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Ενημεπωηικό Σημείωμα   

 

Δημιοςπγία θοπέα ςποζηήπιξηρ ηηρ διασείπιζηρ και ςλοποίηζηρ έπγων επεξεπγαζίαρ 

και διάθεζηρ ςγπών και ζηεπεών αποβλήηων  

 

Με βάζε ηελ έσο ζήκεξα εκπεηξία, κε θαηάιιειε αιιαγή ζε νξγαλσηηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο 

πξαθηηθέο, κπνξνύλ λα επηιπζνύλ ζπληνκόηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα ηα πξνβιήκαηα 

επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο πγξώλ θαη ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη, θπξίσο, ηα πξνβιήκαηα 

έιιεηςεο εληαίαο ζηξαηεγηθήο θαη ζπληνληζκνύ αιιά θαη πνιπδηάζπαζεο ησλ αξκνδηνηήησλ, 

ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ εκπιέθεηαη ζηνλ ζρεδηαζκό, ηελ 

πινπνίεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ απηώλ.  

 

Τν ζπληνληζκό θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπλόινπ ησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απηώλ ζα κπνξνύζε λα αλαιάβεη έλαο εμεηδηθεπκέλνο εληαίνο θνξέαο ππό ηε 

κνξθή Α.Ε. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, κε κεηνρηθό θεθάιαην πνπ ζα θάιππηε 

εμ νινθιήξνπ ην ειιεληθό Δεκόζην θαη κε έζνδα πξνεξρόκελα θπξίσο από αληαπνδνηηθνύο 

πόξνπο. Ιεξαξρώληαο ηηο αλάγθεο, αξρηθά, ζα επηθεληξσζεί ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε 

ησλ έξγσλ θαη, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ζα κεηαηνπηζηεί ζηαδηαθά πξνο ηελ ππνζηήξημε 

ησλ θνξέσλ ζε ζέκαηα αλαβάζκηζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρνπζώλ 

θαη ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη ηε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ. Δειαδή, ζα 

παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο κε ηε ζπζηεκαηηθή ππνβνήζεζε, παξαθνινύζεζε θαη 

θαζνδήγεζε ησλ θνξέσλ ρσξίο, βεβαίσο, λα ηνπο ππνθαζηζηά (ζα εληαρζεί ζην ζύζηεκα 

ζπκπιεξσκαηηθά ρσξίο λα δεκηνπξγεί ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ ήδε πθηζηάκελσλ θνξέσλ). 

 

Η εηαηξία ζα έρεη θεληξηθά εγθαηαζηεκέλε δνκή δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή/θαη 

απνθεληξσκέλε δνκή κέζσ ηεο ζπγθξόηεζεο πεξηθεξεηαθώλ κνλάδσλ ή αθόκα θαη λα 

δηαζέηεη απνθεληξσκέλεο νκάδεο έξγνπ ζηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο. Οη όξνη ζπλεξγαζίαο ζα 

εμεηδηθεύνληαη ζε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο παξνρήο ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ ζηνπο 

θνξείο, αλάινγα κε ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθνληαλ ηα έξγα ηνπο.  

 

Με ηελ απόθηεζε θαηάιιειεο ηερληθήο ηθαλόηεηαο, εμεηδίθεπζεο αιιά θαη ζηειερηαθήο 

επάξθεηαο, ζα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθό θόκβν δηάρπζεο ηερλνγλσζίαο θαη παξνρήο 

ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο, αληηκεησπίδνληαο απνηειεζκαηηθά θαη νινθιεξσκέλα ηα κεγάια 

πξνβιήκαηα ζηελ σξίκαλζε, ηελ πινπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ θαη, 

έηζη, ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ εκπξόζεζκε θαη πνηνηηθή εθηέιεζή ηνπο, αιιά θαη ζηελ 

νκαιή απνξξόθεζε ησλ πόξσλ. Τέινο, ζα ζπκβάιιεη ζηνλ απνηειεζκαηηθόηεξν ζπληνληζκό 

όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε θάζε επίπεδν θνξέσλ αιιά θαη, κέζσ δξάζεσλ δεκνζηόηεηαο, 

ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πνιηηώλ γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο Πνιηηείαο ζηνλ 

επαίζζεην ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. 

 

Πάλησο, ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (απνζπαζκαηηθόηεηα παξεκβάζεσλ, 

δηαηαξαρή θάζε πξνζπάζεηαο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνύ), ζα νδεγήζεη ζηε ζπλέρηζε αλ όρη 

ζηελ επηδείλσζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ αιιά θαη ζηελ παγίσζε ιαλζαζκέλσλ επηινγώλ. 

Παξάιιεια, ζα απμάλεηαη ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ από ηνπο ΟΤΑ ζην κέιινλ θαζώο 

θαη νη πεξηπηώζεηο άζθεζεο αζηηθώλ αγσγώλ εθ κέξνπο πνιηηώλ πνπ ζίγνληαη από ηε κε νξζή 

εθαξκνγή ησλ επξσπατθώλ Οδεγηώλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 


