει σηµαντική 
υστέρηση σε τέτοιου είδους δράσεων που θα ανοίξουν νέους δρόµους στη ζή-
τηση δευτερογενών υλικών και στην εθνική βιοµηχανία της ανακύκλωσης. Και 
µόνο η κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου ενεργειακής αναβάθµισης των Yποδο-
µών της Χώρας – και όχι µόνο κτιριακών υποδοµών – µπορεί να αποτελέσει 
από µόνο του ένα µεγάλο κοµµάτι των ∆ηµόσιων Συµβάσεων.
Η κυκλική οικονοµία και οι «περιβαλλοντικά φιλικές» τεχνολογίες είναι µια 
αποτελεσµατική πρόταση απέναντι στην παραδοσιακή γραµµική οικονοµία, 
στην οποία εξαντλούµε, κατασκευάζουµε, χρησιµοποιούµε και απορρίπτου-
µε πόρους. Πρωτοβουλίες και εκθέσεις όπως αυτή της Verde.tec αποτελούν 
εφαλτήρια για να παρουσιασθούν και να συζητηθούν οι τεχνολογικές εξελίξεις, 
να προβληθούν οι επιχειρηµατικές προσπάθειες και τέλος να δοθεί η ευκαιρία 
νέων συνεργασιών ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.

Χαιρετισµός Προέδρου ΠΕΣΕ∆Ε

Μαρία Τσιοµπάνου
Πρόεδρος Πανελλήνιας
Ένωσης Συνδέσµων
Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων



Ευάγγελος Καραµίντζιος
Πρόεδρος ∆.Σ.
Ελληνικού Οργανισµού
Ανακύκλωσης

Με ιδιαίτερη χαρά ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης συµµετέχει στην 4η 
διεθνή έκθεση Verde.tec 2022, ένα ιδιαίτερο γεγονός που εστιάζει στην ενίσχυση 
της καινοτοµίας, στην προώθηση της έρευνας και στην αξιοποίηση νέων τεχνο-
λογιών περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των δράσεων που θα οδηγήσουν στη βιώ-
σιµη ανάπτυξη, στην «πράσινη» µετάβαση και θα δηµιουργήσουν «πράσινες» 
θέσεις εργασίας. 
Ο ΕΟΑΝ ως βασικός πυλώνας υλοποίησης της νέας Εθνικής στρατηγικής για 
την ανακύκλωση και την προώθηση της κυκλικής οικονοµίας, επενεργεί, εκτός 
των άλλων, ως κόµβος ενηµέρωσης, συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ των 
εµπλεκόµενων φορέων - του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Περι-
φερειών και ∆ήµων, φορέων εναλλακτικής διαχείρισης, των παραγόντων της 
αγοράς καθώς και της κοινωνίας των πολιτών – µε στόχο τη διαµόρφωση και την 
επίτευξη ενός µοντέλου µακροπρόθεσµης περιβαλλοντικής βιωσιµότητας. 
Βασική προτεραιότητα του ΕΟΑΝ είναι να καταστεί κοινωνός του µηνύµατος της 
ανακύκλωσης µέσα από δράσεις εξωστρέφειας, κοινωνικής ευαισθητοποίησης 
και περιβαλλοντικής κατάρτισης, αναδεικνύοντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία ου-
σιαστικής και αποδοτικής ανακύκλωσης µε σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσµα-
τικότερη επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων. 

Χαιρετισµός Προέδρου ∆.Σ. ΕΟΑΝΧαιρετισµοί



Χαιρετισµοί Χαιρετισµός Προέδρου ΚΑΠΕ

∆ρ Σπύρος Οικονόµου
Πρόεδρος Κέντρου  
Ανανεώσιµων Πηγών και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας

Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), από την 
ίδρυσή του το 1987, έχει συµβάλλει σε µέγιστο βαθµό στην εφαρµογή τεχνολογι-
ών Εξοικονόµησης Ενέργειας και αξιοποίησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-
γειας. Το ΚΑΠΕ παρέχει συνεχή υποστήριξη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας µε το έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό του. Πολλές δε Ελληνι-
κές, δηµόσιες και ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας, έχουν στο ανθρώπινο δυναµικό 
τους στελέχη που έχουν εκπαιδευθεί ή εργασθεί στο ΚΑΠΕ. 
Οι σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΞΕ) και παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, συµβάλλουν στη µείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος των ελληνικών επιχειρήσεων και στη µείωση του κόστους της 
ηλεκτρικής ενέργειας, συντελώντας αποφασιστικά στον εκσυγχρονισµό και τη 

  .νωεσήριεχιπε νώκιτωιδι ιακ νωισόµηδ νωτ ςατητόκιτσινωγατνα ςητ ησωίτλεβ
Με την έγκυρη ενηµέρωση, τη δραστηριοποίηση και την καλή συνεργασία όλων 
των εµπλεκοµένων φορέων, πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων 
και πολιτών, µπορούµε να αξιοποιήσουµε αποτελεσµατικά τις ενεργειακές δυ-
νατότητες της χώρας, µε πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την οικονοµία και 
την κοινωνία. 
Στο ΚΑΠΕ αξιοποιούµε συστηµατικά την επιστηµονική γνώση και τις τεχνολογι-
κές καινοτοµίες, για να υποστηρίξουµε τις προσπάθειες της χώρας µας για αει-
φορία και οικονοµική ανάκαµψη, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της επιχειρη-

  .ςαίµονοκιο ςήκινηλλε ςητ ςατητόκιτσινωγατνα ςητ ησωίτλεβ ητ ιακ ςατητόκιταµ
Με δυναµική παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στον ενεργειακό 
χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, παραµένουµε στην πρωτοπορία των τεχνο-
λογικών εξελίξεων στον τοµέα των ΑΠΕ και ΕΞΕ.  
Το ΚΑΠΕ επιδιώκει να έχει καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία πρωτοπόρων αγο-
ρών ΕΞΕ και ΑΠΕ στη χώρα µας, συµβάλλοντας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας 
αξίας. Από την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτοµιών για προϊόντα και υπηρεσίες, 
την παρουσίασή τους και προώθησή τους στην αγορά, µέχρι την ανάπτυξη µιας 
βιώσιµης τεχνολογικής και βιοµηχανικής βάσης µε διεθνή προσανατολισµό, που 
θα συµβάλλει στην οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ανα-
βάθµιση της χώρας µας.
Συνεπώς, κάθε αξιόλογη προσπάθεια, όπως η 4η ∆ιεθνής Έκθεση “Verde.tec 
2022” για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, που αποσκοπεί στην ανταλλαγή γνώσης, 
στην ενηµέρωση γύρω από τις τεχνολογικές εξελίξεις, στην ανάπτυξη νέων συ-
νεργασιών και στην προστασία του περιβάλλοντος, έχει την αµέριστη στήριξή µας.



Με ιδιαίτερη χαρά ως Πρόεδρος της ΕΕ∆ΣΑ και εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου της, χαιρετίζω τη διεθνή έκθεση Verde.tec / Tεχνολογίες Περιβάλλοντος.
Η ΕΕ∆ΣΑ (Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ιδρύθηκε το 
2000 και είναι ένας επιστηµονικός, µη Κερδοσκοπικός Οργανισµός που σήµερα 
αριθµεί πάνω από 3.500 µέλη & φίλους (φυσικά και νοµικά πρόσωπα, όπως Κα-
θηγητές εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, στελέχη Υπουργείων και ΟΤΑ, στελέχη του 
ιδιωτικού τοµέα, µελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες, βιοµηχανίες, οικο-
λογικές οργανώσεις κ.λπ.).
Στο πλαίσιο του ρόλου της η ΕΕ∆ΣΑ επιδιώκει συστηµατικά: την ενηµέρωση 
όλων των ενδιαφεροµένων µερών για τα θέµατα κυκλικής οικονοµίας, την προ-
ώθηση της χρήσης βέλτιστων µεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων, και τη διάχυση της σχετικής επιστηµονικής και τεχνικής 
γνώσης µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη συµβολή στη βιώσιµη 
ανάπτυξη.
Όραµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΕ∆ΣΑ είναι να λειτουργήσουµε ως 
καταλύτης στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης µεταξύ των ενδιαφεροµένων 
µερών (κοινωνία-κράτος-επιχειρήσεις). 
Η ΕΕ∆ΣΑ µε την εµπειρία των µελών της και ως εθνικό µέλος της ISWA µπορεί 
να αποτελέσει «δεξαµενή σκέψης» και επιστηµονικό θεσµικό εταίρο της διοίκη-
σης στην πορεία µας προς την «κυκλική οικονοµία».
Παρέχουµε συστηµατική, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση όλου του κοινού µε 
την αναβάθµιση της ιστοσελίδας µας, από στατική πληροφόρηση σε πύλη επικοι-
νωνίας & συνεχούς ενηµέρωσης και µέσω της έκδοσης περιοδικού e-Magazine 
της ΕΕ∆ΣΑ. 
Στο πλαίσιο της έκθεσης  Verde.tec  η ΕΕ∆ΣΑ οργανώνει panel - συζήτηση µε 
θέµα σχετικό µε την Κυκλική Οικονοµία µε διακεκριµένους οµιλητές.
Εκφράζουµε την ευχή η έκθεση Verde.tec να σηµειώσει επιτυχία και να δηµι-
ουργήσει συνθήκες γόνιµου διαλόγου στη χώρα για τη µείωση της ταφής των 
αποβλήτων και την ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνολογιών.

Χαιρετισµός Προέδρου ΕΕ∆ΣΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος
Πρόεδρος Ελληνικής
Εταιρείας ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων

Χαιρετισµοί



Κωνσταντίνος
Γκολιόπουλος
Πρόεδρος Πανελλήνιου
Συνδέσµου Επιχειρήσεων
Προστασίας Περιβάλλοντος

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠ-
ΠΕ) συµµετέχει και στηρίζει τη διεθνή έκθεση Verde.tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος.
Στη µακροχρόνια διαδροµή του εκπροσωπεί άνω των 85 ενεργών µελών, µεταξύ 
των οποίων, τις σηµαντικότερες Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
προστασία του περιβάλλοντος, έναν από τους δυναµικότερους και ταχύτερα ανα-
πτυσσόµενους κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας, ως διαχειριστικές, κατασκευα-
στικές, τεχνολογικές και µελετητικές εταιρείες.
Η δραστηριότητά µας αφορά πλειάδα στόχων και έργων του Συνδέσµου µας, για τα 
οποία υπάρχουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα µας, όµως ταυτόχρονα ο ΠΑΣΕΠ-
ΠΕ διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της Ελληνικής αλλά και της 
Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Νοµοθεσίας σε µια σειρά από στρατη-
γικής σηµασίας φλέγοντα ζητήµατα για τον κλάδο µας µε παρεµβάσεις και τη συµ-
µετοχή της ενεργά στα όργανα της FEAD. 
Όπως είναι γνωστό ο σύνδεσµός µας εκπροσωπεί τη χώρα µας στην Ευρωπαϊκή 
Οµοσπονδία για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, τη γνω-
στή FEAD, η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες και η οποία έχει να επιδείξει σηµαντικές 
παρεµβάσεις σε θέµατα διαχείρισης του περιβάλλοντος, συµβάλλοντας αποφασι-
στικά στη διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Ελληνική κυβέρνηση, σήµερα περισσότερο από 
κάθε άλλη στιγµή, δίνει µεγάλη έµφαση στην κυκλική οικονοµία. Η Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διακηρύσσει ότι η Ευρώπη 
θα γίνει ο παγκόσµιος ηγέτης στην κυκλική οικονοµία και τις καθαρές τεχνολογί-
ες. Το µοντέλο της κυκλικής οικονοµίας που πλέον προωθείται δραστικά και στη 
χώρα µας, έρχεται να αντικαταστήσει το γραµµικό µοντέλο οικονοµίας, στο οποίο 
κάθε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει στο «τέλος της ωφέλιµης ζωής» του. Η κυκλι-
κή οικονοµία είναι µονόδροµος για την αειφόρο ανάπτυξη, µε στόχο ένα βιώσιµο 
οικονοµικό µοντέλο. Για να την επιτύχουµε όµως απαιτείται αρχικά πολιτική βού-
ληση, νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα επιτρέπουν την οµαλή µετάβαση και αρκετή 
ενηµέρωση. Σε αυτή τη µετάβαση είναι σηµαντικός και ο ρόλος των επιχειρήσεων. 
Το νέο µοντέλο της οικονοµίας έχει νέες λειτουργικές ανάγκες που θα πρέπει οι 
επιχειρήσεις να καλύψουν. ∆ηµιουργούνται λοιπόν, νέες προκλήσεις για τις επι-
χειρήσεις αλλά και ευκαιρίες. 
Οι εκτιµώµενες επενδύσεις που απαιτούνται ώστε να εναρµονιστεί και η χώρα µας 
µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις και περιβαλλοντικούς στόχους που θέτει η ΕΕ υπολο-
γίζονται στα 6-8 δις ευρώ. Ήδη εκτελούνται και έχουν προγραµµατιστεί σηµαντικά 
έργα στον χώρο του περιβάλλοντος. ∆ηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίες και νέες 
προοπτικές για τις επιχειρήσεις. Σε αυτή την πορεία είναι απαραίτητο να υπάρξει 
συνεργασία της αγοράς µε την ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Ακόµη, πρέ-
πει να αλλάξει συνολικά η νοοτροπία της κοινωνίας µας και να ευαισθητοποιηθεί 
σε περιβαλλοντικά ζητήµατα που εν τέλει είναι ζητήµατα ποιότητας της ζωής µας... 
Ο κλάδος της περιβαλλοντικής προστασίας και της διαχείρισης αποβλήτων θα πρέ-
πει να εµφανιστεί συντεταγµένος, αν θέλει να επηρεάσει ουσιαστικά τις αποφάσεις 
της Πολιτείας και να διαµορφώσει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο θα µπορέσει να σταθεί 
στο ύψος των περιστάσεων, τόσο οικονοµικά, όσο και µε σεβασµό απέναντι στην 
κοινωνία. Με αφορµή τη σηµαντική παρούσα έκθεση, θα ήθελα για µια ακόµη φορά 
να απευθύνω έκκληση προς όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την προστα-
σία του περιβάλλοντος να συστρατευθούν µε τον µεγαλύτερο και εγκυρότερο Σύν-
δεσµο περιβαλλοντικών επιχειρήσεων της χώρας, ώστε ο ΠΑΣΕΠΠΕ να αναλάβει 
περαιτέρω συντονισµένες δράσεις για την προαγωγή των παραπάνω στόχων. 
Ευχόµαστε κάθε επιτυχία στους οργανωτές, στους εκθέτες και στους υπόλοιπους 
συντελεστές της έκθεσης.

Χαιρετισµοί Χαιρετισµός Προέδρου ΠΑΣΕΠΠΕ



Χαιρετισµοί
2022: χρονιά ρεκόρ για τα φωτοβολταϊκά; 

Το 2021 έκλεισε µε την αγορά φωτοβολταϊκών να κινείται στα επίπεδα του 2020, 
να αγγίζει δηλαδή το 1 GW νέων εγκαταστάσεων. Για ακόµη µια φορά, τα µικρά 
συστήµατα κυριάρχησαν στην αγορά καταλαµβάνοντας τη µερίδα του λέοντος, 
αφού τα συστήµατα µεγαλύτερης ισχύος µόλις τώρα αρχίζουν να ωριµάζουν 
αδειοδοτικά. Ευχάριστη έκπληξη αποτελούν τα συστήµατα αυτοπαραγωγής που 
διπλασίασαν την νέα εγκατεστηµένη ισχύ τους (η εκτίµηση είναι για 35 MW) σε 
σχέση µε ένα χρόνο πριν, αν και απέχουν ακόµη από το πραγµατικό δυναµικό 
της χώρας.
Η ανάπτυξη αυτή συντελέστηκε παρόλα τα προβλήµατα της πανδηµίας, παρόλη 
τη µη διαθεσιµότητα φωτοβολταϊκών πλαισίων και τη ραγδαία αύξηση των τιµών 
και αντανακλά την ανοδική πορεία των φωτοβολταϊκών σε διεθνές επίπεδο.
Για το 2022, όλα δείχνουν πως η τάση αυτή θα συνεχιστεί. ∆εν αποκλείεται µάλι-
στα το 2022 να αποτελέσει χρονιά ρεκόρ για τις εγκαταστάσεις νέων φωτοβολταϊ-
κών. Κάτι τέτοιο δικαιολογείται, όχι µόνο από το τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον, 
αλλά και από το γεγονός ότι θα προσµετρηθούν και mega-projects που θα τε-
θούν σε λειτουργία, αλλά και στο γεγονός ότι στο παιχνίδι µπαίνουν πια και πε-
ρισσότερα συστήµατα (µεγαλύτερης ισχύος) που ωρίµασαν αδειοδοτικά. Επίσης 
εκτιµάται ότι θα υπάρξει κάποια αποκλιµάκωση των τιµών των φωτοβολταϊκών 
πλαισίων στο δεύτερο µισό του χρόνου. Ταυτόχρονα, οι τελευταίες θετικές ρυθ-
µίσεις για την αυτοπαραγωγή και η αύξηση του κόστους ενέργειας αναµένεται 
να οδηγήσουν σε αύξηση τα συστήµατα ιδιοκατανάλωσης ιδίως στον εµπορικό 
τοµέα. Ο µεγάλος “ασθενής” παραµένει προς το παρόν ο οικιακός τοµέας και εκεί 
θα πρέπει να επικεντρώσουν πλέον τόσο η αγορά όσο και η Πολιτεία. 
Επειδή χιλιάδες κόσµου ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη έργων µικροµεσαίας 
ισχύος που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, ο Σύνδεσµος Εταιριών 
Φωτοβολταϊκών εστιάζει τις προσπάθειές του σε αυτό ακριβώς το θέµα. Με την 
εγκυρότητα και την εµπειρία του, φιλοδοξεί να φωτίσει τις δυσκολίες που αντιµε-
τωπίζουν οι µικροµεσαίοι επενδυτές, προτείνοντας λύσεις για την υγιή και γοργή 
ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών έργων.

Χαιρετισµός Προέδρου Σ.Ε.Φ.

∆ρ. Σωτήρης Καπέλλος
Πρόεδρος Συνδέσµου
Εταιριών Φωτοβολταϊκών



Η 4η διεθνής έκθεση “Verde.tec 2022” οργανώνεται σε µια εξόχως ενδιαφέρουσα 
περίοδο για τον αιολικό κλάδο στην Ελλάδα. Η χώρα µας επιχειρεί να ανταπε-
ξέλθει στην ενεργειακή κρίση που προκαλεί η αύξηση των τιµών των ορυκτών 
καυσίµων. Η αιολική ενέργεια αποτελεί ισχυρό σύµµαχο σε αυτή την προσπάθεια 
καθώς παρέχει καθαρή και φθηνή ενέργεια στους καταναλωτές και ενισχύει την 
εθνική οικονοµία. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται σε αριθµούς. Σύµφωνα µε τα 
στατιστικά στοιχεία του αιολικού κλάδου για το 2021:
• Η αιολική ισχύς έφθασε τα 4.451MW.
• Νέες αιολικές επενδύσεις συνολικού ύψους 340 εκατ. ευρώ συνδέθηκαν στο 
δίκτυο. 
• Η ετήσια ανάπτυξη ήταν 8,2% (µειωµένη σε σχέση µε το 2020).
• H µέγιστη ωριαία διείσδυση αιολικής ισχύος ανήλθε σε 73,5%.
• Τουλάχιστον 114 εκατ. ευρώ πρόσφεραν τα αιολικά πάρκα στους καταναλωτές 
τον Οκτώβριο 2021, τελευταίος µήνας για τον οποίο έχουν δηµοσιευθεί στοιχεία.
Το 2021 έκλεισε για την αιολική ενέργεια µε θετικό πρόσηµο. Ετήσια ανάπτυξη 
8,2% δεν είναι λίγη, αλλά είναι σαφώς µειωµένη σε σχέση µε το 2019 και το 2020 
και κυρίως σε σχέση µε αυτή που έχει ανάγκη η χώρα. Αυτό οφείλεται σε µεγά-
λο βαθµό στις καθυστερήσεις εξαιτίας της υγειονοµικής κρίσης και στις µεγάλες 
καθυστερήσεις στις αδειοδοτικές διαδικασίες.
Ειδικά αυτή την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, η ανάγκη για περισσότερα αι-
ολικά πάρκα είναι επιτακτική. Τα αιολικά πάρκα που λειτουργούν στη χώρα µας 
προσφέρουν ανακούφιση στους καταναλωτές που πιέζονται από τους υψηλούς 
λογαριασµούς ρεύµατος. Και θα συνεχίσουν δυστυχώς να πιέζονται, όσο συνε-
χίζεται η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα και τα γεωπολιτικά παιχνίδια. Αν δεν 
υπήρχαν αιολικά πάρκα, η ενεργειακή κρίση θα ήταν ακόµα πιο δυσµενής. Για 
να αποφύγουµε στο µέλλον αντίστοιχες κρίσεις, η λύση είναι να προχωρήσουµε 
πιο γρήγορα στην πράσινη µετάβαση, επενδύοντας σε νέα έργα ΑΠΕ, σε δίκτυα 
και στην αποθήκευση.
Με τις σκέψεις αυτές, εύχοµαι καλή επιτυχία στην έκθεση “Verde.tec 2022”.

Χαιρετισµός Προέδρου ΕΛΕΤΑΕΝ

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος Ελληνικής
Επιστηµονικής Ένωσης
Αιολικής Ενέργειας

Χαιρετισµοί



Χαιρετισµοί
Η συµβολή του αστικού πρασίνου στην τοπική βιωσιµότητα

Η πεποίθηση ότι η µεγαλύτερη ανάλυση του θέµατος και η άσκηση κριτικής των 
τρεχουσών πράσινων «πολιτικών» µπορεί να αποκαλύψει ενδιαφέρουσες πτυχές 
για µια νέα πράσινη κουλτούρα στην πόλη, ικανή να αναγνωρίζει, να σέβεται και 
να ενισχύει την προσπάθεια αυτή, δεν είναι τίποτα άλλο από µια προσπάθεια επιβί-
ωσης. Σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να επεξεργαστούµε προβληµατισµούς και 
προτάσεις χρήσιµες για ένα πιο οργανικό όραµα, µια πιο ολοκληρωµένη ανάγνω-
ση του θέµατος του αστικού πρασίνου. 
Μελετώντας τα πολύπλοκα περιβαλλοντικά ζητήµατα, τη διασύνδεσή τους µε κοι-
νωνικοοικονοµικές παραµέτρους που συνθέτουν αυτόν τον σηµαντικό πολιτικό 
και πολιτιστικό στόχο και που ονοµάζουµε αστική βιωσιµότητα, διαπιστώνουµε 
πόσο δύσκολος είναι αυτός ο δρόµος. Είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουµε τις 
εµπειρίες, να τις εντάξουµε στα δεδοµένα, να καλύψουµε τα κενά, γνωστικά και 
δοµικά, µε σαφείς και εύκολα εφαρµόσιµες επιχειρησιακές οδηγίες. Η αναγνώ-
ριση της οικολογικής διάστασης του πρασίνου στην πόλη δεν είναι µια πράξη 
επιστηµονικής αυστηρότητας των πολιτικών που πρέπει να εφαρµοστούν, αλλά η 
απόδειξη σεβασµού και αναγνώρισης αυτού που θα ονοµάζαµε «βιολογικά θεµέ-
λια της ανθρώπινης ζωής».
Θα πρέπει να ξεπεραστεί η αντίληψη του πρασίνου ως καθαρά αστικό ποιοτικό 
πρότυπο και να αναγνωρίσουµε τη στρατηγική του αξία για ολοκληρωµένες πολι-
τικές αειφορίας, αστικής και κλιµατικής αλλαγής και προσαρµογής. 
Θα πρέπει να αντιληφθούµε πως µε τον σχεδιασµό και τη διαχείριση των δηµόσι-
ων πάρκων δεν αντιµετωπίζουµε κάποια µεµονωµένα προβλήµατα, γιατί εµπλέ-
κονται φυσικές αξίες όπως το τοπίο και γενικότερα περιβαλλοντικά κρίσιµα δε-
δοµένα, καθώς και έννοιες που σχετίζονται µε την αντίληψη και τις επιθυµίες του 
µόνιµου πληθυσµού, που εκφράζονται µε όρους αµιγώς συναισθηµατικούς και 
αισθητικής και που ικανοποιούν τις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να αναγνωριστεί η πολυλειτουργικότητα του πρασίνου 
στην πόλη ως αξία από µόνη της, ενισχύοντας τα οφέλη για την αστική βιωσιµό-
τητα και την ενσωµάτωσή του στον χωροταξικό σχεδιασµό, προκειµένου να µεγι-
στοποιηθούν οι συνέργειες µε άλλους στρατηγικούς τοµείς.
Η ανθρωπότητα άσκησε πάντα σχετική επιρροή στις βιοφυσικές διεργασίες και στα 
οικολογικά συστήµατα, τα οποία τους τελευταίους αιώνες έχουν αναπτυχθεί πάρα 
πολύ γρήγορα. Οι αλλαγές που προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότη-
τες (µείωση της δενδροκάλυψης, αλλοίωση του µικροκλίµατος, της ποιότητας του 
εδάφους κ.λπ.) είναι πιο εµφανείς στις αστικές και περιαστικές περιοχές. Τα αστικά 
δάση και οι χώροι πρασίνου διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο σε αυτή την πολυπλοκό-
τητα, παρέχοντας ένα ευρύ φάσµα οικολογικών υπηρεσιών, ευκαιριών αναψυχής 
και υπηρεσιών υγείας. Τα αστικά δάση θα πρέπει να επιστρέψουν στην αρχική τους 
κατάσταση, θα πρέπει να αναληφθούν µέτρα σηµαντικά για τη διατήρηση των οικο-
λογικών λειτουργιών τους και τη διαχείρισή τους για τις µελλοντικές γενιές.
Γίνονται άραγε προσπάθειες; Είναι αρκετές; 
Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας συνεχής διάλογος µεταξύ των «θεσµών» 
(Υπουργεία, Υπηρεσίες, Ερευνητικούς Φορείς κ.λπ.) και των επαγγελµατιών του 
κλάδου (αρχιτέκτονες, πολεοδόµοι, γεωπόνοι, δασολόγοι, τεχνικοί, υπάλληλοι 
υπηρεσιών κήπου, κ.λπ.) που θα συζητούν για τα συγκεκριµένα προβλήµατα αξι-
οποιώντας καινοτόµες εµπειρίες συχνά άγνωστες στον θεσµικό κόσµο.

Χαιρετισµός Προέδρου ΣΑ∆ΑΣ–ΠΕΑ

∆ηµήτρης Ξυνοµηλάκης
Πρόεδρος Συλλόγου              
Αρχιτεκτόνων
∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων 
Σχολών /
Πανελλήνιας Ένωσης              
Αρχιτεκτόνων



Dr.-Ing Αλέξανδρος 
Υφαντής
Πρόεδρος 
Ελληνικού Συνδέσµου 
Παραγωγών
Βιοαερίου

Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ) ιδρύθηκε το 2018 από 
παραγωγούς βιοαερίου από πρώτες ύλες που προέρχονται από τον αγροτικό το-
µέα (παραγωγή – µεταποίηση). Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των ενεργών 
ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων – µελών του είναι περίπου 42 MWe, ποσοστό 
άνω του 75% της συνολικής του τοµέα.
Το Βιοαέριο ως ενδιάµεσο προϊόν για την παραγωγή ενέργειας από οργανικές 
πρώτες ύλες έχει πολύ αργή ανάπτυξη στην Ελλάδα και αυτό οφείλεται στη µεγά-
λη διασπορά των πρώτων υλών, τη δύσκολη αδειοδοτική διαδικασία  αλλά και σε 
ελλιπή πληροφόρηση των αρµόδιων φορέων της Πολιτείας, των ενδιαφερόµενων 
επενδυτών και του ευρύτερου κοινού. Αυτό το κενό προσπαθεί να αναπληρώσει 
ο ΕΣΠΑΒ µε τη συµµετοχή του σε επιτροπές, διαβουλεύσεις και σε εκδηλώσεις 
όπως η Verde-tec. 
Η συµµετοχή µας στην έκθεση του 2022 θέλει να αναδείξει  τη µεγάλη συµβολή 
του Βιοαέριου στην κυκλική οικονοµία µε την παράλληλη ενεργειακή αξιοποίηση 
και παραγωγή λιπασµάτων-εδαφοβελτιωτικών µέσω της αναερόβιας χώνευσης 
οργανικών υπολειµµάτων. Κοµβική σηµασία στην απεξάρτηση από τον άνθρακα 
έχει και το Βιοµεθάνιο ως προϊόν αναβάθµισης του Βιοαερίου που είναι σήµερα 
και το µοναδικό άµεσα διαθέσιµο εναλλακτικό καύσιµο που µπορεί άµεσα να πρα-
σινίσει το δίκτυο φυσικού αερίου.
Η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να έχει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και 
αξιοποίηση του οργανικού κλάσµατος µε διαλογή  στην πηγή και αυτό µπορεί να 
γίνεται και σε µικρή – αποκεντρωµένη κλίµακα. Άλλωστε µε το νοµοθετικό πλαί-
σιο Ν4819/2021 για τη διαχείριση των αποβλήτων θεσµοθετήθηκε τόσο η συλλογή 
στην πηγή (υποχρεωτικός διαχωρισµός αποβλήτων), η υποχρέωση κτηνοτροφι-
κών µονάδων στη διάθεση των αποβλήτων τους σε αδειδοδοτηµένους φορείς 
και κατά προτεραιότητα σε µονάδες βιοαερίου, αλλά και το περιβαλλοντικό τέλος 
ταφής των οργανικών. Με τον τρόπο αυτό  έχει γίνει ένα σηµαντικό βήµα για την 
αξιοποίηση και του οργανικού κλάσµατος των αστικών αποβλήτων και κτηνοτρο-
φικών αποβλήτων.
Ωστόσο  θα πρέπει να γίνουν σχετικές προσαρµογές στη νοµοθεσία ώστε η Ελλάδα 
να αναπτύξει νοµοθετικό πλαίσιο για την στήριξη του Βιοµεθανίου που δυστυχώς 
σήµερα δεν υπάρχει ούτε ως έννοια. 

Χαιρετισµός Προέδρου ΕΣΠΑΒΧαιρετισµοί



Χαιρετισµοί

∆ρ. Στέλιος Λουµάκης
Πρόεδρος Συνδέσµου
Παραγωγών Ενέργειας
µε Φωτοβολταϊκά

∆ρ. Στέλιος Λουµάκης
Πρόεδρος Συνδέσµου
Παραγωγών Ενέργειας
µε Φωτοβολταϊκά

Επενδύσεις στις ΑΠΕ 
αλλά µε ευθύνες προϊοντικών αγορών για τους επενδυτές 

Με σηµαντική δυναµική αυξάνεται  η διείσδυση των ΑΠΕ στη χώρα µας, µέσα σε 
αυτήν και των φωτοβολταϊκών, καθώς επενδυτικά ο κλάδος επανενεργοποιήθη-
κε σταδιακά από το 2018, ύστερα από µια παρατεταµένη απουσία επί περίπου µια 
πενταετία. Οι λόγοι οπωσδήποτε άπτονται της αποκατάστασης της εµπιστοσύνης 
στην ελληνική οικονοµία, του πλεονασµατικού Ειδικού Λογαριασµού και της εκ-
µηδένισης των υπερηµεριών στις πληρωµές των παραγωγών. Σε µακρο-οικονο-
µικό επίπεδο διεθνώς, ωστόσο, έχουν συντελεστεί και µια σειρά από τεκτονικές 
οικονοµικά µεταβολές υπέρ των ανανεώσιµων πηγών, µε κυριότερη την εκτό-
ξευση της τιµής του φυσικού αερίου και προηγουµένως την αύξηση της τιµής 
των δικαιωµάτων ρύπων, καθιστώντας έτσι τις συµβατικές κιλοβατώρες µακράν 
ακριβότερες σε κόστος σε σχέση µε τις φωτοβολταικές και τις αιολικές.   
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) µε την επέκταση των εθνι-
κών ανανεώσιµων στόχων προς το 2030 έχει δώσει µε τη σειρά του πνοή και 
όραµα στο επενδυτικό κοινό, το οποίο ωστόσο καλείται υπό το θεσµικό πλαίσιο 
του ν. 4414 µαζί και του Target Model να καθορίζει ενεργότερα τα οικονοµικά των 
νέων επενδύσεων, αφού προηγουµένως σταθµίσει µια σειρά από παραµέτρους, 
ρίσκα και κινδύνους. Η σταδιακή δηλαδή απορρύθµιση, µε την οικονοµική έν-
νοια του όρου, των τιµών αλλά και του τρόπου αποζηµίωσης των νέων έργων 
ΑΠΕ (οι επενδυτές καθορίζουν µέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ τις 
αποζηµιώσεις τους), έχει µεταφέρει τον ρυθµιστικό κίνδυνο στην πλευρά των 
επενδυτών, αφού η Πολιτεία περιορίζεται πλέον στο να καθορίζει τους κανόνες 
του παιχνιδιού. 
Αναφορικά µε την αποθήκευση που ξεπροβάλλει πλέον στον ορίζοντα µε όρους 
εµπορικής και όχι µόνο πειραµατικής εκµετάλλευσης, θα χρειαστεί χρόνος για 
την άµβλυνση των προκλήσεων από την στοχαστικότητα των ανανεώσιµων και 
το στοίχηµα είναι πως οι δύο αυτές συνιστώσες της ενεργειακής µετάβασης, 
δηλαδή ανανεώσιµη διείσδυση και αποθήκευση, θα συµπορευθούν µε σωστό 
βηµατισµό τα επόµενα 5-10 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση για το σύστηµα ζήτηµα 
ευστάθειας δεν τίθεται, αφού ήδη η εξισορρόπησή του από τον ∆ιαχειριστή γί-
νεται µε κόστος για τους ανανεώσιµους παραγωγούς, ενώ οι διαχειριστές των 
δικτύων θα εισάγουν οσονούπω στις προσφορές σύνδεσης των νέων κάθε φορά 
έργων, πλαίσιο και ρήτρες για τη δυνατότητα περιορισµού της παραγωγής τους 
υπό συνθήκες κορεσµού. Υπό το φως αυτό οι επενδυτές καλούνται να κάνουν 
τους υπολογισµούς τους όλο και περισσότερο µε όρους προϊοντικών αγορών και 
όχι εγγυηµένων.

Χαιρετισµός Προέδρου ΣΠΕΦ
Επενδύσεις στις ΑΠΕ 
αλλά µε ευθύνες προϊοντικών αγορών για τους επενδυτές 

Με σηµαντική δυναµική αυξάνεται  η διείσδυση των ΑΠΕ στη χώρα µας, µέσα σε 
αυτήν και των φωτοβολταϊκών, καθώς επενδυτικά ο κλάδος επανενεργοποιήθη-
κε σταδιακά από το 2018, ύστερα από µια παρατεταµένη απουσία επί περίπου µια 
πενταετία. Οι λόγοι οπωσδήποτε άπτονται της αποκατάστασης της εµπιστοσύνης 
στην ελληνική οικονοµία, του πλεονασµατικού Ειδικού Λογαριασµού και της εκ-
µηδένισης των υπερηµεριών στις πληρωµές των παραγωγών. Σε µακρο-οικονο-
µικό επίπεδο διεθνώς, ωστόσο, έχουν συντελεστεί και µια σειρά από τεκτονικές 
οικονοµικά µεταβολές υπέρ των ανανεώσιµων πηγών, µε κυριότερη την εκτό-
ξευση της τιµής του φυσικού αερίου και προηγουµένως την αύξηση της τιµής 
των δικαιωµάτων ρύπων, καθιστώντας έτσι τις συµβατικές κιλοβατώρες µακράν 
ακριβότερες σε κόστος σε σχέση µε τις φωτοβολταϊκές και τις αιολικές.   
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) µε την επέκταση των εθνι-
κών ανανεώσιµων στόχων προς το 2030 έχει δώσει µε τη σειρά του πνοή και 
όραµα στο επενδυτικό κοινό, το οποίο ωστόσο καλείται υπό το θεσµικό πλαίσιο 
του ν. 4414 µαζί και του Target Model να καθορίζει ενεργότερα τα οικονοµικά των 
νέων επενδύσεων, αφού προηγουµένως σταθµίσει µια σειρά από παραµέτρους, 
ρίσκα και κινδύνους. Η σταδιακή δηλαδή απορρύθµιση, µε την οικονοµική έν-
νοια του όρου, των τιµών αλλά και του τρόπου αποζηµίωσης των νέων έργων 
ΑΠΕ (οι επενδυτές καθορίζουν µέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ τις 
αποζηµιώσεις τους), έχει µεταφέρει τον ρυθµιστικό κίνδυνο στην πλευρά των 
επενδυτών, αφού η Πολιτεία περιορίζεται πλέον στο να καθορίζει τους κανόνες 
του παιχνιδιού. 
Αναφορικά µε την αποθήκευση που ξεπροβάλλει πλέον στον ορίζοντα µε όρους 
εµπορικής και όχι µόνο πειραµατικής εκµετάλλευσης, θα χρειαστεί χρόνος για 
την άµβλυνση των προκλήσεων από την στοχαστικότητα των ανανεώσιµων και 
το στοίχηµα είναι πως οι δύο αυτές συνιστώσες της ενεργειακής µετάβασης, 
δηλαδή ανανεώσιµη διείσδυση και αποθήκευση, θα συµπορευθούν µε σωστό 
βηµατισµό τα επόµενα 5-10 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση για το σύστηµα ζήτηµα 
ευστάθειας δεν τίθεται, αφού ήδη η εξισορρόπησή του από τον ∆ιαχειριστή γί-
νεται µε κόστος για τους ανανεώσιµους παραγωγούς, ενώ οι διαχειριστές των 
δικτύων θα εισάγουν οσονούπω στις προσφορές σύνδεσης των νέων κάθε φορά 
έργων, πλαίσιο και ρήτρες για τη δυνατότητα περιορισµού της παραγωγής τους 
υπό συνθήκες κορεσµού. Υπό το φως αυτό οι επενδυτές καλούνται να κάνουν 
τους υπολογισµούς τους όλο και περισσότερο µε όρους προϊοντικών αγορών και 
όχι εγγυηµένων.



Χαιρετισµοί
Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιµή για µας το ότι βρισκόµαστε ξανά εδώ, στο γνώ-
ριµο και φιλόξενο περιβάλλον της Verde.tec, και έχουµε τη δυνατότητα να µοι-
ραστούµε µαζί σας, απόψεις, συµπεράσµατα και βιώµατα, µετά από 3 χρόνια και 
ενώ η πανδηµία Covid-19 έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωµα σε κάθε τοµέα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας.
Η πανδηµία του κορωνοϊού αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για ραγδαίες εξελίξεις στην 
ηλεκτροπαραγωγή, επιταχύνοντας την απανθρακοποίηση σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο, συµβάλλοντας στην κρίση τροφοδοσίας µε φυσικό αέριο και ωθώντας 
ανοδικά τις χονδρεµπορικές τιµές ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιπλέον, η (ελπίζουµε οσονούπω παρελθούσα) παγκόσµια υγειονοµική κρίση 
µετεξελίσσεται σταδιακά σε ενεργειακή κρίση, δηµιουργώντας προβλήµατα στην 
παγκόσµια εφοδιαστική αλυσίδα, προκαλώντας ανατιµήσεις σε πρώτες ύλες, 
προϊόντα, υπηρεσίες και καθυστερήσεις σε παραδόσεις εξοπλισµού και ολοκλή-
ρωση έργων ΑΠΕ (Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας). 
Οι πρόσφατες πληθωριστικές τάσεις, υποβοηθούµενες από την άνοδο των τιµών 
φυσικού αερίου, και όχι από την ενεργειακή µετάβαση, δηµιουργούν τριγµούς 
στα θεµέλια της οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευηµερίας. Αξιοσηµείωτο 
είναι όµως το γεγονός ότι η προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας για την αντιµε-
τώπιση των συνεπειών της κρίσης και την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων, στηρίζεται σε µέτρα του Ταµείου Ενεργειακής Μετάβασης του ∆ιαχειριστή 
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (∆ΑΠΕΕΠ), το 
οποίο χρηµατοδοτείται, στο µεγαλύτερο µέρος του, από τους πόρους του Ειδικού 
Λογαριασµού των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) και συγκεκριµένα 
τους πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
Συνεπώς, οι ΑΠΕ, εν µέσω αυτής της ενεργειακής κρίσης, γίνονται σύµµαχοι των 
πολιτών και εξελίσσονται πλέον σε παράγοντα ανάπτυξης και ενεργειακής στα-
θερότητας και σε πυλώνα κοινωνικής συνοχής, κάτι το οποίο οι θεσµικοί φορείς 
οφείλουν να αντιληφθούν και υποστηρίξουν.
Οι ΑΠΕ και τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) ειδικότερα, αποτελούν σήµερα 
µια αξιόπιστη πρόταση για βιώσιµη ανάπτυξη, µε πολλαπλά οφέλη, τόσο για το 
περιβάλλον όσο για την κοινωνία και την ανάπτυξη των πλέον, οικονοµικά και 
κοινωνικά, αποµακρυσµένων περιοχών της περιφέρειας.  
Σήµερα, η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βιώνει ριζικές αδειοδοτικές και 
µεταρρυθµιστικές αλλαγές στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας, της λειτουργίας της χονδρεµπορικής αγοράς και του χρηµατιστηρίου 
ενέργειας, που αναµένεται να βελτιώσουν και να  επιταχύνουν τις επενδύσεις σε 
έργα ΑΠΕ, µε απώτερο στόχο την επίτευξη των εθνικών µας στόχων.
Στην Ελλάδα, ο ρυθµός ανάπτυξης των ΜΥΗΕ υστερεί κατά πολύ σε σχέση µε 
την ανάπτυξή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ως το µεγαλύτερο πρόβληµα 
στην ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, και κυρίως των ΜΥΗΕ, λόγω της µακρόχρονης 
αδειοδοτικής τους διαδικασίας σε σχέση µε άλλες τεχνολογίες, αναδεικνύεται η 
έλλειψη ηλεκτρικού χώρου για τη διασύνδεσή τους. ∆υστυχώς, ο κορεσµός των 
ηλεκτρικών δικτύων, κυρίως από εκατοντάδες έργα ΑΠΕ µε ευνοϊκό και πολύ 
πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα αδειοδότησης, αποτελεί όλο και πιο σύνηθες φαι-
νόµενο σε όλες τις περιοχές της χώρας, δηµιουργώντας αδικίες και ανισότητες 
µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών και τελικά αδυναµία εξεύρεσης χώρου στο 
δίκτυο σε όσες από αυτές έχουν να αντιµετωπίσουν µια ασύγκριτα δυσκολότερη 
αδειοδοτική διαδικασία.

Χαιρετισµός Προέδρου ΕΣΜΥΕ

Κωνσταντίνος Βασιλικός
Πρόεδρος ∆.Σ.
του Ελληνικού Συνδέσµου
Μικρών Υδροηλεκτρικών
Έργων

Τα ΜΥΗΕ είναι έργα πολλαπλής σκοπιµότητας (ηλεκτροπαραγωγή, άρδευση - 
ύδρευση, τοπικά έργα υποδοµής - οδικές προσβάσεις, ανάσχεση πληµµυρών, 
αντιπυρική προστασία, αναψυχή - οικοτουρισµό, δηµιουργία υδροβιοτόπων και 
περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οικολογική παροχή ταµιευτήρων, κ.ά.), 
παρέχουν σταθερή και ποιοτική ηλεκτρική ισχύ, έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής 
(50 - 60 έτη), µικρή περιβαλλοντική όχληση και υψηλή εγχώρια προστιθέµενη 
αξία (έως 60% - 90% της επένδυσης). Παράλληλα προωθούν την εθνική ενερ
γειακή πολιτική και έχουν τεράστια συµβολή στην άµεση και έµµεση, τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη. 
Με την κλιµατική αλλαγή να είναι εδώ και να επηρεάζει κάθε περιοχή του πλα
νήτη, η επίτευξη της πολυπόθητης ενεργειακής µετάβασης, επιβάλλει την επιτά
χυνση του ρυθµού ανάπτυξης και διείσδυσης των ΑΠΕ, η οποία θα αποτελέσει 
ασπίδα προστασίας από κρίσεις σαν αυτή που βιώνει σήµερα η χώρα µας αλλά 
και όλη η Ευρώπη.
Νέες έννοιες και ορισµοί όπως αγορά και κόστος εξισορρόπησης, ρυθµιστικοί 
κανόνες, πλήρης ανάληψη ευθυνών εξισορρόπησης, επαρκής ρευστότητα, ενδο
ηµερήσια αγορά, κατανεµόµενες ΑΠΕ, χαρτοφυλάκια απόκρισης ζήτησης, εγκα
ταστάσεις αποθήκευσης, µακροχρόνια διµερή συµβόλαια (ΡΡΑs), κ.ά., αναµένε
ται να επικρατήσουν στο νέο πλαίσιο της πλήρους εφαρµογής της οργανωµένης 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (target model), µε τους Φορείς Σω
ρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦοΣΕ ΑΠΕ) να διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο. 
Στα πλαίσια αυτά, η FORENA ENERGY AE, o πρώτος πολυµετοχικός φορέας σω
ρευτικής εκπροσώπησης έργων ΑΠΕ που ιδρύθηκε κατόπιν της πρωτοβουλίας 
του Ελληνικού Συνδέσµου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων µε µετόχους της 
κατόχους εν λειτουργία ή υπό κατασκευή έργων ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών 
και κυρίως Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, έχει αναλάβει την πρόκληση της 
επαρκούς, αξιόπιστης και ασφαλούς εκπροσώπησης έργων ΑΠΕ, αυξάνοντας µε 
σταθερούς ρυθµούς το χαρτοφυλάκιό της και προσαρµόζοντας τις υπηρεσίες της 
στο συνεχώς µεταβαλλόµενο ενεργειακό περιβάλλον.
Ευχόµαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες της Verde.tec, πιστεύοντας ότι θα συµ
βάλλουν και θα αναδείξουν τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε σήµερα λόγω 
της κλιµατικής αλλαγής και εν µέσω της πανδηµίας και θα συµβάλλουν στην 
ανεύρεση λύσεων για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη των ΑΠΕ. 



Χαιρετισµοί

∆έσποινα 
Καλλιδροµίτου
Πρόεδρος ∆.Σ. 
του Συνδέσµου 
Ελληνικών Εταιρειών 
Γραφείων Μελετών

Χαιρετισµός Προέδρου ΣΕΓΜ
Η κλιµατική αλλαγή είναι πραγµατικότητα! Μια πραγµατικότητα που µας αφορά 
όλους. Η κλιµατική αλλαγή  επηρεάζει σηµαντικά το περιβάλλον, την κοινωνία και 
τη ζωή µας.
Η πράσινη µετάβαση σε ένα µέλλον µηδενικών εκποµπών ρύπων, επιτρέποντας 
ταχύτερη αποµάκρυνση από τον άνθρακα αποτελεί πλέον διεθνώς  αναγνωρι-
σµένη αναγκαιότητα προκειµένου να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της κλιµατικής 
αλλαγής και πρέπει να ληφθούν επειγόντως µέτρα σε διεθνές, εθνικό αλλά και 
τοπικό επίπεδο. Η Ελλάδα θα είναι στην πρώτη γραµµή στην ανάπτυξη µιας τέτοιας 
προσέγγισης, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Οι έξυπνες βιώσιµες και ανθεκτικές πόλεις αποτελούν πλέον το νέο πρότυπο µιας 
υγιούς  ανάπτυξης. Ο σχεδιασµός των έργων βασίζεται πλέον σε ένα νέο µοντέ-
λο που λαµβάνει υπόψη του κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους αλλά 
και  πολιτικές εφαρµογής αυτών  (ESG). Η προσαρµογή των έργων και υποδοµών 
στην κλιµατική αλλαγή µε βάση τον νέο κλιµατικό νόµο (climate adaptation) απο-
τελεί αναγκαία συνθήκη. 
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Γραφείων Εταιριών Μελετών µε µέλη του τη µεγάλη 
πλειοψηφία των Ελληνικών Μελετητικών Εταιρειών κατέχει έναν σηµαντικό ρόλο 
στον αναπτυξιακό σχεδιασµό και στην υλοποίηση των δηµοσίων και των ιδιωτι-
κών επενδύσεων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, δίνει µεγάλη έµφαση  στον σχε-
διασµό και την υλοποίηση των έργων υποδοµής µε άξονα την προσαρµογή τους 
στην κλιµατική αλλαγή σε συνδυασµό και µε άλλες κοινωνικό-οικονοµικές και 
τεχνολογικές παραµέτρους (ευφυή συστήµατα).
Τα έργα σχεδιάζονται πλέον µε ενσωµάτωση νέων καινοτόµων τεχνολογιών επι-
κεντρωµένων στην πρόληψη ή/και στη µείωση ζηµιογόνων εκποµπών, αλλά πα-
ράλληλα και στον επιτυχή σχεδιασµό βιώσιµων και ανθεκτικών στην κλιµατική 
αλλαγή έργων. Έτσι, στην πρώτη γραµµή βρίσκονται τεχνολογίες που αφορούν 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, βιώσιµη γεωργία, ηλεκτροκίνηση, ανακύκλωση, 
δέσµευση και αποθήκευση του άνθρακα «Carbon Capture and Storage»,  κ.ά. 
Ο ΣΕΓΜ µέσω των µελών του παρέχει υποστήριξη στο πλαίσιο της διοργάνωσης 
της 4η διεθνούς έκθεση Verde.tec.



Βασίλης Γούναρης
Πρόεδρος ∆Σ Συνδέσµου
Ελληνικών Χηµικών 
Βιοµηχανιών

Η διεξαγωγή της διεθνούς έκθεσης Verde.tec σηµατοδοτεί την επιστροφή στην 
κανονικότητα µετά από απουσία δύο χρόνων.
Άξιο λόγου είναι να αναφερθεί ότι γίνεται σε µία περίοδο έντονης οικονοµικής 
ανάπτυξης µετά από την ισχυρή ύφεση, λόγω του COVID19 αλλά και µε έντονο το 
στίγµα της κατεύθυνσης προς τη βιώσιµη ανάπτυξη, όπως αυτή οροθετείται από 
τους στόχους του Green Deal.
H χηµική βιοµηχανία κατ’ εξοχήν καινοτόµος κλάδος, είναι πάροχος λύσεων στα 
θέµατα καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής, της κυκλικής οικονοµίας καθώς 
και της διάθεσης στην αγορά βιώσιµων χηµικών προϊόντων. Οι στόχοι είναι πα-
νευρωπαϊκοί και απαιτούν λύσεις που θα διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα 
της βιοµηχανίας.  Ο διεθνής χαρακτήρας της έκθεσης συµβάλει στην εξεύρεση 
τεχνολογικών λύσεων για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις 
ιδιαίτερα κατά το µεταβατικό στάδιο προς το 2030.
Χαιρετίζουµε την πρωτοβουλία των διοργανωτών και ευχόµαστε να έχει συνέ-
χεια προς όφελος του περιβάλλοντος και της βιώσιµης ανάπτυξης.

Χαιρετισµός Προέδρου ΣΕΧΒΧαιρετισµοί



Χαιρετισµοί

Θα ήθελα να χαιρετίσω την 4η διεθνή έκθεση “Verde.tec 2022”, ένα γεγονός - 
ορόσηµο για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και την Κυκλική Οικονοµία στην 
Ελλάδα. 
Η ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ECO, αναγνωρίζοντας ως Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ια-
χείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, τη σπουδαιό-
τητα και τη σηµασία για το Κατασκευαστικό οικοσύστηµα αλλά και την Οικονο-
µία γενικότερα της διοργάνωσης τέτοιων Εκθέσεων, αποφάσισε να συµµετέχει 
µε περίπτερο και να την υποστηρίξει, φιλοξενώντας και την E.D.A. (European 
Demolition Association), ελκύοντας µε αυτό τον τρόπο το ενδιαφέρον της παγκό-
σµιας Κοινότητας της Ανακύκλωσης στην Ελληνική αγορά.
Έτσι, στο πλαίσιο της Verde.tec θα πραγµατοποιηθούν :

 η παρουσίαση του Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ, 
που έχει ιδρύσει η Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) µε την επωνυµία ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ECO και

 η συνεδρίαση, µέσα στην έκθεση, της ∆ιοικούσας Επιτροπής της European 
Demolition Association (EDA), συγκεντρώνοντας µε τον τρόπο αυτό στη Χώρα 
µας τους σηµαντικότερους παράγοντες παγκοσµίως από το χώρο της Ανακύκλω-
σης (Εκπροσώπους Εταιρειών, Ενώσεων, Βιοµηχανιών).
Καλή επιτυχία !

Χαιρετισµός Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης 
∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων - ΠΕ∆ΜΕ∆Ε
& ∆ιαχειριστή του Συλλογικού Συστήµατος 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
ΑΕΚΚ – ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ECO

Μιχαήλ ∆. ∆ακτυλίδης
Πρόεδρος ΠΕ∆ΜΕ∆Ε
∆ιαχειριστής ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ECO



Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιοµάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) αποτελεί φορέα εκπροσώ-
πησης της επαγγελµατικής και επιστηµονικής κοινότητας του κλάδου αξιοποίησης 
Βιοµάζας, διαθέτοντας πολυετή παρουσία στον χώρο και συµµετέχοντας ως εθνι-
κός σύνδεσµος – µέλος στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Σύνδεσµο Βιοµάζας - Βιοενέρ-
γειας (Bioenergy Europe).
Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται διεθνώς αυξητικές τάσεις, καθώς και ποιοτική 
πολυσυλλεκτικότητα στις επιµέρους εφαρµογές αειφόρου αξιοποίησης Βιοµάζας. 
Στο πλαίσιο µίας δυναµικά αναπτυσσόµενης κυκλικής βιοοικονοµίας, οι µονάδες 
αξιοποίησης και επεξεργασίας βιοµάζας δραστηριοποιούνται στην παραγωγή βιο-
καυσίµων, βιοενέργειας και άλλων βιοπροϊόντων, όπως βιολογικών λιπασµάτων, 
εδαφοβελτιωτικών, ζωοτροφών, βιοϋλικών υποκατάστασης πετροχηµικών προϊό-
ντων (µέσω βιοδιυλιστηρίων) σε πληθώρα τοµέων, π.χ. βιοµηχανίες συσκευασίας, 
ρουχισµού, τροφίµων, φαρµακευτικών και ιατρικών προϊόντων, κ.ά. 
Αυτή τη θετική δυναµική, µε τις απαραίτητες προσαρµογές, οφείλουµε να αξιο-
ποιήσουµε και στην Ελλάδα, λαµβάνοντας συνάµα υπόψη ότι βασικές παράµετροι 
κόστους των έργων Βιοµάζας, όπως το κόστος απόκτησης πρώτης ύλης και δηµι-
ουργίας καυσίµου ή της επένδυσης εγκατάστασης παραµένουν σε σταθερά υψηλά 
επίπεδα, ενώ παράλληλα οι επενδύσεις σε έργα ηλεκτροπαραγωγής – συµπαρα-
γωγής από Βιοµάζα συνοδεύονται από αυξηµένες αβεβαιότητες και ρίσκα λόγω 
της ανάγκης δηµιουργίας και διατήρησης σε βάθος χρόνων νέων εφοδιαστικών 
αλυσίδων (κάτι που δεν ισχύει µε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ). Αυτή η δύσκολη πραγ-
µατικότητα που αντιµετωπίζουν όλοι οι εµπλεκόµενοι επαγγελµατίες και επιχειρή-
σεις στον τοµέα της βιοενέργειας δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής όσων 
χαράσσουν την πολιτική της ενέργειας και της αγροτικής ανάπτυξης στη χώρα µας, 
ιδιαίτερα δε κατά την σηµερινή συγκυρία της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους 
σε όλους τους τοµείς της παραγωγής, των µεταφορών και του εµπορίου.
Η αειφορική  αξιοποίηση Βιοµάζας ενισχύει τον ρόλο της Κυκλικής Οικονοµίας 
εφαρµόζοντας καλές πρακτικές διαχείρισης σε τρεις βασικούς άξονες:
α) των αγροτικών υποπροϊόντων, κλαδεµάτων, άχυρου, τα οποία δυστυχώς, 
ακόµη και σήµερα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία καίγονται ανεξέλεγκτα σε 
ανοικτές εστίες,
β) της ξυλώδους υπολειµµατικής βιοµάζας υλοτοµιών και καθαρισµού δασών, πε-
ριαστικών αλσών και αστικών πάρκων, η οποία σε µεγάλο βαθµό παραµένει αναξι-
οποίητη, αποτελώντας σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών µεγάλης κλίµακας 
ή έκλυσης µεθανίου στην ατµόσφαιρα, 
γ) της απόβλητης βιοµάζας, προερχόµενης από τη µεταποιητική βιοµηχανία (πρι-
στήρια, εκκοκκιστήρια, ορυζόµυλοι, κ.λπ.).
Η νέα δεκαετία που διανύουµε 2020-2030 είναι ιδιαίτερα καθοριστική, καθώς ση-
µατοδοτεί τη βούληση των κρατών – µελών της Ε.Ε. να εφαρµόσουν στην πράξη 
τους φιλόδοξους επιµέρους στόχους των εθνικών τους σχεδίων για την ενέργεια 
και το κλίµα. Αλλά και µέσα στο πλαίσιο του µακροπρόθεσµου σχεδιασµού για το 
κλίµα µε ορίζοντα µέχρι το 2050, η «έξυπνη» αξιοποίηση  Βιοµάζας σε προηγµένα 
βιοκαύσιµα, ανανεώσιµα αέρια και εφαρµογές βιοοικονοµίας αναµένεται να αλλά-
ξει σταδιακά το τοπίο στην ενέργεια, το περιβάλλον, την πρωτογενή παραγωγή, τη 
µεταποίηση.
Μέσα σε αυτή τη νέα διαµορφούµενη πραγµατικότητα, ο Σύνδεσµος Βιοµάζας 
ΕΛΕΑΒΙΟΜ διαθέτει την εµπειρία και τεχνογνωσία του προς όφελος του κλάδου 
βιοενέργειας, της κυκλικής βιοοικονοµίας και της ελληνικής κοινωνίας. 
Ευχόµαστε κάθε επιτυχία στην έκθεση και τις παράλληλες εκδηλώσεις της Verde.
tec 2022!

Χαιρετισµός Προέδρου ∆.Σ. ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ.

Αντώνης Γερασίµου
Πρόεδρος ∆.Σ. Ελληνικής
Εταιρείας Ανάπτυξης
Βιοµάζας

Χαιρετισµοί



Βασίλειος Γούναρης
Πρόεδρος Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Πλαστικών
Ελλάδος

Χαιρετισµός Προέδρου ΣΒΠΕ
Αγαπητοί εκθέτες, σύνεδροι και επισκέπτες της διεθνούς έκθεσης Verde.tec / Τε-
χνολογίες Περιβάλλοντος.
Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά µου το γεγονός ότι για ακόµη µια χρονιά ο Σύνδεσµος Βι-
οµηχανιών Πλαστικών Ελλάδος και τα µέλη του θα συµµετάσχουν στις εργασίες 
της 4ης διεθνούς έκθεσης Verde.tec, στο MEC Παιανίας. ∆υστυχώς, η πανδηµία, 
έθεσε νέους κανόνες στις εκθέσεις αυτή την πρωτόγνωρη περίοδο και οδήγησε σε 
αναβολές τους για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου COVID-19.
Αισθάνοµαι ιδιαίτερα χαρούµενος, όµως, για το γεγονός ότι µε αργά αλλά σταθερά 
βήµατα επιστρέφουµε σε µια έστω διαφορετική κανονικότητα. Ελπίζω η εφετινή 
εκδοχή της έκθεσης να αποτελέσει ένα σηµείο καµπής και όλοι µαζί να δούµε φως 
στο τούνελ στο ραντεβού των πρωτοπόρων της κυκλικής οικονοµίας. Το πλαστικό 
είναι το υλικό-πυλώνας για τη µετάβαση από το µοντέλο της γραµµικής οικονοµίας 
σε αυτό της κυκλικής, όπως πιστοποιήθηκε και στην πρόσφατη µελέτη του ΙΟΒΕ 
για τον ρόλο της ελληνικής βιοµηχανίας των πλαστικών στην Κυκλική Οικονοµία. 
Οι ελληνικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο συνεισφέρουν µε 
περίπου 3 δισ. ευρώ ή 1,6% στο ΑΕΠ, 1,8% στην απασχόληση και σχεδόν 4% στις 
εξαγωγές προϊόντων. Παράλληλα, βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της καινοτοµί-
ας και έχουν αρχίσει να αλλάζουν το modus operandi τους εισάγοντας σε κάθε 
γραµµή της παραγωγής τους τον βέλτιστο σχεδιασµό στα προϊόντα έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η πολυπόθητη κυκλικότητα.
Εκθέσεις σαν αυτή της Verde.tec, µε τη δηµοσιότητα που τις περιβάλλει, συµβάλ-
λουν στην κατανόηση εννοιών, όπως η Κυκλική Οικονοµία και βοηθούν στην αύ-
ξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για την ορθή απόρριψη των απορ-
ριµµάτων τους και την επιτακτική ανάγκη της ανακύκλωσης. 
Τα πλαστικά είναι υλικά µε σηµαντικά µειωµένο αποτύπωµα άνθρακα σε σύγκριση 
µε τις εναλλακτικές λύσεις και κατά τη διάρκεια της πανδηµίας έγινε αντιληπτός ο 
ρόλος τους ως ένα πολύτιµο υλικό για την παραγωγή ιατρικού αλλά και προσωπι-
κού προστατευτικού εξοπλισµού. Για εµάς, λοιπόν, το πρόβληµα δεν είναι τα πλα-
στικά, όπως υποστηρίζεται από τους πολέµιους του υλικού, αλλά τα απορρίµµατα. 
Οι ανεπαρκείς υποδοµές για τη συλλογή, την ταξινόµηση και την ανακύκλωση των 
πλαστικών αποβλήτων και η άγνοια των καταναλωτών για την ορθή απόρριψη των 
απορριµµάτων τους έχει οδηγήσει στη σηµερινή κρίση. 
Η πρόσφατη µελέτη του ΙΟΒΕ, που διενεργήθηκε για λογαριασµό του ΣΒΠΕ επιβε-
βαιώνει τα παραπάνω και υπογραµµίζει ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η κυκλι-
κή οικονοµία είναι η µόνη αποτελεσµατική λύση για την προστασία του περιβάλλο-
ντος αλλά και την αναγκαία ανάπτυξη των οικονοµιών, έπειτα από την πρωτόγνωρη 
ύφεση, που βίωσαν, απόρροια της πανδηµίας. 
Πρόκειται για ένα συλλογικό στόχο. Κανένας οργανισµός από µόνος του δεν µπορεί 
να λύσει το πρόβληµα. Η µετάβαση προς το µοντέλο της κυκλικής οικονοµίας έχει 
αναχθεί σε συλλογική αποστολή του κλάδου µας και η συµµετοχή µας στη Verde.
tec αποδεικνύει ότι µόνο µέσω συνεργασιών µπορούµε να κατορθώσουµε να πε-
τύχουµε µοντέλα βιώσιµης ανάπτυξης. 
Θα ήθελα να ευχηθώ εκ µέρους του ΣΒΠΕ και των µελών του να υπάρξει σηµαντι-
κή επιτυχία στη διοργάνωση της έκθεσης Verde.tec.

Χαιρετισµοί



Mε χαρά χαιρετίζω την έκθεση “Verde.tec”, µια έκθεση η οποία ασχολείται µε 
περιβαλλοντικά ζητήµατα αιχµής και τις νέες τεχνολογίες στον τοµέα του πε-
ριβάλλοντος. Μια έκθεση που µε την πάροδο των ετών τείνει να καθιερωθεί ως 
το σηµείο συνάντησης όλων των ενδιαφερόµενων µελών όπως, τοπική αυτο-
διοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις, εταιρίες περιβαλλοντικής τεχνολογίας, 
επιµελητήρια και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Η φετινή έκθεση, πραγµατοποιείται κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες που 
αναδεικνύουν το ζήτηµα της προστασίας του περιβάλλοντος και την αναγκαι-
ότητα να κατανοήσουµε το φυσικό περιβάλλον ως πηγή ζωής και οικονοµι-
κής ανάπτυξης. Άλλωστε οι θεµατικές των εκδηλώσεων και των συνεδριών 
αποδεικνύουν πόσο πολύπλευρο είναι το περιβάλλον και πόσες αναπτυξιακές 
ευκαιρίες υπάρχουν µέσα από αυτό.
Με κεντρική ιδέα την αειφορία των πόρων και τη διαφύλαξη των πηγών ανά-
πτυξης στην έκθεση θα αναπτυχθούν και θα παρουσιαστούν ιδέες, νέες εξελί-
ξεις και πρακτικές οι οποίες θα έχουν ως στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και την 
ανάπτυξη της πράσινης οικονοµίας.
Το ΓΕΩΤΕΕ ως ο θεσµοθετηµένος σύµβουλος της πολιτείας για θέµατα περι-
βάλλοντος είναι παρών και συµµετέχει στην έκθεση και σε όλες τις προσπάθει-
ες ανάδειξης του περιβάλλοντος ως πόρου ο οποίος πρέπει να διαφυλαχθεί για 
να µπορέσει να συµβάλλει στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας και τώρα 
αλλά και στο µέλλον.

Χαιρετισµός Προέδρου ∆.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Μάµαλης
Πρόεδρος ∆.Σ. 
Γεωτεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας

Χαιρετισµοί



Κοσµάς 
Αναγνωστόπουλος
Συντονιστής 
CIVINET Greece-Cyprus

Χαιρετισµοί

Το ∆ίκτυο για τη Βιώσιµη Κινητικότητα CIVINET Greece-Cyprus µε µεγάλη 
χαρά και τιµή υποστηρίζει τη διοργάνωση της 4ης διεθνούς έκθεσης “Verde.
tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος”, όντας η πλέον εξειδικευµένη και αναγνω-
ρισµένη έκθεση της χώρας για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, την κυκλική 
οικονοµία και τις έξυπνες πόλεις. 
Ως δίκτυο 120 ∆ήµων, 6 Περιφερειών και 50 ακόµα υποστηρικτικών φορέ-
ων από την Ελλάδα και την Κύπρο - παράρτηµα του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
CIVITAS, ενός θεσµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -  αναγνωρίζουµε ότι η βι-
ώσιµη κινητικότητα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της συνολικότερης προσπά-
θειας των ελληνικών πόλεων για τη στροφή σε µια βιώσιµη ανάπτυξη ικανή 
να διαχειριστεί µε επιτυχία την κλιµατική κρίση, έτσι ώστε να µην συµβάλλουν 
άλλο οι πόλεις µας µε αρνητικό τρόπο στην κρίση αυτή. Η κλιµατική ουδετε-
ρότητα, η κυκλική οικονοµία και η τεχνολογική καινοτοµία αποτελούν αλλη-
λένδετες έννοιες µε τη βιώσιµη κινητικότητα, για την οποία εµείς εργαζόµαστε 
και θα χαρούµε να παρουσιάσουµε επιτεύγµατα των ελληνικών πόλεων στο 
πλαίσιο της Έκθεσης.

Χαιρετισµός Συντονιστή 
CIVINET Greece-Cyprus



Πέτρος Μαντάς
Πρόεδρος Πανελληνίου
Συνδέσµου Επιχειρήσεων
Βιοµηχανικών Περιοχών

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Βιοµηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), 
µε χαρά θέτει για µια ακόµα χρονιά υπό την αιγίδα του και χαιρετίζει τη διοργά-
νωση της 4ης διεθνούς έκθεσης “Verde.tec 2022”, ως σηµείο αναφοράς για την 
Ενέργεια, τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και την Καινοτοµία. 
Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ ως θεσµικός εκπρόσωπος των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων στις 
Βιοµηχανικές Περιοχές και τα Επιχειρηµατικά Πάρκα, έχει υιοθετήσει στις δια-
κηρυκτικές του αρχές και προωθεί στα µέλη του, τις πολιτικές της ορθής διαχεί-
ρισης, της βιώσιµης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονοµίας.
Συγκεκριµένα, αναλαµβάνει δράσεις και υποστηρίζει την ανακύκλωση για την 
ανάκτηση των πρώτων υλών, την παραγωγή «καθαρής» ενέργειας από ΑΠΕ, την 
εξοικονόµηση ενεργειακών πόρων και τη µείωση του αποτυπώµατος άνθρακα 
στις επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ θεωρεί ότι οι Βιοµηχανικές Περιοχές, είναι ιδα-
νικοί χώροι επιχειρηµατικής λειτουργίας που µπορούν να πετύχουν αυτούς τους 
στόχους, όπως π.χ µε την ανάπτυξη αυτόνοµων έξυπνων µικροδικτύων διανο-
µής ηλεκτρικής ενέργειας, µεταξύ των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων.
Η εν εξελίξει διαδικασία αναθεώρησης των κανονισµών λειτουργίας των Βιο-
µηχανικών Περιοχών αλλά και η αναθεώρηση του Ν. 3982/2011 στο σκέλος που 
αφορά τα Επιχειρηµατικά Πάρκα, µπορεί να αποτελέσει µοναδική ευκαιρία ανα-
ζωογόνησής τους, µέσω της ενσωµάτωσης τέτοιων πολιτικών και τεχνολογιών.
Τα ανωτέρω ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ επεδίωξε να ενσωµατωθούν µε σαφήνεια, τόσο στη 
διαβούλευση για την αλλαγή του «Κανονισµού Λειτουργίας» της ΒΙΠΕ Πάτρας η 
οποία έγινε υπό το συντονισµό της ΓΓΒ και τη συµµετοχή του µέλους µας ΣΕΒΙ-
ΠΑ, του Επιµελητηρίου Αχαΐας και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, όσο και στις προτάσεις του 
στο αναθεωρηµένο γενικότερο νοµοθετικό πλαίσιο.
Έχουµε τη βεβαιότητα ότι 4η διεθνής έκθεση “Verde.tec 2022” θα αποτελέσει και 
φέτος, σηµείο αναφοράς της «πράσινης» οικονοµίας, της καινοτοµίας και των τε-
χνολογιών αιχµής για το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Χαιρετισµός Προέδρου ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ. Χαιρετισµοί


