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Δελτίο  Τύπου  252 / 2-3-2018 

Θέμα  :  Η εγκληματική αδιαφορία της εξουσίας προκαλεί ρύπανση και 

πρόστιμα για την Ελευσίνα 

Πρόστιμο 5 εκατ. ευρώ και χρηματική ποινή 3,25 εκατ. ευρώ για κάθε εξάμηνη 

καθυστέρηση της πληρωμής, επέβαλε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της 

εικοσάχρονης καθυστέρησης της χώρας μας για τη δημιουργία αποχετευτικού 

δικτύου στο Θριάσιο που θα εξυπηρετούσε την Ελευσίνα. Η Ελλάδα έπρεπε να 

είχε δημιουργήσει το αποχετευτικό δίκτυο μέχρι το τέλος του 1998 για να μην 

καταλήγουν τα ανεπεξέργαστα λύματα στο βεβαρημένο υπέδαφος και κόλπο της 

Ελευσίνας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπίστωσε την αρχική παράβαση το 2004 και υποχρέωσε 

την Ελλάδα να εγκαταστήσει αποχετευτικό δίκτυο των αστικών λυμάτων της 

περιοχής του Θριασίου Πεδίου. Η χώρα μας δεν συμμορφώθηκε πλήρως στην 

ευρωπαϊκή οδηγία και έτσι, μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου. Η μη πλήρης συμμόρφωση της χώρας μας 

έγκειται στο γεγονός ότι ενώ υπήρχε προθεσμία για την κατασκευή σταθμού 

επεξεργασίας έως το τέλος του 1998, αυτός ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 27 

Νοεμβρίου 2012. Επίσης το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο δεν είναι ακόμα 

ολοκληρωμένο και η μισή περιοχή του Θριασίου δεν είναι συνδεδεμένη στο 

τριτοβάθμιο δίκτυο. Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ένα από τα 

βασικά επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς ήταν ότι οι κάτοικοι των περιοχών 

απέφευγαν τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο εξαιτίας του κόστους. Γι’ αυτό 

και η ΕΥΔΑΠ τα τελευταία δύο χρόνια θέσπισε άτοκα δάνεια έως 2.500 ευρώ, 

χωρίς όμως να πείσει αρκετούς κατοίκους των περιοχής. 
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Σε μια πόλη που το 2021 θα είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Ευρώπης…, 

σε μια πόλη που τόσο έχει υποφέρει, χρόνια τώρα, από τα περιβαλλοντικά 

εγκλήματα των εταιρειών, το ελάχιστο που θα μπορούσε να δοθεί σαν 

αποζημίωση στους ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν εκεί, θα ήταν 

μια δωρεάν σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα χρησιμοποιώντας κονδύλια 

του κρατικού προϋπολογισμού, και όχι δάνεια! Τους το οφείλει το κράτος και 

όχι μόνον αυτό! 

Όταν ιδρύθηκε το ΠΑΚΟΕ (1979), η πρώτη μεγάλη μάχη που έκανε ήταν στην 

Ελευσίνα, γιατί δεχόταν συνεχώς καταγγελίες από απλούς πολίτες και φορείς. 

Με καταγεγραμμένα – τότε – πολύ υψηλά επίπεδα T.S.P  και διοξειδίου του 

αζώτου, και με περιστατικά τερατογενέσεων, είχε κινητοποιήσει τα πρώτα 

1.000 μέλη του ΠΑΚΟΕ, με διαμαρτυρίες και πορείες στο κέντρο της 

Ελευσίνας.  

Βέβαια, η κατάσταση, από την άποψη του πολεοδομικού ιστού, βελτιώθηκε 

αλλά δεν παύει, μαζί με τον Ασπρόπυργο και τη Μάνδρα, να αποτελούν το 

«κακό Θριάσιο Πεδίο». Χρόνια τώρα, όταν στο Κερατσίνι έπεφταν τα λύματα 

όλης της Αθήνας και Πειραιά και στη συνέχεια στη Ψυτάλλεια, είχε 

υπογραφεί (1984) σύμβαση κατασκευής λειτουργίας του αποχετευτικού του 

Θριασίου.  

Μετά από τριάντα τέσσερα (34) ολόκληρα χρόνια αδράνειας των εξουσιαστών 

μας, προχθές, στις 22 Φεβρουαρίου, κατακυρώθηκε πρόστιμο 5 εκατ. ευρώ - 

που μαζί με τις ποινές καθυστέρησης αγγίζει τα 8,5 εκατ. ευρώ – στους πολίτες 

αυτής της χώρας εξαιτίας των παραλείψεων και της εγκληματικής 

αδιαφορίας της εξουσίας για τη μη ολοκλήρωση του αποχετευτικού 

συστήματος στο Θριάσιο Πεδίο. Εάν απλά υπολογίσουμε ότι με τριακόσιες 

χιλιάδες (300.000) ευρώ, δηλαδή 100 εκατομμύρια δραχμούλες 

(προϋπολογισμός του έργου 85 εκατ. δραχμές, το 1984), θα είχε λυθεί το θέμα 

και δεν θα καταντούσε ο κόλπος της Ελευσίνας και του Ασπροπύργου, η 

χαβούζα της Δυτικής Αττικής.  

Ελλάς το μεγαλείο σου! 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ 
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