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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21.11.2019, ζηελ Αζήλα, ζηα γξαθεία ηνπ
Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο ζπλάληεζε εξγαζίαο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο θαη Υδάησλ, θνπ Κσλζηαληίλνπ Αξαβώζε, κε εθπξνζώπνπο ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηνπ ΠΑΣΕΠΠΕ.
Καηά ηελ δηάξθεηά ηεο, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ αλέιπζε δηεμνδηθά ηα ζνβαξά
πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Πεξηβαιινληηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, θάλνληαο εθηελή
αλαθνξά ζε ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηνπο θαζώο θαη πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ
κεηάβαζε ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία.

Σηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ κία επξεία γθάκα ζεκάησλ όπσο:
- Πεπιβαλλονηικέρ Επιθεωπήζειρ
- Αναβάθμιζη Ηλεκηπονικού Μηηπώος Αποβλήηων (ΗΜΑ)
- ΚΥΑ για ηην επανασπηζιμοποίηζη επεξεπγαζμένηρ ιλύορ
- ΚΥΑ για ηην διάθεζη ςγπών αποβλήηων

- Σςναποηέθπωζη ειζαγόμενων αποβλήηων
- Εξοπθολογιζμόρ ηος ηπόπος λειηοςπγίαρ ΦΥΤΥ
- Τέλορ ηαθήρ και ενεπγειακή αξιοποίηζη
- Φπήζη κόμποζη ηύπος Α
- Επεξεπγαζία ςγπών αποβλήηων
- Έγκπιζη Πεπιβαλλονηικών Όπων (ΑΕΠΟ) – Λειηοςπγία/ Εθαπμογή ηος ΗΠΜ
- Σύζηημα δημοππάηηζηρ Πεπιβαλλονηικών Έπγων
- Σςμβοςλεςηικέρ Υπηπεζίερ και ζςνεπγαζία ηος Σςνδέζμος με ηο ΥΠΕΝ
Καζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαληήζεσο ππήξρε επνηθνδνκεηηθόο δηάινγνο, εθθξάζηεθαλ
απόςεηο θαζώο θαη πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγνύληαη ζην θιάδν ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ο Γ.Γ. Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Υδάησλ, θνο Αξαβώζεο, αλαγλώξηζε ζε πνιιά από ηα
παξαπάλσ ζέκαηα ηελ αλαγθαηόηεηα αλάιεςεο απαξαίηεησλ πξσηνβνπιηώλ, ελώ ελεκέξσζε
θαη ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ καο γηα πιήζνο ελεξγεηώλ πνπ έρεη ήδε
δξνκνινγήζεη. Δεδνκέλνπ ηεο ζεηείαο ηνπ θνπ Αξαβώζε ζην παξειζόλ σο πξνέδξνπ ηνπ
ΠΑΣΕΠΠΕ ζεσξνύκε βεβαία ηελ ζηελή ζπλεξγαζία κε ζηόρν ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ
πξνηάζεσλ πνπ θαηέζεζε ην Δ.Σ. ηνπ ΠΑΣΕΠΠΕ, ζηα επόκελα λνκνζρέδηα ηα νπνία
εηνηκάδνληαη ζην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο, κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηνπ
πθηζηάκελνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ.
Ταπηόρξνλα ζπλερίδεηαη κηα ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε ζεζκηθνύο θνξείο ζηηο νπνίεο ν Σύλδεζκνο
ζα επηδηώμεη ηελ εμεύξεζε απνηειεζκαηηθώλ ιύζεσλ ζηα ρξόληα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ.
Ο Σύλδεζκόο καο επραξηζηεί ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Υδάησλ γηα
ηνλ ρξόλν πνπ δηέζεζε, γηα ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ηα δεηήκαηα ηνπ θιάδνπ θαη ηελ
ζπλερή πξνζπάζεηά ηνπ λα δηεπζεηεζνύλ πνιιά από ηα πξνβιήκαηα πνπ άπηνληαη ζην
πεξηβάιινλ θαη ηελ θπθιηθή νηθνλνκία.

