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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Ημεπίδα ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ για ηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ με σπήζη Βιοαεπίος 
 

Επηζηεκνληθή εκεξίδα κε ζέκα “Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ – Βιοαέπιο” νξγαλώλεη ην 

ΤΕΕ/ΤΚΜ ηελ Πέκπηε 30 Ινπλίνπ ζηηο 18:00 ην απόγεπκα, ζην ακθηζέαηξν ηνπ Τκήκαηνο 

(Μ.Αιεμάλδξνπ 49). 

Σε κηα επνρή ελεξγεηαθήο θξίζεο, κε ηελ εμνηθνλόκεζε λα θαηέρεη ηα πξωηεία κεηαμύ ηωλ 

αλαγθώλ γηα πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, ε ρξήζε ηνπ βηναεξίνπ ωο θαπζίκνπ ζε κεραλέο 

εζωηεξηθήο θαύζεο, κπνξεί λα δώζεη απάληεζε ζε ζεκαληηθέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο γηα ηελ 

παξαγωγή ζεξκόηεηαο θαη ειεθηξηζκνύ. 

Οη δπλαηόηεηεο απηέο ζα εμεηαζηνύλ ζηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο, ηελ νπνία ζα ραηξεηίζεη ν 

Ππόεδπορ ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ κ. Γιώπγορ Σζακούμηρ, ελώ εηζεγήζεηο ζα παξνπζηάζνπλ: 

 Ο Ππόεδπορ ηηρ Μόνιμηρ Δπιηποπήρ Δνέπγειαρ ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ κ. Γημήηπηρ 

Κοςζκοςπίδηρ, κε ζέκα “εηζαγωγή ζε ζέκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο”, 

 Ο Καθηγηηήρ γεωπονίαρ ηος ΑΠΘ κ. Θωμάρ Κωηζόποςλορ κε ζέκα “Βηναέξην: κία 

ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο”. 

 Ο Ανηιππόεδπορ ηος Δλληνικού ςνδέζμος Παπαγωγών Βιοαεπίος κ. πύπορ 

Σζιάκαρ, κε ζέκα “Αλάπηπμε Βηναεξίνπ ζηελ Ειιάδα, παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο”. 

 

Μεηά ην πέξαο ηωλ νκηιηώλ, ζα αθνινπζήζεη θύθινο εξωηήζεωλ θαη ζπδήηεζε. 

 

 

                                                               Από ηο Γπαθείο Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ 

Σα Γεληία Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ καηασωπούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οπγάνωζη Τπηπεζιών/Γπαθείο Σύπος 

http://www.tkm.tee.gr/


 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 
 

18.00 - 18.10 Χαιρετισμός 

Γεώργιος Τσακούμης, Διπλ. ΑΤΜ., Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ  

 

18.10 - 18.30 «Εισαγωγή σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» 

Δημήτριος Κουσκουρίδης, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. & Ηλεκτρολόγος Μηχ., Πρόεδρος Μ.Ε. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 
18.30 - 19:00 «Βιοαέριο: Μία εναλλακτική πηγή ενέργειας για την υιοθέτηση του μοντέλου της 

κυκλικής οικονομίας» 

Θωμάς Κωτσόπουλος, Καθηγητής Γεωπονίας Α.Π.Θ.,  

Διευθυντής Εργ. Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού 

 
19:00 - 19.30 «Ανάπτυξη βιοαερίου στην Ελλάδα, παραδείγματα και εφαρμογές»  

Σπύρος Τζιάκας, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ., ΜΒΑ, Αντιπρόεδρος ΕΣΠΑΒ, Μέτοχος 

«Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.» & «Βιοενέργεια Νιγρίτας Α.Ε.»  

 
19.30 - 20:30 Ερωτήσεις - ανοιχτή συζήτηση  
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