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Σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση να παραβρεθούμε

στην σημερινή εκδήλωση.

Δυο λόγια για τον ΠΑΣΕΠΠΕ.

Είναι ο σύνδεσμος που ως μέλη του έχει τις περισσότερες  και

σημαντικότερες  εταιρείες του ιδιωτικού τομέα  που ασχολούνται με

παραγωγή και διαχείριση έργων Περιβάλλοντος. Διαθέτουν ένα

ιδιαίτερα σημαντικό δυναμικό,άρτια καταρτισμένων επιστημόνων.

Είναι μέλος της FEAD, του Ευρωπαϊκού συνδέσμου εταιρειών

περιβάλλοντος.

Επίσης υπό την αιγίδα της FEAD οργανώνει  τα ευρωπαϊκά

βραβεία περιβάλλοντος. Πριν δυο χρόνια  καθιέρωσε και τα

ελληνικά βραβεία περιβάλλοντος στα οποία έχουν δικαίωμα

συμμετοχής οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι σήμερα

στον τομέα αυτό βραβεύτηκε ο Δήμος Σερρών, η ΔΕΔΙΣΑ Χανίων

και η ΔΕΠΟΔΑΘ Θήβας. 

Σήμερα είναι σε εξέλιξη  η υποβολή  προτάσεων  για τα βραβεία

περιβάλλοντος 2016. Με την ευκαιρία από το βήμα του Συνεδρίου

καλούμε τους φορείς που έχουν σε εξέλιξη πρωτοπόρα

περιβαλλοντικά προγράμματα  να τα υποβάλλουν στην

διοργάνωση βραβείων



Σε ότι αφορά τις εργασίες του Συνεδρίου οι απόψεις μας

συμπυκνώνονται στα ακόλουθα σημεία:

θεωρούμε αναγκαία την δημιουργία μίας αποτελεσματικής

πολιτικής που έχει ως στόχο την ορθολογική διαχείριση των

αποβλήτων προϋποθέτει καλή συνεργασία των φορέων που

εμπλέκονται (κράτος, αυτοδιοίκηση, κοινωνία, επιχειρήσεις) ώστε

να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. 

Τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν

πρέπει να θέτουν σαφείς, μετρήσιμους και ρεαλιστικούς στόχους.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των πράσινων υποδομών στην

Ελλάδα θα πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ήδη

υπάρχουσες υποδομές και συνθήκες έχοντας ως βάση αναφοράς

την Διεθνή πραγματικότητα και εμπειρία. 

Σε μια δυσμενή οικονομικά περίοδο για τη χώρα μας, ως βέλτιστο

αποτέλεσμα θεωρείται, ο σχεδιασμός μεθόδων – δράσεων

διαχείρισης των απορριμμάτων που πληροί τις παρακάτω

προϋποθέσεις:

o να είναι σύμφωνος με την κοινοτική –εθνική νομοθεσία, 

o να είναι αποδεκτός από την κοινωνία προκαλώντας την

να  ανταποκριθεί ενεργά και

o να απαιτεί για να υλοποιηθεί το χαμηλότερο δυνατό

κόστος.

Σημαντικό είναι το οι όποιες λύσεις και αν δοθούν στη

διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να είναι ολοκληρωμένες



με αρχή, μέση και τέλος. Να μην εμφανίζονται φαινόμενα  όπου

μετά  την επεξεργασία  τους τα απορρίμματα να καταλήγουν  σε

ΧΥΤΑ.

Για το λόγο αυτό, οι φορείς που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν

αυτού του είδους τα έργα θα πρέπει να αποφασίζουν με βάση

την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στην

πρόληψη, προετο ιμασία γ ια επαναχρησιμοποίηση,

ανακύκλωση, ανάκτηση πόρων και ενέργειας,

Για να υπάρχει ένα αποτελεσματικό, λειτουργικό, διαφανές

πλαίσιο αρμοδιοτήτων της διαχείρισης των στερεών

αποβλήτων, που να οδηγήσει στην ανάπτυξη επενδύσεων,  θα

πρέπει:

o μέσω των «Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Διαχείρισης

Αποβλήτων» και των ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακών Σχεδίων

Διαχείρισης Αποβλήτων)  να αποτυπωθούν άμεσα οι

ανάγκες της κάθε περιοχής.

o Να υπάρξουν δράσεις ενημέρωσης του κοινού σχετικά με

τη διαχείριση των απορριμμάτων ώστε να αποφευχθούν

οι κοινωνικές αντιδράσεις και τα ταμπού που υπάρχουν. Η

άγνοια είναι που οδηγεί σε χειραγώγηση και σε ανούσιες

αντιδράσεις.  

o Οι φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων να συλλέξουν

στοιχεία ποιοτικά και ποσοτικά σχετικά με τα απορρίμματα

που παράγονται ώστε να υλοποιηθούν έργα με το

λιγότερο δυνατό κόστος, κατασκευαστικό και λειτουργικό,

και κατ' επέκτασιν με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση

του πολίτη.



o Τα έργα που προτείνονται από τους φορείς διαχείρισης να

έχουν εξασφαλισμένη έκταση για την χωροθέτησή τους

ανάλογη με τη δυναμικότητά τους.

Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο ΠΑΣΕΠΠΕ είναι

πάντοτε ανοιχτός για διαβούλευση και συνδιαμόρφωση

προτάσεων με άλλους φορείς της πολιτείας, της οικονομίας και της

κοινωνίας των πολιτών. 

Ελπίζουμε μέσω και αυτού του Συνεδρίου, να ακουστούν

ενδιαφέρουσες απόψεις ώστε να φτάσουμε στο σημείο εκείνο

όπου η διαχείριση των ΑΣΑ στην Ελλάδα να αποτελέσει ένα πεδίο

για το οποίο η χώρα μας θα λογίζεται ως μια ανεπτυγμένη χώρα

του Δυτικού κόσμου και όχι μια γκρίζα αναπτυσσόμενη οικονομία. 


