
 Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022 

 Αριθμ. Πρωτ.: 166 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΜΕΓΑΛΗ «ΜΠΙΖΝΑ» ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δήμαρχο Χαλκιδέων ότι, 

μεθοδεύει την εκχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων στα ιδιωτικά-εργολαβικά 

συμφέροντα. 

Ακολουθώντας προφανώς το κυβερνητικό δόγμα, «όλα στους εργολάβους, θα 

πληρώσει ο Λαός» και αφού σκοπίμως για δύο (2) χρόνια δεν συμμετείχε στις 

συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Φο.Δ.Σ.Α. της Στερεάς Ελλάδας όταν 

συζητιόταν το πρόβλημα περιορισμένης χωρητικότητας του Χ.Υ.Τ.Α. της Χαλκίδας, 

πριν από λίγες μέρες πρότεινε ως... λύση την εγκατάσταση ιδιωτικής κινητής μονάδας 

επεξεργασίας απορριμμάτων.  

Η πρόταση της αυτή κραυγάζει υπέρ των ιδιωτών. Κι αυτό γιατί μόλις το 

2019 είχε προχωρήσει η διαδικασία για σύγχρονη κανονική μονάδα επεξεργασίας 

απορριμμάτων με χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. Η Δήμαρχος Χαλκιδέων 

ωστόσο, με την ανάληψη των καθηκόντων της, άρχισε να δημιουργεί προβλήματα και 

να ναρκοθετεί το έργο. Δεν μερίμνησε, όπως είχε αναλάβει να πράξει, για την αύξηση 

της χωρητικότητας του Χ.Υ.Τ.Α. με κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης.  

Άφησε σκοπίμως την κατάσταση να εκτραχυνθεί και να φτάσει ο κόμπος στο 

χτένι, με τον  Χ.Υ.Τ.Α. της Χαλκίδας να έχει πλέον δυνατότητα λειτουργίας έως 

τον Ιούλιο και πρότεινε στη Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας 

(βλ. ΑΔΑ: Ψ4Α84653Σ5-Η3Κ) την διενέργεια διαγωνισμού για την εγκατάσταση και 

λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων από ιδιώτη, εν αγνοία του 

Δημοτικού Συμβουλίου της Χαλκίδας. 

Είναι ξεκάθαρο πώς η Δημοτική Αρχή Χαλκίδας αποσκοπεί όχι μόνο στην 

ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και στην εκχώρηση και 

άλλων υπηρεσιών του Δήμου σε ιδιώτες-εργολάβους. Αδιαφορεί πλήρως για τις 

συνέπειες τέτοιου είδους αποφάσεων, όταν υπάρχει το κακό προηγούμενο σε Δήμους 

όπως της Καλαμάτας, της Βόρειας Κυνουρίας και της Λέρου, με τους εργολάβους να 

έχουν τσεπώσει το χρήμα αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες χιλιάδες στοιβαγμένα 

σακιά με σκουπίδια.  



Παρουσιάζει η Δήμαρχος Χαλκιδέων ως καινοτομία και μοναδική λύση την 

κινητή μονάδα από ιδιώτη παρά το γεγονός ότι, ομολογεί την επιβάρυνση των 

Δημοτών με τουλάχιστον διπλάσια Δημοτικά Τέλη, τα οποία θα προστεθούν στους 

ήδη φουσκωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την Δήμαρχο Χαλκιδέων, η οποία βλέπει τον 

Δήμο και τις υπηρεσίες του ως «κτήμα» της και δηλώνει απερίφραστα πώς θα 

στηρίξει τους εργαζόμενους στις όποιες αποφάσεις λάβουν για την προάσπιση του 

Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου, την υπεράσπιση 

των θέσεων εργασίας τους και των συμφερόντων των Δημοτών.   
 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


