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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δελτίο Τύπου
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΕ Κ. ΜΙΧΑΛΟ
Έκκληση προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και την ΠΟΕ - ΟΤΑ
απευθύνει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, προκειμένου να λήξουν οι κινητοποιήσεις για το θέμα των
συμβασιούχων των Δήμων που εργάζονται στην καθαριότητα.
Όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος πρέπει να επιδειχθεί πνεύμα συνεργασίας και
αλληλοκατανόησης, γιατί μία απεργία διαρκείας θα δώσει τη χαριστική βολή στην
αγορά σε μια περίοδο που λόγω του τουρισμού υπήρχε ελπίδα ανάκαμψης. Ο
επιχειρηματικός κόσμος καλεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και τους
εκπροσώπους των εργαζομένων να καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι του διαλόγου και
να βρεθεί άμεσα λύση.
Αναμφισβήτητα, το δικαίωμα των εργαζομένων να διαμαρτύρονται και να
κινητοποιούνται, όταν πιστεύουν ότι θίγονται τα δικαιώματά τους, είναι απόλυτα
σεβαστό. Σε αυτές τις κρίσιμες, όμως, ώρες είναι αδιανόητο να υπερισχύουν τα
συντεχνιακά συμφέροντα. Όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα
εμπόδια που εξασθενίζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας περιορίζοντας τις
διεκδικήσεις μας. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θα πρέπει να καθίσει εκ νέου
άμεσα στο τραπέζι του διαλόγου, προκειμένου μέσα στο πλαίσιο των
δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας να ικανοποιήσει δίκαια αιτήματα της
εργασίας.
Κ. Μίχαλος: να αναβαθμιστεί ο ρόλος των επιμελητήριων στους θεσμούς της
εναλλακτικής διαχείρισης και της κυκλικής οικονομίας.
Στο μεταξύ ο πρόεδρος της ΚΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε συνάντηση που είχε με
τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλο, με
αντικείμενο την αναθεώρηση του Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση του
επεσήμανε την ανάγκη να αναβαθμιστεί ο ρόλος των Επιμελητηρίων στους θεσμούς
της εναλλακτικής διαχείρισης και να υπάρξουν κίνητρα για επιχειρηματική ανάπτυξη
στην κυκλική οικονομία.
Ειδικότερα στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, σε συνέχεια πολλών συζητήσεων
και διαβουλεύσεων του Υπουργού με όλους τους ενδιαφερόμενους, ο Πρόεδρος της
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ΚΕΕ είχε την ευκαιρία να επαναλάβει τις προτάσεις της Ένωσης, σε βασικά θέματα
αρχών που πρέπει να καθορίζουν τις δομές και αρχές λειτουργίας όλων των
εμπλεκομένων στην εναλλακτική διαχείριση. Κατέθεσε προτάσεις βελτίωσης του
νομοσχεδίου που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της νομιμότητας
στην εναλλακτική διαχείριση, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν ισονομία και σεβασμό
στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού στην επιχειρηματικότητα. Πρόβαλε την
ανάγκη οι δημόσιες δομές και κυρίως ο ΕΟΑΝ να λειτουργήσουν στο πλαίσιο
κανόνων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ που καθορίζει στόχους, δεσμευτικούς για τη
Διοίκηση, η οποία πρέπει να υποχρεωθεί να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των
εμπλεκομένων και να αξιολογεί τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), με
βάσει συγκεκριμένους ποσοτικούς δείκτες, μακριά από πρακτικές που δημιουργούν
σκιές αυθαιρεσίας. Και ανέδειξε τις ανησυχίες των Συστημάτων για τα οριζόντια
μέτρα που θεσμοθετούνται για τη μετοχική σύνθεση και τα ασυμβίβαστα στα ΣΕΔ,
ζητώντας την επανεξέταση τους με βάσει πραγματικές συνθήκες και αποτελέσματα
που έχουν καταγραφεί έως σήμερα (στα ΣΕΔ), σε συνδυασμό με μοντέλα και
επιτυχημένες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες.
Βασική θέση που αναδείχθηκε ως σημαντικό θέμα και απασχόλησε την συνάντηση
ήταν το αίτημα του Προέδρου της ΚΕΕ να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα τα
Επιμελητήρια να μετέχουν στη μετοχική σύνθεση των ΣΕΔ και οι διεργασίες και τα
Μητρώα της εναλλακτικής διαχείρισης να συνδεθούν με το ΓΕΜΗ, το μόνο έγκυρο
εθνικό μητρώο επιχειρήσεων.
Ο Σ. Φάμελλος από την πλευρά του έδειξε ανοιχτός σε πολλά θέματα στη συζήτηση,
υποστήριξε τον επιμελητηριακό θεσμό, αποδέχτηκε μεγάλο μέρος των προτάσεων
της Ένωσης για περαιτέρω επεξεργασία και είδε θετικά τις προτάσεις της ΚΕΕ για τη
συμμετοχή των Επιμελητηρίων στη μετοχική σύνθεση των ΣΕΔ και τη διασύνδεση με
το ΓΕΜΗ, επιφυλασσόμενος να τα εξετάσει σε βάθος και να επανέλθει για τελικές
αποφάσεις.
Ο κ. Μίχαλος δήλωσε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της συνάντησης και
τη διαθεσιμότητα της Ένωσης για την εξέλιξη των συζητήσεων και της συνεργασίας
όσο χρειαστεί.
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