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Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ: «Σωστά το Υπουργείο συνεχίζει το διάλογο για τα 
απόβλητα. Τους περιμένουμε όλους στην διαβούλευση του ΤΕΕ για τον νέο ΕΣΔΑ» 

 
 
Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΠΕΝ Γιάννη 
Τσιρώνη σχετικά με την αυριανή ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο Εθνικό 
Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της ανακοίνωσης της 
πρωτοβουλίας του ΤΕΕ για την ανάγκη μεγαλύτερης δημόσιας διαβούλευσης για τον ΕΣΔΑ, ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: 
 
Σωστά το Υπουργείο συνεχίζει το διάλογο για τα απόβλητα. Τους περιμένουμε όλους στην 
διαβούλευση του ΤΕΕ για τον νέο ΕΣΔΑ. 
 
Χαιρόμαστε που η πρωτοβουλία του ΤΕΕ να προκαλέσει δημόσιο διάλογο για το Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων βρήκε ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Ακόμη και αν αυτή η 
ανταπόκριση περιορίστηκε αρχικά σε αρνητική απάντηση στο αίτημα του ΤΕΕ – και της ΚΕΔΕ 
– για παράταση της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ΕΣΔΑ. Το ότι οι θεσμικοί φορείς της 
χώρας το ζητούν και το Υπουργείο αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί δημόσια για την 
άρνησή του, αποδεικνύει το βάσιμο του αιτήματος παράτασης που καταθέσαμε αλλά και την 
ανάγκη περαιτέρω διαλόγου. Αυτό άλλωστε το παραδέχεται και το Υπουργείο. 
 
Το ΤΕΕ σε κάθε περίπτωση, σεβόμενο το θεσμικό του ρόλο, προχωρά αύριο σε εκδήλωση 
δημόσιας διαβούλευσης, εντός της προθεσμίας που έχει θέσει η κυβέρνηση. Διότι οι απόψεις 
των ειδικών και των ενδιαφερομένων πρέπει να ακουστούν, να καταγραφούν και να 
μελετηθούν. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε κοντά μας, στη διαβούλευση του ΤΕΕ, την πολιτική 
ηγεσία και υπηρεσιακούς εκπροσώπους από τα τρία συναρμόδια Υπουργεία. Σε κάθε 
περίπτωση το ΤΕΕ θα διευκολύνει το διάλογο, θα συγκεντρώσει τις απόψεις, θα καταθέσει τα 
πορίσματα και θα κάνει προτάσεις. Ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας αυτό 
επιτάσσει και δεν θα σταματήσουμε ακόμη και αν δεν γινόμαστε αρεστοί. Το ΤΕΕ προτιμά να 
είναι χρήσιμο και ουσιαστικό για τη χώρα, για την πολιτεία, για τους μηχανικούς και για τους 
πολίτες. 
 
Περιμένουμε όλους τους φορείς της Πολιτείας, της αγοράς και της κοινωνίας αύριο 
Παρασκευή 12/6/2015 ώρα 16:30, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα, 1ος όροφος) 
ώστε να συζητήσουμε το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων και να 
καταγράψουμε απόψεις, προτάσεις και αντιρρήσεις. Τα αποτελέσματα αυτής της 
διαβούλευσης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα τα θέσει υπόψιν όλων, ώστε να ληφθούν 
οι σωστές για το μέλλον της χώρας αποφάσεις στο θέμα των απορριμμάτων και των 
αποβλήτων γενικότερα. 
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