Συμμετοχή στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «ΟΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ».
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών
Οργανώσεων ΠΑΝΔΟΙΚΟ, σε συνεργασία με την Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος ΚΕΔΕ με
θέμα «ΟΤΑ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» που πραγματοποιήθηκε στην Σκιάθο 2022/09/2013 με την λειτουργική και οργανωτική συμμετοχή του ΣΥΔΕΣΥΣ.
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν: Η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων συνεργασίας
μεταξύ των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, των ΟΤΑ και των οικολογικών
οργανώσεων, για την οργάνωση και διαχείριση των αστικών και μη αποβλήτων, του πεδίου
εφαρμογής των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
Στο Συνέδριο αναδείχθηκαν τα θέματα της διαχείρισης και ανακύκλωσης των αστικών και
βιομηχανικών στερεών αποβλήτων, τα οποία αποτελούν ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα
περιβαλλοντικής ευθύνης για κάθε πολίτη, για τις οικολογικές οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και βεβαίως την
Πολιτεία.
Στο Συνέδριο αναδείχτηκε η σταθερή απόφαση των συμμετασχόντων για την υποστήριξη των
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και την άρση των εμποδίων και των στρεβλώσεων στη
λειτουργία τους. Επίσης η διασφάλιση ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της ΚΕΔΕ,
των οικολογικών οργανώσεων, των Συστημάτων, των υπόχρεων παραγωγών, των Φορέων
Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και της πολιτείας για την προώθηση της
εναλλακτικής διαχείρισης.
Στο Συνέδριο πήραν μέρος Δήμαρχοι και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
οργανισμών της Τ.Α., Σύμβουλοι Ανάπτυξης των ΠΕΔ, στελέχη των ΦοΔΣΑ, και φορείς που
σχετίζονται με το περιβάλλον, Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης καθώς και οικολογικές
οργανώσεις και φορείς και πολίτες της Σκιάθου.
Κατά γενική ομολογία οι εισηγήσεις, η συζήτηση και ο προβληματισμός ήταν πολύ υψηλού
επιπέδου και οι σύνεδροι σχημάτισαν πολύ καλή εικόνα για το μεγάλο ζήτημα της
ανακύκλωσης στην Ελλάδα.
Στόχος του Συνεδρίου, ο οποίος επιτεύχθηκε, ήταν να φέρει σε επαφή την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και τις οικολογικές οργανώσεις.
Εκ μέρους του ΣΥΔΕΣΥΣ παρευρέθηκε ο Γεν. Δ/ντης κ. Ηρακλής Βονδικάκης, ο οποίος ήτο και
προσκεκλημένος εισηγητής, αλλά και μέλος της οργανωτικής επιτροπής, παρουσιάζοντας τόσο
το σκοπό του ΣΥΔΕΣΥΣ όσο και τα προβλήματα στην διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών
οχημάτων και βιομηχανίας.

