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Αριθ. Πρωτ. 804 

Αθήνα, 09/03/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Μεγάλη συμμετοχή στο πρώτο ηλεκτρονικό εργαστήριο της ΟΣΕΤΕΕ με θέμα  

«Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων στην Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων» 

 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 το πρώτο ηλεκτρονικό εργαστήριο της        

Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ), με θέμα       

«Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων στην Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων».  

 

Η εκδήλωση αποτέλεσε δράση δημοσιότητας του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του περιβάλλοντος», το οποίο υλοποιεί η Ομοσπονδία 

μας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και           

Καινοτομία 2014-2020» και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων εργαζομένων, οι οποίοι      

παρακολούθησαν το εργαστήριο είτε μέσω της πλατφόρμας ZOOM κατόπιν εγγραφής είτε μέσα από 

τη σελίδα της Ομοσπονδίας στο facebook. 

 

Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, παρουσίασε την 

ταυτότητα της Ομοσπονδίας, τους κεντρικούς στόχους του έργου και την υψηλή προστιθέμενη αξία 

που έχει για τους ωφελούμενους η Κατάρτιση και Πιστοποίηση στα θέματα Περιβάλλοντος και     

Διαχείρισης Αποβλήτων. 

 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός 

και Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αχαΐας, ο οποίος έθεσε τα προβλήματα που      

προκύπτουν από τις μεγάλες καθυστερήσεις σε ζητήματα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά και     

κυρίως στο φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ αναφέρθηκε και στα ισχυρά    

παραγωγικά και αναπτυξιακά αντισταθμιστικά έργα που πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να 

αλλάξει η νοοτροπία που λέει «να γίνει το έργο αλλά μακριά από τη δική μου αυλή». Τέλος όρισε ως 

βασικό συστατικό επιτυχίας οποιασδήποτε πολιτικής και δράσης τη συμμετοχή της κοινωνίας.  

 

Ακολούθησε διάλεξη του κ. Ντένη Σαρηγιάννη, Καθηγητή ΑΠΘ και Διευθυντή του Τομέα            

Τεχνολογιών και Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Ο κ. Σαρηγιάννης, τεκμηρίωσε με επιστημονικά στοιχεία και      

επιχειρήματα ότι η Ελλάδα υπολείπεται του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, στα ζητήματα της βιώσιμης 

διαχείρισης των απορριμμάτων. Ανέλυσε τις στρατηγικές που πρέπει να αναπτύξουμε ως χώρα έτσι 
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ώστε να τονώσουμε την κυκλική οικονομία αλλά και την υποχρέωσή μας να δούμε με προσοχή τα 

θέματα δημόσιας υγείας πέραν της διαχείρισης φυσικών πόρων και του περιορισμού των ρύπων.  

Τόνισε παράλληλα το πόσο σημαντική είναι η αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων και επομένως η  

παραγωγή προϊόντων που δεν θα είναι πεπερασμένης διάρκειας ζωής, ενώ έθεσε και τα ζητήματα 

του αστικού μεταβολισμού της ενέργειας και της μάζας. Και αυτός με τη σειρά του υποστήριξε ότι 

όλα τα ζητήματα σε επίπεδο διαχείρισης της κυκλικής οικονομίας αλλά και σε επίπεδο θεσμικών  

θεμάτων, πρέπει να γίνονται με τρόπο τυπικό και αποτελεσματικό, κάτι το οποίο είναι εφικτό μόνο 

με την ένταξη του συνόλου του πληθυσμού, και ειδικά εκείνων που έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση με 

συγκεκριμένους και εξειδικευμένους τομείς, σε αυτή τη διαδικασία. 

 

Λεπτομέρειες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα αντικείμενα της κατάρτισης και πιστοποίησης 

των εργαζομένων που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που υλοποιεί η ΟΣΕΤΕΕ έδωσαν οι κ.κ. 

Στέφανος Τσιάκας, Υπεύθυνος Έργου και  Κωνσταντίνος Ρουσσάκης, Διευθυντής Κατάρτισης της  

αναδόχου Κοινοπραξίας «Σαρωνίς», οι οποίοι απάντησαν και σε ερωτήσεις που έθεσαν οι           

συμμετέχοντες. 

 

Η ευρεία προβολή της εκδήλωσης, η πληρότητα των τοποθετήσεων των διακεκριμένων ομιλητών, η 

αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος και των στόχων του και ο μεγάλος αριθμός των          

συμμετεχόντων συνετέλεσαν στην επίτευξη των στόχων δημοσιότητας αλλά και των στόχων     

πραγματοποίησης του Εργαστηρίου. 

 

Ολόκληρο το βίντεο του ηλεκτρονικού εργαστηρίου στο https://bit.ly/3can6ix 

 

Για την ΟΣΕΤΕΕ 

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

           ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ           ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΜΑΝΑΣ 

 

 

 

 

 
 
Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020». 
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