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Κυρίες και κύριοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων παρά την
κρίση,

παρά

τα

προβλήματα,

παρά

τις

καθυστερήσεις,

πρέπει

να

αναγνωρίσουμε ότι γίνεται μια αρκετά σοβαρή προσπάθεια στην Ελλάδα.
Και από το κράτος και από τις περισσότερες τουλάχιστον
περιφερειακές και τοπικές Αρχές. Το στοίχημα όλων μας, είναι και πρέπει να
είναι η Ελλάδα από ουραγός στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει όχι πρωτοπόρος γιατί θα είναι εξαιρετικά
δύσκολο, αλλά ένα θετικό παράδειγμα αλλαγής νοοτροπίας.
Όχι μόνο διότι θα πρέπει να συμμορφωθούμε με το κοινοτικό
Δίκαιο και θα πρέπει να αποφύγουμε καταδίκες από το Δικαστήριο των
ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι
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το λιγότερο. Το πιο σημαντικό είναι διότι με την αλλαγή της νοοτροπίας με ένα
νέο υπόδειγμα αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού θα έχουμε πολλές θετικές
συνέπειες στον τόπο μας, στην κοινωνία, στην οικονομία.
Η σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων είναι κομβικής
σημασίας διότι πρώτα απ' όλα είναι ζήτημα πολιτισμού, είναι ζήτημα
περιβάλλοντος, είναι ζήτημα ποιότητας ζωής. Διότι καθένας μας δυστυχώς
γνωρίζει από την καθημερινά του τα προβλήματα που βιώνουμε από τον
άναρχο τρόπο διαχείρισης.
Δεύτερον είναι θέμα, το οποίο συνδέεται με την απορρόφηση
των κοινοτικών πόρων. Έχουμε στην άκρη κοινοτικά κονδύλια γι' αυτό το
ζήτημα και τα κονδύλια αυτά φυσικά πρέπει να τα απορροφήσουμε.
Τρίτον, είναι και θέμα ανάπτυξης. Διότι συνδέεται με τον
τουρισμό,

διότι

δημιουργεί

θέσεις

απασχόλησης

στις

νέες

μορφές

ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων και διότι οι ελληνικές
επιχειρήσεις αποκτούν μια πολύτιμη τεχνογνωσία που τις καθιστά διεθνώς
ανταγωνιστικές στον τομέα αυτό.
Ως

Υπουργείο

Ανάπτυξης

συμμετέχουμε

ενεργά

στην

προσπάθεια μαζί με όλους τους άλλους συναρμόδιους φορείς ώστε να
αντιμετωπίσουμε το ζήτημα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βεβαίως εμείς είμαστε ο
τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο θεσμικό
πλαίσιο και σίγουρα έχουν γίνει βήματα ουσιαστικά προς αυτή την
κατεύθυνση.
Θα πρέπει να έχουν λυθεί τα ζητήματα της χωροθέτησης, θα
πρέπει να υπάρχει βούληση από τις Περιφέρειες και τους Δήμους και προς
αυτή την κατεύθυνση έχουμε θετικά δείγματα και στο τέλος ερχόμαστε εμείς
εάν τα υπόλοιπα έχουν αντιμετωπιστεί για να χρηματοδοτήσουμε είτε μέσω
του ΕΣΠΑ αυτού καθαυτού, είτε με μέθοδο της σύμπραξης του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, που είναι και ο κανόνας την τελευταία περίοδο.
Αυτή τη στιγμή εξελίσσονται 12 διαφορετικά έργα ΣΔΙΤ σε όλη τη
χώρα,

που

αφορούν

τη

σύγχρονη

ολοκληρωμένη

διαχείριση

των

απορριμμάτων. Έργα, τα οποία καλύπτουν ήδη ένα ποσοστό το οποίο
ξεπερνάει το 40% της επικράτειας και το 55% του πληθυσμού σε όλη τη
χώρα.
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Επιτρέψτε μου να σταθώ ιδίως στη μέθοδο ΣΔΙΤ διότι δίνει
προστιθέμενη αξία σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί δίνει προστιθέμενη αξία; Το
δημόσιο δεν περιορίζεται στο να κατασκευάζει απλώς τα έργα, έτσι θα
συνέβαινε εάν παίρναμε κονδύλια από το ΕΣΠΑ και απλώς κατασκευάζαμε
ένα δημόσιο έργο.
Επιπλέον το δημόσιο στην πραγματικότητα προμηθεύεται και
υπηρεσίες. Οι ανάδοχοι δεν είναι απλά και μόνο κατασκευαστές, αλλά
λειτουργούν τα έργα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με συνολική ευθύνη για
όλο το διάστημα ζωής του έργου. Έτσι εξασφαλίζεται τόσο η καλή κατασκευή
των μονάδων, όσο και η σωστή λειτουργία τους χωρίς δυσχέρειες και
επιπλοκές για το δημόσιο, που διατηρεί φυσικά ένα ισχυρό εποπτικό ρόλο.
Παράλληλα όμως πέρα από αυτό η

μέθοδος ΣΔΙΤ είναι

σημαντική διότι μαζί με τα κεφάλαια του δημοσίου από το ΕΣΠΑ, κινητοποιεί
και ιδιωτικά κεφάλαια. Άρα στην ουσία έχουμε ιδιωτικές επενδύσεις που
σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ για να αντιμετωπίσουμε την
ύφεση και την ανεργία.
Η μέθοδος ΣΔΙΤ επομένως είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και ήδη
έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια για ένα σύγχρονο
σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων.
Να

σας

πω

πιο

συγκεκριμένα.

Πρώτα

απ'

όλα

στην

Πελοπόννησο, στη Δυτική Μακεδονία και στις Σέρρες έχουμε ήδη αναδόχους,
έχουν αναδειχθεί οι ανάδοχοι και προχωρούν στην κατασκευή των έργων.
Δεύτερον. Το έργο της Δυτικής Μακεδονίας έλαβε διεθνή
διάκριση από το περιοδικό «World Finance» ως το καλύτερο για το 2013 στον
τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλη την Ευρώπη.
Τρίτον, στην Περιφέρεια της Αττικής είμαστε στην τελική ευθεία
θέλω να πιστεύω για την ανάδειξη αναδόχων και στέκομαι στην Περιφέρεια
Αττικής διότι το 1/3 του πληθυσμού της χώρας είναι σε αυτή την Περιφέρεια
και παράλληλα προχωρούν τα έργα και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν η
τελευταία που εντάχθηκε σε αυτά τα έργα ΣΔΙΤ και χτες που ήμουν στην
Περιφέρεια Ηπείρου χάρηκα που είδα ότι το έργο εξελίσσεται γρήγορα και
είναι θέμα λίγου χρόνου θέλω να πιστεύω η ανάδειξη αναδόχου και εκεί.
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Στόχος είναι σε δύο – δυόμιση χρόνια το 2016 οι μονάδες να
βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία πια και αυτό θα είναι μια καινούργια εικόνα
για τη χώρα μας. Αυτό είναι το στοίχημα για όλους μας, τα συναρμόδια
Υπουργεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, το
Υπουργείο Ανάπτυξης, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, φορείς, αναδόχους και
πολίτες. Στέκομαι στο τελευταίο διότι αυτή η υπόθεση τελικά αφορά πάνω απ'
όλα την κοινωνία, τον καθένα από εμάς, αφορά τη ζωή μας, την
καθημερινότητα μας, την ποιότητα της ζωής μας, τον πολιτισμό μας.
Χαίρομαι που έχουμε ξεπεράσει αρκετές δυσκολίες και χαίρομαι
για τη δέσμευση των περισσότερων τουλάχιστον να συνεχίσουμε προς αυτή
την κατεύθυνση, διότι αντιλαμβανόμαστε ολοένα και περισσότερο σε αυτό τον
τόπο την προστιθέμενη αξία αυτής της προσπάθειας. Προστιθέμενη αξία όχι
για τις Βρυξέλλες. Προστιθέμενη αξία για τον καθένα και την καθεμιά από
εμάς.
Τα

έργα

αυτά

σχεδιάζονται

με

τις

πλέον

σύγχρονες

προδιαγραφές και πέρα από την πρακτική τους αξία έχουν κι ένα ακόμη
ιδιαίτερο συμβολισμό για την περίοδο που διανύουμε. Αποδεικνύουν πως η
Ελλάδα, παρά την κρίση, δεν το βάζει κάτω. Αντιμετωπίζει παθογένειες του
παρελθόντος, προχωρεί δυναμικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, διαμορφώνει μια
καινούργια εικόνα διεθνώς.
Αυτή είναι η κατάσταση. Επειδή μπορώ να κάνω τις συγκρίσεις,
πιστέψτε με ότι στους 18-19 μήνες που βρισκόμαστε στη θέση που σήμερα
βρισκόμαστε, έχει γίνει συγκεκριμένη πρόοδος και αυτό που θέλω να
δεσμευτώ είναι ότι από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε με την ίδια θέληση
και την ίδια πίστη έτσι ώστε να γίνουν κι άλλα βήματα μπροστά.
Και αυτό που θέλω να ευχηθώ από την άλλη πλευρά είναι ότι
και οι βραδυπορούντες μεταξύ μας και αυτοί που εξακολουθούν να έχουν
κάποιες αμφιβολίες και αυτοί που εξακολουθούν να έχουν κάποιες
προκαταλήψεις για το συγκεκριμένο θέμα, θα ξεπεράσουν τις αναστολές τους,
θα ξεπεράσουν τις ενστάσεις τους, θα ξεπεράσουν τους δογματισμούς τους,
έτσι ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στο πυρήνα της Ευρώπης σε σχέση με το
κρίσιμο αυτό θέμα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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