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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά, 

πραγµατοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ τεχνική σύσκεψη για την προώθηση της 

υλοποίησης έργων στερεών αποβλήτων του ΠΕΣ∆Α, και εξασφαλίστηκε επιπλέον 

χρηµατοδότηση για ώριµα έργα. 

 

Η συνάντηση του Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά µε την ΠΕ∆, που πραγµατοποιήθηκε 

στη Λαµία στις 6 Μαρτίου, είχε ως συνέχεια τεχνική σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 

& Κλιµατικής Αλλαγής, που έγινε σήµερα 7 Μαρτίου, µε τη συµµετοχή του Γενικού 

Γραµµατέα του Υπουργείου, του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, του Προέδρου της ΠΕ∆, ∆ηµάρχων της Περιφέρειας και εκπροσώπων των 

ΦΟ∆ΣΑ, καθώς και στελεχών του ΥΠΕΚΑ και τουΥπουργείου Εσωτερικών, και των 

∆ιαχειριστικών Αρχών του ΕΠΠΕΡΑΑ και του Προγράµµατος της Στερεάς Ελλάδας. 

 

Αντικείµενο της σύσκεψης ήταν η δροµολόγηση της ωρίµανσης και της υλοποίησης 

σηµαντικών υποδοµών που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Στερεάς Ελλάδας.  

 

Αποτέλεσµα της σηµερινής συνάντησης ήταν η διαµόρφωση κλίµατος σύνθεσης για συνολική 

λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας και η απόκτηση συναντίληψης 

για τα έργα που είναι σκόπιµο και εφικτό να υλοποιηθούν την τρέχουσα προγραµµατική 

περίοδο. 

 



Ακόµα, συζητήθηκε η δυνατότητα χρηµατοδότησης µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων 

(ΜΕΑ) και υπήρξε δέσµευση από το ΥΠΕΚΑ για την επιπλέον χρηµατοδότηση των ώριµων 

έργων που θα υποβληθούν από τους δικαιούχους. 

 

«Εποικοδοµητική και συνθετική» χαρακτηρίζει τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος 

Περγαντάς, επισηµαίνοντας «Μετά από τις πρωτοβουλίες µας για ένα διήµερο συναντήσεων 

µε την ΠΕ∆ της Στερεάς Ελλάδας και τους κεντρικούς φορείς έχουµε θεµελιώσει τις βασικές 

κατευθύνσεις για να επιταχυνθεί η υλοποίηση του ΠΕΣ∆Α, µε στόχο να επιλυθούν τα 

προβλήµατα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ήδη, εµείς ως Περιφέρεια, 

αξιοποιούµε το ΕΣΠΑ και αυτή την εποχή αξιολογούνται προς ένταξη προτάσεις ΧΑ∆Α, ΣΜΑ 

και ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ. ∆εσµευόµαστε ότι θα χρηµατοδοτήσουµε όλες τις ώριµες προτάσεις και 

µάλιστα θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό γεγονός την ανταπόκριση του ΥΠΕΚΑ και τη δέσµευσή 

του για επιπλέον χρηµατοδότηση.  

Πρόθεσή µας είναι να συνδράµουµε τους φορείς για έργα διαχείρισης απορριµµάτων τόσο σε 

επίπεδο χρηµατοδότησης, όσο και σε επίπεδο τροποποίησης του ΠΕΣ∆Α εάν και εφόσον 

απαιτηθεί. 

Τα χρονικά περιθώρια είναι δεσµευτικά και θα πρέπει όλοι να συντονίσουµε και να εντείνουµε 

τις προσπάθειές µας, έτσι ώστε από αυτή τη διαδικασία να υλοποιηθούν τα αναγκαία έργα 

διαχείρισης απορριµµάτων στη Στερεά Ελλάδα. 

Από την πλευρά µας, θα συνεχίσουµε τη συνεργασία µας και θα είµαστε σε διαρκή επαφή µε 

όλους τους φορείς για την έγκαιρη και εµπρόθεσµη υλοποίηση όσων έχουµε συµφωνήσει». 
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