
Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι, 

Προεισαγωγικά επιθυμώ να σας ευχαριστήσω για τη δημόσια αναγνώριση της θέσης του 

Δήμου Τανάγρας και της προσωπικής μου (θέσης) και να επικροτήσω τις απόψεις σας 

σχετικά με την επένδυση που εξελίσσεται και αφορά στην ανάπτυξη υποδομών 

υγειονομικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων στην περιοχή «Κεραμιδέζα» του Δήμου μας 

(Δ.Ε. Τανάγρας), απόψεις που ρητά απορρέουν από σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου, όπως και εσείς ρητά αναφέρετε. 

Όπως γνωρίζετε, για σειρά ετών, σταθερή προσωπική στρατηγική μου που κυρώθηκε 

πολλάκις με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ., ήταν και συνεχίζει να παραμένει η 

περιβαλλοντική εξυγίανση της λεκάνης απορροής Ασωπού, μέρος της οποίας (στρατηγικής) 

ήταν η πολεοδομική οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, για 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 (ΧΥΤΕΑ), ούτε εντός αλλά ούτε και εκτός της προς εξυγίανση βιομηχανικής 

περιοχής και γενικότερα του Δήμου Τανάγρας, όπως ορθώς αναφέρετε, συμφωνώντας με 

τις εκάστοτε εισηγήσεις και αποφάσεις της δημοτικής αρχής, με κορυφαία (για αυτό το 

θέμα) την με αριθ. 50/2019 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Ειδικότερα αναφερόμενοι στη σχεδιαζόμενη και συγκεκριμένη πλέον επένδυση ΧΥΤΕΑ που 

βρίσκεται σε εξέλιξη, με έγκριση χωροθέτησης, εν αγνοία μας και χωρίς καμία συμμετοχή 

μας, δηλώνουμε κατηγορηματικά την άρνηση μας να την αποδεχτούμε. Αρνούμαστε να 

συνηγορήσουμε για την ανάπτυξη της, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ως αποτέλεσμα την 

ανάδειξη του ΧΥΤΕΑ ως επενδυτική προτεραιότητα για την περιοχή μας, τη στιγμή μάλιστα 

που ουδεμία γνώση έχουμε για την πρόοδο και εξέλιξη της βασικής μας επιλογής που 

αφορά στο ΕΠΕ Οινοφύτων και αποτελεί το κυριότερο μέρος της στρατηγικής εξυγίανσης 

που έχουμε θέσει για την ευρύτερη περιοχή. Και τούτο παρά τις προσπάθειες που έχουμε 

καταβάλει για αυτό το σκοπό προς κάθε αρμόδιο (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος & ΕΑΝΕΠ 

Οινοφύτων). 

Η παραπάνω θέση μας, όπως θα εξειδικευτεί με ενέργειες που θα ακολουθήσουν, κατόπιν 

μελέτης των ειδικών τεχνικών και νομικών δεδομένων της υπόθεσης, είναι η άμεση και 

απόλυτη απάντηση μας στα όσα εξελίχθησαν χωρίς την γνώση μας, αξιοποιώντας τις 

διατάξεις του άρθ. 78, παρ. 2 του Ν.4442/2016, ο οποίος δυστυχώς επιτρέπει την έγκριση 

χωροθέτησης τέτοιων επενδύσεων, χωρίς καν να ζητείται η γνώμη – άποψη, ούτε καν να 

τίθεται σε γνώση του ΟΤΑ εγκατάστασης. 

Με την ευκαιρία της παρούσης, κρίνεται σκόπιμο να σας ενημερώσουμε τόσο εσάς όσο και 

τους συμπολίτες μας, ότι παρά την έλλειψη συνεργατικού κλίματος, το οποίο απουσιάζει 

στις διαδικασίες προετοιμασίας και σχεδιασμού του ΕΠΕ Οινοφύτων, ο Δήμος μας, 

σταθερός στις απόψεις του, όπως εξελίχθηκαν για σειρά ετών, έχει θέσει ως κύρια 

προτεραιότητα του την οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής, αναδεικνύοντας το κριτήριο 

της δημόσιας ωφέλειας και του δημοσίου συμφέροντος, βασικά στοιχεία των αποφάσεων 

και επιλογών του. Ενδεικτικά και μόνο, υπενθυμίζεται η απόλυτη άρνηση του Δήμου στην 

πρόσφατη προσπάθεια κατάργησης της διαδικασίας διαβούλευσης με σκοπό την 



εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης των ενδιαφερομένων (ιδιοκτητών γης), για το ΕΠΕ 

Οινοφύτων που δυστυχώς δεν εμπόδισε τη νομοθέτηση αυτής της διάταξης. Κατ’ ανάλογο 

τρόπο, στον παρόντα χρόνο, μελετάται από τις υπηρεσίες μας, διάταξη νόμου που 

κατατέθηκε πρόσφατα, με τη μορφή της τροπολογίας στη Βουλή για ψήφιση, προκειμένου 

να διερευνηθεί ο σκοπός της και τα τυχόν προβλήματα που προορίζεται να επιλύσει.   

Συμπερασματικά, ο Δήμος Τανάγρας, τηρώντας τις παραπάνω αρχές, ενεργεί, με κάθε 

ευκαιρία και με κάθε δυνατό τρόπο (τεχνικό, νομικό, διαχειριστικό και πολιτικό), 

προετοιμάζοντας το έδαφος στήριξης και συνεργασίας της πορείας εξυγίανσης, αυστηρά 

εντός των ως άνω κριτηρίων. Προς εφαρμογή αυτού, μέσω της κατάλληλης τεχνικής 

υποστήριξης που έχει οργανωθεί στο Δήμο για αυτό το σκοπό, προετοιμάζει τα βήματα του 

και διαμορφώνει τις θέσεις που θα αποτελέσουν τον πυρήνα των απαιτήσεων του προς 

κάθε αρμόδιο σχετικά με το ΕΠΕ Οινοφύτων.  

Πέραν όμως αυτού και καθώς η γνώμη των πολιτών αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί το 

βασικό πυλώνα διαμόρφωσης των αποφάσεων του Δήμου Τανάγρας, ιδίως για τη 

βιομηχανική περιοχή, είναι στην τελική φάση σχεδιασμού και θα ανακοινωθεί στις 

επόμενες ημέρες, το αναλυτικό πρόγραμμα οργάνωσης της επικοινωνίας του δήμου για 

αυτό το σκοπό, υπό τον τίτλο «Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ». Το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει ένα 

σημαντικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών, 

συνεισφέροντας τις δυνάμεις του Δήμου στην προσπάθεια περιβαλλοντικής και 

πολεοδομικής εξυγίανσης, με όρους  βιώσιμους που προάγουν το δημόσιο συμφέρον. 

Κατά τα λοιπά, η υποδομή ΧΥΤΕΑ τίθεται στο κέντρο προσοχής της δημοτικής αρχής, για 

κάθε νόμιμη ενέργεια που θα την αποτρέψει. 

Ο Δήμαρχος 


