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ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Ε∆ΣΝΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 39η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ε∆ΣΝΑ 

 

30/9/2013 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Όπως γνωρίζετε από 1-1-2012 επήλθε µε τον νόµο του Καλλικράτη 

µια σηµαντική µεταβολή στα ζητήµατα της διαχείρισης των 

απορριµµάτων του λεκανοπεδίου της Αττικής. 

 

Ο µέχρι πρότινος διαδηµοτικός φορέας, ο ΕΣ∆ΚΝΑ, µετατράπηκε 

σε διαβαθµιδικό προβλέποντας µε αυτόν τον τρόπο για πρώτη 

φορά – και το επισηµαίνω αυτό – την ενεργό συµµετοχή του 

β’ βαθµού αυτοδιοίκησης στα θέµατα της διαχείρισης των 

αστικών στερεών αποβλήτων. 

 

Με τον ίδιο νόµο ορίστηκε Πρόεδρος του νέου φορέα ο 

Περιφερειάρχης Αττικής. 

 

Θέλω να θυµίσω σε όλους όσους µας παρακολουθούν και σε όσους 

καθόµαστε στο ίδιο τραπέζι, ότι εµείς είχαµε εκφράσει από την 

αρχή τις ενστάσεις µας για τη ρύθµιση αυτή. 

 

Θέλω να θυµίσω ότι ο ίδιος προσωπικά, από το 2009 και το 

2010, δηλαδή πολύ πριν ψηφιστεί ο Καλλικράτης, επεσήµανα σε 
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όλα τα συνέδρια της τότε Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

Ελλάδας και σε δηµόσιες παρεµβάσεις µου, τις εκτρωµατικές 

προβλέψεις του νόµου. 

 

Τα λάθη, τις αβλεψίες, τα σφάλµατα που θα µας οδηγούσαν σε 

αδιέξοδα. 

 

Τότε δεν εισακούστηκα. 

 

Επίσης έχω τονίσει σε πάρα πολλές δηµόσιες τοποθετήσεις µου ότι 

δεν ήθελα να εµπλακώ σε ένα αντικείµενο, στο οποίο µέχρι τότε 

θεσµικά, δεν είχα καµία ανάµιξη, ούτε καν εκπροσώπηση.  

 

Κάποιοι ίσως ονειρεύονται και ορέγονται θέσεις, δύναµη και 

εξουσία. Εγώ δεν έχω τέτοια ανάγκη. ∆εν ήµουν, δεν είµαι ούτε 

πρόκειται να γίνω θεσιθήρας.  

 

Ούτε και πάλι εισακούστηκα.  

 

Στις 16-12-2011 και αφού είχε περάσει ένας χρόνος από την 

εφαρµογή του Καλλικράτη, ένας χαµένος χρόνος για τον 

ΕΣ∆ΚΝΑ, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση περί σύστασης του 

νέου φορέα. 

 

Το τι αντιµετωπίσαµε από 1-1-2012 το ξέρετε όλοι πολύ 

καλά. Επειδή ωστόσο κάποιοι φαίνεται δεν τα γνωρίζουν ή έχουν 
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ασθενή µνήµη, επιτρέψτε µου να τα θυµίσω, γιατί η επανάληψη 

λένε είναι µήτηρ µαθήσεως. 

 

Σε τεχνικό λειτουργικό επίπεδο : Όλα, µα όλα τα µηχανήµατα 

του Συνδέσµου ήταν εκτός λειτουργίας, άλλα γιατί είχαν καεί σε 

καταδροµικές επιδροµές αθιγγάνων και λαθροµεταναστών, άλλα 

γιατί δεν είχαν επισκευαστεί.  

 

Τις αναγκαίες εργασίες της υγειονοµικής ταφής, για να µην 

κατακλυστεί το λεκανοπέδιο από σκουπίδια, εκτελούσε ιδιωτική 

εταιρεία χωρίς σύµβαση, πράγµα που εξ αρχής απεκρύβη.  

 

Το επαναλαµβάνω για να το εµπεδώσουν όλοι, στον ΧΥΤΑ 

λειτουργούσε ιδιώτης, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς 

σύµβαση, και το προσωπικό τουλάχιστον σε αυτόν τον τοµέα ήταν 

αδρανοποιηµένο. 

 

Πάµε παρακάτω, σε οικονοµικό επίπεδο. 

 

Ο φορέας είχε ήδη χρέη πάνω από 90 εκατοµµύρια ευρώ από 

συµβασιοποιηµένες οφειλές και εξαιτίας αυτού είχαν γίνει 

κατασχέσεις σε όλους, επαναλαµβάνω, σε όλους τους 

λογαριασµούς του Ε∆ΣΝΑ.  

 

Μισθοδοσία, πληρωµές συµβασιούχων, οφειλές προς 

τρίτους, υποχρεωτικές δαπάνες, αντισταθµιστικά είχαν 

κολλήσει.  
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Βροχή οι διαµαρτυρίες. Και την ίδια στιγµή, βροχή οι αγωγές και οι 

παροχές εξουσιοδοτήσεων για δίκες µε τρίτους που διεκδικούσαν κι 

άλλα χρήµατα που τους όφειλε ο Σύνδεσµος από το παρελθόν.  

Τα λεφτά που διεκδικούν τρίτοι από τον Ε∆ΣΝΑ, ανεξάρτητα από 

τις πιθανότητες ευδοκίµησης που έχουν, ξεπερνούν σήµερα τα 150 

εκ.€. 

 

Πάµε παρακάτω σε νοµοθετικό επίπεδο. 

 

Τα αρµόδια Υπουργεία προέβλεψαν και έφτιαξαν έναν διαβαθµιδικό 

σύνδεσµο να είναι ο αρµόδιος Φο∆ΣΑ για την Αττική, που όµοιός 

του δεν υπάρχει πουθενά ανά την Ελλάδα, χωρίς τη στοιχειώδη 

διοικητική και οικονοµική οργάνωση. 

 

Εκτελεστική Επιτροπή δεν προβλεπόταν. Την ξέχασαν και την 

πρόβλεψαν µε τον Ν. 4071/2012 πέντε µήνες µετά. 

 

Τον τρόπο είσπραξης της ετήσιας εισφοράς των δήµων 

µελών του  Ε∆ΣΝΑ τον είχαν κάνει τόσο περίπλοκο, λες και ήθελαν 

να µην εισπράξει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Και αυτό επιλύθηκε µετά 

από πέντε µήνες µε µεγάλη καθυστέρηση που δηµιούργησε πολλά 

προβλήµατα στο Σύνδεσµο. 

 

Πάµε παρακάτω σε επίπεδο σχεδιασµού. 

 

Βρήκαµε έναν Περιφερειακό Σχεδιασµό για τη ∆ιαχείριση των 

Απορριµµάτων της Αττικής ψηφισµένο από το 2003, 
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επικαιροποιηµένο το 2006 που δεν είχε προχωρήσει ούτε βήµα. 

Ούτε βήµα.  

 

Το φέραµε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για να πάρουµε απόφαση και 

βρήκαµε κόντρα τους συνδικαλιστές να διαµαρτύρονται γιατί 

εγκαταλείπουµε τη µέθοδο της ταφής προφασιζόµενοι ότι δήθεν  

ιδιωτικοποιείται η διαχείριση των απορριµµάτων.   

 

Ποιούς; Αυτούς που ενώ ήξεραν ότι στον ΧΥΤΑ δουλεύει µόνο ο 

ιδιώτης δεν έλεγαν κουβέντα.  

 

Ποιούς; Αυτούς που κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα έκλειναν τον 

ΧΥΤΑ για ψύλλου πήδηµα και γέµιζαν την Αττική στο σκουπίδι.  

 

Ποιούς; Αυτούς που τόσα χρόνια είναι συµµέτοχοι και φέρουν 

τεράστια ευθύνη για ό,τι έχει συµβεί στον Σύνδεσµο.  

 

Ας µην ξεχνάµε ότι ο πρώην Πρόεδρος του Σωµατείου των 

εργαζοµένων στον Ε∆ΣΝΑ είναι τώρα µέλος στην Εκτελεστική 

Επιτροπή της ΠΟΕ ΟΤΑ και ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΠΟΕ ΟΤΑ 

ανήκει στον τοµέα της Καθαριότητας.   

 

Τι νοµίζουν ότι δεν ξέρουµε τι γίνεται; Ότι είµαστε χθεσινοί; 

 

Πάµε παρακάτω για τις απαλλοτριώσεις. 
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Βρήκαµε κηρυχθείσα απαλλοτρίωση από τον πρώην διορισµένο 

Περιφερειάρχη, δηλαδή από τον εκπρόσωπο του Κεντρικού 

Κράτους υπέρ του ΕΣ∆ΚΝΑ για εκτάσεις 1000 περίπου στρεµµάτων 

στη Φυλή ύψους πάνω από 140 εκ. €.  

 

Έχουµε ενηµερώσει όλα τα αρµόδια Υπουργεία και τους Υπουργούς 

και πάλι καµία ανταπόκριση. Αυτά και πολλά άλλα θα µπορούσα να 

πω κύριοι συνάδελφοι.  

 

Θέλω όµως να καταλήξω σε ένα συµπέρασµα. 

 

Μας έριξαν στην αρένα των απορριµµάτων χωρίς ούτε ένα 

εφόδιο.  

 

Έφτιαξαν έναν γίγαντα, τον Ε∆ΣΝΑ, µε γυάλινα ποδάρια.  

 

Στήριξη δεν βρήκαµε ποτέ και από πουθενά.  

 

Όσο είµαστε στον Ε∆ΣΝΑ πέρασαν τρεις Κυβερνήσεις και δεκάδες 

Υπουργοί. ∆εκάδες είναι και οι επιστολές στους αρµοδίους.  

 

Σας αναφέρω ορισµένες µόνο, ενδεικτικές ηµεροµηνίες επιστολών : 

 

Στις 3-1-2012, 10-1-2012, 18-1-2012, 17-7-2012, 10-9-2013, 24-9-

2013 στο Υπουργείο Εσωτερικών για τα προβλήµατα των χρεών, 

των αντισταθµιστικών, των απαλλοτριώσεων. 
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Στις 23-5-2012 και 17-5-2013 στο Υπουργείο Οικονοµικών και 

Εσωτερικών για να ενταχθούµε στους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης. 

 

Στις 10-9-2012, 17-1-2013, 17-5-2013 στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος για τις απαλλοτριώσεις. 

 

Στις 8-11-2012 και 26-8-2013 στο Υπουργείο Υγείας για τα θέµατα 

του Αποτεφρωτήρα. 

 

Και δεν σας παραθέτω ηµεροµηνίες επιστολών προς το Υπουργείο 

∆ηµοσίας Τάξεως για τα θέµατα της ανεξέλεγκτης εισόδου τρίτων 

στον ΧΥΤΑ γιατί ο κατάλογος δεν θα χει τελειωµό.  

 

Ανταπόκριση; Μηδέν.  

 

Έχουµε επίσης ενηµερώσει µε επιστολές µας τον πρώην 

(υπηρεσιακό) και τον νυν Πρωθυπουργό λίγο µετά την εκλογή 

του. 

 

Πήγα ο ίδιος προσωπικά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 

τον Ιούνιο του 2012 και ζήτησα να γίνει έκτακτος διαχειριστικός 

έλεγχος στον Ε∆ΣΝΑ και να εξεταστεί εάν υπάρχουν ευθύνες για 

την κατάσταση στην οποία παραλάβαµε τον νέο φορέα.  

 

Ξαναπήγα τον Ιανουάριο του 2013 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Αθηνών όταν έλαβα επιστολή µε καταγγελίες. 
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Ανέδειξα όλα τα προβλήµατα που συνάντησα µε κάθε τρόπο. ∆εν 

τα ‘κρυψα κάτω από το χαλί. ∆εν έχει κανείς σήµερα το άλλοθι να 

προφασιστεί ότι δεν ήξερε ή ότι δεν ξέρει. 

 

Αρωγή δεν βρήκαµε. Αντίθετα συναντήσαµε περίσσευµα εύκολης 

και ανέξοδης κριτικής, υποκρισίας, λοιδορίας, λάσπης.   

 

Αυτοί που µε τις αποφάσεις και τις πράξεις τους οδήγησαν τον 

Ε∆ΣΝΑ και τη διαχείριση των απορριµµάτων στον γκρεµό, έγιναν 

σήµερα τιµητές χωρίς αιδώ. 

 

Αποφάσισαν να αρχίσουν την κριτική σήµερα, διαγράφοντας από 

τη µνήµη τους το παρελθόν.  

 

Τους πληροφορούµε ότι το παρελθόν δεν διαγράφεται. 

 

Ακόµη και η Κυβέρνηση και τα αρµόδια Υπουργεία αντί να 

ενισχύσουν τις προσπάθειές µας, τυρβάζουν περί άλλων.  

 

Θυµίζω ότι το καλοκαίρι το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη 

σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για τα απορρίµµατα.  

 

Εµείς τους εξηγούµε τα προβλήµατα και αυτοί αντί να µας 

βοηθήσουν προσθέτουν γραφειοκρατία στην γραφειοκρατία. Τα 

συµπεράσµατα δικά σας. 
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Τα γυάλινα ποδάρια του Ε∆ΣΝΑ αγωνιζόµαστε µε νύχια και 

µε δόντια να µη σπάσουν.  

 

Η διαχείριση των απορριµµάτων κρέµεται από µία κλωστή, 

όµως µέχρι σήµερα τα καταφέραµε και η Αττική δεν 

πληµµύρισε στο σκουπίδι.  

 

Οι εργαζόµενοι δεν έµειναν απλήρωτοι. Τα χρέη µπήκαν σε 

µια σειρά. Τα µηχανήµατα φτιάχτηκαν. Το προσωπικό 

ενεργοποιήθηκε. Οι εκκρεµότητες λύνονται µία µία. Ο 

σχεδιασµός προχωρά. 

 

Σας θυµίζω συνοπτικά τα βήµατά µας : 

• Προωθήσαµε τις διαδικασίες για την υλοποίηση του 

Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων Αττικής που είναι νόµος του κράτους από 

το 2003, προκηρύσσοντας τους 4 διαγωνισµούς για την 

κατασκευή ισάριθµων µονάδων επεξεργασίας απορριµµάτων. 

• Προχωρήσαµε τις διαδικασίες για τις Αποκαταστάσεις 11 

ΧΑ∆Α στην Αττική και στα νησιά προϋπολογισµού 21,8 

εκ. € µε χρηµατοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής. Οι τρεις από 

τους έξι διαγωνισµούς συµβασιοποιούνται σήµερα. 

• Προωθούµε την κατασκευή και λειτουργία Σταθµού 

Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων στον Ελαιώνα µέσω της 

υπογραφής προγραµµατικής σύµβασης µε τον ∆ήµο 

Αθηναίων. 
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• Η διαχείριση των απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής γίνεται σε 

επίπεδο ηµερήσιου µετώπου µε σεβασµό στο 

περιβάλλον, στους εργαζοµένους και στους κατοίκους της 

ευρύτερης περιοχής.  

• Επισκευάστηκαν τα µηχανήµατα του Συνδέσµου που δεν 

λειτουργούσαν και ενεργοποιήθηκε το προσωπικό. 

• ∆όθηκε νόµιµη λύση στο καθεστώς των 

«ασυµβασιοποίητων» εργασιών στον ΧΥΤΑ Φυλής µε 

σύµβαση που εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

• Νοικοκυρεύτηκαν τα οικονοµικά του Συνδέσµου, παρά τα 

τεράστια χρέη που εξακολουθούν να υπάρχουν, µε 

αποτέλεσµα να αρθούν οι επιβληθείσες κατασχέσεις.  

• Αποπληρώθηκε το 95 % των ποσών, που αφορούσαν 

µικροοφειλές προς τρίτους και έγιναν συµψηφισµοί όπου 

υπήρχε η δυνατότητα. 

• Λύνουµε το πρόβληµα µε την αποθηκευµένη κατά το 

χρονικό διάστηµα 2002-2007 τέφρα του 

Αποτεφρωτήρα Νοσοκοµειακών Απορριµµάτων για την 

οποία έχουν γίνει αλλεπάλληλοι έλεγχοι από τους 

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.  

• Κάθε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

δηµοσιοποιείται στο διαδίκτυο και οι συνεδριάσεις είναι 

δηµόσιες, προβάλλονται απευθείας µέσα από την 

ιστοσελίδα του Συνδέσµου. Προκαλούµε κάθε δηµόσιο 

φορέα, κάθε συνδικαλιστικό φορέα να κάνει δηµόσια 

τις συνεδριάσεις του για να µάθουν οι πολίτες τι λένε 

και τι συζητούν.  
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• ∆ηµιουργήσαµε µε µηδενικό κόστος τη νέα ιστοσελίδα του 

Συνδέσµου,  ώστε ο µεγαλύτερος ΦΟ∆ΣΑ της Ελλάδας να 

αποκτήσει µια αξιοπρεπή διαδικτυακή ταυτότητα. 

• Ολοκληρώσαµε το σχέδιο του νέου Οργανισµού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσµου το οποίο ψηφίζεται 

σήµερα. 

• Προχωρήσαµε όλες τις εκκρεµείς και τις νέες 

πειθαρχικές υποθέσεις άµεσα και χωρίς χρονοτριβή. 

• Ολοκληρώσαµε την αποτίµηση των περιουσιακών 

στοιχείων και την απογραφή του 2011 και ολοκληρώνουµε 

του 2012 ώστε ο Σύνδεσµος να εφαρµόσει το διπλογραφικό. 

• Ολοκληρώσαµε τη µελέτη αναλυτικής κοστολόγησης για 

να ξέρουν όλοι µε διαφάνεια, τι υπηρεσίες πληρώνουν στον 

Σύνδεσµο και ποια είναι η οικονοµική του προοπτική. 

• Έχουµε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να 

ενταχθεί ο Ε∆ΣΝΑ στο µητρώο των φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης, που σηµαίνει αναλυτικός και 

εξονυχιστικός έλεγχος µήνα τον µήνα, για να 

ρυθµιστούν τα χρέη. Μας παραπέµπουν από τον Άννα 

στον Καϊάφα.  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Σας περιέγραψα τα περιστατικά και την πραγµατικότητα όπως τη 

ζήσαµε όλους αυτούς τους µήνες.  
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Και οφείλω να αναγνωρίσω, όπως έχω κάνει πολλές φορές στο 

παρελθόν, ότι χωρίς τη συµβολή και τη συνδροµή, την 

οµοθυµία, όλων των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν 

θα τα είχαµε καταφέρει. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. 

 

Ανορθώσαµε και αποκαταστήσαµε την εµπιστοσύνη στο 

όνοµα ενός αµφισβητούµενου φορέα, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά 

ακόµη και µέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η αµφισβήτηση είχε φτάσει µέχρι και την 

Ευρώπη. 

 

Και ο αγώνας αυτός έχει αντίκρισµα και στους 

εργαζοµένους του Συνδέσµου που τους ευχαριστούµε για όσα 

έχουν προσφέρει µέχρι σήµερα, ο καθένας από το δικό του πόστο.  

 

Να ξέρουν όλοι οι εργαζόµενοι στον Ε∆ΣΝΑ, ότι η προσπάθειά 

µας διασφαλίζει και το δικό τους εργασιακό µέλλον, την 

ώρα που δυστυχώς µία πολύ µικρή µειοψηφία εργαζοµένων µέσα 

από τον ίδιο το Σύνδεσµο επιδιώκει συστηµατικά την απαξία. 

 

Στο ίδιο πνεύµα της διασφάλισης της προοπτικής του Συνδέσµου 

κινούνταν και η πρόταση που πρόσφατα κατέθεσα για να ανοίξει ο 

διάλογος, ώστε να περάσει ο Ε∆ΣΝΑ στην Περιφέρεια Αττικής.  

 

Τα οφέλη από µία τέτοια εξέλιξη θα είναι πολλαπλά : 
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• Ο Ε∆ΣΝΑ θα ενταχθεί αυτοµάτως στο µητρώο των 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφού η Περιφέρεια 

είναι ενταγµένη σε αυτό και άρα θα ρυθµιστούν τα χρέη του 

και θα απαλλαγεί αυτόµατα από ένα βάρος 70 εκ. ευρώ. 

 

• Η µισθοδοσία των εργαζοµένων θα διασφαλιστεί αφού 

θα καταβάλλεται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισµό 

και ο Σύνδεσµος θα εξοικονοµήσει 10 εκ ευρώ. 

 

• Οι ελλείψεις σε συγκεκριµένους τοµείς προσωπικού θα 

θεραπευτούν. 

 

• Παράλληλα, για να εξασφαλιστεί η συµµετοχή των ∆ήµων 

στη ∆ιοίκηση προτείναµε να διατηρηθεί το σχήµα του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου όπως κάτι ανάλογο υπάρχει για 

το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης µε διατήρηση του 

τρόπου εκλογής που υπάρχει σήµερα. 

 

Επιµένω ότι η πρότασή µας είναι πολύ σοβαρή, δίνει προοπτική και 

βοηθά να αποφύγουµε τα σηµερινά προβλήµατα και αδιέξοδα. Ο 

∆ιάλογος άνοιξε ευκαιρία είναι να ακουστούν όλες οι απόψεις. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Εµείς παρά τα προβλήµατα, παρά τις τρικλοποδιές που µας βάζουν, 

δεν το βάζουµε κάτω. Θα προχωρήσουµε όπως δεσµευτήκαµε 

απέναντι στους πολίτες που µας εµπιστεύθηκαν.  
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Το ποτάµι δεν γυρίζει πίσω. Τα χτυπήµατα κάτω από τη µέση δεν 

µας λυγίζουν.  

 

Θα δώσουµε τον αγώνα µε υπευθυνότητα, µε διαφάνεια, µε 

αποτελεσµατικότητα ώστε η Αττική και τα 5 εκ. των συµπολιτών 

µας να αποκτήσουν διαδικασίες διαφανείς και υποδοµές σύγχρονες 

για τη διαχείριση των απορριµµάτων τους.  

 

Χρειαζόµαστε όµως επιτέλους τη ενεργό στήριξη της Κεντρικής 

∆ιοίκησης. ∆εν ζητάµε χάρες από κανέναν. Ζητάµε να µας 

ακούσουν και να διορθώσουν τα λάθη του παρελθόντος που µας 

οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση.  

 

 


