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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συναντήθηκε χθες Πέμπτη, 4
Φεβρουαρίου 2021, με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη και
συζήτησαν θέματα που αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα, τέθηκε από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. η συμφωνία-πλαίσιο που
ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σχετικά με την
προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής των
απορριμμάτων στην πηγή. Μία απόφαση που ελήφθη ερήμην των Δήμων, πριν
ακόμη αναθεωρηθούν τα τοπικά τους σχέδια και χωρίς καμία εκτίμηση των
πραγματικών τους αναγκών. Για αυτό τον λόγο πολλοί Δήμοι της Αττικής αντιδρούν
και δεν υπογράφουν συμβάσεις με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Είναι προφανές ότι, προτεραιότητα αποτελεί η εξυπηρέτηση των
επιχειρηματικών και οικονομικών συμφερόντων που θα αναλάβουν την
υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Αξίζει να σημειωθεί πώς η εκτιμώμενη αξία της
συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 111.747.560 ευρώ, ενώ με την άσκηση
του δικαιώματος προαίρεσης, ο προϋπολογισμός εκτινάσσεται στα 223.495.120
ευρώ.
Τέθηκε επίσης στον κ. Πατούλη το ζήτημα των Συμπράξεων Δημοσίου
Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Με αυτή τη διαδικασία ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αποφάσισε να
κατασκευάσει δύο (2) Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) στην
Αττική, συνολικού προϋπολογισμού 640.000.000 ευρώ. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει
εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή της στις Σ.Δ.Ι.Τ. γιατί κατ' αυτόν τον τρόπο
εκχωρείται στους ιδιώτες και στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα η διαχείριση
των απορριμμάτων. Επανέλαβε τη θέση της αυτή και χθες στον Περιφερειάρχη
Αττικής, τονίζοντας πώς οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) πρέπει
να κατασκευάζονται σαν Δημόσια έργα και να λειτουργούν με ευθύνη του
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και με μόνιμο προσωπικό.
Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εξέφρασε την
κατηγορηματική αντίθεση της στις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών που επιχειρεί ο
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. καθώς επίσης και για την μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης της
Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής που είναι στη Δημόσια Διαβούλευση, σημειώνοντας πώς έτσι
διαιωνίζεται το έκτρωμα της Φυλής, προς όφελος των εργολαβικών και
επιχειρηματικών συμφερόντων.

Σε όλα αυτά τα κρίσιμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση θέματα, οι
απαντήσεις του κ. Γιώργου Πατούλη ήταν ουσιαστικά έωλες και δεν έπεισαν για
τις προθέσεις του να δώσει λύση με γνώμονα την προάσπιση του Δημόσιου και
Κοινωνικού Χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών της.
Αντιθέτως, φαίνεται να προάγεται και από την σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας
Αττικής το σχέδιο της συνολικής ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των
απορριμμάτων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατέστησε σαφές στον κ.
Πατούλη πώς οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να δεχθούν
ένα σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων. Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδία καλεί όλους τους
εργαζόμενους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και εγρήγορση, έτοιμοι να δώσουν
για ακόμη μία φορά τον αγώνα της προάσπισης του Δημόσιου και Κοινωνικού
Χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να αντιταχθούν στα σχέδια που
θέλουν να παραδίδονται υπηρεσίες και αρμοδιότητες βορά στα μεγάλα ιδιωτικά
και επιχειρηματικά συμφέροντα.
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