
3Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ Φο.Δ.Σ.Α.
2-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Χαιρετισμός της Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. κ Θ. Μυλωνάκη

Σεβασμιότατε,  Κύριε  Υπουργέ,  Κύριοι  Βουλευτές,  Κύριε  Γενικέ 
Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Κρήτης,  Κύριε  Νομάρχα,  Κύριε 
Δήμαρχε του Δήμου Χανίων και Πρόεδρε της ΤΕΔΚ, Κύριε Πρύτανη, 
Κύριοι  Δήμαρχοι,  Κύριε  Πρόεδρε  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου 
Δυτικής  Κρήτης,  Κύριοι  Καθηγητές,  Κύριοι  προϊστάμενοι  της 
πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  Κύριε  Πρόεδρε 
του  Εργατικού  Κέντρου,  Κύριε  Πρόεδρε  των  εργαζομένων  της 
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. 

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη τιμή σας υποδέχομαι στην 3η Πανελλήνια Σύνοδο των 
Φο.Δ.Σ.Α,  σ’  αυτή  την  ζωντανή,  επιστημονική,  τεχνολογική 
εκδήλωση. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. επιτρέψτε μου να εκφράσω την 
χαρά  μας  γιατί  βλέπουμε  σήμερα  ένα  λαμπρό  αποτέλεσμα,  μια 
συμμετοχή που ξεπερνά τις προσδοκίες μας. 

Και  είμαστε  όλοι  εδώ.  Όλοι  με  την  έννοια  ότι  είναι  αμφίβολο  να 
υπάρξει σημαντική δράση στον τομέα της διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων στην χώρα μας στην οποία να μην εμπλέκονται πολλοί 
από  τους  παρόντες.  Είμαστε  όλοι  εδώ που  τα  τελευταία  χρόνια 
συμπορευόμαστε και συναγωνιούμε για το γίγνεσθαι της διαχείρισης 
των αποβλήτων στη χώρα μας. 

Μια  διαχείριση,  χαρακτηριστική  περίπτωση  σύγχρονου 
προβλήματος  που  εξελίσσεται  ταχύτατα,  του  οποίου  η  επίλυση 
προϋποθέτει  διεπιστημονική  και  πολυπρισματική  προσέγγιση  και 
συζήτηση. Πολύπλοκο,  πολύμορφο, πολυδιάστατο,  ακανθώδες. Η 
επιστημονική  έρευνα και  η  συνεργασία όλων είναι  επιβεβλημένες 
όπως και η τεκμηρίωση των λύσεων που προτείνονται, παρότι σε 
πολλά θέματα επιστημονικά, αναμφισβήτητη θέση δεν υπάρχει. 



Στόχος  της  συνόδου  μας  είναι  η  ενημέρωση  και  ανταλλαγή 
γνώσεων,  απόψεων,  και  εμπειριών.  Επιδιώκεται  η  κατάθεση 
συγκεκριμένων  πρακτικών  και  προβληματισμών.  Φιλοδοξούμε  να 
αναδείξουμε και να αναλύσουμε σε βάθος θέματα σημαντικά αλλά 
και  εκείνα  που  είναι  αμφιλεγόμενα.  Ευελπιστούμε  ότι  οι 
συμμετέχοντες  θα  βρουν  διεξόδους  αναζήτησης  λύσεων  στα 
προβλήματα  που  τους  απασχολούν  σήμερα.  Ότι  θα  προκύψουν 
ουσιαστικές κριτικές και θα διαμορφωθούν προτάσεις για βιώσιμες 
πολιτικές. 

Προσπαθήσαμε αυτή η σύνοδος να αφορά και να ανήκει σε όλους 
μας. 

Η φετινή μας συνάντηση λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερη χρονική 
στιγμή όπου με τις πρόσφατες θεσμικές ρυθμίσεις ολοκληρώθηκε 
πρακτικά  το  πλαίσιο  συγκρότησης  των  Φορέων  Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων, Φο.Δ.Σ.Α. στη χώρα μας. 

Οι ρυθμίσεις της τελευταίας ΚΥΑ 2527/09 θέτουν υψηλές απαιτήσεις 
για  τη  λειτουργία,  την  επάρκεια  και  την  οργανωτική  δομή  μας. 
Καλούμαστε πλέον να αναλάβουμε δράση, να εξειδικεύσουμε και να 
υλοποιήσουμε  τους  στόχους  των  Περιφερειακών  Σχεδιασμών,  να 
διασφαλίσουμε  ολοκληρωμένη διαχείριση με βάση τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα, να εκπονήσουμε συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, και 
να καλύψουμε το σύνολο των δραστηριοτήτων μας με μια βιώσιμη 
τιμολογιακή πολιτική. 

Δεν  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  ο  ρόλος  μας  είναι  και  δύσκολος  και 
κρίσιμος.  Είναι  κρίσιμος  σε  κάθε  στάδιο  της  αντιμετώπισης  του 
προβλήματος, από τον αρχικό σχεδιασμό ως την τελική υλοποίηση 
της βέλτιστης κάθε φορά, λύσης. 

Είναι κρίσιμος στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών, 
ώστε να γίνουν κοινωνοί των στόχων και των στρατηγικών που θα 
εφαρμοστούν,  της  μεταρρύθμισης  της  σκέψης,  την  ανάπτυξης 
κουλτούρας  ανακύκλωσης,  την  προσαρμογή  της  συμπεριφοράς 
τους σε νέα, φιλικά προς το περιβάλλον πρότυπα. 

Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Θα τα καταφέρουμε. Θα φανούμε 
αντάξιοι των προσδοκιών των πολιτών μας, της πολιτείας που μας 
εμπιστεύεται  αυτό  το  δύσκολο  έργο.  Και  δική  μου  αισιοδοξία 
πηγάζει απ’ αυτό που ζω, που βιώνω και διαπιστώνω καθημερινά.



Υπάρχει  ενθουσιασμός,  θέληση,  επικοινωνία,  διάλογος,  γόνιμη 
συνεργασία, όρεξη για δουλειά, για έργο ποιοτικό και αποδοτικό. Για 
μια  βιώσιμη  διαχείριση  με  δείκτες  επίδοσης  και  απόδοση 
λογαριασμού. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες της σημερινής 
επιτυχίας, 

Το  Υπουργείο  Εσωτερικών  υπό  την  αιγίδα  του  οποίου  λαμβάνει 
χώρα η 3η Πανελλήνια Σύνοδός μας και ιδιαίτερα τον Υφυπουργό κ 
Νάκο, για την αμέριστη συμπαράστασή του και το ενδιαφέρον του. 

Την  Περιφέρεια  Κρήτης,  την  ΤΕΔΚ  Ν.  Χανίων,  την  Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση,  τους  εκλεκτούς  εισηγητές  μας,  για  την  ομόθυμη 
ανταπόκρισή τους, τα στελέχη του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της 
Ελληνικής  Εταιρίας  Τοπικής  Ανάπτυξης  και  Αυτοδιοίκησης,  τον 
εκπρόσωπο της ΚΕΔΚΕ, τον κ Τσοκανή, Πρόεδρο του Δικτύου μας 
για την συνεχή και πολυποίκιλη συμβολή του, τους συνεργάτες μας 
στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α που αφιέρωσαν ατέλειωτες ώρες, τον Πρόεδρο και 
το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Φιλολογικού  Συλλόγου 
«Χρυσόστομος»  για  την  παραχώρηση  της  αίθουσας,  τον  Γιώργο 
Βορρέ, τον εξαίρετο καλλιτέχνη που βοηθά του έργο μας, και που 
ομορφαίνει με τις δημιουργίες του το συνέδριό μας, τους χορηγούς 
και τους υποστηρικτές του συνεδρίου, την ΕΡΤ, τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, που βρίσκονται κοντά μας. 

Και  βέβαια  όλους  εσάς,  τους  φίλους  και  συνεργάτες  από  τη 
Μακεδονία,  την  Θράκη,  τη  Θεσσαλία,  την  Ήπειρο,  τη  Στερεά 
Ελλάδα,  την  Εύβοια,  την  Πελοπόννησο,   τα  νησιά  μας  Ρόδος, 
Κεφαλονιά,  Ζάκυνθος,  Κέρκυρα,  Κρήτη.  Ελπίζουμε  στην  ενεργό 
συμμετοχή  σας,  στην  αμφισβήτησή  σας,  στη  διαφωνία  σας,  στη 
συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους εγκάρδια για τη συνάντηση αυτή. 
Σας ευχαριστώ που αγκαλιάσατε αυτή την προσπάθεια. 

Καλώς Ορίσατε στα Χανιά. 

Και από αυτό τον πνευματικό και πολιτιστικό χώρο της πόλης μας, 
όπου  στεγάζει  το  ιστορικό  Σωματείο  «Χρυσόστομος»  του 
Φιλολογικού Συλλόγου με μια καρποφόρα διαδρομή περισσοτέρων 
των  εκατό  χρόνων  θα  ήθελα  να  στείλουμε  σαν  Δίκτυο  Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων το μήνυμά μας. 



Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες.  Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια,  για 
ολιγωρίες,  για  καθυστερήσεις  και  οπισθοδρομήσεις.  Θα  είμαστε 
πρωταγωνιστές της προσπάθειας για μια διαφορετική Ελλάδα στο 
πρόβλημα  της  διαχείρισης  των  απορριμμάτων.  Θα  παίρνουμε 
πρωτοβουλίες, θα σχεδιάζουμε, θα απαιτούμε γιατί θα μπορούμε. 


