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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΤΟΥ ΜΑΗ
ΣΤΙΣ 09:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωράϊτη 90).
Την Παρασκευή 15 Μαΐου συνεδριάζει για άλλη μία φορά η Εκτελεστική Επιτροπή ΕΔΣΝΑ
για να ολοκληρώσει το εγκληματικό έργο στην περιοχή τον Δυτικών Συνοικιών. Προχωράνε
στην επιλογή αναδόχου για την: «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης
της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων». Ακόμα και αυτήν την
περίοδο δεν κρατιούνται, ούτε η πανδημία τους σταματάει. Είναι τέτοια η αγωνία τους να
προχωρήσουν οι εκλεκτοί του Περιφερειάρχη Πατούλη που δεν υπολογίζουν τίποτα
υπονομεύοντας ακόμα περισσότερο την υγεία του λαού της Δυτικής Αθήνας.
Καμία ανοχή, κανένας εφησυχασμός. Είναι ανάγκη να σημάνει ξεσηκωμός απέναντι στα
εγκληματικά τους σχέδια για το λαό. Γνωρίζουμε και τις πρακτικές τους και τις τακτικές
τους, είναι ανάγκη να αξιοποιήσουμε την πείρα από την οργάνωση του αγώνα όλο το
προηγούμενο διάστημα απέναντι στην Κυβέρνηση τις Περιφερειακές και Δημοτικές αρχές
που συντάσσονται στον ίδιο αντιλαϊκό σχεδιασμό για την διαχείριση των απορριμμάτων.
Είναι ορκισμένοι εχθροί των λαϊκών συμφερόντων.
Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους στις συνεδριάσεις του ΕΔΣΝΑ στα Περιφερικά
Συμβούλια θα τους χαλάσουμε τα σχέδια.
Να το πάρουν χαμπάρι είμαστε αποφασισμένοι να μην κάνουμε πίσω απαιτούμε:
• Να κλείσει τώρα ο ΧΥΤΑ Φυλής. Να αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη
περιοχή, να μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρωτήρας, να εκπονηθεί
ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη χωρίς καθυστερήσεις. Καμία σκέψη για νέα
χωματερή στο παλιό λατομείο Μουσαμά και επέκταση του ΧΥΤΑ στη Φυλή!
• Να απαγορευθεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη
περιοχή.
• Καμία σκέψη για δημιουργία ΧΥΤΥ στα παλιά λατομεία, Μελετάνι, "ΤΙΤΑΝ" και
Σταμέλου που βρίσκονται στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της
Δυτικής Αθήνας.
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ΌΧΙ στο νέο έγκλημα για δημιουργία ΧΥΤΑ στο Γραμματικό που από κάθε άποψη
είναι ακατάλληλος χώρος, ένα σχέδιο παράλογο τόσο από οικονομική όσο και από
περιβαλλοντική πλευρά.
Καθορισμός κριτηρίων καταλληλόλητας για την κατανομή των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας και των χώρων τελικής διάθεσης των απορριμμάτων. Να γίνει με βάση
τις σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες, την ικανότητα της κάθε
υποψήφιας περιοχής, με προτεραιότητα την προστασία της υγείας των κατοίκων και
του περιβάλλοντος.
Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα διαχείρισης
απορριμμάτων. Καμία ιδιωτικοποίηση στις υπηρεσίες καθαριότητας. Να μπει τέρμα
στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου σχεδόν των εγκαταστάσεων του
ΕΔΣΝΑ.
Όχι στην καύση των απορριμμάτων, που παράγει ρύπους οι οποίοι προκαλούν
καρκινογενέσεις και άλλες σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.
Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα
ανταποδοτικά τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Να πληρώσει το κεφάλαιο με
πρόσθετη φορολογία.
Να διασφαλιστούν απόλυτα όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να τηρούνται και να επεκταθούν τα
μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η μόνη λύση είναι ενιαίος φορέας διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων που να
σχεδιάζει με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, που θα βάζει με προτεραιότητα στην πρόληψη της
παραγωγής απορριμμάτων και την προώθηση της ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή. Με
μόνιμο προσωπικό με πλήρη δικαιώματα και σύγχρονο εξοπλισμό, διασφάλιση της χωριστής
διαλογής διαφορετικών ειδών απορριμμάτων. Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας και
χωροθέτηση μακριά από κατοικημένες περιοχές!
Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους και το λαό της δυτικής Αττικής αλλά όλους.
Μόνοι τους δηλώνουν για μια υγειονομική βόμβα που αν σκάσει θα επηρεάσει όλη την
Αττική.
Καλούμε τους εργαζόμενους μαζικούς φορείς την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 09:00 στα
γραφεία του ΕΔΣΝΑ να δώσουν βροντερό παρόν να ανατρέψουμε τους εγκληματικούς
σχεδιασμούς τους.
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