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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για το θέμα των απορριμμάτων στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού
Έπειτα από το θόρυβο που προκλήθηκε από την Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών
σχετικά με το θέμα των απορριμμάτων στο πρώην Αεροδρόμιο του Ελληνικού, ενημερώνω
υπεύθυνα τους Αλιμιώτες για τα ακόλουθα:
- Ο Δήμος Αλίμου διαθέτει ήδη χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
υλικών εντός των ορίων του, όπως και όλοι οι όμοροι Δήμοι.
- Πάγιο αίτημα όλων των όμορων Δήμων (Αλίμου, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γλυφάδας),
όλα τα τελευταία χρόνια είναι η μεταφορά της υποδομής μας αυτής εντός του πρώην
Αεροδρομίου, σε μία καινούρια και οικολογική εγκατάσταση, με σεβασμό στο περιβάλλον
και την αισθητική.
- Η δημιουργία και λειτουργία αυτής της εγκατάστασης προβλέφθηκε και στο Νόμο του
2012 για την αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού και πρέπει να αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της όποιας επένδυσης – αξιοποίησης τελικά αποφασίσει το ΤΑΙΠΕΔ
και το Ελληνικό Δημόσιο για το Αεροδρόμιο βάσει του προαναφερθέντος νόμου.
- Τη θέση μας αυτή, δηλαδή την αναγκαιότητα διασφάλισης αυτής της υποδομής (Σταθμός
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) εντός του
χώρου του πρώην Αεροδρομίου, επαναλάβαμε όλοι οι Δήμαρχοι (Αλίμου, Ελληνικού –
Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Παλ. Φαλήρου) στη συνάντηση που είχαμε με τον
εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, Αντιπεριφερειάρχη, κ. Χρήστο Καπάνταη, στις 11
Μαΐου 2015, σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και του νέου
Σχεδιασμού που κάνει η Περιφέρεια Αττικής.
Επαναλάβαμε, επίσης, ότι είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσει η Κυβέρνηση αν προχωράει
ή εάν ακυρώνεται ο υφιστάμενος διαγωνισμός για το Ελληνικό, ώστε να γνωρίζουμε όλα
τα δεδομένα.
Τα ζητήματα αυτά ανέλαβε να διερευνήσει ο Αντιπεριφερειάρχης
εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών και ΤΑΙΠΕΔ).
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- Κατόπιν αυτών, όταν πληροφορηθήκαμε ως Δήμος από τα ΜΜΕ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου
2015, την Ανακοίνωση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών, κας Βαλαβάνη,
αφενός ελπίσαμε ότι άνοιξε ο δρόμος για μια σύγχρονη οικολογική λύση για το
συγκεκριμένο πρόβλημα, αφετέρου όμως μας δημιουργήθηκαν έντονες απορίες καθώς:
Δεν προηγήθηκε διάλογος και συνεννόηση του Υπουργείου με τους Δήμους.

Δεν έχει διευκρινιστεί το νομικό και θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα γίνει η
παραχώρηση των δώδεκα (12) στρεμμάτων, μιας και ο χώρος έχει ήδη μεταβιβαστεί στο
ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή, η παραχώρηση των 12 στρεμμάτων θα αποτελεί όρο της επένδυσης ή
θα ακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα μεταβιβαστούν στους Δήμους απευθείας τα 12
στρέμματα;
Ταυτόχρονα, λόγω της ελλιπούς επίσημης ενημέρωσης, άρχισαν να κυκλοφορούν
φήμες για «σκουπιδαριά» στο Ελληνικό, για δημιουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ. Με λίγα λόγια ο
κόσμος θεώρησε ότι άρχισε συζήτηση για δημιουργία «χωματερής» στο χώρο του πρώην
αεροδρομίου.
Διαβεβαιώνουμε όλους ότι ως Δημοτική Αρχή:
α) παρακολουθούμε και επαγρυπνούμε για τις εξελίξεις.
β) για να αποδεχθούμε οποιοδήποτε σχεδιασμό θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένος, σοβαρός,
σύγχρονος, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με σεβασμό στο περιβάλλον και την αισθητική μας
και να μας έχει συμμέτοχους στην υλοποίηση και τη διαχείρισή του.
γ) δεν υπάρχει περίπτωση να συναινέσουμε στη δημιουργία ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων) στο Ελληνικό.
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