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Αριθ. Πρωτ. 648 

Αθήνα, 07/09/2021 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Μεγάλη η συμμετοχή στο δεύτερο ηλεκτρονικό εργαστήριο της ΟΣΕΤΕΕ με θέμα 

«Προστασία Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες.                                                            

Τρίκαλα: Το καλό παράδειγμα μιας μικρής πόλης» 

 

Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο κατά σειρά ηλεκτρονικό εργαστήριο στο 

πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας του Έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων       

εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» (mis 5003077), που υλοποιεί η Ομοσπονδία Συλλόγων        

Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ).  

 

Θέμα του εργαστηρίου, η «Προστασία Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες. Τρίκαλα: Το καλό 

παράδειγμα μιας μικρής πόλης», το οποίο παρακολούθησε διαδικτυακά μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων 

και στο οποίο συμμετείχαν εκλεκτοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων ως ομιλητές με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

θεματολογία. 

 

Τους συμμετέχοντες εισήγαγε στο εργαστήριο ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης ο  

οποίος αναφέρθηκε στο πολύχρονο έργο της ΟΣΕΤΕΕ και πώς η έμπνευση για το περιεχόμενο του Έργου, σε 

δύο αντικείμενα αιχμής, όπως τα χαρακτήρισε, ήρθε από τη δράση της Ομοσπονδίας και την εμπειρία των 

στελεχών της όλα αυτά τα χρόνια. «Είμαστε σίγουροι ότι το Έργο, και με τη Β’ πρόσκληση υποβολής         

αιτήσεων συμμετοχής που παρατείναμε έως την Τετάρτη 8/9, θα ολοκληρώσει τον στόχο της κάλυψης των 

θέσεων 1.250 θέσεων κατάρτισης», είπε ο δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, δίνοντας τον λόγο στον πρώτο ομιλητή, 

κ. Βάϊο Κουτή, Γενικό Δ/ντη ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε, και Πρόεδρο της γνωστής Περιβαλλοντικής Οργάνωσης 

Καλλιστώ η τοποθέτηση του οποίου είχε τίτλο: «Το Μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας και η προστασία 

της Βιοποικιλότητας». 

 

Ο κ. Κουτής στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της κυκλικής οικονομίας και τη σημασία αυτής χωρίς να          

παραγνωρίζει βεβαίως την αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών στη         

βιοποικιλότητα εάν αυτές δεν έχουν σχεδιαστεί προσεχτικά. «Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχουν                     

συμπληρωματικές πολιτικές και προγραμματισμός για την προστασία της βιοποικιλότητας, γι’ αυτό απαιτείται 

σαφής προσδιορισμός σε ποιους τομείς μπορεί η κυκλική οικονομία να ωφελήσει τη βιοποικιλότητα και σε 

ποιους όχι, ενώ οι καινοτόμες αρχές που σχετίζονται με την κυκλική οικονομικά θα πρέπει ρητά να αναγνωρί-

σουν: α) την προστασία της βιοποικιλότητας ως προτεραιότητα στον σχεδιασμό και β) τους κρίσιμους        

περιορισμούς της κυκλικής οικονομίας στην αντιμετώπιση της μείωσης της βιοποικιλότητας» δήλωσε ο         

κ. Κουτής τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη περαιτέρω έρευνας που να δείχνει τις συνδέσεις ή την έλλειψη 

αυτών μεταξύ βιοποικιλότητας και κυκλικής οικονομίας. 

 

Εν συνεχεία τοποθετήθηκε ο κ. Στέφανος Γιώτης, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου Τρικάλων με την 

ομιλία με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα & Περιβάλλον στο νομό Τρικάλων» και ο οποίος τόνισε την στροφή 

που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια σε μία ουσιαστική εταιρική ευθύνη, με τις εταιρείες να                

ευθυγραμμίζονται κατά κάποιο τρόπο με το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και από 

το οποίο εξαρτώνται. 
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«Εγκαταλείπονται πρακτικές παρελθόντων ετών που έβλαψαν σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον και            

προωθούνται νέες πρακτικές που σέβονται το φυσικό περιβάλλον» δήλωσε ο κ. Γιώτης, περιγράφοντας την 

ισορροπία ανάμεσα στη λειτουργία των επιχειρήσεων και το περιβάλλον, που αποτελεί ζητούμενο για τη   

μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. 

 

Τον λόγο πήρε ο κ. Χάρης Καλλιάρας, Ειδικός συνεργάτης Δήμου Τρικκαίων του οποίου η τοποθέτηση   

κινήθηκε στον άξονα: «Τρίκαλα: Σχεδιάζοντας μία Πόλη Φιλική για την Νεοφυή Επιχειρηματικότητα». 

Ο κ. Καλλιάρας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ενώ η περιοχή των Τρικάλων είναι ένας από τους βασικούς   

τροφοδότες των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, οι νέοι που εγκαταλείπουν την πόλη για σπουδές, δεν    

επιστρέφουν μετά το πέρας αυτών. «Αυτό ήταν στοίχημα για εμάς. Αξιοποιώντας την ταυτότητα μίας ευφυούς 

πόλης, να μπορέσουμε να κεφαλοποιήσουμε τις υποδομές που έχουν δημιουργηθεί σε αυτήν προς όφελος της 

ανάπτυξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην περιοχή», είπε τονίζοντας ότι η πόλη των Τρικάλων, σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μία πόλη ανοιχτή σε νέες προκλήσεις και νέα τεχνολογικά πειράματα, φέρνοντας 

αρκετά παραδείγματα καινοτόμων ιδεών που δοκιμάστηκαν στο hub που έχει δημιουργηθεί στα Τρίκαλα, το 

GiSEMi, μία δομή η οποία έχει φιλοξενήσει νέες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, καλώντας παράλληλα  

νέους επιχειρηματίες να δοκιμάσουν τις ιδέες τους στη φιλόξενη πόλη των Τρικάλων, μία πόλη που επιχειρεί 

να καταστεί «κέντρο τεχνολογικής και ερευνητικής αναζήτησης», όπως σχολίασε χαρακτηριστικά και ο   

Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης. 

 

Κατά το δεύτερο μισό του ηλεκτρονικού εργαστηρίου, ο υπεύθυνος του Έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του περιβάλλοντος» κ. Στέφανος Τσιάκας έκανε μία    

συνοπτική παρουσίαση του Έργου, αναφέροντας τα δύο βασικά αντικείμενα της Πράξης (α. Τήρηση          

περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητας και β. Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης στερεών και  

υγρών αποβλήτων) χαρακτηρίζοντας το έργο «καινοτόμο» αφού για πρώτη φορά επιχειρείται σε τέτοιο 

βαθμό η κατάρτιση και η πιστοποίηση εργαζομένων σε θέματα Περιβάλλοντος». 

 

Τέλος, η κ. Μάρθα Γιαννακίδου, εκπρόσωπος του αναδόχου που υλοποιεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

των 1.250 ωφελούμενων του προγράμματος θύμισε ότι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα     

λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 400 ευρώ ενώ θα πιστοποιηθούν παράλληλα, μέσω εξετάσεων, από   

διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024. 

 

Θυμίζουμε ότι η Β’ πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή και οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι 

μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου στο 

024.osetee.gr 

 Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε  
Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 
 

 

 
 
         ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ                ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ 
 

 

 

 

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 
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