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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΟΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Ρ. ΔΟΥΡΟΥ
Για δεύτερη φορά, οι μεθοδεύσεις και οι προσπάθειες της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. να επεκτείνει τη δυναμικότητα του Ε.Μ.Α.Κ. κατά
200.000 τόνους απορριμμάτων, έπεσαν στο κενό. Η άμεση αντίδραση της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. ήταν καθοριστική στο να αποτραπούν τα σχέδια που θέλησε να προωθήσει εν
μέσω θέρους και ένα περίπου μήνα πριν παραδώσει τα καθήκοντα της η Διοίκηση του
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κάνοντας προφανώς ένα δώρο στους μεγαλοεργολάβους και
επιβαρύνοντας οικονομικά τους εξαθλιωμένους από τα μνημόνια δημότες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. είχε ορίσει για σήμερα, στις 11:00
το πρωί, αιφνιδιαστικά, συνεδρίαση με αντικείμενο την επέκταση της
δυναμικότητας του Ε.Μ.Α.Κ. κατά 200.000 τόνους απορριμμάτων. Η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. πληροφορήθηκε την μεθόδευση της Διοίκησης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,
κατήγγειλε με Ανακοίνωσή της την επιχείρηση εξυπηρέτησης συγκεκριμένων
συμφερόντων σε βάρος του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποφάσισε Παράσταση Διαμαρτυρίας των
συνδικαλιστικών στελεχών στην Αττική στο χώρο συνεδρίασης της Διοίκησης του
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Κάτι που έκανε, αναγκάζοντας σε ματαίωση των σχεδίων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,
όπως είχε γίνει και παραμονές του Πάσχα που και τότε η Διοίκηση είχε προσπαθήσει
να επεκτείνει τη δυναμικότητα του Ε.Μ.Α.Κ.
Υπενθυμίζεται ότι το Ε.Μ.Α.Κ. είναι Εργοστάσιο Επεξεργασίας
Σύμμεικτων Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων, με σκοπό την Ανακύκλωση, την
παραγωγή εδαφοβελτιωτικού και δευτερογενών καυσίμων (RDF/SRF), ώστε να
μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων που οδηγούνται για ταφή. Η κατασκευή του
κόστισε περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ και από το 2010 η διαχείρισή του
γίνεται από κοινοπραξία εργολάβων, με προεξάρχουσα την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ
Α.Ε. του Ομίλου Μπόμπολα. Οι πολίτες της Αττικής, μέσω των Δήμων και του
Ε.Δ.Σ.Ν.Α., επιβαρύνονται με πολλά εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο (πάνω από 12
εκατ. ευρώ το 2018) με μηδαμινά αποτελέσματα. Πρόκειται επί της ουσίας για ένα
σκάνδαλο περιβαλλοντικό και οικονομικό, για το οποίο κανονικά θα έπρεπε να έχουν
ήδη επέμβει οι Οικονομικοί Εισαγγελείς.

Και αντί η Διοίκηση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και η νυν Περιφερειάρχης κα Ρένα
Δούρου να βάλουν τέλος σε αυτήν την αθλιότητα, υλοποιώντας έστω τις
δεσμεύσεις τους για τις χωροθετήσεις που ο υφιστάμενος ΠΕ.Σ.Δ.Α. προβλέπει,
επιχειρούν να την επεκτείνουν καταφανώς σε όφελος των εργολάβων και με ζημία
των πολιτών της Αττικής. Ιδιαίτερα σε βάρος της υγείας των πολιτών της Δυτικής
Αττικής από την λειτουργία του Ε.Μ.Α.Κ. αλλά και τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α
Φυλής.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει κάθετα αντίθετη στην επέκταση του Ε.Μ.Α.Κ.
και του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, ζητάει το κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α. προκειμένου να
αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή, να φύγει ο αποτεφρωτήρας
και να μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση, να απαγορευτεί κάθε νέα δραστηριότητα
διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή και να μπει οριστικό τέλος στην
ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου σχεδόν των εγκαταστάσεων του
Ε.Δ.Σ.Ν.Α με την παράλληλη κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητα στον
τομέα των απορριμμάτων.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι αντίθεση στην καύση των απορριμμάτων με την
πολυδάπανη μετατροπή τους σε καύσιμη ύλη, όπως επίσης και στην μετατόπιση
των οικονομικών βαρών στις πλάτες των δημοτών και ζητάει να διασφαλιστούν
απόλυτα όλοι οι εργαζόμενοι, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα, να τηρούνται και να ενισχυθούν τα μέτρα ασφάλειας
προς αποφυγήν άλλων εργατικών ατυχημάτων.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

