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Το πρόγραμμα καηάρηιζης και πιζηοποίηζης εργαζομένφν ηης ΟΣΕΤΕΕ
ζσνδέεηαι άμεζα με ηο ανηικείμενο
ηφν έργφν και ηφν δραζηηριοηήηφν ποσ τρημαηοδοηούνηαι από ηο Ταμείο Ανάκαμυης
Πξνηεξαηόηεηα ηνπ λένπ εζληθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ αιιαγή ηνπ νηθνλνκηθνύ ππνδείγκαηνο ηεο ρώξαο
απνηειεί ε - αλαγθαία -ζηξνθή πξνο ηελ πξάζηλε αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο. Σν Σακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο ρξεκαηνδνηεί κε πεξηζζόηεξα από 10
δηζ. επξώ πεξηβαιινληηθά έξγα κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε δεκηνπξγία ππνδνκώλ
επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ θαη ε πξνώζεζε ηεο αλαθύθισζεο. Μάιηζηα ζύκθσλα κε ηα
επίζεκα ζηνηρεία, από ην Σακείν Αλάθακςεο εθηηκάηαη όηη ζα δεκηνπξγεζνύλ ζπλνιηθά 180.000
ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο, ελώ ηα αλαπηπμηαθά έξγα θαη νη επελδπηηθνί πόξνη αλακέλεηαη λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αύμεζε ηνπ ΑΕΠ θαηά 7% κέρξη ην 2026.
Η Οκνζπνλδία πιιόγσλ Εξγαδνκέλσλ Σερληθώλ Επηρεηξήζεσλ Ειιάδνο (ΟΕΣΕΕ) πινπνηεί σο
αλάδνρνο ην πξόγξακκα θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ
ηδησηηθνύ ηνκέα ζε δεηήκαηα Πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
«Αληαγσληζηηθόηεηα, Επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020».
Οη δύν άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
•

ύγρξνλα πζηήκαηα Δηαρείξηζεο ηεξεώλ θαη Τγξώλ Απνβιήησλ

•

Σήξεζε Πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ζε Έξγα θαη Δξαζηεξηόηεηεο

Οη ρηιηάδεο εξγαδόκελνη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη σθεινύκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα επηκνξθσζνύλ θαη λα πηζηνπνηεζνύλ ζε επηκέξνπο ελόηεηεο όπσο:
α) Δηαρείξηζε θαη αλαθύθισζε ζηεξεώλ απνβιήησλ – απνξξηκκάησλ,
β) Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ,
γ) πζηήκαηα / εθαξκνγέο αλαθύθισζεο θ.α.
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Η ζύλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο δξάζεηο πνπ ππνζηεξίδεη ην Σακείν Αλάθακςεο είλαη εκθαλήο,
θαζώο αλάκεζα ζηα έξγα πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ είλαη ε δεκηνπξγία ππνδνκώλ επεμεξγαζίαο
αζηηθώλ ιπκάησλ ζε νηθηζκνύο θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ ζε ηνπξηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά
επαίζζεηεο πεξηνρέο θαη εηδηθά ζε παξαιηαθά κέησπα, ν εθζπγρξνληζκόο εγθαηαζηάζεσλ
επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ θαη ε επαλάρξεζε ηνπ επεμεξγαζκέλνπ ύδαηνο ζε δηάθνξεο πόιεηο
ηεο ρώξαο θαη ζηε Μνλαζηηθή Κνηλόηεηα Αγίνπ Όξνπο θαζώο θαη ε πξνώζεζε έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ αύμεζε ηεο αλαθύθισζεο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ. ηόρνο είλαη ε κείσζε ζην 10% ησλ αζηηθώλ
ζηεξεώλ απνβιήησλ ζηνπο ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο κέρξη ην 2030 θαη ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ
αλαθύθισζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 55% κέρξη ην 2025.
Η θαηάξηηζε θαη ε πηζηνπνίεζε ζηα παξαπάλσ αληηθείκελα ζα απνηειέζνπλ γηα ηνπο σθεινύκελνπο
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρξήζηκα εθόδηα γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ βειηίσζε ζην λέν πεξηβάιινλ
εξγαζίαο.
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Το έργο σλοποιείηαι με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης (Εσρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –
Ε.Κ.Τ.) ζηο πλαίζιο ηοσ Επιτειρηζιακού Προγράμμαηος «Ανηαγωνιζηικόηηηα Επιτειρημαηικόηηηα και Καινοηομία 20142020».
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