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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 259/2-4-2018 

 

ΘΕΜΑ:  ΣΧΟΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 
 

Το ΠΑΚΟΕ  αποδέχθηκε την πρόσκληση να παραβρεθεί και να κάνει 

παρέμβαση στο 12ο περιφερειακό Συνέδριο της Περιφέρειας Αττικής στην 

Ανατολική Αττική.  

Οι τοποθετήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού για το Δασολόγιο, τα 

σκουπίδια και τα απόβλητα δημιούργησαν έντονο προβληματισμό στους 

παρευρισκόμενους με αποτέλεσμα να υπάρξουν πάνω από δεκαπέντε (15) 

παρεμβάσεις με δριμύτατη κριτική. 

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ στην παρέμβασή του εστίασε σε τέσσερα 

καυτά προβλήματα, όπως: 

α. στο θέμα του βιολογικού καθαρισμού στο Δήμο Ωρωπού, το οποίο 

σαράντα χρόνια τώρα …λύνεται και παραμένει άλυτο.  Πέντε φορές έχουν 

ανατεθεί οι μελέτες, με ένα εκατομμύριο ευρώ κάθε φορά να πετιέται …στα 

σκουπίδια και δυστυχώς ακόμη τα λύματα κυκλοφορούν ανενόχλητα στους 

δρόμους του Δήμου. 
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β.  στο θέμα των σκουπιδιών, που παραμένει μια πληγή στην Αττική.  

Επειδή το Γραμματικό αντιδρά, εκπρόσωπος του ΕΣΔΝΑ έριξε την …βόμβα 

της δημιουργίας ενός νέου Γραμματικού στον Ωρωπό.  Εν τούτοις το ΕΜΑΚ 

(εργοστάσιο Ανακύκλωσης στη Φυλή) ανακυκλώνει μόλις το 10% των 

ανακυκλώσιμων υλικών, το δε υπόλοιπο πηγαίνει στον ΧΥΤΑ της Φυλής.  

Αυτό είναι τραγικό, τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, και προτείνει να 

δημιουργηθούν σε 2-3 όμορους Δήμους μονάδες ΚΔΑΥ  και 

κομποστοποίησης. 

γ.  να λειτουργήσουν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης  για τις αυθαίρετες  

κατασκευές στις παραλίες της Αττικής. Ιδιαίτερα στην περιοχή του 

Φλοίσβου, όπου ευτυχώς πρόσφατα  το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και 

η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής καταδίκασε με τρίμηνη παύση 

καθηκόντων τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου κ. Χατζηδάκη. 

δ.  να γίνεται πιο εμπεριστατωμένος έλεγχος  στο δίκτυο ύδρευσης  

του Δήμου της Ανατολικής Αττικής.   Πρόσφατη μελέτη του ΠΑΚΟΕ έδειξε 

ότι στον Κάλαμο βρέθηκε το επικίνδυνο μικρόβιο ψευδομονάδα, τόνισε ο 

Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ. 

Πάρα πολλοί ομιλούντες τόνισαν  την επικινδυνότητα των 

σκουπιδιών, των ανεξέλεγκτων βιολογικών καθαρισμών καθώς και  των 

αυθαίρετων κατασκευών που πλημμυρίζουν τις παραλίες.  

Κατά τα άλλα το Συνέδριο στον τομέα της …ποιότητας ζωής 

πήγε….ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. 

 

        

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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