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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

04/12/2014 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική απασχόλησε από το  1975 και 

μετά, 38 περίπου Υπουργούς Εσωτερικών, 16 Υπουργούς Περιβάλλοντος και 

Δημοσίων Έργων, δεκάδες Δημάρχους και εκατοντάδες άλλους αιρετούς.  

 

Ωστόσο παρά τα όποια βήματα έγιναν, το πρόβλημα, εξακολουθεί να 

παραμένει χωρίς ολοκληρωμένη λύση και η Αττική συνεχίζει να είναι 

εγκλωβισμένη στο παρωχημένο μοντέλο της υγειονομικής ταφής του 90 % 

των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Φυλής. 

 

Όπως γνωρίζετε, την 1
η
 Ιανουαρίου 2012, το status quo στη διαχείριση των 

απορριμμάτων της Αττικής άλλαξε.  

 

Με το άρθρο 211 του νόμου του Καλλικράτη, ο μέχρι πρότινος διαδημοτικός 

φορέας, ο ΕΣΔΚΝΑ, που ήταν αρμόδιος για τη διαχείρισή τους, μετατράπηκε 

σε διαβαθμιδικό, τον ΕΔΣΝΑ, τον μοναδικό διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων στην χώρα.  

 

Με τον τρόπο αυτό ο β’ βαθμός αυτοδιοίκησης απέκτησε για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

ουσιαστικό λόγο και ρόλο στη διαχείριση των απορριμμάτων.  

 

Θυμίζω ότι όλες τις προηγούμενες δεκαετίες την αρμοδιότητα ασκούσαν 

αποκλειστικά η Κεντρική Διοίκηση με τα όργανα της (κρατική Περιφέρεια) και 

ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι δήμοι. 

 

Η νέα διοίκηση που προέκυψε στον ΕΔΣΝΑ, με εμένα δια νόμου επικεφαλής, 

ανέλαβε τον φορέα στη χειρότερη δυνατή χρονικά στιγμή.  

 

Διότι ο ΕΔΣΝΑ δεν είχε καμία σχέση ως οργανισμός με την αιρετή Περιφέρεια 

Αττικής. Ήταν ένας φορέας χρεοκοπημένος και λειτουργικά διαλυμένος.  

 

Εάν είχα περισσότερο χρόνο θα άξιζε να σας αναφέρω τι χάος 

παραλάβαμε τότε. 
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Θα σας πω όμως τι κάναμε έκτοτε.  

 

Δεν κρύψαμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί της αδιαφάνειας. 

 

Έστειλα άμεσα επιστολές και ενημέρωσα αναλυτικά, την τότε Κυβέρνηση και 

τους αρμόδιους Υπουργούς και έκτοτε κάθε Κυβέρνηση και Υπουργό που 

ακολούθησε. 

 

Δημοσιοποίησα την κατάσταση μέσω ανακοινώσεων προς τον Τύπο. Τον 

Ιούλιο του 2012 προσέφυγα ο ίδιος στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.  

 

Παράλληλα ενημέρωσα τους αρχηγούς όλων των κομμάτων.  

 

Και μόλις τροποποιήθηκε το άρθρο 211 του Καλλικράτη και μπορούσαμε 

επιτέλους να συγκροτήσουμε Εκτελεστική Επιτροπή, τον Ιούνιο του 2012 

δηλαδή, καθιέρωσα αμέσως τις δημόσιες και σε ζωντανή μετάδοση από 

το διαδίκτυο συνεδριάσεις.  

 

Για να ξέρουν όλοι τι συζητάμε και τι αποφασίζουμε. Δημόσια και όχι να 

κάνουμε τους … κινέζους πίσω από κλειστές πόρτες. 

 

Και πετύχαμε, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, να βελτιώσουμε θεαματικά 

την κατάσταση, χωρίς την ίδια στιγμή η διαχείριση των απορριμμάτων να 

διασαλευτεί ούτε στιγμή. 

 

 Εκμηδενίσαμε με συνετή διαχείριση και χρηστή διοίκηση τον 

βραχνά των χρεών που έσφιγγαν σαν θηλιά το Σύνδεσμο, με την 

ένταξη του φορέα στο Μητρώο των φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης. Χρέη που την 1-1-2012 ανέρχονταν στα 76 εκ. €. 

 Προκηρύξαμε διαγωνισμούς για τις Αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ στην 

Αττική και στα νησιά με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής.  

 Μεταφέραμε στο εξωτερικό 1.350 τόνους τεφρών του Αποτεφρωτήρα 

Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων που ήταν συσσωρευμένες από την 

περίοδο 2002-2007  

 Προωθήσαμε την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων στον Ελαιώνα σε συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας 
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 Βελτιώσαμε θεαματικά τη διαχείριση των απορριμμάτων στο 

ημερήσιο μέτωπο του ΧΥΤΑ.  

 

Και πολλά άλλα που θα θέλαμε ώρες ολόκληρες να σας εξιστορώ. 

 

Το κυριότερο όμως ήταν ότι προχωρήσαμε τις διαδικασίες που είχαν 

ωριμάσει σε βάθος πολλών ετών, για την υλοποίηση των προβλέψεων του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού με ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ. 

 

Τα έργα εγκρίθηκαν από τη διυπουργική επιτροπή και είχαν τη σύμφωνη 

γνώμη των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τα έργα εγκρίθηκαν από τη διυπουργική επιτροπή και είχαν τη σύμφωνη 

γνώμη των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 Στόχος μας ήταν η Αττική να αποκτήσει υποδομές εφάμιλλες των 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών.  

 Να διαχειριστεί τα απορρίμματά της, με τρόπο περιβαλλοντικά και 

οικονομικά βιώσιμο, συνδυάζοντας όλες τις βαθμίδες διαχείρισης, 

δηλαδή την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την 

ανάκτηση. 

 Και παράλληλα να πάψει να υφίσταται αυτό το ιδιότυπο 

περιβαλλοντικό απαρτχάιντ σε βάρος της Δυτικής Αττικής. 

 

Έκτοτε συναντήσαμε σε κάθε μας βήμα, έναν συνεχή και πολλές φορές, έναν 

βρώμικο πόλεμο.  

 

Έναν υπόγειο πόλεμο οργανωμένων συμφερόντων, συνδικαλιστικών, 

τοπικών, μικροκομματικών, επιχειρηματικών, που ενοχλήθηκαν που βάλαμε 

σε τάξη τον ΕΔΣΝΑ.  

 

Που δεν ήθελαν επ’ ουδενί να αλλάξει το φαύλο και αμαρτωλό τοπίο 

στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, ο καθένας για τους 

δικούς τους λόγους. 

 

Ήρθε όμως ο καιρός το παραμύθι να τελειώσει και η συστηματική 

παραπληροφόρηση να καταρρεύσει. 
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Είπαν τα έργα φαραωνικά, ενώ ξέρουν όλοι ότι οι οριστικές δυναμικότητες 

των εργοστασίων, προβλέπεται να διαμορφωθούν μέσα από τη διαδικασία 

του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Σας φέρνω ως απτό παράδειγμα τη Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, που η προκήρυξη 

έκανε λόγο αρχικά για 150.000 τόνους και τελικά η Μονάδα που θα φτιαχτεί 

θα είναι για 100.000 περίπου τόνους.  

 

Είπαν ότι θα εκτοξευτούν τα δημοτικά τέλη. Η αλήθεια είναι τελείως 

διαφορετική, γιατί τα έργα γίνονται χωρίς καμία επιβάρυνση του δημοσίου. 

Ήδη και θα φέρω και πάλι ως παράδειγμα τη ΜΕΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, 

όπου αναδείχθηκε προσωρινά ανάδοχος, με κόστος 42 € ανά τόνο.  

 

Είπαν, ότι ενταφιάζεται η διαλογή στην πηγή και οι ήπιες μέθοδοι 

διαχείρισης και ότι προκρίνονται τεχνολογίες επικίνδυνες για το περιβάλλον. 

Άλλο ένα ψέμα. 

 

Σας θυμίζω ότι στο Σύμφωνο Συνεργασίας που υπέγραψα με τον 

Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ και που εσείς ευθέως αμφισβητείτε, από τα 400 

εκ. € κοινοτικά χρήματα, που διασφαλίσαμε ότι θα πέσουν στην Αττική την 

περίοδο 2014-2020 από τα Τομεακά Προγράμματα του Υπουργείου για τη 

διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, τα 150 εκ. € αφορούν έργα πρόληψης, 

επαναχρησιμοποίησης, διαλογής στην πηγή.  

Επαναλαμβάνω για όσους δεν ακούν ή κάνουν πως δεν ακούν, για 

όσους δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν.  

Διαθέταμε 150 εκ. € για έργα και δράσεις πρόληψης, 

επαναχρησιμοποίησης, διαλογής στην πηγή.  

 

Μας κατηγόρησαν λέγοντας, «εφαρμόζετε έναν αναχρονιστικό ΠΕΣΔΑ», 

ή «γιατί δεν επικαιροποιείτε τον ΠΕΣΔΑ». Σας απαντώ ξεκάθαρα. Η 

επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ δεν απαιτούνταν και δεν μπορούσε μέχρι 

πρότινος να ολοκληρωθεί, αφού δεν έχει αναθεωρηθεί όπως απαιτείται από 

το νόμο, ο Εθνικός Σχεδιασμός. Όταν το ΥΠΕΚΑ ζήτησε την 1
η
 Απριλίου 2014 

να προχωρήσουμε σε επικαιροποίηση, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία 

του Εθνικού Σχεδιασμού είχαμε φτάσει στην καρδιά της προεκλογικής 

περιόδου και κάθε απόφαση θα ήταν υποθηκευμένη εκ των προτέρων. 

 

Και το κυριότερο. Είπαν ότι ιδιωτικοποιείται η διαχείριση των 

απορριμμάτων.  
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Έχω απαντήσει πολλές φορές ότι, μέσω μιας σύμβασης ΣΔΙΤ, το δημόσιο 

διατηρεί απολύτως το ρόλο του ως κύριος του έργου, διασφαλίζεται ο 

δημόσιος χαρακτήρας, ο ιδιώτης έχει πραγματικό κίνητρο να λειτουργεί 

πιο αποτελεσματικά το έργο, προστατεύεται το περιβάλλον και εν τέλει 

ο πολίτης έχει οικονομική ωφέλεια από αυτή την καλύτερη διαχείριση. 

 

Και βεβαίως ΣΔΙΤ δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Πάνω από 30 Μονάδες 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων λειτουργούν στην Ευρώπη με αυτή τη μέθοδο. 

 

Είναι δυνατόν να επικαλείστε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να αρνείστε να 

δείτε κατάματα την ευρωπαϊκή πραγματικότητα; 

 

Όμως μισό λεπτό, για ποια ιδιωτικοποίηση στη διαχείριση των απορριμμάτων 

μιλάμε; 

 

Ξεχνάτε ότι ο ΕΣΔΚΝΑ έχει εκχωρήσει :  

 τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων σε 

ιδιώτη από το 2007,  

 των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων από το 2008,  

 της Μονάδας Βιοαερίου επίσης από το 2008,  

 του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης από το 2010, με κόστος 

μάλιστα η τελευταία με 88 ευρώ ανά τόνο.  

 

Άρα ποιοι εγκαλούν, ποιους, για ιδιωτικοποίηση; Που κρύβονταν τότε οι 

συνδικαλιστές της γραβάτας και οι υπέρμαχοι του δημόσιου χαρακτήρα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων, όταν γίνονταν αυτοί οι διαγωνισμοί;  

 

Τι έκρυβε τότε η σιωπή τους και τι δείχνει τώρα το ψεύτικο λάβαρο της 

επανάστασης που σήκωσαν; 

 

Μήπως το πάρτι ήταν πολύ μεγάλο και χαλάσαμε σε κάποιους τη σούπα; 

 

Και συνεχίζω … 

 

Είπαν ότι στους διαγωνισμούς υπήρχαν εγγυημένες ποσότητες υπέρ των 

αναδόχων. Άλλο ένα μεγάλο ψέμα, αφού στους διαγωνισμούς της Αττικής 

ποτέ δεν μπήκε τέτοια παράμετρος. Είπαν και έκαναν πάρα πολλά 

μεταχειριζόμενοι κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο.  



6 
 

Με στημένα δημοσιεύματα, με ανώνυμες καταγγελίες, με λεκτικούς και όχι 

μόνο τραμπουκισμούς, με παρεμβάσεις από θεσμικά και εξωθεσμικά κέντρα. 

 

Οι διαγωνισμοί ωστόσο προχώρησαν, μα απόλυτη διαφάνεια και τήρηση των 

νόμων και έφτασαν σε ένα πολύ ικανοποιητικό στάδιο, μέχρι που το 

καλοκαίρι αποφασίσαμε το πάγωμά τους για να αναλάβει η νέα διοίκηση.  

 

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται τώρα, είναι, τι γίνεται. 

 
Η νέα διοίκηση σε μία κίνηση ουσιαστικά θεσμικής εκτροπής, πριν 
συζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, πριν συγκροτηθεί σε σώμα η ΠΕΔΑ, 
πριν συγκροτηθεί σε σώμα το Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ, έσπευσε να στείλει σε όλους 
τους δημάρχους επιστολή ενδεικτική των προθέσεων της.  
 
Ζήτησα τότε να γίνει άμεσα συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 
Αρνηθήκατε επειδή δεν είχαν συγκροτηθεί τα αρμόδια όργανα.  
 
Τώρα το θέμα το βάλατε μαζί με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ, για την 
ανακύκλωση.  
 
Γιατί; Για να θολώσετε τα νερά ξιφουλκώντας κατά του ΥΠΕΚΑ, που δήθεν 
επιχειρεί να καπελώσει τον σχεδιασμό σας. 
 
Από όλο το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε στο σχετικό ιστότοπο του 
Υπουργείου : 

 που επιφέρει σημαντικότατες τομές στην χωριστή συλλογή ρευμάτων 
αποβλήτων, στο χαρτί, στο γυαλί, στο πλαστικό, στο αλουμίνιο, 

 που ενισχύει τη διαλογή στην πηγή, όπως ακριβώς το ζητάει η κοινοτική 
οδηγία 98/08 

 που μετακυλύει το κόστος επέκτασης των προγραμμάτων αυτών, όχι 
στους δήμους και τους δημότες αλλά στα Συστήματα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης,  

 που ενισχύει τον έλεγχο στα Συστήματα αυτά και τα υποχρεώνει κατά 
κάποιο τρόπο να περιορίζουν τα έξοδά τους και να επενδύουν 
ανταποδοτικά στην ανακύκλωση τα έσοδά τους,   

 
εσείς σταθήκατε στο σημείο που αναφέρεται στους ΠΕΣΔΑ.  
 
Τα ραντάρ της «αριστερής» περιβαλλοντικής σας ευαισθησίας προσπέρασαν 
όλα τα άλλα ζητήματα και επικέντρωσαν σε αυτό μόνο το σημείο, το οποίο 
ήταν και αρκετό για να ζητήσετε, όχι την απόσυρση του συγκεκριμένου 
εδαφίου αλλά όλου του νόμου! 
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Προσωπικά θα συμφωνήσω, ότι η προσθήκη στο σχέδιο νόμου, που 
προβλέπει να είναι δεσμευτική η γνώμη του Υπουργείου επί των 
Περιφερειακών Σχεδιασμών δεν ήταν σωστά διατυπωμένη και ορθώς ο 
Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα την αποσύρει. 
 
Άλλωστε έχω την αίσθηση ότι στόχος του Υπουργείου δεν ήταν να επέμβει 
επί των Σχεδιασμών, αλλά να διασφαλίσει τη συμφωνία των ΠΕΣΔΑ της 
χώρας με τον Εθνικό Σχεδιασμό και των εθνικών στόχων για την 
ανακύκλωση.  
 
Η ουσία όμως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι αυτή.  
 
Και μάταια προσπαθεί η περιφερειακή αρχή να στρέψει αλλού τη συζήτηση.  
 
Η ουσία είναι ότι η νέα διοίκηση της Περιφέρειας έχει μιλήσει για 
διαγραφή του εφαρμοζόμενου σχεδιασμού, χωρίς να προτείνει με τι θα 
τον αντικαταστήσει. 
 
Διότι αλήθεια, ποιο σχεδιασμό, φοβάστε ότι θα σας καπελώσει το Υπουργείο; 
Το σχεδιασμό του απόλυτου μηδέν; 
 
Ακούμε συνέχεια από εσάς τι ΔΕΝ πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να ακυρωθεί. 
 
Λέτε να κλείσει η Φυλή, να ακυρωθεί το έργο στο Γραμματικό, να ακυρωθούν 
οι διαγωνισμοί των Μονάδων, να απομακρυνθεί ο Αποτεφρωτήρας.  
 
Δεν μας λέτε όμως, τι πρέπει να γίνει.  
 
Ποια είναι η πρότασή σας;  
 
Αυτό ζητάει και η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιστολή, 
που δημοσιοποιήσατε χθες, για την οποία κομπάζετε.  
 
Σας ζητά να προσδιορίσετε ακριβείς και συγκεκριμένες δράσεις.  
 
Και όχι μόνο αυτό.  
 
Σας καλεί να προχωρήσετε στην επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ, ειδάλλως θα 
παγώσουν οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για έργα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων. 
 
Παράλληλα σας καλεί να μεριμνήσετε για τη διαχείριση των υπολειμματικών 
αποβλήτων, όσων δηλαδή δεν θα υπόκεινται σε χωριστή συλλογή στην πηγή. 
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Σας ρωτώ λοιπόν και πάλι, έχετε πρόταση ολοκληρωμένη, με κοστολόγιο και 
χρονοδιάγραμμα;  
Γιατί όλα όσα έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα είναι καλά για να βαθμολογηθείτε 
στην έκθεση, όχι όμως στην άσκηση διοίκησης. 
 

 Πότε θα κλείσετε την ΟΕΔΑ στη Φυλή όπως υποσχεθήκατε; Θέλουμε 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλιώς κοροϊδεύετε τον κόσμο. 

 Πού θα κάνετε τη διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου από 
τη στιγμή που προτείνετε το κλείσιμο της ΟΕΔΑ στη Δυτική Αττική; 

 Θα ξεκινήσετε από μηδενική βάση συζητήσεις για νέες χωροθετήσεις 
ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ στην Αττική; Είστε δηλαδή έτοιμοι να ανοίξετε μέτωπο για 
νέες «Κερατέες»; 

 Τι θα κάνετε με το έργο στο Γραμματικό, που έχετε αποκαλέσει ως 
μείζον περιβαλλοντικό έγκλημα, τώρα που βγήκε η απόφαση κόλαφος 
του ΣτΕ που σας εκθέτει; Θα το ακυρώσετε;  

 Γνωρίζετε, ότι εάν ακυρώσετε το έργο στο Γραμματικό, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα ζητήσει πίσω την κοινοτική ενίσχυση για την κατασκευή του, 
που ανέρχεται σε 20 εκ. περίπου € και το ποσό αυτό θα καταλογιστεί 
στην Περιφέρεια Αττικής;  

 Πως και με ποιο κόστος θα μεταφέρετε τις εργοστασιακές μονάδες της 
Φυλής (το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και τον 
Αποτεφρωτήρα) σε άλλες περιοχές;  

 Τι θα γίνει με τη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων κατά το 
διάστημα μεταφοράς του Αποτεφρωτήρα, η οποία είναι και η μοναδική 
εγκατάσταση τέτοιου είδους σε ολόκληρη την χώρα;  

 Πώς θα μειώσετε δραστικά τις προς ταφή ποσότητες, εάν ακυρωθούν οι 
διαγωνισμοί για τις νέες μονάδες; 

 Μέσα σε ποιο χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρώσετε τον νέο ΠΕΣΔΑ, όταν 
ο υφιστάμενος για να διαμορφωθεί χρειάστηκε να περάσουν περίπου 
20 χρόνια διαβουλεύσεων;  

 Πόσο χρόνο θα χρειαστεί η εφαρμογή των προβλέψεων του νέου 
ΠΕΣΔΑ, όταν και εφόσον και εάν αυτός προκύψει; 

 Τι θα κάνετε με τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που έχουν διασφαλιστεί 
για την χρηματοδότηση των έργων και με ποιο τρόπο θα καλύψετε τα 
ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 200 εκ. € που θα χαθούν οριστικά και 
αμετάκλητα; 

 Έχετε υπολογίσει ότι θα πρέπει να εκπονηθούν νέες μελέτες, να 
εκδοθούν νέες εγκρίσεις, νέες αδειοδοτήσεις, νέες μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να βρεθούν κατάλληλοι ως προς τη 
χρήση χώροι, να γίνουν εάν χρειάζεται απαλλοτριώσεις, να μην 
υπάρξουν δικαστικές εμπλοκές και όλα αυτά σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα;  

 Πως οι δήμοι θα υποστηρίξουν λειτουργικά αυτό το καινοφανές μοντέλο 
αμιγούς διαλογής στην πηγή όλων των αποβλήτων, όπως το 
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περιγράφετε, όταν σήμερα μόλις και μετά βίας συντηρούν το σημερινό 
σύστημα αποκομιδής; 

Και βεβαίως υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με το μήνυμα που 
στέλνετε στην αγορά.  
 
Πως θα τονωθεί η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη όταν ακυρώνοντας τους 
διαγωνισμούς, στέλνετε το μήνυμα ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι 
ανεπιθύμητες στην Αττική; 
 
Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και πρέπει να απαντηθούν άμεσα και 
υπεύθυνα, διότι στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής δεν 
χωράνε λάθη και πειραματισμοί. 
 
Δεν χωράνε είπα ξείπα. Δεν μπορεί να διαβάζουμε τη μία ότι θα στείλετε τα 
σκουπίδια στην Κίνα και την άλλη στη Γερμανία.  
 
Επιτέλους σοβαρευθείτε. Ξεφύγετε από το βολικό σύνδρομο της άρνησης και 
της διαμαρτυρίας που είχατε καλομάθει, γιατί τώρα ασκείτε διοίκηση και δεν 
μπορείτε να πετάτε δεξιά και αριστερά κουβέντες, όπως όταν κάνατε εύκολη 
και ανέξοδη κριτική επί παντός επιστητού. 
 
Κάποιοι, έσπευσαν να μας κατηγορήσουν για κινδυνολογία, επειδή 
είπαμε ότι υπάρχει ορατός και σοβαρός κίνδυνος, εάν εφαρμόσετε τις 
εξαγγελίες σας, να μετατρέψετε την Αττική σε Νάπολη των Βαλκανίων. 
 
Επιμένω σε αυτό που είπα και εύχομαι ολόψυχα να διαψευστώ. Εδώ είστε 
και εδώ είμαστε. 
 
Βγαίνουν όμως σιγά σιγά και σας τα λένε κι άλλοι. Ήδη, οι περισσότεροι 
δήμαρχοι σας πήρανε χαμπάρι. Κατάλαβαν ότι τους πετάτε το μπαλάκι με 
τα «Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης», που εφηύρατε, προκειμένου να 
απεκδυθείτε των ευθυνών σας και αντιδρούν. 
 
Μήπως είναι και αυτοί τρομολάγνοι; Μήπως είναι και αυτοί κινδυνολόγοι;  
 
Όχι. Έχουν ασκήσει διοίκηση και βλέπουν το αδιέξοδο να ‘ρχεται. 
 
Είναι δυνατόν να κόβετε έναν ενιαίο περιφερειακό σχεδιασμό σε μικρά 
κομμάτια; Και αυτό να το λέτε αποκέντρωση; Αυτό είναι σαλαμοποίηση, με 
αποτέλεσμα:  

 
 Το κόστος υλοποίησης του σχεδιασμού να εκτοξευθεί σε ανεξέλεγκτα 

ύψη  
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 Ο σχεδιασμός να είναι αδύνατον να εποπτευθεί στο σύνολό του, λόγω 
της πολυδιάσπασης 

 Να αναπτυχθούν ανάμεσα στους δήμους της Αττικής 
ενδοπεριφερειακές ανισότητες,  

 Να δημιουργηθούν ανάμεσα στους δήμους της Αττικής διαδημοτικές 
εξαρτήσεις,  

 Να δημιουργηθούν δήμοι πολλών ταχυτήτων ή εάν το θέλετε δήμοι α’ 
και β’ κατηγορίας στη διαχείριση των απορριμμάτων 

 Τέλος απαξιώνεται πλήρως ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης 
Αποβλήτων, ο ΕΔΣΝΑ με το στελεχιακό δυναμικό του, εκτός κι αν 
στόχος σας είναι βεβαίως να τον κλείσετε. 
 
 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
 
Η πλειοψηφούσα παράταξη είναι εγκλωβισμένη ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και τις ανεδαφικές προεκλογικές της εξαγγελίες και 
μεγαλοστομίες.  
 
Γιατί τα λόγια είναι εύκολα, στην πράξη όμως κρίνονται όλα. Ο 
σχεδιασμός σας είναι ένα άλμα στο κενό. Εάν ακυρώσετε τα πάντα και 
ξεκινήσετε από το μηδέν θα είναι ένα τραγικό πισωγύρισμα για την Αττική. 
 

Ενδεχόμενη εφαρμογή αυτών των ανερμάτιστων και εξωφρενικών 
σχεδιασμών, αυτού του επικίνδυνου και πειραματικού μοντέλου θα τινάξει 
στον αέρα με μαθηματική ακρίβεια, την καθημερινή διαχείριση των 
απορριμμάτων στην Αττική και θα θέσει σε τεράστιο κίνδυνο τη δημόσια 

υγεία και το περιβάλλον.  
 
Εύχομαι για άλλη μια φορά να διαψευστώ και να κάνω εγώ λάθος και η δική 
σας λογική να είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Όμως δεν το βλέπω. 
 
Πλέον και μετά τη μεθόδευση που κάνατε στις εκλογές της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με τις οποίες αφήσατε απέξω το μεγαλύτερο 
παραγωγό αποβλήτων της χώρας, το Δήμο της Αθήνας, αναλαμβάνετε 
ως παράταξη ολοκληρωτικά, την κύρια και αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε 
συμβεί στο μέλλον στην Αττική με τη διαχείριση των απορριμμάτων. 
 
Αναλαμβάνετε ακέραια την ευθύνη, καθώς μετατρέπετε ένα πρόβλημα υπό 
επίλυση, σε μια περιβαλλοντική και υγειονομική ωρολογιακή βόμβα με 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την Αττική και τους κατοίκους της. 


