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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

                                                                                                   11 Γεθεκβξίνπ 2012 

 

Σπιήμεπο ςνέδπιο, ηος  Σεσνικού Επιμεληηηπίος Ελλάδαρ με θέμα: «Πεπιβάλλον 

και Ανάπηςξη», ζηιρ 12,13,14 Δεκεμβπίος 2012 , ζηο Ίδπςμα Εςγενίδος. 

 

Αξρίδεη ην απόγεπκα ηεο Τεηάξηεο 12 Γεθεκβξίνπ 2012, ην ηξηήκεξν Σπλέδξην, πνπ 

δηνξγαλώλεη ην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο κε ζέκα: «Πεξηβάιινλ θαη 

Αλάπηπμε»,  κε ζηόρν ηε δηακόξθσζε βηώζηκσλ πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά, πξνηάζεσλ γηα ην λέν κνληέιν Δζληθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Τν 

Σπλέδξην, ην νπνίν ζα δηαξθέζεη ηξείο εκέξεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα, ζην 

Ίδξπκα Δπγελίδνπ (ιεσθόξν Σπγγξνύ 387, Παιαηό Φάιεξν), από ηηο 12-14 

Γεθεκβξίνπ 2012.  

Σηελ ελαξθηήξηα εθδήισζε, από ηηο 6  έσο 8 κκ ηεο Τεηάξηεο 12 Γεθεκβξίνπ 2012  

ζα γίλνπλ:  Δηζαγσγηθή νκηιία ηνπ πξνέδξνπ ΤΔΔ Φξ. Σπίξηδε, παξνπζίαζε ηεο 

εηζήγεζεο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ Σπλεδξίνπ από ηνλ ζπληνληζηή ηεο 

δηνξγάλσζεο  Γ. Ηιηόπνπιν, νκηιίεο θαη παξεκβάζεηο από ηνπο Κ. Μελνπδάθν  

πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο Γηώξγν Κξεκιή πξντζηάκελν ηεο δηεύζπλζεο 

Α3 ηεο γελ. δηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Thomas  Watson 

πξόεδξν ηεο ASHRAE, ραηξεηηζκνί εθπξνζώπσλ πεξηθεξεηαθώλ ηκεκάησλ ΤΔΔ θαη 

θνξέσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Σπλέδξην, ελώ έρνπλ θιεζεί λα απεπζύλνπλ 

ραηξεηηζκνύο εθπξόζσπνη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ ππνπξγείσλ Δζσηεξηθώλ θαη 

ΠΔΚΑ.   

Σθνπόο ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη ε παξνπζίαζε αλαπηπμηαθώλ πξνηάζεσλ, πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζε κηα πξαγκαηηθά βηώζηκε αλάπηπμε ηελ εζληθή καο νηθνλνκία, κε 

έκθαζε ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε ρώξα καο έρεη ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα θαη κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη πξντόληα/ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο. Σην πιαίζην ηνπ Σπλεδξίνπ,  ζπζηάζεθε επηηξνπή 

ππνζηήξημεο ηεο δηνξγάλσζεο κε ζπκκεηνρή 20 θαη πιένλ θνξέσλ ηνπ ηερληθνύ 

θόζκνπ, από εξγαζηαθνύο -θιαδηθνύο θνξείο, θνξείο επηρεηξήζεσλ πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο, θνξείο επηζηεκνληθνύ-αθαδεκατθνύ αληηθεηκέλνπ,  θαζώο θαη 

θιαδηθνύο ζπιιόγνπο κεραληθώλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ ελεξγό ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο 

ηνπ Σπλεδξίνπ, κε εθπξνζώπνπο ηνπο, νη νπνίνη ζα αλαπηύμνπλ εηζεγήζεηο, ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο, θαη ζα δηνξγαλώζνπλ παξάιιεια 

κε ην Σπλέδξην-  Δξγαζηήξηα. 

 

Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη: 

 

1ε Δλόηεηα: Τερληθνί ηνκείο θαη δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο (δπλακηθό ηεο Διιάδαο, ηερλνινγίεο, 

πξόηππα,  κε ηνκείο ελδηαθέξνληνο: 
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·         Σηεξεά Απόβιεηα θαη έδαθνο (αλαθύθισζε, θνκπνζηνπνίεζε, αλάθηεζε 

πιηθώλ θαη ελέξγεηαο, ζπιινγή � κεηαθνξά, απνθαηαζηάζεηο ΦΑΓΑ/ΦΥΤΑ). 

·         Νεξά (πδαηηθό απνηύπσκα, πξνζηαζία πδάησλ, επάξθεηα πδάηηλνπ 

απνζέκαηνο). 

·         Υγξά Απόβιεηα (επεμεξγαζία Λπκάησλ, Δπεμεξγαζία Ιιύνο, Βηνκεραληθά - 

αγξνηηθά πγξά απόβιεηα). 

·         Αέξαο (αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε). 

·         Δμνηθνλόκεζε (θηήξηα, κεηαθνξέο, ππνδνκέο, θσηηζκόο, ελεξγεηαθή 

απνδνηηθόηεηα). 

·         Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (πδξνειεθηξηθά, γεσζεξκία, ειηαθά, αηνιηθά, 

βηνκάδα, βηνθαύζηκα, βηναέξην). 

·         Πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή-Τνκείο πξνηεξαηόηεηαο (ππνδνκέο, 

γεσξγία, ηνπξηζκόο, θιπ). 

 

2ε Δλόηεηα: Ο ξόινο ηνπ θξάηνπο ζηε δηακόξθσζε εξγαιείσλ επηηάρπλζεο 

νινθιεξσκέλεο αλαπηπμηαθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο,  κε ηνκείο ελδηαθέξνληνο: 

·         Θεζκηθό πιαίζην παξαγσγήο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδόηεζε θαη επνπηηθόο έιεγρνο 

·         Απινπνίεζε-Οπζηαζηηθνπνίεζε Γηαδηθαζηώλ-Δμνξζνινγηζκόο ηνπ Κξάηνπο. 

·         Αεηθόξνο Φσξνηαμηθόο Σρεδηαζκόο (π.ρ. ηνκεαθέο πνιηηηθέο ζην Τνπξηζκό, 

Γεσξγία, Δλέξγεηα, θιπ ). 

·         Πεξηβαιινληηθή επζύλε. 

·         Κηεκαηνιόγην. 

·         Σπκπξάμεηο Γεκνζίνπ Ιδησηηθνύ Τνκέα (ΣΓΙΤ). 

·         Φξεκαηνδνηήζεηο-επελδύζεηο. 

·         Σηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο/έξεπλαο/θαηλνηνκίαο ζε πεξηβαιινληηθέο / 

ελεξγεηαθέο δξάζεηο. 

·         Σηήξημε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ησλ ΜΜΔ γηα αλάπηπμε 

ηερληθώλ/πξντόλησλ/ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

·         Τόλσζε ηεο απαζρόιεζεο ζε ηνκείο εληάζεσο εξγαζίαο ζρεηηθνύο κε ην 

πεξηβάιινλ 

·         Δλεκέξσζε, Δπαηζζεηνπνίεζε, Γηαθάλεηα θαη Ηιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

ζηηο δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη δηαβνύιεπζεο ηνπ θνηλνύ 

 

3ε Δλόηεηα: Οη αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο, κε ηνκείο ελδηαθέξνληνο: 

·         Δμσζηξέθεηα Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο. 

·         Πξννπηηθέο παξαγσγήο έξγσλ/πξντόλησλ/ππεξεζηώλ πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. 

·         Πξννπηηθέο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαζαξήο 

ελέξγεηαο (Πξάζηλε Απαζρόιεζε) 

 

4ε Δλόηεηα: Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε -Δηδηθόηεξα πεξηβαιινληηθά θαη ζέκαηα 

θαζαξήο ελέξγεηαο πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε ζηελ Πεξηθέξεηα, κε εηζεγήζεηο ζα 

γίλνπλ από ηα Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα ηνπ ΤΔΔ.                                        

 

                                                                                  Από το Γραφείο Τύπου ΤΕΕ 
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