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Διημερίδα για την Κυκλική Οικονομία στο Αιγαίο 

 

Στις 6 και 7 Ιουνίου 2022 

πραγματοποιήθηκε μια πολύ 

ενδιαφέρουσα διημερίδα με θέμα 

«Κυκλική Οικονομία και πράσινη 

μετάβαση στο Αιγαίο». Η διημερίδα ήταν 

πρωτοβουλία του Κέντρου Βιώσιμης και 

Κυκλικής Βιοοικονομίας, ενός 

ερευνητικού κέντρου το οποίο στοχεύει 

στην υποστήριξη της Βιώσιμης και 

Κυκλικής Βιοοικονομίας στις νησιωτικές 

περιφέρειες του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου. Στο ερευνητικό κέντρο συμμετέχουν 8 

Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, και οι τομείς της έρευνάς του  είναι 

η βιώσιμη διαχείριση και παραγωγή βιομάζας (ΒΙΟmass), η βιώσιμη διαχείριση υδατικών 

πόρων και εδάφους με λύσεις βασισμένες στη φύση (Nature4water), η ανακύκλωση υλικών 

και παραγωγή νέων προϊόντων (REproduct) και η μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος των τουριστικών επιχειρήσεων (Hotel Footprinting). 

Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με 

συμμετοχή εκπροσώπων της περιφέρειας και 

της επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας, 

αλλά και ενδιαφερόμενων πολιτών.  
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Αναγόρευση του Κωνσταντίνου Χαλβαδάκη σε Ομότιμο Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η τελετή 

αναγόρευσης του κ. Κωνσταντίνου Χαλβαδάκη σε Ομότιμο 

Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το γεγονός ότι η 

συγκεκριμένη τελετή δεν έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Πανεπιστημίου μας αλλά στο κτήριο του Τμήματος Περιβάλλοντος, 

κατ’ απαίτηση του ιδίου του κου Χαλβαδάκη, είναι ενδεικτικό του 

πόσο στενά συνυφασμένη είναι η πορεία του με την ιστορία του 

Τμήματός μας. Μια ιστορία που ξεκινά το 1985, με την ίδρυση του 

Τμήματος Περιβάλλοντος, στο οποίο ο κος Χαλβαδάκης ανέλαβε 

καθήκοντα ανάμεσα στους πρώτους Καθηγητές. Λίγα χρόνια 

νωρίτερα είχε ολοκληρώσει τις διδακτορικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ, στο αντικείμενο της 

Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Μετά από μια σύντομη επαγγελματική 

πορεία σε ΗΠΑ, Περσία και Βέλγιο, επέστρεψε στην Ελλάδα το 1983, 

όντας ο πρώτος Έλληνας Μηχανικός Περιβάλλοντος, και δύο χρόνια 

αργότερα εγκαταστάθηκε στην Μυτιλήνη. Για τις επόμενες τρεις 

δεκαετίες, ο κος Χαλβαδάκης διαμόρφωσε όχι μόνο τον χαρακτήρα 

του Τμήματός μας αλλά και τις ζωές και τους 

επιστημονικούς/επαγγελματικούς ορίζοντες των εκατοντάδων 

φοιτητών του, όπως πολύ γλαφυρά περιέγραψε ο Καθηγητής κος 

Ανδρέας Τρούμπης κατά την προσφώνησή του.  Και είναι 

χαρακτηριστικό ότι πολύ εξ΄ αυτών παρεβρέθησαν στην σχετική 

τελετή στη Μυτιλήνη ενώ πολλοί άλλοι την 

παρακολούθησαν διαδικτυακά. Για όλους τους 

συμμετέχοντες ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, 

γεγονός που υπογραμμίζει την αγάπη και το σεβασμό που 

ολόκληρη η κοινότητα του Τμήματος Περιβάλλοντος 

τρέφει για τον Κώστα Χαλβαδάκη: τον ευγενή άνθρωπο 

- σύμφωνα με όλους όσους τον γνώρισαν -, τον οξύνοο 

ερευνητή - σύμφωνα με όσους συνεργάστηκαν μαζί του -, 

τον εξαιρετικό ‘Δάσκαλο’ - όπως τρυφερά τον 

αποκαλούσαν (και συνεχίζουν να τον αποκαλούν!) οι 

πρώην φοιτητές και οι φοιτήτριές του.  

 

,  
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Ο Ομότιμος Καθηγητής κος Κωνσταντίνος Χαλβαδάκης 

Ο κ. Χαλβαδάκης με τον Καθ. Ανδρέα Τρούμπη και τον 
Αντιπρύτανη Καθ. Δημήτρη Παπαγεωργίου 

Ο κ. Χαλβαδάκης με τους Καθ. Πέτρο Γαγάνη & Παναγιώτη 
Δημητρακόπουλο, Πρόεδρο του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος αντίστοιχα 
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Νέο Ερευνητικό Πρόγραμμα, ZeroPM – Zero 
Pollution of Persistent and Mobile Substances  
 

 Το περιβάλλον απειλείται από την παρουσία 

συνθετικών οργανικών ενώσεων που παρουσιάζουν 

υψηλή ανθεκτικότητα και κινητικότητα. Η διεθνής 

ονομασία των συγκεκριμένων ουσιών είναι Persistent 

and Mobile (PM) Substances.  Ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι γνωστός, υπολογίζονται όμως σε 

μερικές χιλιάδες. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων ουσιών είναι η μελαμίνη, το βενζοτριαζόλιο, το 1,4-

διοξάνιο και οι υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες ενώσεις (γνωστότερες και ως PFAS). Οι PM 

ουσίες χρησιμοποιούνται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων που βρίσκονται στα σπίτια μας όπως σε 

απορρυπαντικά πλυντηρίων, αντικολλητικά σκεύη, αδιάβροχα ρούχα, προϊόντα μακιγιάζ, σαμπουάν 

και σαπούνια.  

Πρόσφατα ξεκίνησε τη υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος ZeroPM – Zero Pollution of 

Persistent and Mobile Substances, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το πρόγραμμα Horizon 2020 

με 11,6 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Νορβηγικό Γεωτεχνολογικό Ινστιτούτο 

- NGI και σε αυτό συμμετέχουν συνολικά 16 εταίροι από 10 διαφορετικές χώρες. Μεταξύ αυτών, 

συμμετέχει και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επικεφαλής τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή Νάσο Στασινάκη και μέλη της ερευνητικής ομάδας τους Επίκουρους 

Καθηγητές Μιχάλη Φουντουλάκη, Στέργιο Βακάλη και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Όλγα-Ιωάννα 

Καλαντζή. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως το 2026 και σε αυτό θα συνεργαστούν περισσότεροι από 

60 ερευνητές με εκπροσώπους της βιομηχανίας, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις για την εξεύρεση καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για τη ρύπανση που προκαλείται από 

τις PM ουσίες.  

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την χρήση των PM ουσιών και την 

επίτευξη του στόχου της μηδενικής ρύπανσης από αυτές, οι δράσεις του ZeroPM θα κινηθούν σε τρεις 

παράλληλους άξονες που στοχεύουν στην πρόληψη, στην ιεράρχηση και στην απομάκρυνση. 

Στα πλαίσια των δράσεων πρόληψης θα μελετηθούν νέες ουσίες που θα μπορούσαν να 

αντικαταστήσουν την χρήση των επιβλαβών PM ουσιών και θα υποστηριχθεί η βιομηχανία προς αυτή 

την κατεύθυνση. Με τις δράσεις ιεράρχησης, θα κατηγοριοποιηθούν οι PM ουσίες ανάλογα με την 

επικινδυνότητά τους στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία και θα διερευνηθεί αν είναι δυνατή η 

ομαδοποίησή τους ώστε να περιληφθούν στη μελλοντική νομοθεσία ως ομάδα και όχι ως μεμονωμένες 

ουσίες. Ένας βασικός λόγος για την ομαδοποίησή τους είναι η αποφυγή επανάληψης αποτυχημένων 

δράσεων του παρελθόντος, όπου ουσίες αντικαταστάθηκαν από άλλες που τελικά αποδείχτηκαν 

περισσότερο επικίνδυνες από τις αρχικές. Σε ότι αφορά στις δράσεις απομάκρυνσης, θα 

κατασκευαστούν τρεις πιλοτικές μονάδες (δύο στη Γερμανία και μία στην Ελλάδα) και θα μελετηθεί η 

δυνατότητα απομάκρυνσης των PM ουσιών από το πόσιμο νερό και τη λυματολάσπη με χρήση 

καινοτόμων τεχνικών. Η ελληνική πιλοτική μονάδα θα κατασκευαστεί στη Μυτιλήνη και υπεύθυνο 

για το σχεδιασμό και τη λειτουργία της θα είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Θα δοκιμαστούν για πρώτη 

φορά καινοτόμες βιολογικές και θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας της λυματολάσπης και θα 

διερευνηθεί η ικανότητα αυτών των μεθόδων να απομακρύνουν τις PM ουσίες. Παράλληλα, θα 

υπολογιστεί το συνολικό και το λειτουργικό κόστος της επεξεργασίας και θα αποτιμηθεί το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συγκεκριμένων τεχνολογικών. 

Περισσότερες πληροφορίες για το ZeroPM μπορεί να βρεθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: 

https://zeropm.eu/.  
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ΒΙΟ: Η Φένια Καλαχάνη αποφοίτησε το 2014 

από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, όπου και συνέχισε για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές στο ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Πολιτική & 
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» (2016). Σήμερα 
εργάζεται ως Αξιωματούχος Περιβάλλοντος 
(Environmental Officer) στον ναυτιλιακό τομέα. 
Επιπλέον, είναι Founder και Chief Editor του 
ηλεκτρονικού ιστότοπου www.greenliving.gr, μια 
ιστοσελίδας η οποία ενημερώνει για ένα πιο φιλικό 
προς το περιβάλλον τρόπο ζωής. 

 
Πραγματοποιώντας τα πρώτα μου βήματα στην 
Σχολή το 2009 δεν είχα φανταστεί πως θα 
μπορούσε να εξελιχθεί η μετέπειτα καριέρα μου. Η 
πληρότητα που τόσο απλόχερα μου χάρισε ο 
συνδυασμός του επαγγέλματος μου με τον κόσμο 
της θάλασσας υπερβαίνει κάθε όνειρο και κάθε 
προσδοκία που έκανα στα πρώτα μου βήματα στον 
τομέα των Σπουδών Περιβάλλοντος.  
Αυτή είναι και η μαγεία του επαγγέλματός μας, 
καθώς κατά την διάρκεια της φοίτησης στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος προσφέρεται η δυνατότητα της 
λεπτομερούς μελέτης εξειδικευμένων πεδίων της 
Περιβαλλοντικής Επιστήμης. Με αυτόν τον τρόπο 
δίνεται η ευκαιρία στην νέα γενιά 
περιβαλλοντολόγων να αναπτύξουν στο μέγιστο 
βαθμό τις γνώσεις και τις ικανότητές τους και να 
ανακαλύψουν το μελλοντικό τομέα ενασχόλησής 
τους. Στη δική μου περίπτωση, αυτός ο τομέας 
είναι… διπλός. Αφ’ ενός, εργάζομαι ως 
‘Αξιωματούχος Περιβάλλοντος’ (Environmental 
Officer) σε κρουαζιερόπλοια, όπου είμαι υπεύθυνη 
για την συμμόρφωση του πλοίου με την σχετική 
περιβαλλοντική νομοθεσία, τη διαχείριση όλων 
των τύπων αποβλήτων του πλοίου καθώς και η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση του πληρώματος. Αφ’ 
ετέρου είμαι η δημιουργός του περιβαλλοντικού 
ιστολογίου www.greenliving.gr, το οποίο 
προέκυψε όταν συνειδητοποίησα την απουσία 
ορθής πληροφόρησης στα Ελληνικά ΜΜΕ όσον 
αφορά την οικολογική συνείδηση και 
συμπεριφορά των πολιτών. Η μεγάλη αποδοχή του 
κόσμου σε αυτό μου το εγχείρημα υπήρξε 
απροσδόκητη αλλά ελπιδοφόρα, και μετά από 
πέντε χρόνια λειτουργίας του ευελπιστώ η 
πληροφόρηση που προσφέρει να λειτουργεί σαν 
αρωγός στην δημιουργία μιας οικολογικής 
κουλτούρας και καθημερινότητας, καθώς και στην 
έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου μέσω του 
οποίου θα λύνονται απορίες και δίνονται λύσεις σε 
κομβικά θέματα που αφορούν την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την ατομική ευθύνη που φέρει 
ο καθένας μας. 
Κλείνοντας, μια συμβουλή για τις νεότερες γενιές: 
αν θέλεις να πετύχεις, πρέπει αρχικά να αγαπάς το 
αντικείμενο που έχεις επιλέξει, να δουλεύεις 
σκληρά, να έχεις θάρρος υπομονή και ταπεινότητα. 
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