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Το ΤΕΕ οδηγεί τη διαβούλευση κράτους, αγοράς και κοινωνίας για τον Εθνικό 
Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 

 

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή των θεσμικών φορέων ολοκληρώθηκε η 
εκδήλωση διαβούλευσης για το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων που 
διοργάνωσε το ΤΕΕ την Παρασκευή στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου. Το ΤΕΕ 
πιστό στο θεσμικό του ρόλο ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, 
επιδίωξε και κατάφερε να βρεθούν μαζί, στον ίδιο χώρο, όλοι οι ενδιαφερόμενοι από 
την πλευρά του κράτους, των φορέων της αγοράς και της κοινωνίας. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης, 
εκπρόσωποι των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
Γιώργου Σταθάκη και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκου Βούτση, ο 
Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΣΔΑ Ευάγγελος 
Καπετάνιος, Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΥΠΟΥΝΤ Ευγενία Φωτονιάτα, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, η Περιφερειάρχης 
Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, εκπρόσωποι του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη 
και της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου και εκπρόσωπος της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Επίσης στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και 
τοποθετήθηκαν ως εκπρόσωποι φορέων της αγοράς οι Αλέξανδρος Ντέκας 
(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), Δημήτρης Κωνσταντίδης (Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών), Γιώργος Συριανός (Σύνδεσμος Τεχνικών 
Επιχειρήσεων Ανωτέρας Τάξεως), Κωνσταντίνος Κρεμαλής (Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος), Παναγιώτης Σκιαδάς και Ανδρέας 
Λουκάτος (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης), πολλοί εκπρόσωποι φορέων 
και εταιρειών που ασχολούνται με τα απόβλητα και τα απορρίμματα, καθηγητές 
πανεπιστημίου και μέλη του ΤΕΕ. Στην εκδήλωση έγιναν αναλυτικές τοποθετήσεις 
από τους συμμετέχοντες και διεξήχθη γόνιμος διάλογος για τα θέματα διαχείρισης 
αποβλήτων, την ανακύκλωση, τους στόχους και την υλοποίηση του νέου Εθνικού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Την εκδήλωση συντόνισε η β Αντιπρόεδρος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τόνια Μοροπούλου, ενώ το προεδρείο 
αποτελούσαν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, η β Αντιπρόεδρος, ο 
Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Γιάννης Κυριακόπουλος και η Γενική 
Διευθύντρια του ΤΕΕ Δήμητρα Κανέλλου. Επίσης αρκετές ΜΚΟ και επιχειρήσεις που 
δεν μπόρεσαν να παραστούν απέστειλαν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους για το νέο 
ΕΣΔΑ. 
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Από τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων προέκυψε η χρησιμότητα της 
πρωτοβουλίας ζωντανού διαλόγου που ανέλαβε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
καθώς για πρώτη φορά βρέθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαζί προκειμένου να 
συζητήσουν τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Μάλιστα ο 
Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης, αρμόδιος για θέματα 
Περιβάλλοντος, έδωσε συγχαρητήρια στο ΤΕΕ για την εκδήλωση και τόνισε ότι 
«πρόλαβε το Υπουργείο» το οποίο ήθελε να πράξει το ίδιο αλλά δεν ήταν δυνατό να 
το πράξει λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων για την έγκριση του νέου 
ΕΣΔΑ, ο οποίος αποτελεί αιρεσιμότητα χρηματοδότησης έργων από το ΣΕΣ, το νέο 
ΕΣΠΑ. Αυτός ήταν και ο λόγος που το ΥΠΑΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το αίτημα 
παράτασης της δημόσιας διαβούλευσης για τον ΕΣΔΑ που κατέθεσε επισήμως το 
ΤΕΕ λίγες ημέρες πριν. Ο Αναπληρωτής Υπουργός όμως υποσχέθηκε ότι όλες οι 
παρατηρήσεις της εκδήλωσης διαβούλευσης του ΤΕΕ θα ληφθούν υπόψη, ενώ 
δήλωσε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες ενόψει των νομοθετικών 
και άλλων παρεμβάσεων για την εφαρμογή του ΕΣΔΑ αλλά και ενόψει της 
αναθεώρησης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων που πρέπει να 
ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξε ο πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, 
αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη  πρωτοβουλία του ΤΕΕ απορρέει από τον ρόλο του 
Επιμελητηρίου ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της πολιτείας και 
δεσμεύθηκε ότι το Επιμελητήριο θα αναλαμβάνει ανάλογες πρωτοβουλίες για όλα τα 
θέματα που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο της χώρας. Στόχος του Επιμελητηρίου, 
ανέφερε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, είναι να βοηθήσει όλους, κράτος και αγορά, για να 
ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για το μέλλον της χώρας. 

Τα πρακτικά της διαβούλευσης με τις τοποθετήσεις όλων των συμμετεχόντων 
κατατέθηκαν στο ΥΠΑΠΕΝ εντός της προθεσμίας που είχε θέσει η κυβέρνηση, λίγες 
ώρες μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, προκειμένου να ληφθούν υπόψιν για το 
τελικό κείμενο του νέου ΕΣΔΑ, όπως πρότεινε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός και αποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης. 

 

 

(συνημμένο αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα με τις βασικές τοποθετήσεις των 
συμμετεχόντων) 
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