ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ε∆ΣΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε∆ΣΝΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014»
11/06/2014
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τον Ιούνιο του 2012, πριν δηλαδή από δύο ακριβώς χρόνια,
συγκροτήθηκε σε σώµα η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού
∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής.
Υπήρξαν

δύο

χρόνια

σκληρής

δουλειάς,

καθηµερινής

συνεργασίας, δύσκολων, αλλά στο 99 % οµόφωνων συλλογικών
αποφάσεων, ώστε η Αττική να γυρίσει επιτέλους σελίδα στη
διαχείριση των απορριµµάτων της.
Και αυτό διότι σαράντα χρόνια, το Κεντρικό Κράτος σε µεγαλύτερο
βαθµό και οι δήµοι σε µικρότερο, δεν είχαν καταφέρει να κάνουν τα
απαραίτητα βήµατα προς τα εµπρός για να αλλάξει το παγιωµένο
status quo στη διαχείριση των απορριµµάτων.
Θυµίζω ότι το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων στην
Αττική έχει απασχολήσει επανειληµµένα, σε όλο το διάστηµα της
µεταπολίτευσης µέχρι σήµερα, µια πλειάδα φορέων.
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Για

την

επίλυσή

του

έχουν

πραγµατοποιηθεί

ατελείωτες

διαβουλεύσεις, ηµερίδες, συζητήσεις, κινητοποιήσεις, παρεµβάσεις
στο Κοινοβούλιο.
Το 2010 µε το νόµο του Καλλικράτη, για πρώτη φορά σε όλη αυτή
την ιστορική διαδροµή, αποφασίστηκε να συµµετάσχει και ο
δεύτερος βαθµός αυτοδιοίκησης µε τη µετατροπή του πρώην
διαδηµοτικού συνδέσµου, του ΕΣ∆ΚΝΑ, σε διαβαθµιδικό, τον
Ε∆ΣΝΑ.
Η καθυστέρηση στη λειτουργία του νέου φορέα για ενάµιση σχεδόν
χρόνο είχε ως αποτέλεσµα ως νέα διοίκηση, να έρθουµε
αντιµέτωποι µε βουνά προβληµάτων.
∆εν θα τα επαναλάβω διότι τα γνωρίζετε καλύτερα από τον
καθένα.
Καταφέραµε όµως να αντιστρέψουµε την κατάσταση ολοκληρωτικά
χωρίς – δυστυχώς και το τονίζω - την ανάλογη βοήθεια από την
Κεντρική ∆ιοίκηση.
Προχωρήσαµε µπροστά µε βήµατα γοργά, µε διαφάνεια και
απόλυτη δηµοσιότητα.
Επιτρέψτε µου να σας παραθέσω επιγραµµατικά τα βήµατα αυτής
της διαδροµής :
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1. ΠΕΣ∆Α Αττικής
 ∆ιεξήχθησαν οι τέσσερις διαγωνισµοί για την κατασκευή των
νέων µονάδων Επεξεργασίας Απορριµµάτων Γραµµατικού,
Κερατέας, Φυλής, Λιοσίων µέσω Σ∆ΙΤ
 Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση για όλους τους διαγωνισµούς µετά
και τις αποφάσεις του ΣτΕ επί αιτήσεων ασφαλιστικών
µέτρων
 Εγκρίθηκε

από

το

Ελεγκτικό

Συνέδριο

η

υπογραφή

προγραµµατικής σύµβασης µε τον ∆ήµο Αθηναίων για την
κατασκευή ΣΜΑ στον Ελαιώνα.
2. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑ∆Α
 Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών για τις
Αποκαταστάσεις

των

ΧΑ∆Α

Βορειοανατολικής

Αττικής,

Σπετσών και Νήσων Αττικής, µε χρηµατοδότηση από το
ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. Υπεγράφησαν οι συµβάσεις, τα
έργα είναι σε εξέλιξη.
 Αποφασίστηκε η επαναδηµοπράτηση των ΧΑ∆Α Μεγάρων,
Νοτιοανατολικής Αττικής, Κερατέας µετά την εκπόνηση νέων
µελετών.

Τα

έργα

µπορούν

σύντοµα

να

επαναδηµοπρατηθούν.
 ∆ιενεργούνται

τακτικά

αεροφωτογραφίσεις

και

βιντεοσκοπήσεις των ΧΑ∆Α.

Σελίδα 3 από 10

3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ
 ∆όθηκε

τέλος

στο

ιδιότυπο

καθεστώς

των

«ασυµβασιοποίητων εργασιών» στον ΧΥΤΑ, µετά τον θετικό
προσυµβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 Οι εργασίες της υγειονοµικής ταφής γίνονται σήµερα µε
σεβασµό στο περιβάλλον και στους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής.
 Απεστάλη στο Τεχνικό Συµβούλιο της Περιφέρειας Αττικής
τροποποιηµένη µελέτη του έργου της Κατασκευής της Β’
Φάσης του ΧΥΤΑ Φύλης µε στόχο να διασφαλιστεί
πρόσθετος χώρος για την υποδοχή απορριµµάτων.
 Ολοκληρώθηκαν συµπληρωµατικές εργασίες ενίσχυσης της
περίφραξης σε συνεργασία µε την ΕΛΑΣ.
 Ολοκληρώθηκαν διορθωτικές περιβαλλοντικές παρεµβάσεις
στη Βόρεια Οδική Αρτηρία (ΒΟΑ) και στην περιοχή «Τείχος
∆έµα» σε συνεργασία µε τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΚΑ.
 ∆ιενεργούνται
Επιφανειακά

µετρήσεις
και

Υπόγεια

σε

Βιοαέριο,

Ύδατα,

Στραγγίσµατα,

σύµφωνα

µε τους

Περιβαλλοντικούς Όρους του ΧΥΤΑ.
 Συγκροτήθηκε

Οµάδα

Έργου

για

τη

Σύνταξη

νέου

Κανονισµού Λειτουργίας του ΧΥΤΑ µετά από 15 χρόνια
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 Αυστηροποιήθηκαν οι έλεγχοι στο ΧΥΤΑ και αναδείχθηκε το
ζήτηµα της πληµµελούς διαχείρισης των Επικινδύνων
Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων.
4. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
 Το ΕΜΑΚ συνέχισε τη λειτουργία του µε µειωµένη τη γραµµή
παραγωγής κατά το 1/3, εξυπηρετώντας κατά κύριο λόγο τον
∆ήµο Αθηναίων και συµβάλλοντας καθοριστικά στην οµαλή
αποκοµιδή των απορριµµάτων της πρωτεύουσας.
 Είναι σε εξέλιξη συνεργασία µε την Οικολογική Εταιρεία
Ανακύκλωσης για την αξιοποίηση του κόµποστ
 Αποµακρύνονται στο εξωτερικό οι παλαιές τέφρες του
Αποτεφρωτήρα Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων µετά τον
θετικό προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κλείνει έτσι µια πληγή για τον Ε∆ΣΝΑ 10 ετών.
 Είναι σε εξέλιξη το πρόγραµµα LIFE Biowaste για την
χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων, σε συνεργασία µε
τους ∆ήµους Αθήνας και Κηφισιάς (η παρουσίαση του Life
θα γίνει σε διεθνές συνέδριο 12-14 Ιουνίου 2014).

5.

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

(ΣΜΑ)

ΣΧΙΣΤΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
 Είναι σε εξέλιξη εκτεταµένη και συστηµατική προσπάθεια
αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του ΣΜΑ Σχιστού και
έκδοσης όλων των αδειών που απαιτούνται που δεν είχαν
εκδοθεί ποτέ.
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 Σε εξέλιξη είναι ο εκσυγχρονισµός του προγράµµατος
∆ιαλογής στην Πηγή µε την εγκατάσταση σύγχρονων
συστηµάτων αυτόµατης καταγραφής.
 Σε

εξέλιξη

είναι

συνεργασίες

µε

το

Χαροκόπειο

Πανεπιστήµιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πάντειο
Πανεπιστήµιο για την επέκταση και αναβάθµιση του
προγράµµατος διαλογής στην πηγή έντυπου χαρτιού.
 Υπεβλήθη

πρόταση

στο

ΕΣΠΑ

για

την

προµήθεια

συστηµάτων διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων.
Στ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 Νοικοκυρέψαµε τα οικονοµικά του Συνδέσµου
 Παρά τη µείωση των εισφορών των ∆ήµων µελών από τα
100 εκ. € το 2012, στα 88 εκ. € το 2013, το χρέος
αποµειώθηκε από τα 76,2 εκ. € στα 60 εκ. € (σύγκριση 20122013).
 Πετύχαµε την ένταξή µας στο Μητρώο των Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης και την έγκριση χρηµατοδότησης από
την ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών µε 21,8
εκ. €.
 Με την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης, το χρέος θα
έχει σχεδόν εκµηδενιστεί µέσα σε µόλις δύο χρόνια!
 Το τέλος εισόδου παρέµεινε αµετάβλητο στα 45 €/τόνο παρά
τη µείωση των εσόδων. Επιµερίζεται σε 20,94 € για τη
λειτουργία του Ε∆ΣΝΑ και 24,06 € για την καταβολή

Σελίδα 6 από 10

αντισταθµιστικών οφελών. Το µεγαλύτερο δηλαδή κόστος
δεν

αφορά

στη

λειτουργία

του

Ε∆ΣΝΑ,

αλλά

στα

Μελέτη

Αναλυτικής

αντισταθµιστικά.
 Εκπονήθηκε

για

πρώτη

φορά

Κοστολόγησης και παρουσιάστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
 Ολοκληρώθηκε η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων
2011
 Ολοκληρώθηκε η απογραφή και είναι σε εξέλιξη έλεγχος από
Ορκωτό Λογιστή για την εφαρµογή του διπλογραφικού
 Ολοκληρώνεται οικονοµικός έλεγχος από Σώµα Ορκωτών
Ελεγκτών για το 2012
 Ψηφίστηκαν οι προϋπολογισµοί των ετών 2012, 2013, 2014,
και ο Απολογισµός του 2012
Ζ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 Ψηφίστηκε νέος Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας µετά
από 11 χρόνια
 ∆ηµιουργήθηκε νέα ιστοσελίδα µετά από 10 χρόνια
 Ο Ε∆ΣΝΑ εντάχθηκε στην Ενιαία Αρχή Πληρωµών
 Ολοκληρώθηκαν όλες οι εκκρεµείς πειθαρχικές υποθέσεις
 Ορίστηκε νέος Τεχνικός Ασφαλείας
 Ολοκληρώθηκε η προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας
για το προσωπικό
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 Εγκαταστάθηκαν νέα συστήµατα πυρασφάλειας στο παλαιό
και στο νέο κτίριο

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας διάβασα εν τάχει ορισµένα µόνο, τα πιο σηµαντικά, στοιχεία
από τον Απολογισµό της διετούς θητείας µας.
Χωρίς

βερµπαλισµούς,

χωρίς

τυµπανοκρουσίες,

χωρίς

φτιασιδώµατα.
Από την ανάγνωση και µόνο των παραπάνω, αντιλαµβάνεται
κανείς πόσο σπουδαία και συστηµατική δουλειά έγινε το χρονικό
διάστηµα που πέρασε.
Επίσης αντιλαµβάνεται, τι τεράστια προβλήµατα βρήκαµε που τα
λύσαµε, τι εµπόδια ανέκυψαν που ξεπεράσαµε, και πως υπό από
αυτές τις συνθήκες καταφέραµε κάτι που φάνταζε εξ αρχής
ανέφικτο.
Και την καθηµερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ να διασφαλίσουµε και
τον σχεδιασµό που καρκινοβατούσε να προχωρήσουµε.
Έχω πει πολλές φορές ότι κάναµε έναν αγώνα µαραθωνίου µε
ρυθµούς κατοστάρη. Είναι αλήθεια.
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Έναν αγώνα, σε έναν τοµέα, που ταλανίζεται από χρόνιες
παθογένειες και αδυναµίες.
Που λειτουργούσε για χρόνια στο σκοτάδι, στη σκιά της
καθηµερινότητας.
Εµείς

φέραµε

τη

διαχείριση

των

απορριµµάτων

από

το

παρασκήνιο, στο προσκήνιο.
Με δηµόσιες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής για να
µπορούν να γνωρίζουν όλοι τι συζητάµε και τι αποφασίζουµε.
Μιλήσαµε µε τη γλώσσα της αλήθειας. ∆εν κρύψαµε τίποτε κάτω
από το χαλί της αδιαφάνειας. Απευθυνθήκαµε και ενηµερώσαµε
τους πάντες.
Από τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς και τους Εισαγγελείς
µέχρι τους αρχηγούς των κοµµάτων και τους βουλευτές της
Αττικής.
Οι κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ ανάθεση λασπολόγοι,
ενοχλήθηκαν και έπαιξαν το γνωστό παιχνίδι των βρώµικων
δηµοσιευµάτων.
∆εν µας πτόησαν όµως ούτε στιγµή.
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Εµείς κλείνουµε αυτόν τον κύκλο όπως ξεκινήσαµε. Χωρίς να
χρωστάµε τίποτε και σε κανέναν.
Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλα τα µέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής για τη συµβολή τους και την εν γένει συνεργασία µας τα
δύο αυτά χρόνια, που ήταν άριστη.
Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω µέσα από την καρδιά µου, το
προσωπικό

του

Συνδέσµου,

που

υπήρξε

αµέριστος

συµπαραστάτης και συµµέτοχος στις προσπάθειές µας.
Ο δρόµος που έχουµε ανοίξει πλέον για τους επόµενους είναι
ευκολότερος.

Σελίδα 10 από 10

