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Δελτίο Τύπου   TEE  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

31 Ιανουαρίου 2012 
 

Ημερίδα ΤΕΕ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών 

αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης 

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διασφαλίζοντας την παρουσία εκπροσώπων από 

όλο το φάσμα των εμπλεκομένων φορέων της πολιτείας, της επιστημονικής 

κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και των πολιτών, με στόχο να φωτιστούν όλες οι 

πλευρές και να γίνει ο αναγκαίος διάλογος ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων αλλά 

και δημιουργικής σύνθεσης συμπερασμάτων  διοργανώνει ημερίδα με θέμα:  «Η 

ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής 

ανάπτυξης». 

Τις εργασίες της ημερίδας θα ανοίξει με ομιλία του ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος 

Σπίρτζης, ενώ ο Γιώργος Ηλιόπουλος, Β΄ Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ,  

θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη εισήγηση της οργανωτικής επιτροπής ΤΕΕ, η οποία 

με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων έχει τη ευθύνη οργάνωσης και 

συντονισμού των εργασιών. Στην Ημερίδα θα συμμετέχουν με εισηγήσεις και 

τοποθετήσεις τους εκπρόσωποι από την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία 

ΥΠΕΚΑ και ΥΠΕΣΔΔΑ, τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής και 

ακαδημαϊκής κοινότητας, των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων και 

εκπρόσωποι της αγοράς.  

Στόχος της Ημερίδας είναι οι φορείς της εφαρμοσμένης γνώσης και εμπειρίας στο 

θέμα (φορείς έρευνας, μελέτης, παραγωγής περιβαλλοντικών έργων και εξοπλισμού, 

διαχείρισης αποβλήτων) να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε όλο τα φάσμα της 

ΔΣΑ, από την πρόληψη έως και τη διάθεση, με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά 

τους (τεχνικά – οικονομικά – κοινωνικά και περιβαλλοντικά) ώστε να αναπτυχθεί 

ουσιαστικός διάλογος για τη συνεισφορά τους στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, 

με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα (πολίτες, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτεία). 

Οι θεματικοί άξονες  της Ημερίδας είναι:  

Α. Γενικά θέματα, με έμφαση στην παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης  και στις 

νέες προοπτικές που διανοίγονται για τον τεχνικό επιστημονικό κλάδο αλλά και για τις 

δυνατότητες και ευκαιρίες για εξωστρέφεια και καινοτομία.   

Β. Πρόληψη, Ελαχιστοποίηση, Επαναχρησιμοποίηση  ΑΣΑ. 

Γ.Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης  ΑΣΑ μετά την παραγωγή τους: 

Ανακύκλωση, Ανάκτηση, Διάθεση . 

Δ. Χρηματοδοτικό πλαίσιο και θεσμοί/μηχανισμοί υλοποίησης  έργων ΔΣΑ. 
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Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων θα διεξαχθεί ανοικτή συζήτηση (στρογγυλό 

τραπέζι) και διάλογος με φορείς της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας  και 

της πολιτείας. Ειδικότερα θα συζητηθούν οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα όπως: 

Το σχέδιο δράσης ΥΠΕΚΑ/ΥΠΕΣΑΗΔ για το κλείσιμο/αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, το 

σχέδιο δράσης ΥΠΕΚΑ/ΥΠΕΣΑΗΔ/Περιφέρειας για την Αττική, το νομοθετικό πλαίσιο 

υλοποίησης (θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, νέα Οδηγία-Πλαίσιο, ΕΣΔΑ) κ.λπ. 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2012, στο 

ξενοδοχείο ELECTRA PALACE (Ν. Νικοδήμου 18-20), Αθήνα.  

Ώρα έναρξης 9:30 το πρωί. 

 

                                                                        ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ 

  

Σημείωση: Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Ημερίδας  

 

 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/DIAXIRISI%20STEREON%20APOVLITON/programm_fin.pdf

