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Κώζηαο Σθξέθαο, Υπνπξγόο Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο
Ο Κώζηαο θξέθαο θαηάγεηαη από ηε Μεγάξρε Σξηθάισλ. Δίλαη
παληξεκέλνο θαη παηέξαο δύν παηδηώλ.
Απνθνίηεζε από ην ηκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηεο Πνιπηερληθήο
ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δίλαη
θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο ζηε Γηαρείξηζε Έξγσλ (MSc in
Construction Management, University of Birmingham, UK).
Από ην 2000 εξγάζηεθε ζηνλ θιάδν ησλ θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ
(FMCG’S) ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο. πληδξπηήο θαη Γηεπζύλσλ
ύκβνπινο γηα 15 ρξόληα ζε εηαηξεία ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην
ζπγθεθξηκέλν θιάδν.
ηηο γεληθέο εθινγέο ηεο 6εο Μαΐνπ 2012 εθιέρζεθε Βνπιεπηήο ηνπ Ννκνύ Σξηθάισλ κε ηε Νέα
Γεκνθξαηία. Δπαλεθιέρζεθε Βνπιεπηήο ζηηο εθινγέο ηεο 17εο Ηνπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. ηηο 25
Ηαλνπαξίνπ 2015 εθιέρζεθε πξώηνο ζε ζηαπξνύο θαη επαλεθιέρζεθε ζηηο εθινγέο ηεο 20εο
επηεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. ηηο εθινγέο ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2019 εθιέρζεθε μαλά πξώηνο ζε ςήθνπο
Βνπιεπηήο. Γηεηέιεζε Τπνπξγόο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2014 σο
ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015. ηηο 9 Ηνπιίνπ 2019 νξίζηεθε Τθππνπξγόο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ, αξκόδηνο γηα ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή.
ηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 2021 νξίζηεθε Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.
Μαλώιεο Γξαθάθνο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Σπληνληζκνύ Δηαρείξηζεο Απνβιήηωλ, ΥΠΕΝ
Γεληθόο Γξακκαηέαο πληνληζκνύ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ζην ΤΠΔΝ από
ην 2019 έσο ζήκεξα.
Γεληθόο Γξακκαηέαο ζηνλ Γήκν Μεηακόξθσζεο από ην 2012 έσο ην 2019,
ζπλέβαιε ζε κηα από ηηο κεγαιύηεξεο αλαδηαξζ ώζεηο ρξένπο πνπ έρνπλ γίλεη
ζε ΟΣΑ. Σν ρξένο απνκεηώζεθε θαηά 600.000 επξώ θαη κεηώζεθε ε εηήζηα
ηνθνρξενιπηηθή δαπάλε θαηά 700.000 επξώ.
Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο Πξνγξάκκαηνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, από ην
Φεβξνπάξην 2016 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019, είρε ζεκαληηθή ζπκβνιή
ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Κπβεξλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.
Χο Πξόεδξνο ζηνλ Γηαδεκνηηθό ύλδεζκν 21 ΟΣΑ, ησλ Γήκσλ ηεο Βόξεηαο Αηηηθήο, ην 2011,
πξνώζεζε ην πξσηνπνξηαθό Πξόγξακκα ηνπ Αζηηθνύ Παξαηεξεηεξίνπ.
Σν έξγν LIFE18 IPE/ GR/000013 ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην πξόγξακκα LIFE ηεο ΔΔ.
To έξγν LIFE18 IPE/ GR/000013 ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξάζηλν Σακείν.

Γήκαξρνο Μειηζζίσλ ηελ πεξίνδν 2007 – 2010 πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθό έξγν ζε ππνδνκέο θαη
αζηηθέο αλαπιάζεηο. Αύμεζε ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ θαηά 22 εθαη. Δπξώ θαη αλαρξεκαηνδόηεζε ηα
δάλεηα ηνπ, κε ην ρακειόηεξν επηηόθην ζηελ αγνξά.
Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ηνπ Φπρηαηξηθνύ Ννζνθνκεί νπ Αηηηθήο από ην 2004 έσο ην 2006, ζπλέβαιε
ζηελ πξνώζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Απναζπινπνίεζεο «Φπραξγώο».
Από ην 1994 έσο ην 2004 εξγάζηεθε ζην ρξεκαηννηθνλνκηθό θιάδν θαη ζην ηνκέα ηεο Δπελδπηηθήο
Σξαπεδηθήο σο ύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα. πκκεηείρε ζηηο νκάδεο
έξγνπ πνπ αθνξνύζαλ ηελ εηζαγσγή κεγάισλ εηαηξηώλ ζην Υξεκαηηζηήξην θαη ζε πνιιέο κεγάιεο
ζπγρσλεύζεηο επηρεηξήζεσλ. Δίλαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ κε ζέκα ην
ζπληαμηνδνηηθό ζύζηεκα ηεο Διιάδαο, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – ΜΒΑ
από ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ζηελ Σξαπεδηθή από ην Διιεληθό Αλνηθηό
Παλεπηζηήκην, θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ κε ζπνπδέο ζηνλ Σνπξηζκό ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Δίλαη
πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ.
Κωλζηαληίλνο Αξαβώζεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Υδάηωλ, ΥΠΕΝ
Ο Γξ. Κσλζηαληίλνο Αξαβώζεο είλαη απόθνηηνο ηεο Γεξκαληθήο ρνιήο
Αζελώλ, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο (Πνιπηερλείν Aachen Γεξκαλίαο) κε
M.Sc. in Management Science από ην Imperial College ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ηνπ Λνλδίλνπ θαη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζην Δ.Μ.Π. ζε ζέκαηα
Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο.
Δίλαη Καζεγεηήο «ρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Αμηνιόγεζεο Σερλνινγηθώλ
θαη Πεξηβαιινληηθώλ Δπελδύζεσλ ζην ΔΜΠ , Kαζεγεηήο ζην ATHENS
MBA (ΔΜΠ - ΟΠΑ) (1997 έσο ζήκεξα) θαζώο θαη επηζθέπηεο θαζεγεηήο
ζην Imperial College θαη ζπλεξγαδόκελνο Δξεπλεηήο ζην Παλεπηζηήκην
Columbia-Earth Engineering Center. Δίλαη ζπληνληζηήο ηεο «Δξεπλεηηθήο
Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο» ηνπ
Σνκέα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο ηεο ρνιήο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ.
Γηδάζθεη καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε, ηηο Δπελδύζεηο θαη ηελ
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα.
Δίλαη Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Δλεξγεηαθήο Αμηνπνίεζεο Απνβιήησλ-ΤΝΔΡΓΔΗΑ.
Δίλαη ύκβνπινο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο γηα ζέκαηα Πεξηβάιινληνο. Έρεη κεγάιε
κειεηεηηθή θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία (σο ζπληνληζηήο ή κέινο νκάδαο έξγνπ Δπξσπατθώλ
Πξνγξακκάησλ) ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη αμηνιόγεζεο επελδύζεσλ, επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο θαη
αλάιπζεο πεξηβαιινληηθώλ επελδύζεσλ, ελώ είλαη ζπγγξαθέαο ζρεηηθώλ βηβιίσλ θαη κεγάινπ αξηζκνύ
επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά δηεζλώλ ζπλεδξίσλ.
Δρεη δηνξγαλώζεη 11 δηεζλή ζπλέδξηα.
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Επζηάζηνο Σηαζόπνπινο, Πξόεδξνο Πξάζηλνπ Τακείνπ
Ο Δπζηάζηνο ηαζόπνπινο είλαη δηθεγόξνο - κέινο ηνπ Γηθεγνξηθνύ
πιιόγνπ Αζελώλ. Απνθνίηεζε από ην Σκήκα Ννκηθήο ηνπ Δζληθνύ
Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
Δίλαη Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ από ηνλ Οθηώβξην
2019.
Έρεη δηαηειέζεη εηδηθόο ζπλεξγάηεο ησλ Τπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (2004-2008), Μεηαθνξώλ θαη
Δπηθνηλσληώλ (2008-2009), Αλάπηπμεο (2009), Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Μεηαθνξώλ, Τπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ (2012-2013) θαη Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθόηεηαο (2013-Ηνύληνο 2014 θαη Ηνύληνο-Ννέκβξηνο 2014). Γηεηέιεζε, επίζεο, αλεμάξηεην,
κε εθηειεζηηθό κέινο ησλ Γ.. ησλ εηαηξηώλ Αηηηθό Μεηξό Δηαηξία Λεηηνπξγίαο- Α.Μ.Δ.Λ. (λπλ
ΣΑ.Τ.) (2007-2009), Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. (λπλ ΓΔΓΓΖΔ) (2009), Διιεληθά Σαρπδξνκεία-ΔΛ.ΣΑ. (20132015), Κ.Δ.Κ.-ΔΛ.ΣΑ. (2014-2016), θαζώο θαη κέινο ηνπ Δπελδπηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πξσηνβνπιίαο
JEREMIE (2009).

Pavlos Doikos, Thematic Coordinator, Environment & Resource Efficiency, NEEMO EEIG

An environmental scientist with over 25 years of experience, Mr.
Pavlos Doikos holds an MSc degree in Environmental Engineering
from Georgia Institute of Technology (USA) and an MSc degree in
Environmental Management and Policy from Lund University
(Sweden).
More specifically, Mr. Doikos has acquired significant experience in
the fields of waste management and circular economy, resource
efficiency and eco‐innovation.
Within the framework of the LIFE programme, Mr. Doikos has been
working, since 2011, as a monitoring expert. Since February 2013 he
has been working in Brussels as a Thematic Coordinator in the NEEMO Central Team, the external
monitoring team of the LIFE Programme. In this capacity, he has been responsible for the technical and
financial monitoring of more than 180 projects on circular economy, whose total budget amounts to 720
M Euro. He has contributed to e-learning, events and publications relevant to circular economy and
waste management/resource efficiency and other EU policies.
Αλαζηαζία Αξθαλάθνπ, Πξνϊζηακέλε Δηεύζπλζεο Δηαρείξηζεο Απνβιήηωλ, ΥΠΕΝ
Ζ Αλαζηαζία Αξθαλάθνπ είλαη Υεκηθόο Μεραληθόο ΔΜΠ θαη εξγάδεηαη πάλσ από 25 ρξόληα ζε
ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Από ην 2017 έσο
ζήκεξα είλαη πξντζηακέλε ζηε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, ελώ από ην 2015 έσο ην 2020
δηεηέιεζε ηαθηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Αλαθύθισζεο
(ΔΟΑΝ). Έρεη ζπκκεηάζρεη κεηαμύ άιισλ ζηελ εθπόλεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ θαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε, θαη πξόζθαηα ζπκκεηέρεη ζηελ
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νκάδα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ηεζζάξσλ νδεγηώλ γηα ηα
απόβιεηα ηεο δέζκεο κέηξσλ γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία. Από ην 2015 έσο ζήκεξα δηδάζθεη ζην
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δθαξκνζκέλεο Πνιηηηθέο
θαη Σερληθέο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο» ην κάζεκα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη
αλαθύθισζεο απνξξηκκάησλ.
Marline Weber, Head of Legal & European Affairs, National Institute for Circular Economy
Marline Weber is Head of Legal and European affairs at the
National Institute for Circular Economy in France.
She is in charge of the construction of the Institute’s
positioning, and of the institutional relations, in order to
promote the implementation of the circular economy.
She also coordinates operational programs to support voluntary
stakeholders, such as on circular economy procurement.
Μαξία Πιαηή, Υπεύζπλε Δηαρείξηζεο Έξγνπ LIFE-IP CEI-GREECE, ΥΠΕΝ
Πνιηηηθόο Δπηζηήκνλαο κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Γηνίθεζε
Γπλακηθνύ, Πνιηηηζκηθώλ Μνλάδσλ θαη ζηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ.
Από ην 2007 ζπκκεηέρεη ζε αλαπηπμηαθά/επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη
απαζρνιείηαη σο Τπεύζπλε Γηαρείξηζεο Έξγσλ κε θαζήθνληα ην
ζπληνληζκό θαη ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ, εξγαζηεξίσλ δηαβνύιεπζεο
θαη εκεξίδσλ. Γηαζέηεη εκπεηξία θαη ζην θνκκάηη ηεο Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Δπζύλεο, σο ππεύζπλε γξαθείνπ ΔΚΔ ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε.
Δίλαη Τπεύζπλε Γηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ LIFE-IP CEI-Greece
«Δθαξκνγή ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα» ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ην
νπνίν είλαη ν πληνληζηήο ηνπ έξγνπ.
Μαξίλα Παπαδάθε, Φεκηθόο Μεραληθόο MSc, Ειιεληθόο Οξγαληζκόο Αλαθύθιωζεο
Υεκηθόο Μεραληθόο ΔΜΠ, κε MSc ζηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ.
Από ην Ηνύλην ηνπ 2019 αλήθεη ζην δπλακηθό ηεο Γηεύζπλζεο
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Αλαθύθισζεο.
Από ην 1997 – 2019 εξγάζηεθε ζηελ Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία
ΑΔ, ζηνλ Σνκέα Δηδηθώλ Γηεξγαζηώλ & Δξγαζηεξίσλ (1997 – 1998), ζηε
Γηεύζπλζε Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (1998 – 2004), ζηνλ Σνκέα Δηδηθώλ
Γηεξγαζηώλ & Δξγαζηεξίσλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Έξεπλαο, ρεδίαζεο
θαη Αλάπηπμεο (2004 – 2017) θαη σο Πξντζηακέλε Δξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ
Δπηζηεκώλ ηεο Γηεύζπλζεο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (2017 – 2019).
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Δμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε εξγαζηώλ επηθαλεηαθήο θαηεξγαζίαο
κεηάιισλ θαη ζπλζέησλ πιηθώλ θαη ζε θαηαζηξνθηθνύο θαη κε εξγαζηεξηαθνύο πνηνηηθνύο ειέγρνπο
πιηθώλ. Δκπεηξία ζε ζέκαηα βηνκεραληθήο αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζεο βηνκεραληθώλ απνβιήησλ θαζώο
θαη ζηελ Σαμηλόκεζε & Δπηζήκαλζε Υεκηθώλ πξντόλησλ θαηά REACH & CLP. Πηζηνπνηεκέλε
επηζεσξήηξηα βάζεη ISO 9001 θαη κέινο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο.
Σπύξνο Νηάθαο, Εκπεηξνγλώκωλ Δηαρείξηζεο Απνβιεηωλ MSc, Δίθηπν Αεηθόξωλ Νήζωλ
ΔΑΦΝΗ
Γηπι. Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο & Μεραληθόο Τπνινγηζηώλ ΔΜΠ, MSc
“Σερλννηθνλνκηθά πζηήκαηα”.
Έρεη απνθηήζεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε έξγα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ,
ηδίσο ππνζηεξίδνληαο δεκόζηνπο θνξείο ζε εξεπλεηηθά θαη
ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα.
ήκεξα εξγάδεηαη ζην Γίθηπν Αεηθόξσλ Νήζσλ (ΓΑΦΝΖ) ζαλ ππεύζπλνο
έξγνπ γηα ην LIFE-IP CEI-GREECE κε αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή ηεο
Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα, θαη άιια έξγα δηαρείξηζεο απνβιήησλ
(Kythnos Smart Island, ππνζηήξημε λεζησηηθώλ Γήκσλ ζην πιαίζην
εζληθώλ θαη επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ).
Δξγάζηεθε ζην έξγν WASTE4THINK (Horizon 2020) ζηνλ Γήκν Υαιαλδξίνπ εζηηάδνληαο ζε
ζύγρξνλεο ηερληθέο δηαρείξηζεο βηναπνβιήησλ. Γηεηέιεζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
ΓΔΓΑ Α.Δ. Σν 2005 ήηαλ έλαο από ηνπο ζπληδξπηέο ηεο εηαηξίαο Alternative Interpretation &
Infrastructure Systems – ALIS, θαη κέρξη ην 2014 δηαρεηξίζηεθε πιήζνο έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθό (Ηζπαλία, Σνπξθία, Κέλπα, Μάιη). Από ην 2002 έσο ην 2006 εξγάζηεθε ζην Ηλζηηηνύην
Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ – ΗΔΛ, θπξίσο ζε έξγα αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο («απθώ»,
«Λνγνκάζεηα+», «Φηινγισζία+» θ.α.).
Λήδα Νηαθνύιε, Ελεξγό Μέινο –Υπεύζπλε Δηνηθεηηθώλ Εξγαζηώλ, Κνηλ.Σ.Επ Καιινλή Κειιηά
Ζ Λήδα Νηαθνύιε δεη ζηελ Σήλν ηα ηειεπηαία 8 ρξόληα θαη είλαη ελεξγό
κέινο ηεο Κνηλ..Δπ Καιινλή Κειιηά.
Δίλαη απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο ρνιήο Κνηλσληθώλ θαη
Αλζξσπηζηηθώλ
πνπδώλ
ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ
Παηξώλ.
Γξαζηεξηνπνηήζεθε επαγγεικαηηθά κε ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
θαηέρνληαο δηεπζπληηθέο ζέζεηο εηαηξηώλ ζηελ Πάηξα θαη ζηελ Σήλν.
ήκεξα εξγάδεηαη ζην Γήκν Σήλνπ θαη είλαη Τπεύζπλε Γηνηθεηηθώλ
Δξγαζηώλ ηεο Κνηλ..Δπ Καιινλή Κειιηά.
Δίλαη απηνδύηξηα, ηζηηνπιόνο, πνδειάηηζζα θαη vegan. Έρεη ζην
ελεξγεηηθό ηεο απνζηνιέο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζε ζαιάζζην πεδίν. Οξγαλώλεη πεξηβαιινληηθέο
δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ηεο θνηλόηεηαο, γηα ηελ νηθνινγία, ηε δηαρείξηζε
απνξξηκκάησλ θαη ηελ αλαθύθισζε. πκκεηέρεη ζ ε ππνβξύρηνπο θαη παξάθηηνπο θαζαξηζκνύο.
Πξεζβεύεη έλαλ βηώζηκν ηξόπν δσήο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα.
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Αηθαηεξίλε Κνξπδή, Εκπεηξνγλώκωλ ΥΠΕΝ
H Αηθαηεξίλε Κνξπδή, εκπεηξνγλώκσλ ηεο νκάδαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο γηα ην έξγν LIFE-IP CEI-Greece, είλαη
Υεκηθόο Μεραληθόο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ κε
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Σερλνινγία κε θαηεύζπλζε
ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε από ην Imperial College ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηε Γεσπιεξνθνξηθή από ηε ρνιή
Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ
Πνιπηερλείνπ.
Έρεη εθηελή εκπεηξία ζηνλ ζπληνληζκό, δηαρείξηζε θαη εθπόλεζε έξγσλ
ηνπ ηνκέα πεξηβάιινληνο γηα ινγαξηαζκό αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο
Διιάδαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ππεξεζηώλ ρσξώλ πνπ
ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζώο θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, κε ελδεηθηηθή
ζεκαηνινγία ζπκκεηνρήο ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκό ππνδνκώλ ζηεξεώλ θαη
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ θαη ζρεδηαζκό
ππνδνκώλ επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ, ηελ εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε ηερληθώλ πξόιεςεο θαη
ειέγρνπ ηεο ξύπαλζεο γηα ηε βηνκεραλία, ηελ απνγξαθή ζεκεηαθώλ θαη δηάρπησλ πεγώλ ξύπαλζεο,
ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο, ηνλ ζρεδηαζκό ζπζηήκαηνο
εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπώλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, θαζώο θαη κειέηεο ζθνπηκόηεηαο θαη κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ δηαθόξσλ
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
Δλδεηθηηθά έξγα είλαη ε ζπκκεηνρή ζηελ ππνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πξσηνβνπιίαο Απνξξύπαλζεο ηεο Μεζνγείνπ «Horizon
2020» ηελ πεξίνδν 2006-2008, ν ζπληνληζκόο θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ αλάιπζε ησλ εθζέζεσλ ησλ
θξαηώλ κειώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο πξόιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο ξύπαλζεο ηηο πεξηόδνπο 20032004 θαη 2006-2007 γηα ινγαξηαζκό ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε ησλ
ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ιεθαλώλ απνξξνήο ησλ πνηακώλ ησλ πδαηηθώλ δηακεξηζκάησλ Θεζζαιίαο,
Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 2011-2012, ε ζπκκεηνρή κε ελεξγό ξόιν ζηε δηαρείξηζε
ηνπ έξγνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηελ πεξίνδν 2013-2014 θαη
ε παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζηα πιαίζηα ηεο
αμηνιόγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ ηεο ρώξαο από ηνλ ΟΟΑ ηελ πεξίνδν 2019-2020.
Κάηηα Λαδαξίδε, Καζεγήηξηα, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Ζ Κάηηα Λαδαξίδε είλαη Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Πεξηβάιινληνο,
Γεσγξαθίαο θαη Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθώλ ηνπ Υαξνθνπείνπ
Παλεπηζηεκίνπ, ζην νπνίν ζήκεξα ππεξεηεί σο Πξόεδξνο ηνπ
Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο.
Γηδάζθεη ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό επίπεδν θαη εξγάδεηαη
εξεπλεηηθά ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη ηερλνινγίαο πεξηβάιινληνο κε
έκθαζε ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, από ην έηνο 2000.
Έρεη πηπρίν Φπζηθήο από ην Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην
Αζελώλ, Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο (MSc) κε ηίηιν “’Διεγρνο Ρύπαλζεο Πεξηβάιινληνο”
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από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Leeds, UK θαη Γηδαθηνξηθό Γίπισκα ζηε Μεραληθή Πεξηβάιινληνο, επίζεο
από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Leeds.
Έρεη επξύ δεκνζηεπκέλν έξγν, κε πεξηζζόηεξα από 60 άξζξα ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη
ζπιινγηθνύο ηόκνπο θαη πάλσ από 250 παξνπζηάζεηο θαη άξζξα ζε πξαθηηθά δηεζλώλ ζπλεδξίσλ. Σα
εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο, θπξίσο ζηνλ άμνλα ηεο
δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, κε έκθαζε ζηελ πξόιεςε θαη αμηνπνίεζε απνβιήησλ
ηξνθίκσλ, ηε δηαρείξηζε βηναπνβιήησλ, ηελ πξόιεςε θαη πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε
ΑΖΖΔ, ηελ αλαθύθισζε θαη ηε δηεπξπκέλε επζύλε παξαγσγνύ, αιιά θαη ζε ζέκαηα βηνκεραληθήο
νηθνινγίαο θαη πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ θαη αζθάιεηαο.
Έρεη δηαηειέζεη Πξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Αλαθύθισζεο (ΔΟΑΝ, πξώελ ΔΟΔΓΑΠ) ηνπ
ΤΠΔΝ θαη ζύκβνπινο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θαζώο θαη
Αλαπιεξώηξηα Πξύηαλε ζην Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην.
Αιέμαλδξνο Θενδωξίδεο, Θδξπηηθό Μέινο –Δηαρεηξηζηήο «Μπνξνύκε»
Ο Αιέμαλδξνο είλαη έλα από ηα ηδξπηηθά κέιε θαη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ
Μπνξνύκε, ηεο κε θεξδνζθνπηθήο νξγάλσζεο πνπ έρεη ζθνπό ηε κείσζε
ηεο ζπαηάιεο θαγεηνύ θαη ηελ αύμεζε ηεο επηζηηηζηηθήο πξνζθνξάο
ζηελ Διιάδα, έξγν γηα ην νπνίν έρεη βξαβεπηεί ην 2017 από ην
Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην κε ην Βξαβείν Δπξσπαίνπ Πνιίηε.
Πξηλ ηελ ελαζρόιεζε ηνπ κε ην Μπνξνύκε, ν Αιέμαλδξνο εξγάζηεθε
ζηνλ ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ελώ έρεη
ππάξμεη ελεξγόο εζεινληήο δηάθνξσλ νξγαλώζεσλ θαη πξσηνβνπιηώλ
όπσο ε Διιεληθή Οκάδα Γηάζσζεο θαη ην σκαηείν
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Νέσλ.
Δίλαη Marshall Memorial Fund Fellow θαη έρεη ιάβεη ππνηξνθίεο από ην Friedrich Ebert Stiftung θαη ην
DAAD (German Academic Exchange Service).
Ο Αιέμαλδξνο είλαη θάηνρνο ηίηινπ M.A. από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ (Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο,
Μαθξννηθνλνκηθά, Γηεζλέο Γίθαην) θαη M.Sc. από ην London School of Economics (Γηεζλείο ρέζεηο).
Φίιηππνο Κπξθίηζνο, Δξ. Πεξηβαιινληνιόγνο, Πξόεδξνο Οηθνινγηθήο Εηαηξείαο Αλαθύθιωζεο
Γξ. Πεξηβαιινληνιόγνο (Φπζηθόο, MSc Μεηεσξνινγίαο, Μεηαπηπρηαθό
ζην Πεξηβάιινλ, PhD ζηελ Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή, Post-Doc ζηελ
Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή, Μεηαπηπρηαθό ζηελ Αλνηθηή & εμ
Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Μεηεθπαίδεπζε σο Δθπαηδεπηήο Δθπαηδεπηώλ).
Δθπαηδεπηήο ζε πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο αλέξγσλ από ην
1986-ζήκεξα, Δθπαηδεπηήο Δθπαηδεπηώλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ
Πηζηνπνίεζεο από ην 2006-ζήκεξα, Πεξηβαιινληνιόγνο κειεηεηήο θαη
ύκβνπινο Πεξηβάιινληνο από ην 1983-ζήκεξα.
Ηδξπηηθό κέινο θαη Πξόεδξνο ηεο ΜΚΟ Οηθνινγηθή Δηαηξεία
Αλαθύθισζεο (ΟΔΑ), Τπεύζπλνο πξνγξακκάησλ ηεο ΟΔΑ, Δθδόηεο ηνπ
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πεξηνδηθνύ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ από ην 1995-2011 θαη Τπεύζπλνο ειεθηξνληθώλ & άιισλ εθδόζεσλ ηεο
ΟΔΑ από ην 2011 έσο ζήκεξα.
Έρεη ζπκκεηάζρεη σο εξεπλεηήο ή επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ζε πνιιέο δεθάδεο εξεπλεηηθά ή
κειεηεηηθά πξνγξάκκαηα κε δηάθνξα αληηθείκελα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα
εμήο: α) Γηαρείξηζε απνβιήησλ, β) Αλαθύθισζε εηδηθώλ ξεπκάησλ απνβιήησλ, γ) Πξνγξάκκαηα
πξόιεςεο & κεδεληθήο παξαγσγήο απνβιήησλ, δ) Οινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ε)
Δζληθνύ θαη Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, ζη) Δθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Pay As
You Throw, δ) Πξάζηλεο Πξνκήζεηεο, ε) Πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο & εθπαίδεπζεο, ζ) Μειέηεο
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, η) Σερλννηθνλνκηθέο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επελδύζεσλ θ.α.
Πξόεδξνο – Γηαρεηξηζηήο ηεο Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθύθισζεο.
Μέινο ηνπ Γ ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Αλαθύθισζεο (ΔΟΑΝ) 2010-2020
Μέινο Ννκνπαξαζθεπαζηηθώλ Δπηηξνπώλ θαη Δπηηξνπώλ Δκπεηξνγλσκόλσλ.
Μέινο ηνπ Γ ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Κνκπνζηνπνίεζεο (ΔΚ).
Σν επηζηεκνληθό, εθπαηδεπηηθό θαη πεξηβαιινληηθό έξγν ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ:
o Δηζεγεηήο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (πάλσ από 6.500 ώξεο
δηδαζθαιίαο).
o Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ (πάλσ από 160
πξνγξάκκαηα).
o Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ή/θαη εξεπλεηήο πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ (πάλσ από 180
πξνγξάκκαηα).
o Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα (πεξίπνπ 48 αλαθνηλώζεηο).
o Αλαθνηλώζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα (πεξίπνπ 19 αλαθνηλώζεηο).
o Δκπεηξία από ζπγγξαθή ηειηθώλ αλαθνξώλ (πεξίπνπ 70 ηειηθέο αλαθνξέο).
o Δκπεηξία από ζπγγξαθή βηβιίσλ θαη θεθαιαίσλ ζε επηζηεκνληθέο εθδόζεηο (πεξίπνπ 15).
o Οκηιίεο ζε δεκόζηεο εθδειώζεηο (πεξηζζόηεξεο από 320).
o πγγξαθή επηζηεκνληθώλ δηαηξηβώλ (πεξίπνπ 8).
o Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξίζε (πεξίπνπ 15).
o Αλαγλώξηζε ηνπ κέρξη ηώξα ζπλνιηθνύ πεξηβαιινληηθνύ έξγνπ κε ηελ πξώηε ηηκεηηθή
δηάθξηζε ζην ENVIRONMENTAL AWARD γηα ην έηνο 2015.
Αλδξέαο Σωηεξόπνπινο, Πεξηβαιινληνιόγνο MSc, TERRA NOVA ΕΠΕ
Από ην 1999 έρεη απνθηήζεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηνπο ηνκείο ηεο
επηζηήκεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Χθεαλνγξαθίαο. Έρεη δηαηειέζεη
βνεζόο/ζπλεξγάηεο Δξεπλεηήο Χθεαλνγξάθνο ζην Διιεληθό Κέληξν
Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.) θαη έρεη εξγαζηεί σο ύκβνπινο
Πεξηβάιινληνο ζε ηδησηηθέο κειεηεηηθέο εηαηξείεο.
Από ην 2005 ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εηαηξεία TERRA NOVA Δ.Π.Δ.
έρνληαο ζπκκεηάζρεη ζε ζεκαληηθό αξηζκό πεξηβαιινληηθώλ έξγσλ.
Γηαζέηεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηνπο ηνκείο: α) ησλ Μειεηώλ
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ έρνληαο ζπκκεηάζρεη ζηηο νκάδεο κειέηεο
πεξηζζόηεξσλ από 100 έξγσλ δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ (Δζληθνί θαη
Γηεζλείο Απηνθηλεηόδξνκνη, Βηνκεραλίεο, Ναππεγεία, Ννζνθνκεία,
Σνπξηζηηθά έξγα, Σειεπηθνηλσληαθνί ζηαζκνί), β) ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηζεσξήζεσλ (έρεη
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ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζόηεξεο από 80 πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο πεξηβαιινληηθώλ έξγσλ θαη
βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ), γ) ηεο πεξηβαιινληηθήο ραξηνγξαθίαο (GIS), δ) ηεο νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο παξάθηηαο δώλεο, ε) ηεο παξάθηηαο γεσκνξθνινγίαο θαη ζη) ησλ Δπξσπατθώλ
Δξεπλεηηθώλ Πξνγξακκάησλ έρνληαο ζπκκεηάζρεη κέρξη ζήκεξα ζε 11 Δξεπλεηηθά Έξγα, ζηα 5 εθ
ησλ νπνίσλ (LIFE CALCHAS, LIFE CONOPS, LIFE CLIMATREE, LIFE DEBAG, LIFE CEIGreece) σο co-Project Manager.
Θωάλλεο Καηζέιεο, Σύκβνπινο Πεξηβάιινληνο, ENVECOA.E.
Ο Ησάλλεο Καηζέιεο είλαη Μεραληθόο Οξπθηώλ Πόξσλ (Πνιπηερλείν
Κξήηεο), κε εηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή (University of
Newcastle upon Tyne, MSc) θαη ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Athens
Laboratory of Business Administration, ΜΒΑ).
Καηέρεη ηε ζέζε ηνπ πληνληζηή Σκήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο
ζηελ εηαηξία ENVECO A.E. θαη δηαζέηεη 25εηή εκπεηξία ζην ζπληνληζκό
Πεξηβαιινληηθώλ Μειεηώλ (ΜΠΔ, ΜΠΔ, Μειέηεο Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ,
Μειέηεο
Γηαρείξηζεο
Τδάησλ, Πεξηβαιινληηθά
Πξνγξάκκαηα Γξάζεο θαη Παξαθνινύζεζεο, Πεξηβαιινληηθέο
Δπηζεσξήζεηο, θιπ.) αλαθνξηθά κε έξγα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, έξγα
πνπ ζρεηίδνληαη κε εμνξπθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαζώο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, έξγα
κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ, ρεξζαίσλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξώλ θαη πδξαπιηθά έξγα.
ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο έρεη αζρνιεζεί εθηελώο κε ζέκαηα θπθιηθήο νηθνλνκίαο,
ζην πιαίζην αληίζηνηρσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ.
Ζωή Γαϊηαλάξνπ, Μεραληθόο Μεηαιιείωλ Πεξηβάιινληνο, Πξάζηλν Τακείν
Ζ Εσή Γατηαλάξνπ είλαη Μεραληθόο Μεηαιιείσλ - Μεηαινπξγόο
(ΔΜΠ), κε εηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή (Imperial
College, London, MSc). Καηέρεη ηε ζέζε ηνπ Δηδηθνύ ζε ζέκαηα
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ζην έξγν LIFE-IP CEI-Greece “Circular
Greece” ζην Πξάζηλν Σακείν. Τπήξμε ζπληνλίζηξηα ηνπ έξγνπ LIFE
Reclaim πνπ αθνξνύζε ηελ πξώηε πηινηηθή εθαξκνγή Δμόξπμεο
Απνβιήησλ ζηελ Διιάδα. Γηαζέηεη 10εηή εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε
Πεξηβαιινληηθώλ Μειεηώλ ζηνπο ηνκείο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, ησλ
αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, ησλ πδαηηθώλ πόξσλ, ησλ θαπζίκσλ,
ησλ κεηαιιεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο βηνκεραλίαο θαη άιισλ.
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Δεκήηξεο Απνζηνιάθνο, Οηθνλνκνιόγνο Πεξηβαιινληνιόγνο ΜSc, Οξγαληζκόο Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Απόθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Πεηξαηά κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη
Πόξσλ ζην Vrije Παλεπηζηήκην ηνπ Άκζηεξληακ.
Έρεη επί ζεηξά εηώλ εξγαζηεί ζηελ αγνξά ησλ ηαρπκεηαθνξώλ έρνληαο
δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζε Δκπνξηθά ηκήκαηα θαη ζε ηκήκαηα ηξαηεγηθνύ
ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο. Γηαζέηεη επίζεο δηνηθεηηθή εκπεηξία Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο έρνληαο δηαηειέζεη Πξόεδξνο ΝΠΓΓ επί ζεηξά εηώλ.
ην έξγν LIFE-IP CEI-Greece «Δθαξκνγή ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο ζηελ
Διιάδα» εξγάδεηαη σο εηδηθόο επηζηήκνλαο Οηθνλνκνιόγνο –
Πεξηβαιινληνιόγνο.
Θωάλλεο Φ. Σαξηδάθεο, Φεκηθόο Μεραληθόο, Ειιεληθόο Οξγαληζκόο Τππνπνίεζεο
Ο Ησάλλεο Υ. αξηδάθεο είλαη Υεκηθόο Μεραληθόο θαη εξγάδεηαη ζηνλ
Διιεληθό Οξγαληζκό Σππνπνίεζεο/ΔΛΟΣ, ζηε Γηεύζπλζε Σππνπνίεζεο
σο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Υεκείαο θαη Υεκηθήο Σερλνινγίαο. Δίλαη
ππεύζπλνο ηππνπνίεζεο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο Γηνίθεζεο θαη πζηήκαηα
Γηαρείξηζεο, ησλ Τπεξεζηώλ, ησλ Μεηξήζεσλ θαη βαζηθώλ Πξνηύπσλ γηα
ηελ Οξνινγία θαη ηελ Σεθκεξίσζε.
Δίλαη πληνληζηήο ζηελ Οκάδα εξγαζίαο ηνπ ΔΛΟΣ γηα ηελ Σππνπνίεζε
ζην πεδίν «Πεξηβάιινλ θαη Κπθιηθή Οηθνλνκία» θαη ππεύζπλνο ηεο
Οκάδαο Έξγνπ ηνπ ΔΛΟΣ ζην Πξόγξακκα LIFE-IP CEI-Greece γηα ηελ
θπθιηθή νηθνλνκία ζηελ Διιάδα (LIFE18 IPE/GR/000013).
Έρεη εκπεηξία σο ζπληνληζηήο Σερληθώλ Δπηηξνπώλ Σππνπνίεζεο θαη ζρεηηθώλ έξγσλ γηα ηε Βηώζηκε
Αλάπηπμε θαη ηελ Κνηλσληθή Δπζύλε ησλ Οξγαληζκώλ θαη επηζεσξεηήο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ηεο
Πνηόηεηαο (ISO 9001) θαη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (HACCP/ISO 22000).
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