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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 23 ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΙΣ
15:30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΣΔΝΑ (ΑΝΤΕΡΣΕΝ 6 ΚΑΙ ΜΩΡΑΙΤΗ 90) ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η Περιφερειάρχης κα Δούρου επιχειρούν Μεγάλη Τρίτη με
διαδικασίες fast track την θηριώδη επέκταση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων
Φυλής στους 300.000 τόνους σύμμεικτων αποβλήτων και στους 100.000 τόνους
βιοαποβλήτων ανά έτος! Και όλα αυτά την ώρα που η ως τώρα λειτουργεία του ΕΜΑΚ μόνο
περιβαλλοντολογικά φιλική δεν είναι. Ο μόνος που κερδίζει είναι το μονοπώλιο που
λειτουργεί τον ΕΜΑΚ!
Δεν θα τους περάσει!
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η διοίκηση της Περιφέρειας έχουν τεράστιες ευθύνες, γιατί όλα
αυτά τα χρόνια προωθούν με συνέπεια και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων την
αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην προμετωπίδα της έχει την κερδοφορία
των επιχειρηματικών ομίλων. Την ίδια λογική υπηρετεί και η δημοτική αρχή του Δήμου
Φυλής που αποδέχτηκε και αποδέχεται την πολιυτική αυτή, αδιαφορώντας για την ποιότητα
της ζωής των κατοίκων. Εκεί, λοιπόν, μπροστά στα σκουπίδια, φαίνεται για μια ακόμα φορά
ότι οι ψευτοκαβγάδες ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ έχουν «όριο». Το οποίο δεν είναι άλλο από τα
εκατομμύρια που απομυζούν οι «επενδυτές» από το χρυσό που λέγεται «σκουπίδι»,
αφήνοντας για το λαό τη ρύπανση και καταδικάζοντας μια τεράστια περιοχή σε χρόνια
υποβάθμιση.
Συνολικά η χωματερή στη Φυλή είναι μια υγειονομική βόμβα διαρκείας. Τα πληρώματα των
απορριμματοφόρων γνωρίζουν καλά ότι οι συνθήκες εργασίας τους εκεί είναι άθλιες. Οι
κίνδυνοι είναι διαρκείς και πρόσφατα η χωματερή κινδύνευσε με κατάρρευση.
Πού πήγαν άραγε οι διαβεβαιώσεις για οριστικό κλείσιμο και μη επέκταση της χωματερής;
Γιατί δεν δίνουν στη δημοσιότητα τη μελέτη που καταδεικνύει την αύξηση των καρκίνων στη
περιοχή; Ποιους καλύπτουν;
Αυτό που χρειάζεται είναι η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται με κριτήριο την
ποιότητα ζωής της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων και όχι να υποτάσσεται στα
κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων.
Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τον αγώνα και τις
διεκδικήσεις των φορέων της Δυτικής Αττικής, για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής,
για την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενάντια στη μετατόπιση των
βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό, μαζικό παρών στη συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΝΑ τη Τρίτη 23-4-2019 στις 15:30, να

δυναμώσουν τον αγώνα κόντρα στην πολιτική που τους καταδικάζει να ζουν δίπλα στα
σκουπίδια είτε αυτά συσσωρεύονται όπως - όπως σε έναν υπερκορεσμένο ΧΥΤΑ, είτε
στοιβάζονται στα πεζοδρόμια κάτω απ' τα παράθυρα των λαϊκών νοικοκυριών.
Να διεκδικήσει συνολικά τη ζωή που αξίζει σε αυτόν και τα παιδιά του.
Απαιτούμε
➢ Να σταματήσει κάθε διαδικασία επέκτασης του ΕΜΑΚ.
➢ Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου σχεδόν των
εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ. Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον
τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
➢ Να κλείσει άμεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής. Να αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη
περιοχή, να μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρωτήρας, να απαγορευθεί
κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή, να
εκπονηθεί ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη χωρίς άλλες καθυστερήσεις.
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