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Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (EEX), δια του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας και το επιστημονικό Τμήμα Περιβαλλοντικής Χημείας (DCE) της
Ευρωπαϊκής Χημικής Εταιρείας (EuChemS) διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το 17ο
Διεθνές Συνέδριο Χημείας και Περιβάλλοντος (ICCE 2019) στη Θεσσαλονίκη μεταξύ
16 και 20 Ιουνίου 2019.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρία του 17ου ICCE: Η πρόεδρος του ΠΤΚΔΜ-ΕΕΧ κα. Β.
Σαμανίδου, ο πρόεδρος του συνεδρίου και πρόεδρος του DCE-EuChemS κ. Ι.
Κατσογιάννης και ο πρόεδρος της ΕΕΧ κ. Α. Παπαδόπουλος

Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητας του Προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου καθώς και του Τμήματος
Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Το συνέδριο έλαβε χώρα στο εξαιρετικό συνεδριακό κέντρο του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
(ΚΕ.Δ.Ε.Α.).

Άποψη του κτιρίου του κέντρου διάδοσης ερευνητικών αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ.
Το ICCE 2019 απευθύνθηκε σε επιστήμονες πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων,
βιομηχανίας και αποτέλεσε μια μοναδική πλατφόρμα πληροφόρησης πρόσφατων
ερευνητικών αποτελεσμάτων και ένα φόρουμ επαγγελματικής ανταλλαγής με
συνεργάτες και συναδέλφους από κλάδους σχετικούς με την προστασία του
περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το προεδρείο της επίσημης έναρξης του συνεδρίου, αποτελούμενο από τους κ. Ι.
Κατσογιάννη, πρόεδρο του συνεδρίου και της DCE-EuChemS, κ. Α. Παπαδόπουλο,
πρόεδρο της ΕΕΧ και κ. Philippe Garrigues, τέως πρόεδρο της DCE-EuChemS και
εκδότη του περιοδικού Environmental Science and Pollution Research (Springer), που
είναι το επίσημο όργανο διάδοσης ερευνητικών αποτελεσμάτων της DCE.
Περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες από 65 χώρες έδωσαν το παρών στο συνέδριο,
συνολικά δόθηκαν 295 προφορικές ομιλίες και παρουσιάστηκαν 230 εργασίες με τη
μορφή του πόστερ ενώ 5 κεντρικοί ομιλητές, διακεκριμένοι παγκοσμίως στο
ερευνητικό πεδίο εξειδίκευσης τους έδωσαν πολύ πετυχημένες ομιλίες.

Στιγμιότυπο από τις παρουσιάσεις πόστερ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
.

Στιγμιότυπο από την εναρκτήρια κεντρική ομιλία του συνεδρίου, που δόθηκε από την
καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, κυρία Κωνσταντινή Σαμαρά.
Το συνέδριο αποτελούνταν από 19 διαφορετικές θεματικές ενότητες, καλύπτοντας όλο
το εύρος της περιβαλλοντικής χημείας και τεχνολογίας, ενώ έλαβαν χώρα εκτεταμένες
συνεδρίες σε συγγενή πεδία, όπως της Αναλυτικής Χημείας και της Πράσινης Χημείας.
Πιο συγκεκριμένα αναλυθήκαν επίκαιρα και πιεστικά περιβαλλοντικά προβλήματα τα
οποία αφορούν άμεσα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες.
Η λειψυδρία και η επαναχρησιμοποίηση του νερού, η παρουσία μικρο-πλαστικών και
μικρο-ρύπων στα νερά, η κυκλική οικονομία και η ανάκτηση πόρων και οι συνέπειες
της εκτεταμένης χρήσης της γλυφοσάτης ήταν μερικά από τα θέματα που αναλύθηκαν
από διακεκριμένους επιστήμονες, από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
την Ασία, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Προστασίας
Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θεματικές συνεδρίες, τις δορυφορικές
εκδηλώσεις και τους προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές είναι αναρτημένες
στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.icce2019.org.
Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, μετά από ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας
του επιστημονικού τμήματος Περιβαλλοντικής Χημείας της Ευρωπαϊκής Χημικής
Εταιρείας βράβευσε τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Χημείας του Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Παναγιώτη Σίσκο, για την προσφορά του στην επιστήμη της
Περιβαλλοντικής Χημείας.

Ο καθηγητής κύριος Σίσκος παραλαμβάνει το βραβείο από τον πρόεδρο του συνεδρίου
επικ. Καθ. ΑΠΘ, Κ. Ιωάννη Κατσογιάννη
Επίσης δόθηκαν 5 βραβεία για τις καλύτερες προφορικές παρουσιάσεις και 5 βραβεία
για τις καλύτερες παρουσιάσεις με μορφή πόστερ σε νέους επιστήμονες, κάτω των 35
ετών.

Το προεδρείο της επίσημης τελετής λήξης του συνεδρίου. Διακρίνονται η καθ. κυρία Β.
Σαμανίδου (πρόεδρος ΠΤΚΔΜ-ΕΕΧ), ο καθ. Κ. Lammel (Υπεύθυνος επιτροπής επιλογής
βραβευθέντων), o επικ. Καθ. Ι. Κατσογιάννης (πρόεδρος ICCE 2019 και DCEEuChemS) και ο Δρ. Willem De Lange, γραμματέας της DCE.

Απονομή βραβείου από τον αναπλ. Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, καθηγητή κ.
Δ. Αχιλλιά.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες στο διεθνές
συνέδριο περιβαλλοντικής χημείας και εύχεται κάθε επιτυχία στην Ένωση Ιταλών
Χημικών, η οποία θα διοργανώσει το επόμενο συνέδριο της σειράς, στη Βενετία τον
Ιούνιο του 2021.

O πρόεδρος του 17ου ICCE κ. Ι. Κατσογιάννης στην λήξη του συνεδρίου με τον πρόεδρο
του 18ου ICCE καθηγητή περιβαλλοντικής χημείας του Πανεπιστημίου Ca Foscari της
Βενετίας, κ. Antonio Marcomoni.

Παραδοσιακή φωτογραφία μετά την επίσημη τελετή λήξης του συνεδρίου, στις 20 Ιουνίου
2019 στον προαύλιο χώρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α.

