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Η Ελληνική Εταιρεία για την προστασία του 

Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

(Ελληνική Εταιρεία) ανιχνεύει συστηματικά αφενός τις 

γενεσιουργές πηγές της επιβάρυνσης του 

περιβάλλοντος και αφετέρου τις μεθόδους, θεσμικές 

και τεχνικές, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να 

εισέλθουμε στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Ελληνική 

Εταιρεία οργάνωσε μια διήμερη συνάντηση 

προβληματισμού με θέμα: «Αειφορία – Ενέργεια και 

Μεταφορές», στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

την 1η και 2α Απριλίου 2004. Μια πλειάδα 

εγκεκριμένων ειδικών προσέφερε την διεπιστημονική 

γνώση του για τη διαχείριση των διαφόρων επί μέρους 

θεμάτων, όπως της οικονομίας, της δημόσιας υγείας, 

της ενέργειας, της πολεοδομίας, της ρύπανσης και της επιρροής της στα μνημεία.  

Η εν λόγω εκδήλωση ήλθε να εδραιώσει την παγιωμένη πλέον στον δημοκρατικό κόσμο 

αντίληψη ότι βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη προϋποθέτει  μια συνεχή 

βελτίωση του περιβάλλοντος και ότι η χώρα μας υστερεί σοβαρά έναντι των εταίρων μας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πολύ περισσότερο έναντι των πραγματικών προκλήσεων 

που προέρχονται από τις ραγδαίες κλιματολογικές αλλαγές και την αύξηση ορισμένων 

τουλάχιστον ρύπων όσο αυξάνεται το βιοτικό επίπεδο.  

Οι εισηγητές των πέντε ενοτήτων του Συνεδρίου ανέλυσαν τις τάσεις και τις προοπτικές της 

σχέσης ενέργεια και μεταφορές. Οι πέντε ενότητες είχαν τα εξής θέματα: α) Η ζήτηση 

ενέργειας και η ικανοποίηση της, β) Το θεσμικό πλαίσιο για παραγωγή, διανομή και 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, γ) Στρατηγικός σχεδιασμός για βιώσιμες μεταφορές, δ) 

Υγεία και περιβάλλον και ε) Συνεισφορά της τεχνολογίας στη λύση του προβλήματος. Το 

Συνέδριο έκλεισε με μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, κατά την οποία συνοψίστηκαν οι 

διάφορες επιμέρους απόψεις για βιώσιμη ενέργεια και μεταφορές στην Ελλάδα.  

…………………………………………………….. 
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