
                    
 

 
 

Θεςςαλονίκη 3/4/2015 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Διοργάνωςη από το ΚΕΠΑ εκδήλωςησ δικτύωςησ με θέμα «Επιχειρηματικότητα και 
βιώςιμη ανάπτυξη ςτον τομέα τησ διαχείριςησ των αςτικών απορριμμάτων» 

Εκδόλωςη δικτύωςησ διοργϊνωςε το Κέντρο Επιχειρηματικήσ και Πολιτιςτικήσ 
Ανάπτυξησ (ΚΕΠΑ), την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015, ςτην Αύθουςα Συνεδρύων Πανεπιςτημύου 
Μακεδονύασ - 1οσ όροφοσ, Εγνατύασ 156, Θεςςαλονύκη. Η εκδόλωςη πραγματοποιόθηκε ςτο 
πλαύςιο του ϋργου “TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND 
ENTREPRENEURSHIP” με ακρωνύμιο “TRIGGER”, το οπούο εντϊςςεται ςτο Πρόγραμμα 
Ευρωπαώκόσ Εδαφικόσ Συνεργαςύασ «Ελλϊδα- Βουλγαρύα 2007-2013» και 
ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ και Εθνικούσ 
Πόρουσ τησ Ελλϊδασ και τησ Βουλγαρύασ.  

Σκοπόσ τησ εκδόλωςησ όταν η ενημϋρωςη – ευαιςθητοπούηςη και δικτύωςη με αντικεύμενο 
την κομποςτοπούηςη – ανακύκλωςη αςτικών απορριμμϊτων, τα οφϋλη, τισ προκλόςεισ και τισ 
ευκαιρύεσ τόςο για την τοπικό αυτοδιούκηςη όςο και για νϋεσ επιχειρηματικϋσ πρωτοβουλύεσ, 
επιδιώκοντασ να αποτελϋςει μύα «γϋφυρα ςύζευξησ» των νϋων πτυχιούχων και των 
επιχειρόςεων ϋτςι ώςτε να αποκομύςουν πρακτικϊ οφϋλη και οι δύο πλευρϋσ, προϊγοντασ 
επύςησ ϋνα νϋο μοντϋλο αποτελεςματικότητασ για την τοπικό αυτοδιούκηςη. 

Συντονιςτόσ τησ εκδόλωςησ όταν ο κ. πύροσ κοτίδασ, Γενικόσ Διευθυντήσ του ΚΕΠΑ, ο 
οπούοσ αφού καλωςόριςε τουσ παρευριςκόμενουσ αναφϋρθηκε ςτουσ ςκοπούσ τησ εκδόλωςη 
η οπούα υλοποιεύται ςτο πλαύςιο του ϋργου TRIGGER, τονύζοντασ τη ςημαςύα τησ 
επαναχρηςιμοπούηςησ των αςτικών απορριμμϊτων προσ όφελοσ τησ κοινωνύασ, κϊτι που όδη 
γύνεται ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ. Στο ύδιο πνεύμα κινόθηκε και ο χαιρετιςμόσ του 
Πρόεδρου του ΚΕΠΑ κ. Θωμά – Υωκίων Αλγιανάκογλου, ο οπούοσ αναφϋρθηκε ςτο ΚΕΠΑ 
και ςτισ υπηρεςύεσ που παρϋχει και ςτισ δρϊςεισ που ςυμμετϋχει, τονύζοντασ ότι το ΚΕΠΑ εύναι 
ανοικτό ςε ςυνεργαςύεσ για την αξιοπούηςη των πόρων τησ Ε.Ε. που αποςκοπούν ςτην 
βιώςιμη ανϊπτυξη.  

Χαιρετιςμό ςτην εκδόλωςη απηύθυναν επύςησ, ο Αντιπεριφερειάρχησ 
Επιχειρηματικότητασ, Ανταγωνιςτικότητασ και Περιβάλλοντοσ τησ Περιφέρειασ 
Κεντρικήσ Μακεδονίασ κ. Θεοφάνησ Παπάσ ο οπούοσ ϋκανε μια ςύντομη αναφορϊ ςτο 
Περιφερειακό Σχϋδιο Διαχεύριςησ Στερεών Αποβλότων (ΠΕΣΔΑ), ςτο ρόλο τησ Περιφϋρειασ, 
καθώσ και ςτισ επικεύμενεσ εξελύξεισ για τη διαχεύριςη των ςτερεών αποβλότων ςτην 
Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ και ο Πρόεδροσ του ΒΒΕ, κ. Αθανάςιοσ αββάκησ ο 
οπούοσ αναφϋρθηκε ςτην αξιοπούηςη τησ διαχεύριςησ αποβλότων προσ όφελοσ τησ οικονομύασ, 
ςτισ ελλεύψεισ ςχεδιαςμού από πλευρϊσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ αλλϊ και ςε προτϊςεισ, που 
αποςκοπούν ςτην καλύτερη ενημϋρωςη του κοινού για το ζότημα τησ διαχεύριςησ των 
αςτικών απορριμμϊτων ςυνδϋοντασ την βιώςιμη ανϊπτυξη με την επιχειρηματικότητα. 

Στο πλαύςιο τησ εκδόλωςησ, η Καθηγήτρια του ΕΜΠ Μαρία Λοΰζίδου – Μαλαμή 
αναφϋρθηκε ςτουσ ςτόχουσ προτεραιότητασ του 7ου Προγρϊμματοσ Δρϊςησ για το 
Περιβϊλλον για τα απόβλητα δύνοντασ βϊςη ςτην αποδοτικό χρόςη των πόρων και ςτην 
κυκλικό οικονομύα. Επύςησ ανϋπτυξε το θϋμα τησ διαχεύριςησ βιοαποβλότων ςε επύπεδο  
Δόμου, παρουςιϊζοντασ το Ευρωπαώκό Έργο ATHENS-BIOWASTE το οπούο αποςκοπεύ ςτην 
διαλογό και επεξεργαςύα βιοαποβλότων για την παραγωγό κόμποςτ υψηλόσ ποιότητασ, 
τονύζοντασ ότι εύναι απαραύτητο η τοπικό αυτοδιούκηςη να υιοθετόςει τισ βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ 
για την αύξηςη των ποςοςτών ανακύκλωςησ. Οι πρακτικϋσ αυτϋσ βαςύζονται ςτη Διαλογό 
ςτην Πηγό (ΔςΠ) με ςτόχο την παραγωγό προώόντων υψηλόσ καθαρότητασ.  

Στη ςυνϋχεια ο κ. Νικόλαοσ Κουτςογιάννησ, Δήμαρχοσ Νάουςασ μύληςε για την ςύνδεςη 
τησ κοινωνικόσ επιχειρηματικότητασ και τησ αξιοπούηςησ απορριμμϊτων ωσ ϋνα νϋο μοντϋλο 



                    
 

 
 

αποτελεςματικότητασ για την τοπικό αυτοδιούκηςη και παρουςύαςε το υπό ςχεδιαςμό 
μοντϋλο διαχεύριςησ των (οργανικών κυρύωσ) απορριμμϊτων του Δόμου Νϊουςασ, που θα 
βαςύζεται ςτη ςυμμόρφωςη με την εθνικό και ευρωπαώκό νομοθεςύα, ςτον ςχεδιαςμό 
αξιοπούηςησ των απορριμμϊτων, τη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ, τη δημιουργύα θϋςεων 
εργαςύασ και τη μεύωςη των ανταποδοτικών τελών.  

Η κ. Αναςταςία αββάκη, Διοικητική Διευθύντρια, ΒΙΟΣΕΡΕΑ ΕΠΕ παρουςύαςε τισ 
ευκαιρύεσ και προκλόςεισ για νϋεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριότητασ με γνώμονα την ιδϋα τησ 
περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ. Συγκεκριμϋνα αναφϋρθηκε ςτην διαδικαςύα παραγωγόσ 
κόμποςτ υψηλόσ ποιότητασ, ςτο ιςχύον θεςμικό πλαύςιο, ςτα οφϋλη για το περιβϊλλον, την 
ςυνειςφορϊ ςτην οικονομικό ανϊπτυξη και την κοινωνικό ευημερύα.  

Στη ςυνϋχεια ο κ. Ramon Plata, ύμβουλοσ ςε θέματα βιολογικήσ επεξεργαςίασ 
οργανικών αποβλήτων, αναφϋρθηκε ςτο θεςμικό πλαύςιο και τη νομοθεςύα που διϋπει τη 
διαχεύριςη αςτικών απορριμμϊτων, ςτα χαρακτηριςτικϊ των οργανικών αποβλότων και τουσ 
διϊφορουσ τρόπουσ επεξεργαςύασ τουσ. Στη ςυνϋχεια παρουςύαςε καλϋσ αλλϊ και προσ 
αποφυγόν πρακτικϋσ-παραδεύγματα διαχεύριςησ βιοαποβλότων μϋςω τησ κομποςτοπούηςησ 
αναλύοντασ – ανϊ περύπτωςη – τουσ παρϊγοντεσ επιτυχύασ και τα προβλόματα που 
προϋκυψαν. 

Την εκδόλωςη ϋκλειςε ο κ. Ιωάννησ Σςιτςόπουλοσ, Τπεύθυνοσ Δημοςιότητασ και 
Πληροφόρηςησ του ΚΕΠΑ αναλύοντασ τον ρόλο που διαδραματύζει ο φορϋασ  ςτην ενύςχυςη 
τησ επιχειρηματικότητασ ςτην κατεύθυνςη τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ και τησ κοινωνικόσ 
οικονομύασ. Αναφϋρθηκε ςτα προγρϊμματα που διαχειρύςτηκε το ΚΕΠΑ με ϊξονα τη βιώςιμη 
ανϊπτυξη και τη κοινωνικό οικονομύα (Πρϊςινη Επιχεύρηςη, Πρϊςινοσ Τουριςμόσ, Εθνικό 
Αποθεματικό Απροβλϋπτων κτλ.), ςτισ δραςτηριότητεσ του γραφεύου του ΚΕΠΑ ςτισ 
Βρυξϋλλεσ και του τμόματοσ Ευρωπαώκών και Διεθνών Προγραμμϊτων, για τη ςτόριξη τησ 
επιχειρηματικότητασ μϋςω δρϊςεων και ϋργων που χρηματοδοτούνται απευθεύασ από την 
Ευρωπαώκό Επιτροπό,  και ςτη ςτόριξη τησ κοινωνικόσ οικονομύασ αλλϊ και ςτισ προκλόςεισ – 
ευκαιρύεσ του νϋου ΣΕΣ 2014-2020. 

Η εκδόλωςη ολοκληρώθηκε με ανοιχτό ςυζότηςη και τοποθετόςεισ των παρευριςκόμενων και 
των ομιλητών. 

Λίγα λόγια για το έργο «TRIGGER»: 

Το ϋργο «ΤRIGGER» αφορϊ ςτην υλοπούηςη μιασ ολοκληρωμϋνησ δϋςμησ ενεργειών, οι οπούεσ 
θα ϋχουν ςαν τελικό αποτϋλεςμα την ϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ και την ενύςχυςη τησ 
αυτοαπαςχόληςησ 200 νϋων αποφούτων τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςε Ελλϊδα και Βουλγαρύα. 
Το  ϋργο ςτοχεύει πρωτύςτωσ ςτην αξιοπούηςη του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού τησ 
περιοχόσ των δύο χωρών ςτην αγορϊ εργαςύασ, μϋςα από τη δικτύωςη και τη ςυνεργαςύα 
μεταξύ των ακαδημαώκών ιδρυμϊτων και τησ επιχειρηματικόσ κοινότητασ, δημιουργώντασ 
περιςςότερεσ ευκαιρύεσ για τουσ νϋουσ και τισ γυναύκεσ ςτην αγορϊ εργαςύασ. 

Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ παρακαλούμε επιςκεφτεύτε την ιςτοςελύδα του ϋργου: 
www.thetrigger.eu  ό επικοινωνόςτε με το Κέντρο Επιχειρηματικήσ και Πολιτιςτικήσ 
Ανάπτυξησ (ΚΕΠΑ) : 

Οικιςμόσ Λόδα-Μαρύα - 6χλμ Χαριλϊου-Θϋρμησ Κτόριο Ερμόσ 57001 Θϋρμη, Θεςςαλονύκη 

Τηλ. 2310 480000 – Fαx: 2310 480003   

Email info@e-kepa.gr  

Site: http://www.e-kepa.gr 
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