Νόμος και Φύση
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
http://nomosphysis.org.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ΕΚΠΑΑ, Βίλα Καζούλη
Βίλα Καζούλη, Κηφισίας και Γρηγ. Λαμπράκη, 14561 Κηφισιά, τηλ.: 210 80 89 271 - 2,
fax: 210 80 84 707, e-mail: info@ekpaa.gr
08:30 - 09:15 Εγγραφές
09:15 - 11:00 Πρώτη Συνεδρία
Οικονομικό και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο
ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Μιχάλης Μοδινός, Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ
Ο συγκερασμός και η εξισορρόπηση των τριών διαστάσεων της αειφορίας παραμένει
μια μάλλον θεωρητική σύλληψη μέχρις ότου αποτυπωθεί σε μετρήσιμα μεγέθη και
τεθούν ποσοτικά κριτήρια. Η πρώτη αυτή συνεδρία εξετάζει τις προσπάθειες
αποτίμησης του λεγόμενου «φυσικού κεφαλαίου» και τις απόπειρες περιγραφής των
περιβαλλοντικών αγαθών με οικονομικούς όρους. Στόχος, η δημιουργία ενός
αξιόπιστου πλαισίου για τη λήψη αποφάσεων με κοινά κριτήρια ως προς την
οικονομική και την περιβαλλοντική διάσταση. Παρότι συχνά δεν είναι συμβατές με
την περιβαλλοντική ηθική -πώς μπορεί να αποτιμηθεί η αξία της ύπαρξης ενός μη
χρηστικού είδους;- οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις παρέχουν χρήσιμα αναλυτικά
εργαλεία και αναδεικνύουν κάποια από τα ουσιαστικά διλήμματα της αναπτυξιακής
διαδικασίας.
Ενσωμάτωση και Αποσύνδεση - Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εξωτερικό Κόστος και Τιμολόγηση Πλήρους Κόστους - Μιχάλης Σκούρτος,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ένα Επιχειρηματικό Πλαίσιο για την Αειφορία - Κωνσταντίνος Μπίθας, Πάντειο
Πανεπιστήμιο
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Σπύρος Παπαγρηγορίου, Περιβαλλοντολόγος / Μελετητής

1/3

Νόμος και Φύση
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
http://nomosphysis.org.gr

11:00 - 11:15 Διάλειμμα
11:15 - 13:15 Δεύτερη Συνεδρία
Η Ευρωπαϊκή Προσέγγιση
ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γιάννης Βουρνάς, Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος, ΥΠΕΧΩΔΕ
Αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές και την εμπειρία πολλών κρατών-μελών, η
ευρωπαϊκή προσέγγιση για την περιβαλλοντική προστασία, όπως αποτυπώνεται στις
κοινοτικές πολιτικές και οδηγίες, συνδυάζει ποικίλες προσεγγίσεις με όρους πολιτικού
ρεαλισμού και δημιουργεί σταδιακά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο νομικών και
διαχειριστικών εργαλείων για χρήση σε υποχρεωτική ή εθελοντική βάση. Η ενότητα
αυτή περιγράφει τη γενικότερη λογική του ευρωπαϊκού πλαισίου, το πώς αυτή
εξειδικεύεται σε κάποιες χαρακτηριστικές εφαρμογές, καθώς και το τι συνεπάγεται
για τους επιχειρηματικούς φορείς.
Η Οικονομική Διάσταση της Περιβαλλοντικής Προστασίας στην ΕΕ - Τάκης
Νικολόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΕΚΠΑΑ
Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση της
περιβαλλοντικής ζημίας - Μαργαρίτα Καραβασίλη, ΥΠΕΧΩΔΕ
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Περιβάλλον - Μυρτώ Κονταξή,
riceWaterhouseCoopers
Οικονομία & Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων - Φίλιππος Κυρκίτσος,
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Τίνα Μπιρμπίλη, Σύμβουλος ΥΠΕΞ
13:15 - 13:30 Διάλειμμα
13:30 - 15:30 Τρίτη Συνεδρία
Ο Ρόλος του Κράτους
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Γεώργιος Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθορίζοντας το πλαίσιο και τις συνθήκες της οικονομικής δραστηριότητας, το
κράτος κατευθύνει ή, τουλάχιστον, προτείνει τις κατευθύνσεις της ανάπτυξης. Όταν
οι εξωτερικότητες ληφθούν υπ' όψιν στην παραγωγική διαδικασία μέσα από τη χρήση
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οικονομικών εργαλείων, νέες δυνατότητες χάραξης πολιτικής αναδεικνύονται. Μήπως
η εργασία τελικά δεν είναι αφ' εαυτής τόσο ακριβή όσο συνήθως θεωρείται;
Παράλληλα, το κράτος είναι το ίδιο ένας μεγάλος αγοραστής / πελάτης /
καταναλωτής και μέσα από την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στις
διαδικασίες δημοσίων προμηθειών έχει τη δυνατότητα να στείλει ηχηρά μηνύματα
στην αγορά.
Περιβαλλοντικές πολιτικές και διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην
κατεύθυνση της αειφορίας - Δανάη Διακουλάκη, ΕΜΠ / ΕΚΠΑΑ
Βιώσιμες Δημόσιες Προμήθειες - Χριστίνα Θεοχάρη, ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 / ΕΚΠΑΑ
Περιβάλλον και Επιχειρήσεις: Κυβερνητικές Παρεμβάσεις (Εμπορεύσιμες
¶δειες Εκπομπών) και Εθελοντικές Δράσεις - Ευτύχιος Σαρτζετάκης,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ενέργεια, Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα - Στέλιος Ψωμάς, Σύνδεσμος
Εταιρειών
Φωτοβολταϊκών / ΕΚΠΑΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Παναγιώτης Γετίμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
15:30 Λήξη ημερίδας - Γεύμα
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