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Για ηην απαράδεκηη καηάζηαζη με ηο ΥΤΣΑ ΦΤΛΗ 

 

Όλες και όλοι ζηη παράζηαζη διαμαρησρίας ηφν φμαηείφν και ηφν θορέφν 

ηης Δσηικής Αθήνας και Αηηικής ηην Πέμπηη 21 Ιούνη ζηις 15.30 ζηη 

ζσνεδρίαζη ηοσ Περιθερειακού σμβοσλίοσ Αηηικής 
 

Γηα κηα αθόκε θνξά ηόλνη ζθνππηδηώλ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζε γεηηνληέο ηεο Αηηηθήο κέζα ζην 

θαινθαίξη, εμαηηίαο ξήγκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε πξόζθαηα ζην ρώξν ελαπόζεζεο 

ζθνππηδηώλ θαη επεθηάζεθε κε ηελ λεξνπνληή, κε απνηέιεζκα ηε κε ιεηηνπξγία ηεο 

ρσκαηεξήο ζηε Φπιή. 

 

Βέβαηα επεηδή αηηία δελ είλαη θάπνηα απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά ο 

σπερκορεζμό ηης τφμαηερής, ε θπβέξλεζε θαη ηα θόκκαηα πνπ πίλνπλ λεξό ζην όλνκα ηεο 

ΔΔ θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, δελ βγάδνπλ ιέμε γηα “σγειονομική βόμβα” θαη όια 

όζα κε ζξάζνο θαηαινγίδνπλ ζηνπο εξγαδόκελνπο θάζε θνξά πνπ δηεθδηθνύλ ην δίθην ηνπο, 

αιιά αληίζεηα ζπκπνξεύνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ αληηκεησπίδεη ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ σο πεδίν θεξδνθνξίαο επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ. 

 

Δίλαη απηνί νη εξγαδόκελνη πνπ θαζεκεξηλά ρσξίο θαηάιιεια κέζα πξνζηαζίαο, κε ηεξάζηηεο 

ειιείςεηο πξνζσπηθνύ, κε θίλδπλν γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπο, δίλνπλ ηελ κάρε γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ε ρσκαηεξή πνπ ζα έπξεπε λα έρεη θιείζεη εδώ θαη ρξόληα.  

 

Άξαγε γηαηί κε ην θιείζηκν ηεο ρσκαηεξήο ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία θαη ηεο αλαθύθισζεο 

ζηνπο δήκνπο. Μήπσο γηαηί ην εξγνζηάζην ηεο ηδησηηθήο εηαηξίαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ 

δηαρείξηζε ηνπο ηειηθά ελαπνζέηεη θαη απηό απνξήκαηα ζην ΥΤΣΑ Φπιήο. Απηή είλαη ε 

“πγηείο” επηρεηξεκαηηθόηεηα πνπ επαγγειίδεηαη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ. 

 

Ζ ρσκαηεξή ζηε Φπιή εδώ θαη έμη δεθαεηίεο βιάπηεη ζνβαξά ηελ πγεία θαη ππνβαζκίδεη ην 

βηνηηθό επίπεδν όζσλ δνπλ θαη δνπιεύνπλ ζηελ Γπηηθή Αζήλα θαη ζην Θξηάζην. Οη θαηά 

θαηξνύο εμαγγειίεο θπβεξλήζεσλ πεξηθεξεηαθώλ θαη δεκνηηθώλ αξρώλ γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ηεο ρσκαηεξήο απνδείρηεθαλ πξνπέηαζκα θαπλνύ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξαπέξα 

ιεηηνπξγίαο θαη επέθηαζήο ηεο. 

 

Τπεύζπλε γηα ηελ θαηάζηαζε είλαη ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ κε ηελ αληηιατθή 

πνιηηηθή πνπ πινπνηεί θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ζπλερίδνληαο από 

θεη πνπ ζηακάηεζαλ νη πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο ΝΓ θαη ΠΑΟΚ, κέζσ ηνπ Δζληθνύ 
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ρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) πξνσζεί ηε πεξαηηέξσ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη 

ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ηνκέα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ηελ πην κεγάιε εθκεηάιιεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ, ηελ παξαπέξα ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλνρή 

απέλαληη ζηελ αζπδνζία ηνπ βηνκεραληθνύ θεθαιαίνπ πνπ ζπέξλεη θαηά βνύιεζε ηα ηνμηθά 

θαη άιια επηθίλδπλα απόβιεηά ηνπ. Μεγάιεο επζύλεο έρεη θαη ε δηνίθεζε ΤΡΗΕΑ ηεο θ. 

Γνύξνπ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, πνπ μέραζε ηα όζα έιεγε πξνεθινγηθά γηα άκεζν θιείζηκν 

ηεο ρσκαηεξήο θαη αύμεζε θαηα 5 επξώ αλά ηόλν ηελ εηζθνξά ησλ δήκσλ κε άκεζν 

αληίθηππν ζηα Γεκνηηθά ηέιε όπσο θαη νη δεκνηηθέο αξρέο ηνπ Γήκνπ Φπιήο, θαη ε ζεκεξηλή 

πνπ ζηεξίδεηαη από ηε ΝΓ, θαη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ 

Αηηηθήο πνπ "βνιεύνληαη" κε ηελ απαξάδεθηε απηή θαηάζηαζε. 

 

Καλούμε ηοσς ζσναδέλθοσς ποσ θα κληθούν να καθαρίζοσν άμεζα ηις πόλεις να μην 

επιηρέυοσν ηην ενηαηικοποίηζη ηης εργαζίας ηοσς, να διαζθαλίζοσν ηην πλήρη ηήρηζη 

ηφν μέηρφν σγιεινής και αζθάλειας. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη πνιύ αληίμνεο. Δεν πρέπει 

να μεηρήζοσμε και ασηό ηο καλοκαίρι νεκρούς και ζακαηεμένοσς εργάηες!  

 

Μαδί κε ηα άιια σκαηεία θαη ηνπο θνξείο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο θαη Αηηηθήο λα 

δηεθδηθήζνπκε: 

• Να θιείζεη άκεζα ν ΥΤΣΑ Φπιήο. Να απνθαηαζηαζνύλ ν ρώξνο θαη ε επξύηεξε πεξηνρή, 

λα κεηεγθαηαζηαζεί ζε αζθαιή ζέζε ν απνηεθξσηήξαο, λα απαγνξεπζεί θάζε λέα 

δξαζηεξηόηεηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, λα εθπνλεζεί 

νινθιεξσκέλε επηδεκηνινγηθή κειέηε ρσξίο άιιεο θαζπζηεξήζεηο. 

• Κακία ζθέςε γηα δεκηνπξγία ΥΤΣΤ ζηα παιαηά ιαηνκεία Μνπζακά θαη Μειαηάλη. Ζ 

εμεύξεζε λέσλ ρώξσλ λα απνηειέζεη κέξνο ελόο ζπλνιηθνύ ζρεδηαζκνύ δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ, λα γίλεη κε επζύλε ηεο θπβέξλεζεο θαη κε θξηηήξην ηελ πνηόηεηα δσήο 

ηνπ ιανύ. Γελ πξέπεη λα απνθιείεηαη ε αλαδήηεζε ρώξνπ θαη ζε εθηόο Αηηηθήο 

πεξηνρέο ζην πιαίζην κηαο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. 

• Να κπεη ηέξκα ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΓΝΑ. Να θαηαξγεζεί θάζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

• Να ζηακαηήζνπλ ηώξα ηα έξγα γηα ηνλ ΥΤΣΑ Γξακκαηηθνύ. Να αμηνπνηεζεί ν ρώξνο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πξνο όθεινο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη λα θαιπθζνύλ αλάγθεο 

άζιεζεο θαη ςπραγσγίαο. 

• Όρη ζηελ θαύζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

• Όρη ζηε κεηαηόπηζε ησλ βαξώλ ζηηο πιάηεο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ κέζα από ηα 

αληαπνδνηηθά ηέιε θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν. Να πιεξώζεη ην θεθάιαην κε 

πξόζζεηε θνξνινγία. 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 


