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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το θεματικό εργαστήριο της ΟΣΕΤΕΕ με θέμα:
«Προστασία Περιβάλλοντος και Κυκλική Οικονομία»
H Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, στο πλαίσιο των
δράσεων δημοσιότητας του Έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων στον τομέα του περιβάλλοντος (MIS 5003077)» διοργάνωσε την Πέμπτη 24
Μαρτίου, στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, Θεματικό Εργαστήριο με θέμα: «Προστασία
Περιβάλλοντος και Κυκλική Οικονομία». Στο Εργαστήριο παραβρέθηκαν 37 άτομα ενώ το
παρακολούθησαν ηλεκτρονικά μέσω livestreaming περισσότερα από 500 άτομα.
Η εκδήλωση άνοιξε με μία σύντομη τοποθέτηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Δρ. Ανδρέα
Στοϊμενίδη αναφορικά με τον σημαντικό ρόλο της ΟΣΕΤΕΕ στον κατασκευαστικό κλάδο αλλά και
τους καταστατικούς σκοπούς της Ομοσπονδίας, μεταξύ των οποίων είναι και η εκπαίδευση και
κατάρτιση των μελών της, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το έργο αφορούσε οριζόντια όλους τους
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
«Κάναμε μία πρόταση που θα έδινε στους συναδέλφους μας επαγγελματικά προσόντα και η οποία
αξιολογήθηκε πολύ πάνω από σημαντικούς τριτοβάθμιου επιπέδου φορείς και πολλά μεγάλα
Επιμελητήρια. Η προστασία περιβάλλοντος και η διαχείριση των απορριμμάτων ήταν και
εξακολουθεί να είναι η "επόμενη μέρα" στην ελληνική οικονομία, τόνισε ο κ. Στοϊμενίδης. Τέλος,
έδωσε ορισμένα ποσοτικά δεδομένα που αποδεικνύουν με αριθμούς την επιτυχία του
προγράμματος που υλοποίησε η ΟΣΕΤΕΕ: με μέγιστο τους 1250 ωφελούμενους ξεκίνησαν 1244
την κατάρτιση, την οποία ολοκλήρωσαν 1154 (92,76% επιτυχία) και από αυτούς πιστοποιήθηκαν
804 άτομα, που αντιστοιχεί στο 70,16%, ως βοηθοί τεχνικοί περιβάλλοντος και ως βοηθοί τεχνικοί
διαχείρισης απορριμμάτων.
Τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας κ. Γιώργος
Παπαδημητρίου, ο οποίος αναφέρθηκε σε καλές πρακτικές που έρχονται από το εξωτερικό και οι
οποίες προωθούν την κυκλική οικονομία. Ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης του
κοινού για την ορθή χρήση των κάδων απορριμμάτων και δήλωσε ότι το Επιμελητήριο είναι
πρόθυμο να συνεργαστεί με όποιον φορέα προωθεί τέτοιες δράσεις. Και ο κ. Γιώργος Καπράνας,
Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας, κατέθεσε την εμπειρία του από ένα ταξίδι του στην
Αυστρία, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, όπου επισκέφθηκε ένα μικρό εργοστάσιο που
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είχε βραβευθεί μεταξύ χιλιάδων άλλων λόγω του «πράσινου» προφίλ του. «Μου έκανε εντύπωση
πώς αποκόμιζαν οικονομικά οφέλη από πράγματα που εμείς πάμε και τα πετάμε στον κάδο. Ακόμη
και το παραμικρό τζαμάκι το πήγαιναν για ανακύκλωση, το ξύλο. Το κάθε υλικό! Και όλα
αυτά επέστρεφαν στην παραγωγή», τόνισε. Από την πλευρά του ο κ. Θάνος Μπίτης, Πρόεδρος της
Ν.Ε. ΤΕΕ Καρδίτσας επεσήμανε τη σημασία του εργαστηρίου καθώς πραγματεύεται
ένα αντικείμενο που θα απασχολήσει την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια.
Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε ο κ. Κώστας Τριανταφύλλου, Διπλ. Χημικός Μηχανικός,
ο οποίος ανέλυσε την αναγκαιότητα εφαρμογής των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
σε έργα και οικονομικές δραστηριότητες επιχειρήσεων επισημαίνοντας παράλληλα την απουσία
ειδικών στα θέματα περιβάλλοντος από την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
Ο κ. Βασίλειος Φιλίππου, υπ. Δρ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του ΔΣ
Ενεργειακής Κοινότητας Καρδίτσας παρουσίασε μία σειρά δράσεων που «τρέχει» η Ενεργειακή
Κοινότητα Καρδίτσας στα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας. «Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να
παίρνουμε τα υπολείμματα άλλων βιομηχανιών ή τα υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών ή τα
υπολείμματα που παράγονται σε αστικό επίπεδο, να δίνουμε προστιθέμενη αξία και να παράγουμε
ένα υψηλής ποιότητας βιοκαύσιμο που πιστοποιείται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα»,
εξήγησε ο κ. Φιλίππου ενώ πρόσθεσε ότι η κατάρτιση εργαζομένων σε αυτά τα πεδία καλύπτει
υφιστάμενα κενά.
Ο κ. Αδάμος Παπαδημητρίου, Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος του τομέα αδειοδοτήσεων,
πιστοποιήσεων και υποστήριξης λειτουργίας επιχειρήσεων της KMP Engineers υποστήριξε ότι με
την υιοθέτηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ενισχύεται παράλληλα η
περιβαλλοντική θέση ενός οργανισμού. Ανέλυσε τα οικονομικά και όχι μόνο πλεονεκτήματα των
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) - ISO 140001 καθώς και τα οφέλη από την
επιτυχή εφαρμογή του. Και όπως επεσήμανε και ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, κ. Ανδρέας Στοϊμενίδης:
«Σχηματικά, οι περιβαλλοντικοί όροι είναι το κέλυφος μιας κατάστασης και το ISO 140001 είναι η
εσωτερική λειτουργία που κρατάει σταθερό με τον χρόνο το σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης».
Ο υπεύθυνος του έργου που υλοποίησε η ΟΣΕΤΕΕ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος (mis 5003077)», κ. Στέφανος Τσιάκας,
παρουσίασε τους άξονες του έργου και μίλησε αναλυτικά για το αντικείμενο της πράξης, τη δομή
του προγράμματος και τα πολλαπλά οφέλη που επέφερε στους καταρτιζόμενους.
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Σημαντικότερο, η προστιθέμενη, πιστοποιημένη για τους περισσότερους επαγγελματική δεξιότητα
που απέκτησαν.
Τέλος, τον λόγο πήρε ο υπεύθυνος κατάρτισης του ΚΕΚ Δίας που υλοποίησε μέρος της κατάρτισης
των χιλιάδων ωφελούμενων, κ. Γιάννης Αρσενίου, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν
για την ολοκλήρωση του «δύσκολου», όπως είπε έργου, ενός έργου που συνέπεσε με την πανδημία
η οποία προσέδωσε πρωτόγνωρες δυσκολίες στην υλοποίησή του αλλά και ευκαιρίες προσαρμογής
στα ηλεκτρονικά μέσα.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των παρευρισκόμενων.
Το εργαστήριο εκπλήρωσε τους σκοπούς δημοσιότητας του έργου καθώς πραγματοποιήθηκε με την
ενεργή συμμετοχή της ΟΣΕΤΕΕ, επιχειρήσεων του κλάδου, μεγάλου αριθμού εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα και σημαντικών κοινωνικών και θεσμικών φορέων της περιοχής. Παράλληλα
παρουσιάστηκε ολόκληρο το σχέδιο υλοποίησης της Πράξης, έγινε ανταλλαγή πληροφοριών και
εμπειριών για τα προβλήματα των εργαζομένων και αναδείχτηκαν τα οφέλη από τη συμμετοχή τους
σε αυτήν.
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Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –
Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020».
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