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Αξηζ. Πξση. 1091
Αζήλα, 01/03/2022
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Μεγάιε ζπκκεηνρή θαη αμηόινγεο δηαιέμεηο ζην Ηιεθηξνληθό Εξγαζηήξην κε ζέκα:
«ύγρξνλα πζηήκαηα Δηαρείξηζεο ηεξεώλ θαη Τγξώλ Απνβιήηωλ»
Η Οκνζπνλδία πιιόγσλ Εξγαδνκέλσλ Σερληθώλ Επηρεηξήζεσλ Ειιάδνο (ΟΕΣΕΕ), ζην
πιαίζην ησλ δξάζεσλ δεκνζηόηεηαο ηνπ Έξγνπ «Καηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε γλώζεωλ
θαη δεμηνηήηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο (mis 5003077) », πνπ
πινπνηεί

σο

αλάδνρνο

γηα

ην

Επηρεηξεζηαθό

Πξόγξακκα

«Αληαγσληζηηθόηεηα,

Επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» πξαγκαηνπνίεζε ερζέο, Ηιεθηξνληθό
Εξγαζηήξην κε ζέκα «ύγρξνλα πζηήκαηα Δηαρείξηζεο ηεξεώλ θαη Τγξώλ Απνβιήησλ».
Σελ εθδήισζε άλνημε ν Πξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δξ. Αλδξέαο ηνϊκελίδεο, ν νπνίνο
κε κία ζύληνκε ηνπνζέηεζε έδσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
γηα ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πνπ πινπνηεί ε ΟΕΣΕΕ.
ηε ζπλέρεηα έδσζε ην ιόγν ζηνλ θ. Υαξάιακπν Υαξαιακπίδε, Δηεπζπληή Έξεπλαο θαη
Αλάπηπμεο ηεο ΣΕΡΝΑ Ελεξγεηαθήο ΑΕ, ν νπνίνο ππνζηήξημε όηη ε Ειιάδα ππνιείπεηαη
θαηά πνιύ ηνπ Επξσπατθνύ κέζνπ όξνπ ζηελ νξζή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ,
πιεξώλνληαο ηεξάζηηα πξόζηηκα εηεζίσο πνπ ηεο επηβάιινληαη από ηελ Επξσπατθή
Έλσζε. ε απηό ην ζεκείν, παξνπζίαζε ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηνπ Εζληθνύ ρεδηαζκνύ γηα
ηε Δηαρείξηζε Απνβιήησλ (2020), πνπ ζηόρν έρνπλ λα βειηηώζνπλ ηελ ππάξρνπζα
θαηάζηαζε, ελώ ε ηνπνζέηεζή ηνπ επηθεληξώζεθε θπξίσο ζην παξάδεηγκα ηεο δηαρείξηζεο
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απνξξηκκάησλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, έλα έξγν πξάζηλεο ππνδνκήο, κε ηνλ θ.
Υαξαιακπίδε λα ραξαθηεξίδεη, κάιηζηα ηα έξγα δηαρείξηζεο Αζηηθώλ θαη ηεξεώλ
απνβιήησλ σο «θύηηαξα αλάπηπμεο ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο».
Ο θ. Υαξαιακπίδεο έζεζε ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ θαη πγξώλ απνβιήησλ ζην
θέληξν ηεο πνιηηηθήο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο.
ηε ζπλέρεηα, ραηξεηηζκό απεύζπλε ν θ. Γεώξγηνο Σαβεξλαξάθεο, Πξόεδξνο Σερληθνύ
Επηκειεηεξίνπ Ειιάδνο/Σκήκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζηάζεθε ζηνπο
επξσπατθνύο ζηόρνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ρώξα νθείιεη λα ελαξκνληζηεί, ιέγνληαο όηη ε
Κξήηε είλαη «πξσηνπόξα» έρνληαο ηνλ πξώην ΠΕΔΑ - Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Δηαρείξηζεο Απνβιήησλ.
Υαηξεηηζκό απεύζπλε θαη ε θ. Μαξία Σζηνκπάλνπ, Πξόεδξνο ηεο ΠΕΕΔΕ – Παλειιήληα
Έλσζε πλδέζκσλ Εξγνιεπηώλ Δεκνζίσλ Έξγσλ, ε νπνία ηόληζε όηη ε δηαρείξηζε
ζηεξεώλ θαη πγξώλ απνβιήησλ είλαη έλα πνιπδηάζηαην πξόβιεκα κε πιήζνο
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. «Είλαη πξνθαλέο όηη δελ κπνξνύκε λα ζηακαηήζνπκε ηελ
παξαγσγή απνβιήησλ, όκσο ζίγνπξα κπνξνύκε λα ηε κεηώζνπκε», είπε ραξαθηεξηζηηθά ε
θ. Σζηνκπάλνπ, ελώ πξόζζεζε όηη είλαη απαξαίηεηε ε ζπλελλόεζε όισλ ησλ πνιηηηθώλ
δπλάκεσλ.
Ο θ. Αξγύξεο Πιέζηαο, Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Μειεηεηώλ Ειιάδνο αλέθεξε όηη ε
θαηάξηηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα είλαη πνιύ βαζηθό
δήηεκα ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. «Θεσξώ όηη κε ηελ θαηάξηηζε επεθηείλνπκε ζε
κία βαζύηεξε γλώζε. Η θαηάξηηζε επηηξέπεη ηελ αλάδξαζε πιεξνθνξηώλ θαη εκπεηξηώλ
ώζηε λα εμειίζζνληαη ηα ζπζηήκαηα ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ην αληίζηνηρν αλζξώπηλν
δπλακηθό», δήισζε ραξαθηεξηζηηθά.
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Αθνινύζεζε ν θ. Νηθόιανο ηπιηαλίδεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΕΜΠ, MSc-MBA θαη
Δηεπζπληήο Σ.Τ. ΕΔΑΚ (Εληαίνο ύλδεζκνο Δηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Κξήηεο), ν
νπνίνο παξνπζίαζε κία ζεηξά πεξηβαιινληηθώλ έξγσλ, δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ
έρεη πινπνηήζεη θαη πινπνηεί ν ΕΔΑΚ.
Σν εξγαζηήξην ζπλερίζηεθε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Τπεύζπλνπ Έξγνπ ηεο ΟΕΣΕΕ
«Καηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
Πεξηβάιινληνο (mis 5003077) », θ. ηέθαλνπ Σζηάθα, ν νπνίνο παξνπζίαζε αλαιπηηθά
ηνπο άμνλεο ηνπ έξγνπ θαη έδσζε επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ην αληηθείκελν ηεο πξάμεο θαη
ηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν παξαθνινπζνύλ 1.250 εξγαδόκελνη ηνπ ηδησηηθνύ
ηνκέα.
Σνλ ιόγν πήξε ζηε ζπλέρεηα ν θ. Κωλζηαληίλνο Ρνπζζάθεο, Δηεπζπληήο Καηάξηηζεο
αξσλίο θαη Τπεύζπλνο Έξγνπ. Ο θ. Ρνπζζάθεο ηόληζε όηη ν απνινγηζκόο ηνπ έξγνπ είλαη
ζεηηθόο αθνύ ην 93% όζσλ εξγαδνκέλσλ μεθίλεζαλ, θαηάθεξε λα νινθιεξώζεη ην
πξόγξακκα θαη όηη ε πνιύ κηθξή απηή δηαξξνή σθεινπκέλσλ, απνδεηθλύεη ηα κεγάιν
ελδηαθέξνλ ησλ σθεινύκελσλ απέλαληη ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη ηελ ύιε ηνπ θαη ελ΄
ηέιεη ζηνηρεηνζεηεί ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ηνπ έξγνπ.
Παξέκβαζε ζην πιαίζην ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο πνπ αθνινύζεζε έθαλε θαη ν θ. Παύινο
Δξαγθόιαο, Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Εξγαδνκέλσλ ζηηο Δεκνηηθέο
Επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο- Απνρέηεπζεο, ν νπνίνο ηόληζε ηελ πιήξε εηνηκόηεηα ηεο
Οκνζπνλδίαο ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε αλάινγσλ έξγσλ, ηελ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ
ΟΕΣΕΕ ζην πιαίζην απηό, ελώ αλαθέξζεθε ζηελ πςειή εμεηδίθεπζε θαη ηελ ζπκβνιή ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηηο ΔΕΤΑ ζηα έξγα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο.
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Σν ζεκαηηθό εξγαζηήξην εμππεξέηεζε ηνπο ζθνπνύο ηνπ θαζώο παξνπζηάζηεθε νιόθιεξν
ην ζρέδην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο, έγηλε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη εκπεηξηώλ γηα ηα
πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αλαδείρηεθαλ ηα θίλεηξα θαη ζεκαληηθά νθέιε από ηε
ζπκκεηνρή ηνπο. Ελζαξξύλζεθε επηπιένλ, ε δηαδηθαζία δηαιόγνπ θαη δηαηύπσζεο ηδεώλ γηα
ηελ πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο.
Σν εξγαζηήξην παξαθνινύζεζαλ εθαηνληάδεο ελδηαθεξόκελνη, ηόζν κέζσ ηεο πιαηθόξκαο
zoom όζν θαη κέζσ ηεο δσληαλήο αλακεηάδνζεο από ηελ ζειίδαο ηεο ΟΕΣΕΕ ζην
facebook, ελώ αξθεηνί ήηαλ εθείλνη πνπ έζεζαλ ελδηαθέξνπζεο εξσηήζεηο πξνο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζην πάλει.
Γηα ην Δ ηεο Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.
Ο Πξόεδξνο

ΑΝΔΡΕΑ ΣΟΪΜΕΝΙΔΗ

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο

*

*

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΡΙΣΩΣΑΚΗ

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 2014-2020»
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