Εκδήλωση για τη Βιο-οικονομία

Goethe-Institut Θεσσαλονίκη
(Οδός: Βασιλίσσης Όλγας 66)

Διοργάνωση

http://bioeconomyforum.gr

Βάλτερ Στέχελ

Σωκράτης Φάμελλος

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και κατέχει από το 2004 μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Περιβαλλοντικό
Σχεδιασμό από το ΕΑΠ. Εξελέγη Βουλευτής στις εκλογές Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2015.
Διετέλεσε Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2016. Τον Νοέμβριο του 2016 ορίστηκε
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Πρόεδρος
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής και Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος,
μέλος των Διοικήσεων του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών. Έχει επιστημονική δραστηριότητα
σε θέματα Μηχανικής Περιβάλλοντος, Υδατικών Πόρων, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Υγρών και
Στερεών Αποβλήτων, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Διετέλεσε
μέλος ΕΕ του ΦοΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) και ΕΕ ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση
Δήμων) Κεντρικής Μακεδονίας.

Βασίλης Λιόγκας

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην Χωροταξία,
Πολεοδομία & Περιφερειακή Ανάπτυξη και επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην
Περιβαλλοντική Μηχανική & Επιστήμη, στην κατεύθυνση διαχείρισης αποβλήτων και υδατικών πόρων.
Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ.
Ειδικός συνεργάτης-σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα
περιβαλλοντικής πολιτικής και έργων και ειδικά διαχείρισης αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας. Ουσιώδης
συμμετοχή στο νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων.
Συντονιστής διϋπουργικής Ομάδας Διοίκησης Έργου για τον σχεδιασμό, εκπόνηση και υλοποίηση της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσεων. Εκπροσώπηση σε διεθνή
Εταιρική Σχέση της Αστικής Ατζέντας για την Κυκλική Οικονομία και πολλές Τεχνικές Επιτροπές
εμπειρογνωμόνων. Στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ
ΑΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού

Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας από το 2002 ως το 2014.

Dr. Patermann Christian

1996-2003 Διευθυντής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για το περιβάλλον, την αλλαγή του κλίματος, την
αειφορία και την ενέργεια.
2003-2007 Γεωργία, Τρόφιμα, δασοκομία, αλιεία και βιοτεχνολογία, στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο,
πριν από το 2007 Γενικός Διευθυντής στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο RTDI στη Βόννη,
1974-1978 Επιστημονικός σύμβουλος στη Γερμανική πρεσβεία, εκπαίδευση στη δικηγορία και τα
οικονομικά, σπουδές στη Γερμανία, Ελβετία και Ισπανία.

Δρ. Τσαυτάρης Αθανάσιος

Αθανάσιος Τσαυτάρης Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ και νυν Ακαδημαϊκός Κοσμήτορας στο
κολλέγιο Perrotis της Αμερικανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Διεθνούς εμβέλειας ακαδημαϊκός
δάσκαλος με σημαντική συμβολή στο Τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης σε επιστημονικό και
πολιτικό επίπεδο.

Dr. Paolo La Scola

Ο Paolo La Scola ξεκίνησε να εργάζεται στην Novamont το 2014 και ασχολείται με τις δημόσιες
σχέσεις της εταιρείας στην ΕΕ, με επίκεντρο τη περιβαλλοντική νομοθεσία, το νομικό πλαίσιο της
Έρευνας & Ανάπτυξης και την εταιρική επικοινωνία.
Είναι μέλος των κυριότερων ευρωπαϊκών ομάδων σχετικά με τη Βιοοικονομία και τα Βιοβασιζόμενα πλαστικά, όπως το συμβούλιο Βιοοικονομίας μετόχων εταιρειών που συνέταξε το
Μανιφέστο για την Ευρωπαϊκή Βιοοικονομία.
Πριν από την προσχώρησή του στην Novamont εργάστηκε ως σύμβουλος ιδιωτικής εταιρείας, με
έδρα τη Ρώμη, και ασχολήθηκε με δημόσιες υποθέσεις, νομικές υποθέσεις και τη στρατηγική
επικοινωνίας κυρίως στον τομέα των πλαστικών. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών με
μεταπτυχιακό στις Δημόσιες και Κοινοβουλευτικές πολιτικές.

Δρ. Βύζικας Θωμάς

Ο Θωμάς Βύζικας εργάζεται ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων της κοινοπραξίας των ΒιοΒασιζόμενων Βιομηχανιών (Bio-Based Industries Joint Undertaking), ενός οργανισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Μετά
την αποφοίτησή του από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ο Θωμάς συνέχισε τις διδακτορικές του σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο στον
τομέα των Θαλάσσιων Επιστημών και εργάστηκε ως ερευνητής στη Γαλλία. Το 2016 ξεκίνησε
να εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρχικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC),
και στη συνέχεια στο BBI JU.

Μr. Bonaccorso Mario

Απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (1998) με ειδίκευση στην
Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο του Aachen, Γερμανία (1999). Απέκτησε
μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Εργασιακές σπουδές (2002) από το πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Είναι
δημοσιογράφος και συνεργάστηκε με την εφημερίδα «Il Manifesto” και με την ηλεκτρονική
εφημερίδα “Affaritaliani.it”. Από το 2006 εργάζεται στην Assobiotec, την Ιταλική Ένωση για την
ανάπτυξη της Βιοτεχνολογίας, η οποία είμαι μέλος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Χημικών
Βιομηχανιών (Federchimica). Από το Νοέμβριο του 2017 εργάζεται ως sυντονιστής του cluster
SPRING, το Ιταλικό cluster Πράσινης Χημείας. Είναι ο ιδρυτής και διευθυντής του ιστολογίου “Il
Bioeconomista” (www.ilbioeconomista.com), το πρώτο blog για την Βιοοικονομία και
συνεισφέρει τακτικά στο περιοδικό Renewable Matter, το περιοδικό που επικεντρώνεται στη
Bιοοικονομία και την κυκλική οικονομία και εκδίδεται από την Edizioni Ambiente. Ο Mario είναι
συγγραφέας δύο βιβλίων αφιερωμένων στη Bιοοικονομία: Η Βιοοικονομική Επανάσταση
(Edizioni Ambiente 2016) και η Che cos'è la Bioeconomia (στα Ιταλικά, Edizioni Ambiente 2019).

Δρ. Αλεξοπούλου Ευθυμία

Είναι γεωπόνος και ασχολείται με τις βιομηχανικές/ενεργειακές καλλιέργειες στο τμήμα
βιομάζας του εθνικού Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Έχει μεγάλη εμπειρία στο
συντονισμό ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και αυτή τη στιγμή συντονίζει τα έργα με
ακρωνύμια MAGIC & PANACEA που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020.

Δρ. Βοργιάς Ε. Κωνσταντίνος

O Καθηγητής Κωνσταντίνος Βοργιάς, διδάσκει Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Βιοοικονομία σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο στο
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Bιοοικονομία και Βιώσιμη
Ανάπτυξη» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου
Πειραιά. Είναι ενεργό μέλος της Βιοοικονομικής κοινότητας στην Ελλάδα και επιμελείται 3
βιβλίων που σχετίζονται με την Βιοοικονομία (1. Εισαγωγή στην Βιοοικονομία, εκδόθηκε το 2019;
2. Μπλέ Οικονομία υπό έκδοση ως e-book, σύντομα και 3. Βοιοικονομία). Διαμορφώνοντας την
μετάβαση σε μια αειφόρο Βιοβασισμένη οικονομία, υπό έκδοση το 2019).

Δεληογλάνης Ιάκωβος

Σύμβουλος Καινοτομίας με εμπειρία πάνω από 15 έτη στη συμμετοχή και διαχείριση διεθνών
έργων συνεργασίας και μελετών. Στην τρέχουσα επαγγελματική του συνεργασία με την Q-PLAN
INTERNATIONAL, ο κ. Δεληογλάνης κατέχει τη θέση του ανώτερου συμβούλου και διαχειρίζεται
αρκετά ευρωπαϊκά έργα στον τομέα της Βιοοικονομίας και σε συναφή πεδία έρευνας και
καινοτομίας, όπως τα έργα BIOVOICES, BIOBRIDGES, BIOWAYS και ISABEL.

Ζαφείρης Χρήστος

Γεωπόνος, με MSc στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Υπεύθυνος έργων βιοαερίου του Τμήματος
Βιομάζας, στο ΚΑΠΕ-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Άνω των τριάντα
ετών εμπειρία σε μια σειρά από δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης που σχετίζονται με το
σχεδιασμό, την υποστήριξη και εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας για τη βιομάζα
και τα οργανικά υποπροϊόντα, τεχνική και στρατηγική στήριξη για τον ενεργειακό σχεδιασμό σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και υποστήριξη για την παραγωγή έργων βιοαερίου.
Διδακτική εμπειρία σε θέματα βιομάζας / βιοαερίου.

Κετικίδης Χρυσοβαλάντης

Κάτοχος πτυχίου Χημικών Μηχανικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Τεχνολογία Ενεργειακών Συστημάτων από το
Τεχνικό Πανεπιστήμιο Clausthal της Γερμανίας. Εργάζεται από το 2006 ως Επιστημονικός
Συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο
Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Πτολεμαΐδα, με αντικείμενο τη Διαχείριση
Ευρωπαϊκών & Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων με έμφαση στη Διαμόρφωση σχεδίων
δράσης και στρατηγικών σχεδίων στον τομέα του περιβάλλοντος, της βιοενέργειας και της
καινοτομίας, Μελέτες εκτίμησης δυναμικού βιομάζας καθώς και Εφοδιαστικές αλυσίδες
στερεών βιοκαυσίμων (υλοποίηση, οικονομική αξιολόγηση και ανάλυση αειφορίας).

Κηπουρού Κλεονίκη

Η κα Κλεονίκη Κηπουρού είναι πολιτικός επιστήμονας και σύμβουλος ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και εξειδικεύεται σε έργα Horizon 2020. Έχει εμπειρία στην ανάλυση
ευρωπαϊκών πολιτικών και στην έρευνα στον αγροδιατροφικό τομέα. Ασχολείται με την κυκλική
οικονομία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου SiEUGreen “Sino-European innovative, green and
smart cities”, το οποίο επιδιώκει να προάγει την κυκλική οικονομία στην καλλιέργεια τροφίμων
στον αστικό ιστό.

Δρ. Κολίσης Φραγκίσκος

Ο Δρ. Φραγκίσκος Κολίσης, Ομότιμος Καθηγητής Βιοτεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών
του ΕΜΠ και Διευθυντής του ΙΒΡΒ / ΕΙΕ (2005-10), είναι Διευθυντής της Εθνικής Υποδομής
Συνθετικής Βιολογίας "Omics Engine" και μέλος της Επιτροπής Βιοτεχνολογίας της IUPAC. Έχει
150 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και είναι συντονιστής 12 εθνικών και 18
διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δρ.
Φ. Κολίσης, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, είναι μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής του
Τμήματος Εφαρμοσμένης Βιοκατάλυσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιοτεχνολογίας, Έλληνας
εκπρόσωπος στην ΕΕ για τη Δράση Βιοοικονομίας 2007-2010 (KBBE) και μέλος της EU / WG για
τη Συνθετική Βιολογία.

Δρ. Κοτταρίδη Κωνσταντίνα

Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά με σπουδές σε Ελλάδα και ΗΠΑ. Είναι Διευθύντρια του
ΔΠΜΣ στη Βιοοικονομία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και
του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας και Βιώσιμης
Ανάπτυξης, μέλος του Ελληνικού Φόρουμ Βιοοικονομίας, Εκπρόσωπος της Ελλάδας στη διεθνή
επιστημονική κοινότητα European International Business Academy και κατέχει πολλές άλλες
σημαντικές θέσεις σε διεθνείς επιστημονικές κοινότητες. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι
η οικονομική ανάπτυξη, οι διεθνείς επενδύσεις και το διεθνές επιχειρείν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
σε θέματα βιωσιμότητας.

Δρ. Κουλαουζίδης Γιώργος

O Γιώργος Κουλαουζίδης σπούδασε μαθηματικά και εκπαίδευση ενηλίκων. Διδάσκει εκπαίδευση
ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι
γνωστός για την προσπάθειά του να προωθήσει την εξωστρέφεια της ελληνικής επιστημονικής
κοινότητας. Το δημοσιευμένο έργο του αριθμεί περισσότερα από 80 άρθρα σε επιστημονικά
περιοδικά, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Στα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ο κριτικός στοχασμός, η μετασχηματίζουσα μάθηση και η
εκπαιδευτική βιογραφία.

Δρ. Μουσιόπουλος Νικόλαος

Ο Δρ. Μουσιόπουλος Νικόλαος από το 1989 είναι καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Διευθυντής του εκεί Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και
Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Είναι επίσης Επίτιμος Καθηγητής στην Σχολή Μηχανολόγων
Μηχανικών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καρλσρούης. Ερευνητικά ασχολείται με την
ενεργειακή τεχνική και την περιβαλλοντική μηχανική, με συμμετοχή σε πολυάριθμα
ανταγωνιστικά προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 20 εκατ. €. Διετέλεσε
Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος. Από τον Ιούλιο 2018 είναι εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, αρμόδιος για θέματα Επιστημών Μηχανικού και
Τεχνολογίας. Από το 2002 είναι τακτικό μέλος της Γερμανικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών
Leopoldina.

Νεοφώτιστος Μενέλαος

Ο Μενέλαος Νεοφώτιστος είναι βιο-επιστήμονας με ειδίκευση στον τομέα των φυσικών
προϊόντων και κυρίως των συμπληρωμάτων διατροφής και των φυτικών φαρμάκων. Είναι
επαγγελματίας παρασκευαστής φαρμάκων και αναπτύσσει νέα φυτικά προϊόντα από το 2007.
Οι σπουδές του είναι στον τομέα της φαρμακευτικής σύνθεσης, της ολοκληρωμένης
βιοϊατρικής, της νανοϊατρικής και της ιατρικής βιοτεχνολογίας.

Ντάβος Νικόλαος

Ο Νικόλαος Ντάβος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (ΠΔΜ) και υποψήφιος διδάκτωρ στο ΠΔΜ στον τομέα των υγρών βιοκαυσίμων. Είναι
Συνιδρυτής και Διαχειριστής του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας –
CluBE. Από το 2007 ασχολείται με την Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τις Ενεργειακές
Μελέτες, τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα και τις Μονάδες Βιομάζας.

Δρ. Παπαδοπούλου Ηλέκτρα

Η Δρ. Ηλέκτρα Παπαδοπούλου είναι Χημικός και εργάζεται ως ερευνήτρια στην ανάπτυξη βιοβασιζόμενων χημικών προϊόντων στην εταιρία CHIMAR HELLAS ΑΕ. Συμμετείχε ως
εμπειρογνώμονας Βιοοικονομίας στην πρώτη επιτροπή Βιοοικονομίας της Ευρωπαϊκής κοινότητας
(EU Bioeconomy Panel - DG RTD), ενώ από το 2016 είναι ένα από τα ιδρυτικά και διευθυντικά μέλη
του Ελληνικού Φόρουμ Βιοοικονομίας. Είναι συν-εφευρέτης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
συγγραφέας δεκάδων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχει συμμετάσχει σε πολλά
επιστημονικά δίκτυα και έχει ενεργήσει ως υπεύθυνη έρευνας σε πάνω από 20 ερευνητικά έργα
που χρηματοδοτούνται τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δρ. Πούλος Κωνσταντίνος

Εργάσθηκε στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1977 μέχρι το 2014. Το 1996
εξελέγην Καθηγητής Οργανικής Χημείας στο ομώνυμο Τμήμα Χημείας. Το ερευνητικό του πεδίο
είναι σύνθεση και σχέση δομής βιολογικής δραστικότητας ορμονών και νευροδιαβιβαστών
εντόμων με στόχο την δημιουργία φιλικών προς το περιβάλλον φυτοπροστευτικών προϊόντων.
Το 2005 ίδρυσε με την Ένωση Ελλήνων Χημικών το Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας του οποίου
είναι συντονιστής μέχρι σήμερα.

Ιωάννης Τσιτσόπουλος

Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του ΑΠΘ, μέλος του ΤΕΕ με μεταπτυχιακές
σπουδές στη διαχείριση υδατικών πόρων και γεωργικής-περιβαλλοντικής μηχανικής (Msc),
καθώς και στη διοίκηση επιχειρήσεων MBA,CMI Diploma Management). Από το 1998 είναι
στέλεχος του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και από το 2017
στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ασχολούμενος ως Programme Manager συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων από την ΕΕ (ΣΕΣ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2007-2013, κ.λ.π.), σε θέματα καινοτομίας,
περιβάλλοντος, εξωστρέφειας και εκσυγχρονισμού και οργάνωσης των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Επίσης είναι υπεύθυνος Δημοσιότητας
& Πληροφόρησης με αρκετές
δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Δρ. Tρίγκας Μάριος

Επίκουρος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο Τμήμα
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Οικονομικής και
της Καινοτομίας και Δ/ντης του Εργαστηρίου Δασικής Οικονομικής. Τα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα αφορούν την Καινοτομία, τα Οικονομικά της Καινοτομίας και των Επιχειρήσεων,
Διαχείριση Καινοτομίας, την Επιχειρηματικότητα, τη Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Κυκλική
Οικονομία και Βιοοικονομία, την Οικονομική της Δασικής Παραγωγής και των Φυσικών Πόρων,
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Περιβαλλοντική Προστασία και την Αξιοποίηση των
Δασικών Πόρων.

Δρ. Φάλλας Ιωάννης

Ο κ. Φάλλας έχει Διδακτορικό από το ΑΠΘ σε Clusters σε Παραδοσιακούς τομείς της Οικονομίας
και σήμερα είναι Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας,
καθώς και Έλληνας εκπρόσωπος στο Πάνελ Φορέων Βιοοικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(ΓΔ Ε&ΤΑ). Διαθέτει μακρά εμπειρία σε διαπεριφερειακή συνεργασία μέσα από
συγχρηματοδοτούμενα έργα της ΕΕ (H2020, FP7, Interreg, Med, Black Sea, κλπ) και τα τελευταία
χρόνια επικεντρώνεται σε Ευρωπαϊκά Clusters Βιομάζας και Βιοοικονομίας

Χρήστου Μυρσίνη

Γεωπόνος, με MSc στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Υπεύθυνη του Τμήματος Βιομάζας, στο ΚΑΠΕ
-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, με άνω των τριάντα ετών εμπειρία
σε μια σειρά από δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, που σχετίζονται με το δυναμικό
βιομάζας και το ενεργειακό της περιεχόμενο, την έρευνα και την αξιολόγηση της ανάπτυξης και
της παραγωγικότητας διαφόρων ενεργειακών καλλιεργειών, καθώς και τη τεχνική αξιολόγηση
ολοκληρωμένων αλυσίδων βιοενέργειας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά
προγράμματα ως επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια. Μέλος της Επιτροπής για τη
εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής
Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τη Βιοενέργεια και της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για
Θέρμανση και Ψύξη, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για την αειφορία των βιοκαυσίμων.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών

www.biovoices.eu
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του
προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020 (H2020-774331)

www.biobridges-project.eu
Το έργο χρηματοδοτείται από το Bio Based Industries Joint Undertaking
στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020 (H2020-792236)

https://rubizmo.eu/
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του
προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020 (H2020-773621)

