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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δηλώσεις ΓΓ ΥΠΕΚΑ Νάντιας Γιαννακοπούλου στην συνάντηση που έγινε με τον Υπουργό 

ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη και εκπροσώπους της Περιφερειακής και τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Πελοποννήσου για την Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου. 

 

“Παραμένω σταθερά προσηλωμένη στις θέσεις που έχω εκφράσει τόσο δημόσια όσο και σε 

κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τους κατοίκους της περιοχής και τους φορείς του νομού μας.  

Η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ στο σύνολό της είναι θεματοφύλακας για την τήρηση των 

αυστηρότερων περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου τα έργα διαχείρισης των 

απορριμμάτων να είναι  χρήσιμα και ωφέλιμα και όχι βλαπτικά και επικίνδυνα  για το 

περιβάλλον και την κοινωνία. 

Όπως έχω επανειλημμένα τονίσει, τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων 

και ειδικά το έργο της Πελοποννήσου έχει την απόλυτη στήριξη τόσο της Κυβέρνησης όσο 

και του συνόλου της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.  

Έχω επίσης τονίσει ότι όπως ο κάθε νομός πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης  

των σκουπιδιών του, έτσι πρέπει να κάνει και η Μεσσηνία. 

Σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Η κυβέρνηση, το ΥΠΕΚΑ, η 

Περιφέρεια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και κυρίως η κοινωνία πρέπει να είμαστε απολύτως 

ενωμένοι. 

Οι μέχρι τώρα χειρισμοί του ζητήματος είτε με τη μυστικοπάθεια είτε με τις ατυχείς 

διαρροές κ.λ.π, έχουν οδηγήσει στην καθολική σχεδόν αντίδραση των κατοίκων της 

περιοχής της Οιχαλίας και όχι μόνο. Από εδώ και πέρα, θα πρέπει να υπάρξει πλήρης 

ενημέρωση όλων των φορέων και των πολιτών και απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα στάδια, 

προκειμένου μέσα από την διαβούλευση, που θα ξεκινήσει άμεσα, να βρεθεί η καλύτερη 

δυνατή λύση, ειδικά στο μείζον θέμα της χωροθέτησης του έργου, που πρέπει να έχει την 

μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή. 

Γιατί κανένα έργο δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά με το σύνολο της κοινωνίας 

απέναντί του. 

Το ΥΠΕΚΑ από την μεριά του και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, θα διασφαλίσει 

απόλυτα η διαδικασία της διαβούλευσης, στην οποία θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους να 

τοποθετηθούν υπεύθυνα, να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή και ουσιαστική.” 

 

 
 


