
Αγαπητέ Περιφερειάρχη και Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης, 

Φίλες και Φίλοι, 

Η σημερινή συνεδρίαση είναι ιστορική. 

Οι αποφάσεις του σημερινού Περιφερειακού Συμβουλίου θα κρίνουν και θα 

διαμορφώσουν την εξέλιξη της περιοχής και τις ζωές μας, για τα επόμενα 100 χρόνια 

τουλάχιστον.  

Το θέμα, για το οποίο καλείστε να αποφασίσετε και να γνωμοδοτήσετε είναι ο χώρος 

αιώνιας ταφής επικίνδυνων αποβλήτων που σχεδιάζεται να γίνει δίπλα στα σπίτια μας, 

μέσα στη λεκάνη απορροής του Ασωπού  

που μόνο δεινά θα προκαλέσει στην περιοχή μας εξαιτίας της χρόνιας και ανεξέλεγκτης 

ρύπανσης.  

Προεισαγωγικά και πριν να συζητήσουμε για την ουσία του θέματος,  

θέλουμε να επαναλάβουμε και να τονίσουμε για μια ακόμη φορά την πλήρη αντίθεση μας, 

για τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζονται τόσο σημαντικά θέματα,  

θέματα που αφορούν  στην ανάπτυξη των περιοχών και στην υγεία των πολιτών. 

Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά και διατυπώνουμε εντονα την αρνητική θέση του 

Δήμου,  

για τις τηρούμενες διαδικασίες του κεντρικού κράτους που περιορίζει την Αυτοδιοίκηση σε 

ρόλο γνωμοδοτικού οργάνου … μη ουσιώδους 

και για τις διαδικασίες που επιτρέπουν την έγκριση χωροθέτησης τέτοιων επενδύσεων,  

χωρίς καν να ζητείται η γνώμη – άποψη, ούτε καν να τίθεται σε γνώση του ΟΤΑ 

εγκατάστασης. 

Ας μπούμε τώρα στην ουσία του θέματος. Επ’ αυτού, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά.  

Έχουν όλα ειπωθεί κατ΄ επανάληψη σε σχέση με την πάγια ανυποχώρητη θέση του Δήμου 

για την εξυγίανση του τόπου. Η εξυγίανση θα πρέπει να γίνει με απόλυτη συνέπεια ως προς 

το σχεδιασμό που έχει συναποφασισθεί.  

Το πολιτικό στοιχείο για το Δήμο Τανάγρας είναι σαφές, καθαρό και μονοσήμαντο. 

Θα επαναλάβουμε τις θέσεις και αποφάσεις του Δήμου  

και θα δώσουμε το λόγο στους συνεργάτες μας, Τεχνικούς Συμβούλους και στελέχη της 

υπηρεσίας, 

για να αναπτύξουν τους τεχνικούς, επιστημονικούς και νομικούς λόγους  



που τεκμηριώνουν, με απόλυτο τρόπο, την αρνητική γνωμοδότηση του Δήμου  

που ήδη έχει γνωστοποιηθεί σε όλους. 

Αγαπητοί Φίλοι, 

Η προσωπική μου θέση, στάση και στρατηγική για τη χωματερή επικινδύνων είναι πλέον 

απολύτως γνωστή σε όλους, από ετών.  

Από τη θέση αυτή απορρέουν όλες οι σχετικές ομόφωνες αποφάσεις του Δήμου, αλλά και η 

πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εκφράζουμε την πλήρη 

αντίθεση και άρνηση μας να δεχθούμε την κατασκευή του προτεινόμενου ΧΥΤΒΑ στην 

περιοχή μας. 

Στόχος και προτεραιότητα μας ήταν και παραμένει η περιβαλλοντική εξυγίανση της 

Λεκάνης Απορροής Ασωπού, μέρος της οποίας (στρατηγικής) είναι και η πολεοδομική 

οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων. 

Για την εξυγίανση και την ανάπτυξη επενδύσεων, σε συνθήκες υψηλής περιβαλλοντικής 

προστασίας. Για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης.  

Αυτή η στρατηγική, σε καμία περίπτωση, δεν περιείχε ούτε περιέχει σενάριο ανάπτυξης 

χώρου υγειονομικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων (ΧΥΤΒΑ), ούτε εντός αλλά ούτε και 

εκτός της προς εξυγίανση βιομηχανικής περιοχής και γενικότερα του Δήμου Τανάγρας. 

Αυτό αποφασίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τις υπ’ αριθ. 50/2019 & 194/2021 

ομόφωνες αποφάσεις μας.  

Στο πλαίσιο αυτών των αποφάσεων αρνούμαστε να συνηγορήσουμε στη σχεδιαζόμενη και 

συγκεκριμένη πλέον επένδυση ΧΥΤΒΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία φαίνεται να 

έχει χωροθετηθεί εν αγνοία μας και χωρίς καμία συμμετοχή μας. 

Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του ΧΥΤΒΑ ως επενδυτική 

προτεραιότητα της ευρύτερης περιοχής, τη στιγμή που η ανάπτυξη του ΕΠΕ Οινοφύτων 

αποτελεί τη βασική μας επιλογή για την εξυγίανση της. 

Αγαπητοί Φίλοι, 

Έχετε όλοι γνώση της πλήρως τεκμηριωμένης αρνητικής γνωμοδότησης που εξέδωσε το 

Δημοτικό μας Συμβούλιο πρόσφατα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. 

Ανατρέχοντας σ’ αυτήν, βρίσκουμε πλήθος λόγων που συνηγορούν με τον πιο ξεκάθαρο 

τρόπο στη λήψη αρνητικής γνωμοδότησης και εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Πρόκειται για λόγους που σχετίζονται  

 με τη δυναμικότητα και την εμβέλεια του ΧΥΤΒΑ, ο οποίος φαίνεται να σχεδιάζεται 

ως ο μοναδικός εθνικός αποδέκτης όλων των αποβλήτων της χώρας επί του 

παρόντος 



 με την γεωλογική δομή και τα στοιχεία υδατοπερατότητας της περιοχής 

εγκατάστασης 

 με μια σειρά κινδύνους και απειλές πρόκλησης υγρών και αέριων ρύπων 

 με την υπόμνηση των δραματικών συνεπειών που υπήρξαν έως σήμερα στη 

δημόσια υγεία στην περιοχή μας και την υποχρέωση μας να μην αφήσουμε να 

επαναληφτούν ανάλογα φαινόμενα 

 με διάφορους χωροταξικούς, τεχνικούς, θεσμικούς και ιδιοκτησιακούς λόγους και 

παράγοντες 

 με μια σειρά από σπουδαίους κοινωνικούς λόγους που επιβάλλουν υψηλή 

περιβαλλοντική θωράκιση και προστασία στην περιοχή μας 

Όλοι αυτοί οι λόγοι συνέβαλλαν αποφασιστικά, προκειμένου η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ του 

Δημοτικού μας Συμβουλίου επί της ΜΠΕ του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΟΕΔΒΑ)", να είναι απολύτως και 

αδιαπραγμάτευτα αρνητική.  

Ακολούθως και στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, χτίζουμε το τεχνικό και νομικό πλαίσιο 

που υποστηρίζει τη θέση μας. Δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, σε κάθε 

επίπεδο, ελληνικό και ευρωπαϊκό, αν αυτή η επένδυση εξελιχθεί θετικά, αγνοώντας την 

ομόφωνη βούληση των πολιτών του Δήμου Τανάγρας.  

Στο πλαίσιο των ως άνω ενεργειών, συμπεριλαμβάνεται και η απαίτηση μας προς την ΠΕΧΩ 

Στερεάς Ελλάδας να ανακαλέσει επειγόντως την με αριθμ. 1358/171822/24.08.2021 

έγκριση χωροθέτησης, για πλείστους όσους λόγους περιγράφονται στην υπόψη Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Όλο το παραπάνω πλαίσιο, αρνητικής γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ και επιγενομένων 

ενεργειών, ζητάμε να υιοθετηθεί και να υπερψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Δίνω το λόγο στους Τεχνικούς μας Συμβούλους, για να εξηγήσουν αναλυτικά τους λόγους 

που οδήγησαν στην παραπάνω απόφαση μας. 

 


