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Χαιρετισμός 

 

Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κυρία Μίχου εσάς και την ΑΝΑΚΕΜ, κύριε  Γενικέ 

Γραμματέα αγαπητέ φίλε Μανώλη Γραφάκο, κυρίες και κύριοι.  

Ο προβληματισμός που πριν από λίγο είπε ο κος Γραφάκος, τι γίνεται με τα μπάζα, είναι αυτός 

ο οποίος πρέπει να απαντηθεί, αν και το σημερινό θέμα είναι κάτι περισσότερο από αυτό, 

είναι τι γίνονται μετά τα μπάζα. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με δύο θέματα, το πρώτο είναι 

γιατί ακόμα υπάρχουν ανοιχτές χωματερές και δεν μιλάω με στερεά οικιακά απόβλητα ή 

προσομοιάζοντας τα οικιακά, αλλά μιλάω για υπολείμματα κατασκευών, εκσκαφών και 

κατεδαφίσεων. Γιατί πέφτουν μέσα στα ρέματα, γιατί πέφτουν κάτω από γέφυρες, γιατί 

πέφτουν και κρύβονται όλα αυτά και δεν αξιοποιούνται. Παράλληλα ενώ, όπως είπε ο κος 

Γραφάκος, ο πρόσφατος νόμος έχει βάλει αρκετές δικλείδες ασφαλείας, ενώ  παίρνουν όλοι 

οι εργολάβοι που κάνουν μια κατασκευή και μιλάω σε μικρά ιδιωτικά έργα, τη συγκεκριμένη 

βεβαίωση από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, αυτό παραμένει μόνο μια 

βεβαίωση για να προχωρήσει το έργο και δεν γίνεται κάτι παραπέρα. Αυτός είναι ο 

μεγαλύτερος προβληματισμός που έχουμε. Θα σας το πω και πιο απλά. Υπάρχουν συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης που μοιράζουν χαρτιά χωρίς να κάνουν ανακύκλωση. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα το ξέρει και το Υπουργείο, κύριε Γενικέ, είναι αυτό το οποίο πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε. Το δεύτερο είναι ότι τα υλικά τα οποία προέρχονται από τις κατεδαφίσεις 

και τις κατασκευές, θα πρέπει να ανακυκλώνονται και να ξαναγυρίζουν πάλι στη διαδικασία, 

την παραγωγική. Σίγουρα γι’ αυτό το θέμα έχετε να πείτε πολλά περισσότερα σε λίγο και ξέρω 

ότι και η εισήγηση που θα κάνει η κυρία Τζαρούχη, Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης 

του ΕΟΑΝ, η οποία είναι και πιο σχετική από όλους μας καθότι γεωλόγος, θα δώσει αρκετές 

απαντήσεις.  

Κλείνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό, οφείλω  να πω ότι αυτά τα δύο χρόνια που είμαι 

στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης είτε στην αρχή ως πρόεδρος είτε τώρα ως Διευθύνων 

Σύμβουλος, έχω να πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια. Το Υπουργείο έχει κάνει αυτό που 

έπρεπε να έχει κάνει. Από τις εταιρείες τις κατασκευαστικές, καταρχήν τις μικροκατασκευές, 

αλλά και τους ιδιώτες που κάνουν μετασκευές στα σπίτια, έχουμε τα παράπονα.  

Για την ΑΝΑΚΕΜ έχω να πω ότι έχει προχωρήσει πάρα πολλά βήματα αυτά τα δύο χρόνια, 

αλλά υποκλίνομαι και συγχαίρω και ευχαριστώ γιατί έκανε τρεις σημαντικές προσφορές. Η 

μία ήτανε στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που πήρε αναπνευστήρες την περίοδο της 

πανδημίας. Η δεύτερη είναι που έκανε καθαρισμούς σε πολλούς δημόσιους χώρους, κυρίως 

στη Βόρεια Ελλάδα και η τρίτη ήταν η βοήθεια που έδωσε στους πυρόπληκτους της Βόρειας 

Εύβοιας. Θα ήθελα όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και όχι μόνο των 

κατασκευών και κατεδαφίσεων να έχουν ένα ανάλογο κοινωνικό πρόσωπο.  

Συγχαρητήρια γι’ αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει κυρία Μίχου και ελπίζω σύντομα να 

βρούμε βεβαίως και απαντήσεις στα ζητούμενα που βάζετε στο σημερινό εργαστήριο.  

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. 


