
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

PANHELLENIC CENTER OF ECOLOGICAL RESEARCH
 

Λεωφ. Αλεξάνδρας 28 106 83, Αθήνα - T: 210 8100804 -5 - F: 210 7230505 - e-mail: pakoe@pakoe.gr - www.pakoe.gr 

 

CERTIFIED M.S. 
ISO 9001:2008 
1211/Δ/2012 

Δελτίο Τύπου 130/06-11-2015 
 

Πραγματοποιήθηκε στις 4-11-2015, η δίωρη εσπερίδα του ΠΑΚΟΕ με θέμα «Περιβάλλον, ώρα μηδέν - 
Το πρόβλημα της δημιουργίας Κέντρου Ελέγχου Λυμάτων  (Κ.Ε.Λ.) Βορείων Μεσογείων» στα πλαίσια 
του πολυσυνεδρίου Capital + Vision. 
 
Στην Εσπερίδα εκλήθησαν τα μέλη της Κυβέρνησης, οι τοπικοί φορείς, η Περιφέρεια αλλά και αρκετοί 
περιβαλλοντολογικοί σύλλογοι και κινήσεις. Κάποιοι Υπουργοί και Βουλευτές ενημέρωσαν ηλεκτρονικά 
για την αδυναμία τους να παρευρεθούν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Οι περισσότεροι, όμως, 
δεν ενδιαφέρθηκαν επουδενί να αποστείλουν σχετική ενημέρωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
παρευρέθηκαν δύο εκπρόσωποι Υπουργών, ο κ. Βασίλειος Λύκος, επιστημονικός σύμβουλος του κου Χ. 
Σπίρτζη, Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και ο κ. Χαράλαμπος Γαργαρέτας, 
επιστημονικός σύμβουλος του κου Π. Κουρουμπλή, Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. 
 
Ομιλητές της Εσπερίδας ήταν ο κ. Λογοθέτης Στέλιος, Χημικός Μηχανικός, ο κ. Γιαννάτος Σωτήρης, 
Δημοτικός Σύμβουλος Σπάτων – Αρτέμιδος, ο κ. Αλεξίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος Κερατσινίου – 
Δραπετσώνας, ο κ. Πιστικίδης Βασίλειος, δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου και η κα Χαβέλα Βασιλική, 
Νομικός Σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ. 
 
Την έναρξη της Εσπερίδας έκανε ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, ο οποίος 
μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: 
 
1. Από το Ταμείο Συνοχής το 1992 μόλις είχαμε ενταχθεί στην ΕΕ, για την κατασκευή – λειτουργία 110 

βιολογικών καθαρισμών, διατέθηκαν περίπου 7,5 δις δραχμές τότε. Από αυτούς λειτουργούν 
κανονικά σήμερα μόλις 16. 

2. Το πρόβλημα με το Κ.Ε.Λ Βορείων Μεσογείων ξεκίνησε από την ανάθεση της ΕΥΔΑΠ στην ΑΔΚ 
μελέτη αποχέτευσης Λυμάτων Ανατολικής Αττικής, η οποία κατατέθηκε το 2002. Έκτοτε το θέμα 
αυτό έχει γίνει «μπαλάκι του τένις» για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εκτός βέβαια, τους 
κατοίκους που ταλαιπωρούνται με τους απορροφητικούς βόθρους που διαθέτουν.  

3. Η Περιφέρεια δεν έχει πάρει θέση στο θέμα, παρά το γεγονός ότι όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
Πειραιά και Δυτικής Αττικής, συν τους Βουλευτές των αντίστοιχων περιοχών αυτών και τους 
αντίστοιχους της Α΄& Β΄ Αθήνας τάσσονται υπέρ της πρότασης το έργο να γίνει στην περιοχή της 
δημιουργίας των λυμάτων κι όχι να μεταφερθούν στη Ψυττάλεια. 

Περιμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις των ομιλητών και εκτιμώντας τις καταστάσεις, θα πάρουμε 
θέση. 
 
Στη συνέχεια μίλησαν ο κύριος Στέλιος Λογοθέτης, ο οποίος τεκμηριώνοντας ως Χημικός Μηχανικός την 
επικινδυνότητα της λύσης της μεταφοράς των λυμάτων στην Ψυττάλεια εξαιτίας του γεωλογικού 
ανάγλυφου και της λειτουργίας πληθώρας ενδιάμεσων τεχνικών παρεμβάσεων, απέκλεισε τη λύση 
αυτή. 
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Μετά τον λόγο πήρε ο κύριος Σωτήρης Γιαννάτος, Χειρούργος Γιατρός, εκ μέρους του Δήμου Σπάτων – 
Αρτέμιδος , ο οποίος αφού τόνισε ότι σήμερα το πρόβλημα είναι τεράστιο εξαιτίας του τοξικού κοκτέιλ 
λυμάτων που δημιουργείται από την ανεξέλεγκτη λειτουργία των απορροφητικών βόθρων, πρότεινε τη 
μεταφορά των λυμάτων στην Ψυττάλεια, ούτως ώστε να μην έχουν καμία σχέση με τα λύματα που 
παράγουν οι κάτοικοι. 
 
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας κύριος Κων/νος Αλεξίου, ανέφερε όλα τα 
δεινά που περνούν οι Δημότες του καθώς και όλα όσα πρόκειται να έρθουν με πρόσθετες βιομηχανικές 
δραστηριότητες στην περιοχή, αποκλείουν τη μεταφορά κι άλλων λυμάτων της Ανατολικής Αττικής. 
 
Τη σκυτάλη πήρε ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, ο οποίος αναφερόμενος στο αλαλούμ της 
Δημόσιας Διοίκησης προβληματίστηκε και τοποθετήθηκε αφήνοντας περιθώρια εναλλακτικής λύσης 
εκτός της ήδη χωροθετημένης περιοχής και της Ψυττάλειας. 
 
Τέλος μίλησε η Νομικός Σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ, κυρία Βασιλική Χαβέλα, η οποία αναφέρθηκε στις 
υφιστάμενες αποφάσεις των κρατικών Υπηρεσιών και του ΣΤΕ, όπου μάλιστα η τελευταία του 
Οκτωβρίου του 2015 του ΣΤΕ επιβεβαίωνε και απέρριπτε τη θέση της μεταφοράς των λυμάτων στην 
Ψυττάλεια. 
  
Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά κοινή πρόταση δεν έγινε κι έτσι οι δύο απόψεις πολώθηκαν. Το 
σίγουρο είναι πως άμεσα θα πρέπει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, καθώς έχουν περάσει 22 χρόνια 
από τότε που ξεκίνησε. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς – κυβερνητικοί και δημοτικοί – θα πρέπει να 
έρθουν σε συνεννόηση και να βρουν τη χρυσή τομή που θα επιλύσει ένα τόσο σοβαρό θέμα που δεν 
επιτρέπει άλλη καθυστέρηση. 
 

 
Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ 
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