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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση Εργασίας για τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων
25 Ιουλίου 2020 – EPIRUS PALACE

Ο Εθνικός σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων παρουσιάστηκε από τον Γενικό Γραμματέα
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλη Γραφάκο, σε συνάντηση εργασίας που
συνδιοργανώθηκε από την ΠΕΔ Ηπείρου και ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, στα Ιωάννινα στις 25
Ιουλίου 2020. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α΄και Β΄βαθμού των δύο Περιφερειών.
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου και Δήμαρχος Δωδώνης κ. Χρήστος Ντακαλέτσης,
καλωσόρισε τον Γενικό Γραμματέα, όλους τους παρευρισκόμενους και ιδιαίτερα τους
συναδέλφους από τα Ιόνια Νησιά.
Στην τοποθέτησή του μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι: «Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
των Αποβλήτων είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, γιατί αφορά την
καθημερινότητά μας, αφορά την ποιότητα ζωής μας, αφορά τον ίδιο τον πολιτισμό μας.
Στόχος μας πρέπει να είναι να βρούνε λύση σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους
ΟΤΑ, - σε σχέση με την διαχείριση των αποβλήτων - όπως το περιβαλλοντικό τέλος, η
επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση έργων, - η δημιουργία “πράσινων
σημείων” σε κάθε Δήμο -, ώστε να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στην επίτευξη των
εθνικών και ευρωπαϊκών της στόχων. Επιδίωξη της Περιφερειακής μας Ένωσης Δήμων
για το Σχέδιο Διαχείρισης, είναι, να διεξαχθεί ένας δομημένος και ουσιαστικός διάλογος,
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων».
Επεσήμανε τα προβλήματα που υπάρχουν, και εστίασε στο ότι οι Δήμοι δεν διέθεταν την
υποδομή για να εκτελέσουν έργα διαχείρισης των αποβλήτων ασκώντας την θεσμική
τους αρμοδιότητα επί του θέματος.
«Είναι απαραίτητο επομένως να στηριχθούν και να ενισχυθούν άμεσα οι Δήμοι και οι
Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(ΦΟΔΣΑ) για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
αυτές. Μεγάλη σημασία έχει η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, η υποστήριξη με
στελεχιακό δυναμικό καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών για τη γρήγορη
ωρίμανση και την εκτέλεση έργων. Διαφορετικά θα υπάρξουν παλινωδίες και οικονομική
επιβάρυνση των πολιτών. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Α’ θμιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην εθνική προσπάθεια να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο θα είναι πολύ
κρίσιμος και στρατηγικής σημασίας και δεν περιορίζεται απλά στην αποκομιδή. Αντίθετα
έχει και ρόλο και λόγο στη διαμόρφωση του Εθνικού αλλά και των Τοπικών Σχεδίων

Διαχείρισης των απορριμμάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή γίνεται τους τελευταίους
μήνες μια σημαντική προσπάθεια από την Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, που αποδίδει
αποτελέσματα».
Ο Γενικός Γραμματέας, στην παρουσίαση του Σχεδίου, αναφέρθηκε στο ότι: «η
Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την επιτάχυνση της διαδικασίας μετάβασης στην κυκλική
οικονομία και αυτό επιβάλλει ένα γρηγορότερο βηματισμό και από τη χώρα μας.
Παρουσίασε αναλυτικά το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων όπως έχει
εκπονηθεί και αναφέρθηκε λεπτομερώς στους στόχους και τις προβλέψεις του, ενώ
τόνισε ότι τώρα ξεκινά ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων
και ότι όλοι θα πρέπει να επιδείξουμε “αλληλεγγύη” για το κοινό καλό».
Τόνισε ότι το Εθνικό Σχέδιο δίνει ιδιαίτερα βαρύτητα στην ανακύκλωση αλλά και την
διαχείριση των βιο-αποβλήτων που είναι το νέο μεγάλο στοίχημα της χώρας. Στόχος
είναι το φθινόπωρο να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ώστε να
ακολουθήσουν τα Περιφερειακά Σχέδια που θα εκπονηθούν από τους ΦΟΔΣΑ και θα
εγκριθούν από τα Περιφερειακά Συμβούλια και τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης.
«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει φιλόδοξο στόχο ως το 2030, η χώρα
μας να θάβει μόνο το 10% από τα απορρίμματα της (σήμερα το ποσοστό φθάνει και το
80%).Είναι μια προσπάθεια Εθνικής εμβέλειας. Σε συνεργασία με τους πολίτες και τους
Δήμους, πιστεύω ότι μπορούμε να αυξήσουμε σημαντικά τα ποσοστά ανακύκλωσης της
χώρας μας».
Στη συνάντηση εργασίας-μεταξύ των άλλων- συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν οι κ.κ.
Περιφερειάρχης Ηπείρου, η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ
Ιονίων Νήσων, ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου κ.α.
Η συνάντηση εργασίας για την παρουσίαση του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων έκλεισε
με την κοινή πεποίθηση ότι, ο ορθολογικός τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων ήταν
και είναι το ζητούμενο για την Αυτοδιοίκηση.
Το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ουσιαστικά αποτελεί τον οδικό χάρτη και το πλαίσιο
εκείνο που θα μας οδηγήσει στην σωστή, ορθολογική διαχείριση για τα επόμενα χρόνια.
Στην κατεύθυνση αυτή η Αυτοδιοίκηση θα είναι παρούσα ενεργά, με θέσεις και
τεκμηριωμένες προτάσεις.

