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ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ 

ΚΡΩΠΙΑΣ –ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Αξιότιµοι κύριοι ∆ήµαρχοι,  

Αγαπητέ κύριε Κρεµλή,  

Αγαπητοί κύριοι συνάδερφοι του πρώτου και του δεύτερου 

βαθµού Αυτοδιοίκησης,  

Κυρίες και κύριοι,  

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήµερα στη συµβολική θεµελίωση  

του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ, προϋπολογισµού 

εκατόν δώδεκα εκατοµµυρίων, εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ, το οποίο 

χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από κοινοτικούς πόρους µέσω της  

Περιφέρειας Αττικής . 

Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα µεγαλεπήβολο σχέδιο, το οποίο σε 

πείσµα των καιρών και παρά τις τεράστιες αντιξοότητες που 

συναντήσαµε, δεν έµεινε στα χαρτιά και στις µακέτες, αλλά ξεκινάει 

σήµερα να υλοποιείται και να είστε σίγουροι ότι θα αλλάξει τη ζωή 

δεκάδων χιλιάδων κατοίκων της Ανατολικής Αττικής. 

 

Χρειάσθηκαν δυο δεκαετίες, ώστε να ωριµάσει το έργο, το οποίο ως 

ιδέα και σχεδιασµός, χρονολογείται αµέσως µετά τη Μεταπολίτευση. 

 

Χρειάσθηκε να καταρριφθεί το παγκόσµιο ρεκόρ προσφυγών, αφού 

κατατέθηκαν, εκδικάσθηκαν και απορρίφθηκαν από το Συµβούλιο 
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Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τριάντα επτά (37) Αιτήσεις 

Ακυρώσεως και Ασφαλιστικών Μέτρων. 

 

Αγαπητοί φίλοι δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσω επί µακρόν για 

τη χρησιµότητα του έργου: 

 

• 40.000 βόθροι θα καταργηθούν! 

• 135.000 συµπολίτες µας στην πρώτη φάση του έργου και 200.000 

στη δεύτερη, θα απαλλαγούν από ένα σηµαντικό οικονοµικό 

βραχνά! 

• 47.000 ευρώ είναι το ηµερήσιο πρόστιµο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής 

Νοµοθεσίας που µόλις προχθές επιβλήθηκε στη χώρα µας 

• 17,5 εκ € θα καρπωθούν τα ∆ηµόσια Ταµεία από την απόδοση 

του ΦΠΑ. Μεγάλη θα είναι και η ωφέλεια από τις αντίστοιχες 

ασφαλιστικές εισφορές 

• Εκατοντάδες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν και θα δοθεί 

αντικείµενο δουλειάς σε δεκάδες επιχειρήσεις που θα εµπλακούν 

στο έργο, ως προµηθευτές ή υπεργολάβοι σε µια περίοδο που η 

ανεργία καλπάζει 

• Σε µια περίοδο όπου όλοι παραδεχόµαστε την ανάγκη να µη χαθεί 

ούτε ένα κοινοτικό ευρώ, µε το συγκεκριµένο έργο θα 

απορροφηθεί ένα µεγάλο ποσοστό των διατιθέµενων κοινοτικών 

κονδυλίων. Το σύνολο του ΠΕΠ Αττικής το οποίο διαχειριζόµαστε 

είναι περίπου 1,1 δις €, άρα µόνο η κατασκευή του συγκεκριµένου 

έργου είναι το 10% 

• Θα υπάρξει σηµαντικότατη περιβαλλοντική αναβάθµιση της 

ευρύτερης περιοχής και θα σταµατήσει επιτέλους να ρυπαίνεται ο 

υδροφόρος ορίζοντας από ανεπεξέργαστα λύµατα. Ας µην 
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ξεχνάµε ότι λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας ορισµένοι έφταναν 

στο σηµείο να εκκενώνουν τους βόθρους τους στους δρόµους! 

 

Αγαπητοί  φίλοι, 

 

Εµείς ως ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού κάναµε ένα πολύ µεγάλο βήµα, το 

οποίο θα  ολοκληρώσουµε έγκαιρα και µε απόλυτη επιτυχία. 

Αποδείξαµε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλει και µπορεί να υλοποιεί 

µεγάλης σπουδαιότητας και σηµαντικής δυσκολίας έργα. 

Και δεν θα σταµατήσουµε εδώ. 

∆εν θα ησυχάσουµε µέχρι να υλοποιήσουµε στο ακέραιο  τη δέσµευσή 

µας για την εξάλειψη των βόθρων στην Αττική. 

Σήµερα, µόνο στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής υπάρχουν 

περισσότεροι από 150.000 βόθροι, κάτι που αποτελεί όνειδος για όλους 

µας. 

Εύχοµαι και ελπίζω, οι υπόλοιποι ∆ήµοι της περιοχής να δείξουν την 

ίδια διάθεση να συνεργαστούν, ώστε να βρεθούν λύσεις και να 

προχωρήσει η κατασκευή και των άλλων Κέντρων Επεξεργασίας 

Λυµάτων.  

 

Η Περιφέρεια Αττικής, έχει και τη διάθεση και τις δυνατότητες να 

βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες στην επίλυση των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν.  

Εµείς δεν ξοδεύουµε τα χρήµατά µας σε γιορτές και πανηγύρια. Ούτε 

µας αρέσουν, ούτε µας εκφράζουν, ούτε µας αντιπροσωπεύουν. 

Εµείς θέλουµε µέσω της µελέτης και κατασκευής έργων υποδοµής τα 

χρήµατα να επιστρέφουν στους πολίτες. Αυτή είναι η αποστολή και 

αυτό θεωρούµε καθήκον µας. 
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Έχουµε τη διάθεση, ξέρουµε τον τρόπο και µπορούµε να 

εξασφαλίσουµε τα µέσα, για να υλοποιήσουµε µεγάλα έργα υποδοµής, 

τα οποία θα αφήσουν µια σηµαντική παρακαταθήκη για τις επόµενες 

γενιές και θα θέσουν τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. 

Όµως, όπως έχω κατ΄ επανάληψη τονίσει, δεν µπορούµε και δεν 

θέλουµε να πορευόµαστε µόνοι.  

 

Όλοι µαζί µπορούµε και όλοι µαζί θα τα καταφέρουµε. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

 

 


