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ΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 

 

16 Ιανοςαπίος 2012 
 

                                           ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  
 

ΘΕΜΑ:  Ηκεξίδα ηνπ ΣΕΕ γηα ηελ έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθωλ ζηελ 

Ειιάδα  

 

Σν Σερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο, αλαδεηθλύνληαο ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο 

πξννπηηθέο, πνπ δηαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο 

πδξνγνλαλζξάθωλ ζηελ ρώξα καο, κε ζηόρν λα ζπκβάιεη ζηε δηακόξθωζε κηαο 

απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, δηνξγαλώλεη εκεξίδα κε 

ζέκα: «Έξεπλα θαη Εθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθωλ ζηελ Ειιάδα».  

ηηο εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο, πνπ ζα αλνίμεη κε νκηιία ηνπ ν πθππνπξγόο ΠΕΚΑ 

Γιάννηρ Μανιάηηρ, ελώ ζα απεπζύλεη ραηξεηηζκό ν πξόεδξνο ηνπ ΣΕΕ Χπήζηορ 

πίπηζηρ, ζπκκεηέρνπλ αξκόδηνη παξάγνληεο ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, εηδηθνί ηεο επηζηεκνληθήο θαη αθαδεκαϊθήο 

θνηλόηεηαο, ηωλ επηζηεκνληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ θνξέωλ θαη ηλζηηηνύηωλ θαη 

εθπξόζωπνη ηεο αγνξάο. Σνλ ζπληνληζκό ηωλ εξγαζηώλ έρεη Οξγαλωηηθή Επηηξνπή 

κε ηε ζπκκεηνρή δηαθεθξηκέλωλ επηζηεκόλωλ ζηνλ ηνκέα ηωλ πδξνγνλαλζξάθωλ θαη 

ε επηζηεκνληθή επηηξνπήο εηδηθόηεηαο Μεραληθώλ Μεηαιιείωλ θαη Μεηαιινπξγώλ 

Μεραληθώλ ηνπ ΣΕΕ.  

Η ημεπίδα θα ππαγμαηοποιηθεί ζηην Αθήνα, ηην Πέμπηη 19 Ιανοςαπίος 2012, με 

ώπα έναπξηρ  9:30, ζηην Αίθοςζα «ΔΡΜΗ» ηος ΔΒΔΑ, Ακαδημίαρ 7, 6
ορ

 

όποθορ.  

θνπόο ηεο Ηκεξίδαο είλαη ε αλαζθόπεζε ηωλ κέρξη ζήκεξα εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ 

θαη ε παξνπζίαζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο όζνλ αθνξά ηελ έξεπλα θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθωλ ζηελ Ειιάδα, ηωλ βεκάηωλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

(παξαρωξήζεηο θιπ), ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρώξα ζε ζρέζε θαη 

κε ηελ πεηξειαϊθή αγνξά ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ηέινο ηωλ 

δπλαηνηήηωλ γηα αμηνπνίεζε ηνπ Επηζηεκνληθνύ Δπλακηθνύ ηεο ρώξαο πάλω ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Επίζεο, ζην ζθνπό ηεο εκεξίδαο εληάζζεηαη θαη ε 

ζπκβνιή ζηε δηακόξθωζε κηαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο 

θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθωλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. 

Οη βαζηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηεο εκεξίδαο είλαη νη αθόινπζεο: 1. Σν εθηηκώκελν 

πεηξειαϊθό δπλακηθό – Η πθηζηάκελε εκπεηξία θαη ηερλνγλωζία – Νέεο πξνθιήζεηο. 

2. Οη γεωπνιηηηθέο παξάκεηξνη -Σν ζεζκηθό πιαίζην. 3. Η αμηνιόγεζε ηνπ 

επελδπηηθνύ πεξηβάιινληνο, ελώ νη εξγαζίεο ζα νινθιεξωζνύλ κε ζπδήηεζε 

ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο 

                                                                         

                                                                             ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΕΕ  

 

εκείωζε: Επηζπλάπηεηαη ην πιήξεο πξόγξακκα ηεο εκεξίδαο. 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/EREVNA%20YDROGONANTHRAKON/programma.pdf

