
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ
“Αειφόρος ανάπτυξη:

τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προσεγγίσεις”
Η οργάνωση της ημερίδας βρίσκεται σε συμφωνία με το ευρύτερο ρόλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου για 

ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα τεχνολογικής αιχμής καθώς και για την προσέγγιση και ευαισθητοποίηση 
της Τοπικής κοινωνίας σε θέματα που άπτονται της ευρύτερης γνώσης της Επιστήμης του Μηχανικού.

Ομιλητής Τίτλος παρουσίασης

17:40-18:00 (Εγγραφές) Registration

18:00-18:15

Επ. Καθηγ. Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και 
Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Νέα υλικά και καινοτόμες κατεργασίες παραγωγής ανακαλύπτονται / εξελίσσονται κατά την τελευταία
δεκαετία. Καινοτόμα νανο-υλικά όπως οι νανοσωλήνες άνθρακα και στη συνέχεια το γραφένιο (graphene)
είναι εμβληματικής σημασίας (flagship) σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα
και ανάπτυξη για την επόμενη δεκαετία. Επιπρόσθετα από τα τεχνολογικά επιτεύγματα στην έρευνα και
ανάπτυξη καινοτόμων υλικών και των κατεργασιών παραγωγής τους, είναι ιδιαίτερα επιτακτικό να
αντιλαμβανόμαστε και την αειφόρο ανάπτυξή τους, λαμβάνοντας υπόψη το αντίκτυπό τους στην
οικονομία, στο περιβάλλον και την Κοινωνία. Θα συζητηθούν συγκεκριμένα παραδείγματα υπολογισμού
οικονομικής βιωσιμότητας που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη υλικών και κατεργασιών παραγωγής σε
διαφορετικές εφαρμογές μηχανικού σε διαφορετικούς τομείς, όπως η αεροναυπηγική, οι υποδομές κλπ.

18:15-18:40

Αν. Καθηγ. F. FREIRES
Department of Mechanical Engineering, 

Federal University of Bahia, Brazil 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα της ολοένα μεγαλύτερης ζήτησης σε ενέργεια, της διαχείρισης
αποβλήτων και των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου, θα πρέπει η διαχείριση της εφοδιαστικής
αλυσίδας μετατροπής των αποβλήτων σε ενέργεια να αποτελεί μια βιώσιμη λύση με σκοπό τη δημιουργία
μια κυκλικής οικονομίας. Θα παρουσιαστούν αρκετές τεχνολογίες για διαφορετικές εφοδιαστικές αλυσίδες
μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια (waste to energy – WTE). Η διαχείριση αυτής της εφοδιαστικής
αλυσίδας πρέπει να ξεπεράσει συγκεκριμένα εμπόδια σε τομείς της τεχνολογίας, της οικονομίας, των
θεσμών και των υπαρχόντων κανονισμών. Τέλος, θα συζητηθούν αρκετές ευκαιρίες στην εφοδιαστική
αλυσίδα των WTE όπως τα «green fuel pellet» για θέρμανση και η κομποστοποίηση (codigestion) των
οργανικών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου (biogas) ανά την Υφήλιο.

18:40-19:05

Αν. Καθηγ. A. ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Η επίτευξη στόχων υλοποίησης στην διοίκηση έργων συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Στην υλοποίηση
έργων υποδομής στις μεταφορές σημαίνει υλοποίηση έργων εντός προϋπολογισμού, εντός του
προβλεπόμενου χρόνου κατασκευής, που ανταποκρίνονται στις προβλέψεις ζήτησης και εξασφαλίζουν τα
προβλεπόμενα έσοδα. Παρά τον επιμελή σχεδιασμό, πολλοί παράγοντας μπορούν να επηρεάσουν την
ικανότητα του έργου να επιτύχει τους στόχους του κατά την υλοποίηση. Η αναγνώριση της συνδυασμένης
επίπτωσης αυτών στην ικανότητα επίτευξης των κύριων στόχων του έργου και η ανάπτυξη συστήματος
αποτίμησης ήταν ο σκοπός του ερευνητικού έργου BENEFIT (Business Models for enhancing Funding and
enabling Financing for Infrastructure in Transport) που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Ορίζοντας 2020 και του οποίου ηγήθηκε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Παν.
Αιγαίου. Η παρουσίαση αφορά στο «Τι κάναμε”, “Τι βρήκαμε” και “Τι προτείνουμε”.

19:05-19:30

Επ. Καθηγ. A. KΟΤΡΙΚΛΑ
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΒΙΩΣΙΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΒΙΩΣΙΜΑ ΛΙΜΑΝΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τα πλοία στα λιμάνια αποτελούν ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό των
συνολικών τους εκπομπών. Μπορούν όμως να επιφέρουν επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων των
παρακείμενων πόλεων και των παράκτιων περιοχών. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολιτικές και
κανονισμοί σε Παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος (π.χ.
Παράρτημα VI της MARPOL 73/78, οδηγία της Ε.Ε. για το θείο κλπ.). Οι φορείς της ναυτιλίας μπορούν να
επιλέξουν τα πιο αποτελεσματικά κατά περίπτωση σχεδιαστικά, τεχνολογικά ή λειτουργικά μέτρα για να
συμμορφωθούν με τους κανονισμούς. Στη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση των κυριότερων
κανονισμών σχετικά με τη ναυτιλία και την ατμοσφαιρική ρύπανση και θα αναφερθούν οι νέες μέθοδοι για
την αντιμετώπιση του προβλήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στα λιμάνια.

19:30-19:55

Επ. Καθηγ. Β. ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ
(υπό διορισμό)

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και 
Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Οι αστικές περιοχές παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις σχετικές με θέματα που αφορούν στην
αειφορία των εμπορευματικών μεταφορών, με έμφαση στην αποδοτικότητα της διαδικασίας διανομής
αγαθών καθώς και στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο (εκπομπές του θερμοκηπίου,
ηχορύπανση, κυκλοφοριακή όχληση, ατυχήματα, κτλ.). Ως εκ τούτου, οι Ευρωπαϊκές πόλεις υλοποιούν
άμεσα μέτρα και εφαρμόζουν πολιτικές για τη μείωση του αρνητικού αντίκτυπου των αστικών
εμπορευματικών μεταφορών, με σκοπό τη δημιουργία έξυπνων, ολοκληρωμένων και βιώσιμων
συστημάτων μεταφορών. Στη διάλεξη θα παρουσιαστούν μοντέλα συνεργατικών εμπορευματικών
διανομών καθώς και βέλτιστων πρακτικών αστικών διανομών (city logistics) από Ευρωπαϊκές χώρες.
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν πιλοτικές δράσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην Ελλάδα με επιτυχία και
οι οποίες δίνουν ένα ενθαρρυντικό μήνυμα στην υιοθέτηση πολιτικών και στρατηγικών που υποστηρίζουν
τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα στον τομέα των μεταφορών και των logistics.

Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου – Πέμπτη 3 Μαΐου 2018
(Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής για τους φοιτητές που θα εγγραφούν)


