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Καλησπέρα καταρχήν, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ξέρετε τα κυβερνητικά στελέχη όταν 

πηγαίνουν σε τέτοιου είδους συναντήσεις, λένε τι ωραία τα έχουν κάνει μέχρι τώρα. Το ‘κανα κι 

εγώ σε άλλες. Γιατί όντως τα ‘χουμε κάνει ωραία. Εδώ, όμως, με παρρησία είπα ότι κάτι μας 

λείπει. Όχι ότι δεν προσπαθήσαμε, προσπαθήσαμε. Και με τον Ν.4685 με τον οποίο 

προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τα ανεξέλεγκτα μπάζα -που εν τέλει δεν αντιμετωπίσαμε, 

γιατί είπα πριν ότι έχουμε μπάζα στα ρέματα στα βουνά, αλλά έχουμε και στους δρόμους. 

Έχουμε μπάζα στο δρόμο που φτιάχνεται ή ανακαινίζεται μια οικοδομή και τα ‘χουμε εκεί πέρα 

και τα κοιτάμε. Εμείς με το Ν.4685, πήγαμε και δώσαμε τη δυνατότητα στους δήμους να έχουν 

πρόσβαση στις άδειες και στις εργασίες μικρής κλίμακας που βγαίνουν. Άρα ένας επιμελής 

δήμος μπορεί πράγματι να βρει ποιος τα ‘χει ρίξει. Ναι, αλλά αν αυτός δεν έχει βγάλει άδεια 

μικρής κλίμακας, τι κάνουμε; Κάναμε και κάποιες προσπάθειες, τις είπε ο Γιάννης 

Παπαηλιόπουλος και να ανεβάσουμε το επίπεδο της ποιότητας των ανακυκλωτηρίων, βάζοντας 

τους κάποια standards και κυρίως να βάλουμε ένα ίχνος στον κάδο GPS αλλά και το ποιος είναι.  

Αυτή η νομοθετική προσπάθεια που έγινε είναι ημιτελής. Και είμαι εδώ σήμερα και κάθισα και 

άκουσα, ευθέως σας λέω έγινα πλουσιότερος από αυτά που άκουσα σε γνώσεις, είναι πολύ 

σημαντικό που το Υπουργείο Υποδομών έχει προχωρήσει και στην ομάδα εργασίας, 

προκειμένου όσα υλικά μπορούν να γυρίσουν πίσω μέσα από τα δημόσια έργα να γίνουν, αλλά 

δεν φτάνει. Νιώθω ότι θα πρέπει, και θα κλείσω μ’ αυτό, να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη στο 

μυαλό μας, να κάνουμε έναν ωραίο, ουσιαστικό διάλογο με τα συστήματα, με την επιστημονική 

κοινότητα, με τους συμβούλους, με την βιομηχανία και να βάλουμε ένα στόχο σε ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα, αν όχι να τα διορθώσουμε όλα, εν πάση περιπτώσει να διορθώσουμε 

πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Διότι, και κλείνω με αυτό, αυτά τα οποία είπατε εδώ 

είναι η κοινή λογική. Με κάποιον τρόπο, η δημόσια διοίκηση στη χώρα έχει βεβαίως μεγάλη 

ευθύνη για αυτό, η κοινή λογική δεν αποτυπώνεται ούτε στο θεσμικό πλαίσιο ούτε εν τέλει 

εφαρμόζεται.  

Άρα φεύγω πλουσιότερος, φεύγω με μια δέσμευση απέναντί σας ότι θα το πάρουμε πολύ πολύ 

ζεστά. Τελειώσαμε διάφορες άλλες προτεραιότητες στη διαχείριση των αποβλήτων. Έχουμε 

βάλει τη χώρα σε μια άλλη εποχή, να! Είδατε, δεν απέφυγα τον πειρασμό να πω και τι άλλο 

κάναμε, πράγματι τη βάλαμε σε μία εποχή διαφορετική στις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. 

Θέλουμε να τελειώσουμε και τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε χρηματοδότηση 

των μονάδων αυτών. Εν πάση περιπτώσει αυτό το κομμάτι μάλλον κάπου το έχουμε βάλει σε 

μια σειρά.  

Άρα ναι, δεσμεύομαι, εγώ ως αρμόδιος Γενικός Γραμματέας, άλλα παίρνω το βάρος να πω, 

χωρίς να έχω συνεννοηθεί μαζί του, και του επίσης αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Πέτρου 

Βαρελίδη, ο οποίος είναι στην κυκλική οικονομία, συνεργαζόμαστε κάτι παραπάνω από άψογα 

και θα το πάρουμε ζεστά.  

Αγαπητέ Γιάννη, αγαπητέ Ηλία και αγαπητή Άννα πολύ πολύ σύντομα με δική μας πρωτοβουλία 

θα δούμε και τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε γρήγορα, ούτως ώστε αυτό που παρουσιάζεται ως 

κοινή λογική και ως ανάγκη να γίνει πραγματικά πράξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 


