
Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε, 

 
ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή απνηειεί έλα δήηεκα πνπ 

εθηόο ηεο πξνθαλνύο ζεκαζίαο ηεο γηα 5.000.000 θαηνίθνπο ηεο, έρεη 

ιάβεη πιένλ θξίζηκεο δηαζηάζεηο γηα ηνλ ζπλνιηθό ζρεδηαζκό ηεο 
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζε όιε ηελ ρώξα. Αλ ε θπβέξλεζε απνηύρεη 

ζηελ Αηηηθή δελ ζα ραζνύλ κόλν εθαηνκκύξηα επξώ (ελώ ζα 

επηβιεζνύλ θαη πξόζηηκα), δελ ζα επεξεαζηεί κόλν ε δσή 5.000.000 
πνιηηώλ αιιά θαη ζα απνδεηρζεί όηη ε Διιάδα δελ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα 

πξνζηαηεύζεη ην πεξηβάιινλ ηεο πνπ θαηά ηα άιια απνηειεί ζπγθξηηηθό 

ηεο πιενλέθηεκα γηα κηα νηθνλνκία πνπ αληιεί ηεξάζηηα έζνδα από ηνλ 
ηνπξηζκό αιιά θαη ζέιεη λα επελδύζεη ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε. 

 

Με ην λόκν 3164/2003 ρσξνζεηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο ζηελ 
Αηηηθή γηα ηελ δεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Δγθαηαζηάζεσλ Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ. Μεηά από 7 νιόθιεξα ρξόληα ε κόλε εγθαηάζηαζε πνπ 

ιεηηνπξγεί βξίζθεηαη ζηελ Φπιή. Τν απνηέιεζκα είλαη ε δξακαηηθή θαη 
ηδηαηηέξσο επηθίλδπλε κείσζε ηνπ ρξόλνπ δσήο ηνπ ΦΥΤΑ Φπιήο. 

Σύκθσλα κε αηζηόδνμεο εθηηκήζεηο, ν ρξόλνο δσήο ζηνλ ΦΥΤΑ Φπιήο 

βξίζθεηαη ζηα 2,5 ρξόληα θαη ε ηάζε είλαη πησηηθή. Γελ ππάξρεη θαλέλα 
πεξηζώξην ρξόλνπ θαη θακία απνιύησο ηερληθή δπλαηόηεηα ν ΦΥΤΑ 

Φπιήο – Άλσ Ληνζίσλ λα εμππεξεηήζεη νιόθιεξε ηελ Αηηηθή. 

 
Αθόκα όκσο θη αλ ππήξρε ε ηερληθή απηή δπλαηόηεηα, κεηά ηα όζα 

έγηλαλ ηα ηειεπηαία 7 ρξόληα αιιά θαη όζα γίλνληαη ζήκεξα, θαλείο δελ 

ζα κπνξνύζε λα πεη ζηνπο θάηνηθνπο ησλ Άλσ Ληνζίσλ, ηεο Φπιήο θαη 
ηνπ Εεθπξίνπ πνπ πθίζηαληαη –κόλνη απηνί- ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

αδηέμνδεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, όηη εθείλνο πνπ 

ζέβεηαη ηε λνκηκόηεηα είλαη ηειηθά εθείλνο πνπ πξάηηεη ην νξζό γηα ην 

ζπκθέξνλ ηεο ρώξαο θαη ηνπ ηόπνπ ηνπ. Αληίζεηα, ζα κπνξνύλ πνιινί 

λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ θαη λα πείζνπλ όηη ε απηνδηθία θαη ε βία 
θέξλνπλ ηειηθά απνηέιεζκα. 

 

Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε, εζείο έρεηε κηιήζεη γηα ην θαηλόκελν ηνπ 
«πεξηζσξηαθνύ ξαηζηζκνύ». Απηό ην θαηλόκελν αθξηβώο δνύκε ζήκεξα 

ζηνλ λέν Γήκν Φπιήο. Καη ην δνύκε γηαηί απνθαζίζακε λα απνδερζνύκε 

ηελ λνκηκόηεηα θαη λα εκπηζηεπζνύκε ηελ Πνιηηεία. Γελ ππάξρεη άιινο 
δξόκνο αλ ε Κπβέξλεζε επηζπκεί λα ιύζεη ηνλ γόξδην δεζκό ηεο 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ από ηελ πινπνίεζε ησλ αθόινπζσλ 

ζεκείσλ: 
 

1. Άκεζε εθηέιεζε όισλ ησλ έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σρεδηαζκνύ. Πιελ ηεο δεκηνπξγίαο 



ησλ Οινθιεξσκέλσλ Δγθαηαζηάζεσλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ζα 

πξέπεη λα πινπνηεζνύλ ηάρηζηα όινη νη Σηαζκνί Μεηαθόξησζεο 

θαη ε αλαθύθισζε ζηελ πεγή 

2. Μειέηε θαη πινπνίεζε ζεηξάο έξγσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ λένπ 

Γήκνπ Φπιήο ώζηε λα ακβιπλζνύλ ή θαη λα εμαθαληζηνύλ νη 

ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θαηνίθνπο από ηελ 

ιεηηνπξγία ΦΥΤΑ. 

3. Λήςε κέηξσλ γηα ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

όξσλ αιιά θαη κέηξσλ αζθαιείαο ώζηε λα κελ ππάξρνπλ 

απώιεηεο δσώλ όπσο ε πξόζθαηε ελόο ξαθνζπιιέθηε ζηνλ ΦΥΤΑ 

Φπιήο. 

4. Θεζκνζέηεζε ελόο πιαηζίνπ ώζηε ν Γήκνο Φπιήο (όπσο θαη θάζε 

αληίζηνηρνο δήκνο) λα έρεη εηαηξηθή ζπκκεηνρή θαη εθπξνζώπεζε 

ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο ε νπνία ζα 

αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δξγνζηαζίνπ 

Μεραληθήο θαη Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο. Μόλν έηζη ζα 

δηαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη ζα 

θαηαδεηρζεί, εκπξάθησο, όηη ε Κπβέξλεζή ζαο ζε αληίζεζε κε 

άιιεο Κπβεξλήζεηο, ζέινπλ ηνλ Γήκν Φπιήο λα ζπκκεηέρεη όρη 

κόλν ζην θόζηνο αιιά θαη ζηα νθέιε 

5. Έγθαηξνο ζρεδηαζκόο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ όηαλ 

θιείζεη ν ΦΥΤΑ Φπιήο ώζηε λα απνθαηαζηαζεί ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ. 

Σηε Γπηηθή Αηηηθή θάλακε ην ρξένο καο επί έηε πνιιά θαη 

πιεξώζακε θαη πιεξώλνπκε ην θόζηνο. Δάλ ζήκεξα ε θπβέξλεζε 
δελ θηλεζεί ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκόηεηαο θαη ησλ αξρώλ πνπ ζαο 

εθζέζακε, ηόηε ε αλνρή ησλ θαηνίθσλ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ λένπ Γήκνπ Φπιήο ζα αλήθεη ζην παξειζόλ κε ό,ηη 
απηό ζπλεπάγεηαη. 

 

Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε, ε πξόηαζή καο ζπκππθλώλεηαη ζε κηα 
πξάμε: «Γώζηε έλα δσληαλό παξάδεηγκα γηα λα ζηακαηήζεη λα 

θνβάηαη ε Διιάδα ηνπο ΦΥΤΥ θαη λα πξνηηκά λα ζάβεη ην πξόβιεκα 

ζε αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο». 
             Ο Γήκαξρνο 

      Γεκήηξηνο Μπνπξαΐκεο 


