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Απάντηση στις δηλώσεις του π. Υπουργού Σωκράτη Φάμελλου 
για την Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου 

 

 

Αναφορικά με τα όσα δήλωσε ο π. Α. Υπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σχετικά με την Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου για την χρήση 

εναλλακτικών δευτερογενών καυσίμων από την ΑΓΕΤ έχουμε να 

διευκρινίσουμε τα έξης: 

Το Μάιο του 2018 το ΤΕΕ Μαγνησίας κλήθηκε σε σύσκεψη υπό τον π. 

Υπουργό κ. Φάμελλο μαζί με άλλους φορείς και εκπροσωπήθηκε από 

την Πρόεδρο Νάνσυ Καπούλα. Αντικείμενο της σύσκεψης ανάμεσα σε 

άλλα ήταν και η συγκρότηση της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για την 

παρακολούθησης της χρήση δευτερογενών Καυσίμων από την ΑΓΕΤ. Η 

πρόταση του π. Υπουργού ήταν να αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

την ευθύνη συγκρότησης και συντονισμού της Επιτροπής και αν αυτό 

δεν γινόταν αποδεκτό από τη  Περιφέρεια Θεσσαλίας τότε να αναλάβει 

το ΤΕΕ Μαγνησίας. 

Τότε δηλώσαμε ότι ως ΤΕΕ Μαγνησίας είμαστε πρόθυμοι να 

συμμετέχουμε στην Επιτροπή στο πλαίσιο του ρόλο μας ως Τεχνικού 

Συμβούλου της Πολιτείας. Ωστόσο αρνηθήκαμε να αναλάβουμε την 

επιτροπή υπό την ευθύνη μας για τους εξής λόγους. 

Καταρχάς θεωρούμε ότι η Επιτροπή πρέπει να συντονίζεται από το 

φορέα που έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλλει ελέγχους μέσα στο 

εκάστοτε εργοστάσιο, δικαιοδοσία που εκ του Νόμου δε παρέχεται στο 

ΤΕΕ Μαγνησίας. Η πρόταση του π. Υπουργού δεν έδινε αρμοδιότητα και 

δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή του 

ΤΕΕ Μαγνησίας στην περίπτωση που αναλάμβανε ως φορέας 



συντονιστής. Υπό αυτές τις συνθήκες η Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου 

καθίσταται μια άτυπη και χωρίς ουσιαστικό ρόλο Επιτροπή απέναντι 

στο μείζονος σημασίας θέμα για την πόλης μας όπως αυτό της χρήσης 

δευτερογενών καυσίμων. Και πάρα την τιμητική πρόταση του π. 

Υπουργού αυτό ακριβώς αρνηθήκαμε… την συγκρότηση μιας ακόμη 

επιτροπής που δε θα έλυνε κανένα πρόβλημα. 

Επιπλέον στη συγκεκριμένη σύσκεψη ζητήσαμε αύξηση των ελέγχων, με 

έμφαση στους έκτακτους, περιμετρικές μετρήσεις εδάφους και 

συμμετοχή στη διαδικασία με δικαίωμα πρόσβασης εντός των 

εγκαταστάσεων εκπροσώπων πολιτών. 

Για όλα όσα διαδραματίστηκαν στη σύσκεψη του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος μιλήσαμε δημόσια στα τοπικά ΜΜΕ που ζήτησαν 

ενημέρωση. Επίσης καλέσαμε στο ΤΕΕ Μαγνησίας εκπροσώπους της 

«Κίνησης Πολιτών» και τους ενημερώσαμε για τη θέση μας ως ΤΕΕ 

Μαγνησίας στην οποία συμφώνησαν. Στόχος είναι η ουσιαστική 

συμμετοχή των φορέων και της κοινωνίας και γι αυτό το λόγο 

θεωρούμε ότι επιβάλλεται  η συγκρότηση της Επιτροπής Κοινωνικού 

Ελέγχου με τις σωστές προϋποθέσεις. Εμείς παραμένουμε ως φορέας 

και ως επιστήμονες πάντα στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας 

παρέχοντας εθελοντικά τη γνώση του επιστημονικού μας πεδίου προς 

όφελος των πολιτών.  

 

 

 


