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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

 

Η Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κα Ρένα Δούρου 
φαίνεται πώς παίζει με τη... φωτιά. Η πολιτική που ακολουθεί στη διαχείριση των 
απορριμμάτων οδηγεί σε καταστροφικά αδιέξοδα. Ήδη το περιβαλλοντικό και 
οικονομικό κόστος για τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της χώρας είναι τεράστιο. 

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 και την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων του  Χ.Υ.Τ.Α. αλλά και των 
οδηγών απορριμματοφόρων των Δήμων που για να αποφορτίσουν τον όγκο σκουπιδιών 
του Λεκανοπεδίου περιμένουν σε ουρές 5 έως 8 ώρες για να αδειάσουν ένα αυτοκίνητο. 

Η ρύπανση και η δυσοσμία που αναδύεται από τις εργασίες που εκτελούνται 
στα κύτταρα Β3 και Β6 της Β' Φάσης της Φυλής πλήττουν την υγεία των 
εργαζομένων στον Χ.Υ.Τ.Α., των χρηστών του χώρου αλλά και των κατοίκων της 
περιοχής. Οι τεράστιες ουρές των απορριμματοφόρων και οι πολύωρες αναμονές για την 
εκφόρτωσή τους θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των πληρωμάτων αυτών.  

Τρόμος και δέος προκαλείται στους οδηγούς των απορριμματοφόρων που 
εισέρχονται στο κύτταρο για εκφόρτωση των οχημάτων τους, αντικρίζοντας 
αριστερά και δεξιά τους, από την μία πλευρά το απορριμματικό ανάγλυφο και από την 
άλλη τις εργασίες εκβραχισμού για την επέκταση του κυττάρου Β3. Το παρακείμενο 
Κ.Δ.Α.Υ. που επί τρία χρόνια σιγόκαιγε ακόμα δεν έχει απορυπανθεί. 

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων την οποία επικαλείται στις 
ανακοινώσεις της η Περιφερειάρχης Αττικής κα Δούρου, αλλά και των κατοίκων του 
Λεκανοπεδίου θα προσθέταμε εμείς, πλήττεται συνέπεια της «δημιουργικής ασάφειας» 
που εφαρμόζεται και στο θέμα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων στην Αττική. 

Το αδιέξοδο που μεθοδικά δημιουργήθηκε στην Διαχείριση των 
Απορριμμάτων της Αττικής δρομολογεί ακόμα ένα πιο καταστροφικό σχέδιο. Αυτό 
της διάθεσης σκουπιδιών στα, ήδη, γεμάτα κύτταρα του Χ.Υ.Τ.Α. (της α΄ και της β΄ 
φάσης). Δηλαδή, σκουπίδια πάνω στα σκουπίδια, με απρόβλεπτες συνέπειες, από τη 
σκοπιά της τεχνικής, περιβαλλοντικής και υγειονομικής ασφάλειας. Ενώ δεν 
αποκλείεται τελικά αντί να συζητάμε για το οριστικό κλείσιμο και την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση της περιοχής που αποτελούσε και βασική προεκλογική δέσμευση της 
Περιφερειάρχης Αττικής κα Δούρου να εμφανιστεί ως…  μονόδρομος, η  επέκταση του 
Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής!!!  



Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν πρόκειται 
να επιτρέψουν να πραγματοποιηθούν τέτοιοι σχεδιασμοί που θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα τους. 

Φυσικά εάν ο όγκος των σκουπιδιών που συσσωρεύτηκε στην Αττική 
οφείλονταν σε κινητοποιήσεις των εργαζομένων θα είχε ήδη επιληφθεί ο Εισαγγελέας 
και θα είχαν εκδοθεί έκτακτες υγειονομικές διατάξεις για την προστασία της Δημόσιας 
Υγείας, αλλά αντιλαμβανόμαστε πως … δεν αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο σε 
αυτή τη χώρα. 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το αδιέξοδο στην διαχείριση των 
απορριμμάτων επεκτείνεται και στην τσέπη των Δημοτών με νέο χαράτσι που 
επιβλήθηκε αυξάνοντας τις εισφορές των Δήμων προς τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά 11,5%!!!   

Αυτό σημαίνει ότι  οι πολίτες της Αττικής θα κληθούν να πληρώσουν για το 
2018 μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. 85 εκ. € αντί 78,5 εκ. € πέρσι, για να 
χρηματοδοτήσουν στην πραγματικότητα το απόλυτο τίποτα, διότι: Κανένα απολύτως 
έργο του περιφερειακού σχεδιασμού δεν έχει προχωρήσει, οι προς ταφή ποσότητες 
παραμένουν στα ίδια με πέρσι επίπεδα, δηλαδή στα 1,74 εκ. τόνους και τα 
αντισταθμιστικά οφέλη που δίνονται στους οχλούμενους δήμους έχουν μειωθεί από τα 44 
εκ. € στα περίπου 40 εκ. €. 

Και αλήθεια αναρωτιόμαστε, σήμερα, τέσσερα (4) χρόνια μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων της κας Δούρου ως Προέδρου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. τί πραγματικά έχει 
αλλάξει; Τα μόνα δεδομένα είναι ο υφιστάμενος Χ.Υ.Τ.Α. στη Φυλή, το υφιστάμενο 
Ε.Μ.Α.Κ. (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης) στη Φυλή, οι 
εγκαταστάσεις στο Γραμματικό και ο Σταθμός Μεταφόρτωσης στο Σχιστό. 

Αναρωτιόμαστε επίσης με τί χρήματα θα πραγματοποιηθούν οι χωροθετήσεις 
Χ.Υ.Τ.Υ.-Χ.Υ.Τ.Α., οι πέντε μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και τα πράσινα 
σημεία; Με τα 150.000.000 € που εξαγγέλλει ο κ. Φάμελος θα κατασκευασθούν οι 
μονάδες επεξεργασίας και οι χώροι εναπόθεσης των απορριμμάτων-υπολειμμάτων, όταν 
μόνο η προμελέτη για την μετατροπή του Σ.Μ.Α. Σχιστού σε μονάδα επεξεργασίας 
προϋπολογίζεται στα 79.000.000 €; Ή μήπως ο τελικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την 
«προσφιλή» πλέον μέθοδο της παραχώρησης όπως ακριβώς έπραξε η κα Δούρου με την 
ανάθεση του αποτεφρωτήρα; 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μετά τις δραματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην 
διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και των κινδύνων για την σωματική 
ακεραιότητα των εργαζομένων, ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα κοινή συνάντηση όλων 
των συναρμόδιων φορέων Ε.Δ.Σ.Ν.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Δ.Α. και Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των αδιεξόδων 
που έχουν δημιουργηθεί. 

Η Ομοσπονδία μας και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται 
να δεχθούν 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 Αναπλ. Γεν. Γραμματέας 
 
Νίκος Τράκας                                                                              Γιάννης Τσούνης 


