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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 186/10-03-2017
ΘΕΜΑ: ΑΛΛΟ ΕΝΑ… ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ
Η Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού
στις 7 Μαρτίου για τον ΧΥΤΥ , που προβλέπεται στον Ωρωπό από το
ΠΕΣΔΑ Αττικής( για το περιεχόμενο του είχε ενημερωθεί ο Δήμαρχος)
μας αναγκάζει να εκφράσουμε την έντονη αντίδραση μας για τους εξής
λόγους:
1. Με τον ν4042/2012 ο οποίος εφαρμόζει στην χώρα μας την οδηγία
2008/98/ΕΚ και σύμφωνα με το άρθρο 29 και άλλα , απαγορεύεται ρητά να
οδηγούνται τα απορρίμματα στους ΧΥΤΥ εάν προηγουμένως δεν
εφαρμοσθεί η εξής ιεράρχηση στην διαχείριση τους:





Πρόληψη και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
Ανακύκλωση στην πηγή (με τέσσερα ρεύματα)
Κομποστοποίηση και εκτροπή των βιοαποδομήσιμων
άλλου είδους ανάκτηση όπως ανάκτηση ενέργειας και ε) διάθεση

2. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 2013, οι χώρες της ΕΕ Γερμανία,
Ολλανδία, Δανία, Βέλγιο έχουν σχεδόν μηδενίσει την διάθεση σε ΧΥΤΥ
στις 28 χώρες της ΕΕ είναι 40% ως προς τα παραγόμενα απορρίμματα σε
όλη την ΕΕ. Δυστυχώς η χώρα μας έχει διπλάσιο ποσοστό διάθεσης σε
ΧΥΤΑ-Υ 80% και είναι ο κυρίαρχος τρόπος διάθεσης. Η Ελλάδα βρίσκεται
στην τελευταία θέση μαζί με την Μάλτα, την Βουλγαρία και την Ρουμανία.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ…… ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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3. Στην Αττική περιμένουμε ( δυο χρόνια τώρα) να υλοποιηθούν οι
εξαγγελίες της Περιφερειακής Αρχής για διαλογή στην πηγή σε 4 ρεύματα
(γυαλί, χαρτί, πλαστικό, μέταλλα) και διαλογή στην πηγή του
βιοαποδομήσιμου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων
(ΑΣΑ), δημιουργία ολοκληρωμένων μονάδων ανάκτησης-ανακύκλωσης
και κομποστοποίησης και αφού μειωθεί σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Απορριμμάτων στο 30% κατά βάρος των ΑΣΑ τότε θα
εξετάζονταν τρόποι περαιτέρω ανάκτησης και τελικής διάθεσης . Δυστυχώς
βλέπουμε ότι η «αφέλεια» ορισμένων δήμων προωθεί την διαιώνιση της
πληγής στην Αττική και τη χώρα , όπου ονομάζεται ΧΥΤΑ . Δεδομένου ότι
η πλειοψηφία των ΧΥΤΑ στην χώρα μας με πρώτη τον ΧΥΤΑ Φυλής,
λειτουργούν κατά παράβαση των περιβαλλοντικών ορών των ΑΕΠΟ τους ή
επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος τους.
Δεν πρέπει στον Ωρωπό να επαναληφθεί ένα τέτοιο έγκλημα ή να
επαναληφθούν τα γεγονότα της Κερατέας. Για τους παραπάνω λόγους
ζητούμε να ανακληθεί η όποια διαδικασία χωροθέτησης στον Ωρωπό
ΧΥΤΑ η οποιαδήποτε μελέτη-το ΠΕΣΔΑ αποτελεί κατεύθυνση και δεν
υποκαθιστά τους νόμους και τις ΚΥΑ που καθορίζουν τις διαδικασίες
χωροθέτησης ΧΥΤΥ-να τροποποιηθεί το ΠΕΣΔΑ , και να επιχορηγήσει η
Περιφέρεια τον Δήμο Ωρωπού, ώστε να εφαρμοσθεί ολοκληρωμένο
σύστημα διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και
βιοποδομήσιμων, τα οποία θα οδηγούνται στις προβλεπόμενες μονάδες
επεξεργασίας τους.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
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ΟΙ

ΩΡΩΠΙΩΤΕΣ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ

-Κανένας Χ.Υ.Τ.Υ. στο δήμο Ωρωπού!
Posted on 10 Μαρτίου 2017 by maximipoli
Με καθυστέρηση τριών ολόκληρων μηνών (!) ενημερώθηκε το Δημοτικό
Συμβούλιο και η τοπική κοινωνία για την υπ΄αριθ. 414/06-12-2016
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που προεγκρίνει τη δημιουργία
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) στο Δήμο
Ωρωπού. Και όλα αυτά, αφού έχει προηγηθεί η υπ’ αριθ. 1/2016 απόφαση
του ΕΔΣΝΑ και η σύνταξη και υποβολή των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης
(ΤΣΔ) των απορριμμάτων από τους Δήμους της Περιφέρειας (!). Η
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ορίζει ευκρινέστατα ότι: «Η
σύνταξη, υποβολή και αξιολόγηση ΤΣΔ από τους Δήμους της Περιφέρειας
που δεν υπέβαλλαν εγκαίρως ΤΣΔ, αποτελεί προϋπόθεση για την
συναίνεση του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής σε σχετικά αιτήματα
χρηματοδότησης έργων και παρεμβάσεων για την διαχείριση αποβλήτων
από πλευράς των ως άνω Δήμων». Καμία προηγούμενη συζήτηση του
θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και
φυσικά καμία ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου, ο Δήμαρχος
προσπάθησε να χρυσώσει το χάπι ισχυριζόμενος ότι η πρότασή του προς
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την Περιφέρεια αφορούσε τη δημιουργία ΧΥΤΥ στο Δήμο Ωρωπού, αλλά
μόνο για αδρανή υλικά και έκανε «λάθος» το Περιφερειακό Συμβούλιο που
δεν το αναφέρει στην υπ΄ αριθ. 414/2016 απόφασή του (!).
Αφενός δεν υπάρχει λάθος σε καμία απόφαση, όταν πρόκειται για απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, δηλαδή της ανώτερης
αυτοδιοικητικής βαθμίδας της χώρας και αφετέρου ποιος νομιμοποιεί τη
Δημοτική Αρχή να ζητήσει χώρο εναπόθεσης αδρανών υλικών χωρίς
προηγούμενη διαβούλευση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας;
Μάλιστα, ακόμη και για τη δημιουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) η αντίδραση των κατοίκων του Πολυδενδρίου ήταν
καθολική.
Η περιοχή μας έχει υποφέρει αρκετά με το πρόβλημα του Ασωπού και του
εξασθενούς χρωμίου που την ταλανίζει για δεκαετίες και το χειρότερο που
θα μπορούσε να προστεθεί αυτή τη στιγμή είναι και ένας Χώρος
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Όπως και το 1996 στον Αυλώνα,
όπως και το 2003 στο Πολυδένδρι, όσοι σχεδιάζουν τη δημιουργία ΧΥΤΥ
εντός του Δήμου μας θα βρουν σύσσωμη την τοπική κοινωνία απέναντί
τους!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
-Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Ωρωπού για την πιθανότητα
εγκατάστασης Χ.Υ.Τ.Υ. στον Ωρωπό
Posted on 9 Μαρτίου 2017 by maximipoli
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη
07.03.2017, ο Δήμος Ωρωπού, με ψήφισμά του, ανακάλεσε το Τοπικό
Σχέδιο Δράσης για την Διαχείριση των απορριμμάτων, μετά την απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Υ. στον Δήμο
Ωρωπού.
Μια απόφαση της Περιφέρειας, η οποία αλλοιώνει την πρόθεση του Δήμου
μας, καθώς δεν αναφέρει ρητά ότι η εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Υ. αφορά μόνο
την εναπόθεση και επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και
κατεδαφίσεων σε τοπικό επίπεδο και μόνο, κάτι εξάλλου που ήδη
συμβαίνει στην ίδια περιοχή και σήμερα από τον ιδιοκτήτη του λατομείου.
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Η συνεδρίαση αυτή, παρά τη σοβαρότητα του θέματος της ημερήσιας
διάταξης, έγινε πεδίο αντιπαράθεσης και στείρας αντιπολίτευσης χωρίς
κανένα νόημα και περιεχόμενο.
Θα ήταν τουλάχιστον αστείο να πιστέψει κανείς ότι η Δημοτική Αρχή
επιθυμεί την δημιουργία Χ.Υ.Τ.Υ. ή Χ.Υ.Τ.Α. ή οποιασδήποτε
εγκατάστασης που θα υποβαθμίσει την περιοχή μας.
Η Δημοτική Αρχή παραμένει σταθερή στο έργο της και με γνώμονα το
συμφέρον των δημοτών και μόνο και δεν παρασύρεται από τις
αντιπολιτευτικές κορώνες, όσων αναζητούν ευκαιρίες για να σταθούν
εμπόδιο στην ανάπτυξη του τόπου μας.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
-Το θέατρο του παραλόγου ζήσαμε στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που
συγκάλεσε ο Δήμαρχος για να ενημερώσει τους Δημοτικούς Συμβούλους
για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στον
Ωρωπό και συγκεκριμένα στο Πολυδένδρι.
Αυτό που δεν μας είπε όμως ο κ. Ρούσσης είναι ότι ήξερε τα πάντα από την
αρχή για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων . Και
το γνώριζε όχι γιατί κάποιοι τον πληροφόρησαν, αλλά γιατί ο ΙΔΙΟΣ είχε
ζητήσει να γίνουν με έγγραφο που έστειλε προς την Περιφέρεια Αττικής
στις 23/06/2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 7808 με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο
Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ωρωπού ».
Δεν μας είπε ακόμη :
ποιος συνέταξε αυτό το σχέδιο ;
γιατί δεν πέρασε από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ;
γιατί δεν πέρασε από Δημοτικό Συμβούλιο ;
γιατί δεν μπήκε σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία ;
Σε ένα Δήμο που πλήττεται από την ύπαρξη 8 σταθμών διοδίων , από το
μολυσμένο με εξασθενές χρώμιο υδροφόρο ορίζοντα έρχεται να προστεθεί
και επίσημη χωματερή! (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων)
Η αλαζονεία και η αμετροέπεια σε όλο της το μεγαλείο.
Εάν αυτό το έκανε σκόπιμα είναι επικίνδυνος για τον τόπο.
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Εάν δεν το κατάλαβε ή τον κορόιδεψαν είναι δυο φορές επικίνδυνος .
Σε κάθε περίπτωση τις αποφάσεις του κ. Ρούσση τις πληρώνει ο Δήμος
Ωρωπού. Η καταστροφική πορεία αυτής της δημοτικής αρχής δεν έχει
τελειωμό με θύμα το Δημότη και το Δήμο Ωρωπού.
Υ.Γ. Με «νταηλίκια» και προσωπικές επιθέσεις σε όσους έχουν αντίθετη
άποψη δεν καλύπτονται οι ευθύνες σας και πολύ περισσότερο δεν λύνονται
τα προβλήματα του τόπου!
Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ

