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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι τρεισήμισι (3,5) χρόνια μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων της κας Ρένας Δούρου ως Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 
και ενάμιση χρόνο (1,5) μετά τις παρεμβάσεις τόσο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και του 
Σωματείου Εργαζομένων στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι εξελίξεις 
σχετικά με την κατάσταση της διαχείρισης των απορριμμάτων οδηγούν σε τραγικά αδιέξοδα. 

Όταν τον Δεκέμβριο του 2016 ψηφίστηκε τελικά ο νέος Περιφερειακός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Αττικής, οι αρνητικές 
εξελίξεις ήταν προδιαγεγραμμένες. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε επισημάνει στην Πρόεδρο τότε ότι, ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. που έχει 
εκπονηθεί αποτελεί μνημείο αοριστίας και γενικολογίας, αφού δεν  προσδιορίζεται ο 
αριθμός, η περιοχή κάλυψης, η δυναμικότητα και η χωροθέτηση των νέων Χ.Υ.Τ.Υ. 
(Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), ενώ παράλληλα δεν υπήρχε σαφής αναφορά 
χωροθετήσεων για τις νέες Μ.Ε.Α. (Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων). 

Είχαμε τονίσει ότι, είναι απαραίτητο να εκπονηθεί ένα σχέδιο με 
προσδιορισμένους χώρους και πληθυσμιακές ενότητες που θα εξυπηρετούν οι 
εγκαταστάσεις ανά την Αττική, με Δημόσιο χαρακτήρα και με βάση την διαλογή στην πηγή. 

Προεκλογικά, η κα Δούρου είχε υποσχεθεί το κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής και 
την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, δεν δίστασε ακόμη να 
ορίσει την ορκωμοσία της στην περιοχή των Λιοσίων, που έγινε υπό τα πανό των 
κατοίκων που πίστεψαν στις δεσμεύσεις της. Σήμερα, μετά από τρεισήμισι χρόνια (3,5) 
στην προεδρία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., το μόνο δεδομένο είναι ότι προϋπήρχε της ανάληψης των 
καθηκόντων της ο υφιστάμενος Χ.Υ.Τ.Α. στη Φυλή, το υφιστάμενο Ε.Μ.Α.Κ. (Εργοστάσιο 
Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης) στη Φυλή και οι εγκαταστάσεις στο 
Γραμματικό και στο Σχιστό. Άρα κα Πρόεδρε, ποιον ΠΕ.Σ.Δ.Α. «πασχίζετε» να 
υλοποιήσετε;  

Ήδη, από τον Δεκέμβρη του 2016 είχαμε τονίσει και επισημάνει επανειλημμένως 
ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής ούτε 
σχέδιο άμεσης περιβαλλοντικής αποκατάστασης και απορρύπανσης της ευρύτερης περιοχής, 
παρά μόνο μία αμήχανη σιωπή για τους νέους χώρους Χ.Υ.Τ.Υ. 

Βρισκόμαστε πλέον στα μέσα του 2018 και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι 
βυθισμένη σε τέλμα, χωρίς προοπτική αποκόλλησης. Η ανακύκλωση συνεχίζει να 
λειτουργεί στηριγμένη στα ιδιωτικά συστήματα διαχείρισης. Οι μονάδες επεξεργασίας 
που προέβλεπε ο ΠΕ.Σ.Δ.Α., έχουν παραπεμφθεί στις καλένδες, με εξαίρεση την υφιστάμενη 



μονάδα του Ε.Μ.Α.Κ. Φυλής η οποία επεκτείνεται σε χωρητικότητα και δίνεται σε 
εργολάβο. Ο στόχος για τη δημιουργία νέων Χ.Υ.Τ.Υ. στην Αττική καρκινοβατεί. Είναι 
βέβαιο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να  έχουμε νέους Χ.Υ.Τ.Υ. προς χρήση πριν το 2020! 

Τα έργα και η παράλληλη λειτουργία στα τελευταία κύτταρα του Χ.Υ.Τ.Α. 
Φυλής (τα Β3 και Β6 της β΄ φάσης), προκειμένου να συνεχίσει να μπορεί να υποδέχεται 
απορρίμματα για ταφή μέχρι τα μέσα του 2019, σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες 
εκτιμήσεις, γίνονται κάτω από την τεράστια πίεση της καθημερινής διαχείρισης των 
5.500 χιλ. τόνων απορριμμάτων. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να 
δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εκφόρτωση των απορριμμάτων, αλλά κυρίως να 
ελλοχεύουν κίνδυνοι για τους εργαζόμενους του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και τους εργαζόμενους των 
Δήμων, αφού τα έργα είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από το χώρο απόρριψης των 
απορριμματοφόρων.  

Οι τελευταίες  τραγικές εξελίξεις στον χώρο απόρριψης των απορριμμάτων του 
Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής με την καθίζηση (ρήγμα) που δημιουργήθηκε στα κύτταρα Β3 και Β6 
την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018, επαληθεύουν ότι η διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι 
μόνο «βυθισμένη σε τέλμα» αλλά καθίσταται και άκρως επικίνδυνη για την ασφάλεια,  την 
σωματική ακεραιότητα ακόμη και την ζωή των εργαζομένων στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής και των 
εργαζομένων των Δήμων της Αττικής που είναι χρήστες του χώρου.    

 

Κυρία Πρόεδρε, 
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σας καθιστά συνυπεύθυνη μαζί με τον εργολάβο, που χωρίς 

διαγωνισμό του αναθέσατε την διαμόρφωση για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων και απαιτεί τον άμεσο έλεγχο των κυττάρων Β3 και Β6 για την ευστάθεια 
τους, καθώς εγκυμονεί σοβαρότατος κίνδυνος κατάρρευσης τους.  

Σας καλούμε να αναλογιστείτε  τις ευθύνες σας και άμεσα να προχωρήσετε  στη 
χωροθέτηση νέων Χ.Υ.Τ.Υ.  

Είναι βέβαιο ότι, από τη στιγμή της εξάντλησης του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, 
μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει να λειτουργεί ένας νέος Χ.Υ.Τ.Α. θα μεσολαβήσει ένα 
μεγάλο και κρίσιμο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν θα υπάρχει καν η 
δυνατότητα ασφαλούς διάθεσης των απορριμμάτων. Κάτι τέτοιο θα είναι υπεραρκετό να 
πυροδοτήσει μια εκτεταμένη υγειονομική και περιβαλλοντική κρίση στην περιφέρεια 
Αττικής. 

Η Ομοσπονδία μας και οι εργαζόμενοι στη Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να 
δεχθούν το «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» και σε καμία περίπτωση την υπονόμευση του 
Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που σε 
συνδυασμό με τις πολιτικές των μνημονίων περιορίζουν τις Δημόσιες επενδύσεις και 
ευνοούν τα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα. 
 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
Ο Πρόεδρος                                                     Ο Αν. Γεν. Γραμματέας 

 

Νίκος Τράκας                                                      Γιάννης Τσούνης 


