
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑ

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στα Χανιά  εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κρήτης  κ. Σεραφείμ Τσόκα ο οποίος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 
του δεν μπορεί  να παρευρεθεί  στην  3η Πανελλήνια  Σύνοδο Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων και απευθύνει τον παρακάτω χαιρετισμό:

Κύριες και κύριοι,

Η  σημερινή   συνάντηση  είναι  εξαιρετικά  σημαντική  για  το  μέλλον  της 
διαχείρισης  των  στερεών  αποβλήτων  στην  Ελλάδα.  Οι  Φο.Δ.Σ.Α.  τους 
οποίους  εκπροσωπείτε,  καλούνται  πλέον  να  σχεδιάσουν,  να  υλοποιήσουν 
τους  στόχους  των  Περιφερειακών  Σχεδιασμών  και  να  λειτουργήσουν  τις 
υποδομές για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων ως αμιγώς δημοτικές 
επιχειρήσεις ΑΕ ή ως σύνδεσμοι, για μια βιώσιμη, ολοκληρωμένη διαχείριση 
στον τόπο μας. 

Ο συμβολισμός της ενίσχυσης της συνόδου των Φο.Δ.Σ.Α. στα Χανιά είναι 
σίγουρα χαρακτηριστικός καθώς έχει ενταχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, της Περιφέρειας Κρήτης, της Ν.Α. Χανίων και της ΤΕΔΚ Χανίων 
αναδεικνύοντας την ευαισθησία των θεσμικών παραγόντων προς όλους εσάς.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών με τολμηρές αποφάσεις έχουν 
θεσμοθετήσει και ενισχύουν τον ρόλο των Φο.Δ.Σ.Α. ώστε η χώρα μας να βγει 
από το τέλμα και να αποκτήσει σύγχρονα χαρακτηριστικά και αντανακλαστικά 
στα θέματα των απορριμμάτων.

Ο Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, ο νέος 
κώδικας Δήμων και κοινοτήτων Ν.3463/06, το άρθρο 30 του Ν.3536/07 και η 
ΚΥΑ  2527/2009  για  τους  Φο.Δ.Σ.Α.,  αποτελούν  τολμηρές  και  θαρραλέες 
πολιτικές πράξεις που φιλοδοξούν να αλλάξουν οριστικά και αμετάκλητα το 
τοπίο, ενώ συγκεντρώνουν την αποδοχή των συμμετεχόντων.

Στην Περιφέρεια Κρήτης αντίστοιχα έχουν γίνει σημαντικά βήματα, μπορούμε 
να  ισχυριστούμε  ότι  κατέχουμε  ένα  ενεργητικό  ρόλο  στα  τεκτενόμενα, 
παρέχοντας  τις  προϋποθέσεις  για  να  αναλάβουν  δράση  οι  Φο.Δ.Σ.Α.  της 
Κρήτης  φροντίζοντας  σε  κάθε  περίπτωση  να  υπάρχει  ένας  επίκαιρος  και 
λειτουργικός  Περιφερειακός  Σχεδιασμός  με  σαφείς  στόχους  και  επιδιώξεις. 
Φροντίζουμε για  να ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα έργα,  για να δώσουμε 
οριστικές λύσεις στο ακανθώδες πρόβλημα των απορριμμάτων με σεβασμό 
στο περιβάλλον και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού 
μας. 

Να συγχαρώ τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. για το έργο και την προσπάθεια που καταβάλλει. 
Να ευχηθώ σε  όλους  τους  Φορείς  καλή επιτυχία  στο  δύσκολο έργο τους. 
Εύχομαι  η  σύνοδος αυτή να εκπληρώσει  τους στόχους που έχει  θέσει,  τα 
συμπεράσματα της οποίας θα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 


