Συνάντηση Πατούλη με την
Ειδική Γραμματέα Διαρθρωτικών
Ταμείων για τα απορρίμματα
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης πραγματοποίησε συνάντηση
εργασίας με την Ειδική Γραμματέα Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του
υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ν. Δανδόλου.
Στη συνάντηση μετείχαν επίσης ο εκτελεστικός Γραμματέας της
Περιφέρειας Γ. Σελίμης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής
Προστασίας Β. Κόκκαλης, ο Γ. Γραμματέας ΕΔΣΝΑ Σ. Γιαννούλης
και υπηρεσιακά στελέχη της Διαχειριστικής αρχής της
Περιφέρειας.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των
χρηματοδοτικών εργαλείων για δράσεις ανακύκλωσης και διαλογής
στερεών αποβλήτων στην πηγή, με έμφαση στη διακριτή διαλογή
και αξιοποίηση βιοαποβλήτων από τους Δήμους.

Γ. Πατούλης: Το επόμενο διάστημα θα παρουσιάσουμε
το σχέδιο μας για την αποτελεσματική διαχείριση
των απορριμμάτων»
Ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε το ζήτημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων «εθνική υπόθεση» και επισήμανε ότι η νέα Διοίκηση
θα διαφυλάξει την εικόνα της Αττικής και θα δώσει λύσεις, με
υπευθυνότητα, ειλικρινή συνεργασία, σχέδιο και συνέπεια.
«Δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο. Είναι επιβεβλημένη η
ανάγκη ενίσχυσης των απαιτούμενων πόρων προκειμένου να
εφαρμόσουμε σε συνεργασία με τους Δήμους ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο θα δίνει έμφαση στην
ανακύκλωση» ανέφερε και πρόσθεσε ότι το επόμενο διάστημα θα
παρουσιαστεί αναλυτικά όλο το σχέδιο της Περιφέρειας, πάνω στο
οποίο θα γίνει διάλογος με τη συμμετοχή των Δήμων, ειδικών
εμπειρογνωμόνων αλλά και απλών πολιτών.

«Αιρετοί και κεντρική διοίκηση θα πρέπει να συνεργαστούν με
κεντρικό στόχο τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που
θάβονται με την ταυτόχρονη αύξηση του όγκου των ανακυκλώσιμων
υλικών» ανέφερε.
Παράλληλα υπογράμμισε πως θα ξεκινήσουν άμεσα στοχευμένες
καμπάνιες ενημέρωσης-συμπεριλαμβανομένων και εκπαιδευτικών
σεμιναρίων σε σχολεία- και ευαισθητοποίησης των κατοίκων της
Αττικής, η συμμετοχή των οποίων στην προσπάθεια αυτή, όπως
τόνισε, είναι απαραίτητη.
«Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την υγεία των παιδιών μας,
το περιβάλλον, την εθνική ανάπτυξη. Η ανακύκλωση πρέπει να
γίνει συνείδηση για όλους τους πολίτες. Κανείς δεν πρέπει να
είναι αμέτοχος», σημείωσε.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η επίσπευση των
διαδικασιών για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, που θα
βοηθήσουν την Περιφέρεια να υλοποιήσει αποτελεσματικά το
ολοκληρωμένο σχέδιο της για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Από την πλευρά της η κα. Δανδόλου αναγνώρισε την κρισιμότητα
του ζητήματος και διαμήνυσε στον Περιφερειάρχη ότι θα έχει την
απαιτούμενη στήριξη με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών
υλοποίησης του σχεδίου της Περιφέρειας όσο και τη διασφάλιση
της χρηματοδότησης από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών
Ταμείων.

