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Πρόστιμα για τους ΧΑΔΑ1
σε εποχή οικονομικής κρίσης
Ο απόλυτος παραλογισμός

Eργατοϋπαλληλικό
Κέντρο
Αθήνας

E-mail:eka@otenet.gr
http://www.eka.org.gr

ο να πληρώσουμε πρόστιμο
για τους ΧΑΔΑ την στιγμή που
έχουν περικοπεί μισθοί και
συντάξεις μόνο ως παραλογισμός
μπορεί να χαρακτηρισθεί. Και μιλάμε
για 34.000 ΕΥΡΩ την ημέρα για κάθε
ΧΑΔΑ, ήτοι 8,5 εκατομμύρια ευρώ
την ημέρα για τους 254 που έχουν
απομείνει. Ήδη στις 16 Ιουλίου
εξέπνευσε η τελευταία προθεσμία
που είχαμε από την Ευρωπαϊκή
Ενωση για το κλείσιμο και την
αποκατάσταση των εναπομεινάντων
ΧΑΔΑ.
Σύμφωνα με
το Υπουργείο
Εσωτερικών η
κατανομή των
ΧΑΔΑ ανά την
χώρα έχει ως
εξής: 8 στην
Αττική, 28 στην
Στερεά Ελλάδα,
28 στην Ανατ.
ΜακεδονίαΘράκη, 19 στο
Βόρειο Αιγαίο,
27 στη Δυτική
Ελλάδα, μία στην
Ηπειρο, 11 στα Ιόνια νησιά, 41 στην
Κεντρική Μακεδονία, 5 στην Κρήτη,
31 στο Νότιο Αιγαίο και 75 στην
Πελοπόννησο.
Αρχικά οι ΧΑΔΑ στην Ελλάδα
ήταν 3.037. Η σημερινή κυβέρνηση
παρέλαβε από την προηγούμενη
316 ΧΑΔΑ, που αποτελούσαν και
τις πιο δύσκολες περιπτώσεις
στο να κλείσουν καθώς δεν είχαν
δημιουργηθεί οι κατάλληλες
υποδομές για μια διάδοχη

κατάσταση συμβατή με την
νομοθεσία και τους Περιφερειακούς
Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ), με ευθύνη
των εμπλεκομένων και δη της
Αυτοδιοίκησης. Εξ αιτίας αυτού του
γεγονότος, για πολλούς από αυτούς
τους ΧΑΔΑ είχαν εκδοθεί εικονικές
αποφάσεις παύσης λειτουργίας, οι
οποίες ποτέ δεν εφαρμόστηκαν αφού
οι κατ’ όνομα κλειστές χωματερές
συνέχιζαν να λειτουργούν.
Τις καθυστερήσεις και την
αβελτηρία στην διαχείριση των
στερεών αποβλήτων την πληρώνουμε
ακριβά σε όρους
δημόσιας υγείας,
περιβάλλοντος
αλλά και με
πρόστιμα.
Όπως στην
περίπτωση του
αλήστου μνήμης
ΧΑΔΑ στον
Κουρουπητό στην
Κρήτη (υπόθεση
C112-2006), με
πρόστιμο ύψους
4,7 εκατομμυρίων
ΕΥΡΩ.
Στην περίπτωση των ανά την
χώρα ΧΑΔΑ, η πρώτη καταδίκη
από το ΔΕΚ έλαβε χώρα τον
Οκτώβριο του 2005 και αφορούσε
στη λειτουργία 1.125 χωματερών.
Μια δεύτερη καταδίκη από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έχει ως
επακόλουθο να καταβάλει η Ελλάδα
το προαναφερθέν πρόστιμο.
__________
(1) ΧΑΔΑ: Χώροι Ανεξέλεγκτες Διάθεσης
Απορριμμάτων
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AΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ 2014*
Μεγάλες Μητροπολιτικές παρεμβάσεις
Φαληρικός Όρμος
Στόχος είναι να αποκτήσει η πόλη ανοιχτό μέτωπο
προς τη θάλασσα. Η διαμόρφωση του θαλάσσιου
μετώπου σε πάρκο, θα έχει ενιαία φυσιογνωμία με
αυτήν του περιβάλλοντα χώρου του συγκροτήματος
της Λυρικής Σκηνής στο Φαληρικό Δέλτα. Ενδεικτικά
θα περιλαμβάνει μεγάλο πυρήνα πρασίνου, γήπεδα
αθλοπαιδιών, δίκτυα πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων
και συνδέσεις με την περιοχή του Μοσχάτου.

βάσεις διαμόρφωσης μονοπατιών, περιπάτου, εμπλουτισμού της βλάστησης και αποκατάσταση μπαζωμένων τμημάτων του Ιλισού
Πάρκο «Αντώνη Τρίτση»: Βασικοί στόχοι είναι
η αξιοποίησή του ως ενιαίου χώρου πρασίνου και
αναψυχής για την Δυτική Αθήνα και για ολόκληρο το
Λεκανοπέδιο. Επίσης, ως «κιβωτού» περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων, μέσα από

2
Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό
Αυτή η μητροπολιτικής κλίµακας παρέµβαση, αποτελεί σύνθετο και υψηλής σηµασίας έργο. Αναζητούνται οι καταλληλότεροι τρόποι, τεκμηριωμένοι επιστημονικά, ώστε υπό την παρούσα συγκυρία να
καταστεί εφικτό να δημιουργηθεί και να συντηρείται
ένας άρτια κατασκευασμένος, ελκυστικός και ασφαλής πρότυπος χώρος πρασίνου για την Αθήνα, με δραστηριότητες αθλητισμού, αναψυχής, εκπαίδευσης και
πολιτισμού.
Τα αστικά μας πάρκα
ΓΟΥΔΗ και ΙΛΙΣΣΙΑ: Δημιουργία δύο ενοποιημένων
μητροπολιτικών πάρκων υψηλού πρασίνου, με περιορισμένες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού και
αναψυχής, με αρμονική ένταξη και συνεργασία
των Πυρήνων των δύο Πάρκων με τις υπάρχουσες
μητροπολιτικές χρήσεις των περιοχών που τα περιβάλλει.
Εκπονείται ήδη μελέτη από το Υπουργείο, για ανάπλαση μιας πιλοτικής περιοχής, έκτασης περίπου 70
στρεμμάτων, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δύο
ανοικτών κλάδων του Ιλισού. Στόχος είναι η προστασία
και ανάδειξη των φυσικών στοιχείων με ήπιες παρεμ-

δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης σε θέματα αναγνώρισης, προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Αποτελεί προϋπόθεση η διαμόρφωση συνθηκών οικονομικής του
βιωσιμότητας, τόσο μέσω εξασφάλισης σταθερής
οικονομικής στήριξης από την κεντρική διοίκηση και
την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και μέσω ανάπτυξης
δραστηριοτήτων, συμβατών με τους σκοπούς του.
Ελαιώνας
Ο Ελαιώνας παραμένει μια υποβαθμισμένη περιοχή
της Αθήνας, δίπλα στο κέντρο της. Πρόκειται για μια
περιοχή 9.000 περίπου στρεμμάτων, με καίρια σημασία
για την αναπτυξιακή και περιβαλλοντική προοπτική της
πρωτεύουσας. Χρειάζεται να αποτελέσει έναν ισχυρό
πόλο για το μέλλον της και για την ποιότητα ζωής
των κατοίκων, με την ένταξή του στους στρατηγικούς
σχεδιασμούς του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου.
Η παρέμβαση για την αναβάθμιση του Ελαιώνα
απαιτεί την ισχυρή πρωτοβουλία και παρουσία της
κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, καθώς
και τη συνέργια όλων των κοινωνικών και οικονομικών
εταίρων.
*...συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Η αναζωογόνηση του Ελαιώνα, συνδέεται με τη
δημιουργία πρασίνου και ταυτόχρονα με το παραγωγικό
του παρελθόν που συναντά τις σύγχρονες απαιτήσεις
και στοχεύει στην ανάδυση μιας προνομιακής δημιουργικής περιοχής για την οικονομική ανάπτυξη της
Αθήνας.
Έλεγχος της αστικής διάχυσης
προς τους ορεινούς όγκους
Παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις φυσικές δυνατότητές τους, οι ορεινοί όγκοι της Αττικής
αντιμετωπίζουν ισχυρές οικιστικές κυρίως πιέσεις,
που απειλούν την οικολογική και παραγωγική ισορροπία τους και υποβαθμίζουν το τοπίο. Μέσα από
το Προεδρικό Διάταγμα για τον Υμηττό αλλά και για
τους όγκους της Δυτικής Αττικής που ετοιμάζουμε,
προβλέπονται:
• Ο περιορισμός και έλεγχος της αστικής διάχυσης
στις εκτός σχεδίου περιοχές
• Η προστασία ευαίσθητων περιοχών
• Η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των ορεινών
όγκων

• Η προστασία της γεωργικής γης και η προώθηση
της βιώσιμης γεωργίας και κτηνοτροφίας
Το Αττικό τοπίο αποτελεί παράµετρο του χωρικού
σχεδιασµού, για την αρµονική ένταξη των μεταβολών
που προκαλούνται από τις κοινωνικο-οικονοµικές και
περιβαλλοντικές αλλαγές. Θα δοθεί έμφαση στην
προστασία, οικολογική αποκατάσταση και ανάδειξη
του φυσικού τοπίου.
«ΑΝΟΙΓΜΑ» ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
Η αντιμετώπιση των παρανομιών, η επίλυση των
διαχειριστικών προβλημάτων και των θεσμικών, οργανωτικών, ιδιοκτησιακών δυσχερειών που παρεμποδίζουν το «άνοιγμα» της πόλης προς τη θάλασσα,
είναι επιτακτικής προτεραιότητας θέμα.
Ο Οργανισμός Αθήνας έχει ήδη εκπονήσει μελέτη
για την απελευθέρωση των ακτών και παραλιών με
τίτλο: «Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού».
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Κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα
τέλη Ιουλίου η Έκθεση του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την επίτευξη της συμβολής των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική
κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% έως
το 2020, στόχος που έχει θεσμοθετηθεί με το
Νόμο 3851/2010.
Η Έκθεση, η υποβολή της οποίας απορρέει από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, περιλαμβάνει
εκτιμήσεις για την εξέλιξη του ενεργειακού
τομέα και τη διείσδυση των τεχνολογιών
των ΑΠΕ έως το 2020. Οι εκτιμήσεις αυτές
εξειδικεύονται στη συμμετοχή των ΑΠΕ στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης κυρίως για τον οικιακό τομέα,
αλλά και στη χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Αναφέρονται επίσης μέτρα για την
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την
αύξηση της αξιοποίησης των ΑΠΕ, καθώς και
στοιχεία για τις βασικές διοικητικές δομές
που θα επιταχύνουν τη διείσδυση αυτή.
Μέχρι το 2020, αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη χώρα μας επενδύσεις ύψους
16 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ και το σύνολο των
επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 22 δισ. ευρώ. Άλλωστε,
από το 2012 η ΕΕ θα επιβαρύνει την ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικά καύσιμα με ένα
«κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών»,
το οποίο με τον παραπάνω σχεδιασμό θα
αποφευχθεί, εξοικονομώντας 1,3 δισ. ευρώ
στην επόμενη δεκαετία.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης μετά τις πιθανές βελτιώσεις που θα προέλθουν από τη
διαβούλευση με την ΕΕ, θα αποτελέσει τη
βάση για τη σύνταξη σχετικής Υπουργικής
Απόφασης για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και η πρόοδος στην
εφαρμογή του θα εξετάζεται ανά δύο χρόνια
και θα επικαιροποιείται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς και
της βελτίωσης των τεχνολογιών, αλλά και η
ζήτηση της ενέργειας.

E-mail: vlas53@otenet.gr

Τα πρώτα έργα αστικών αναπλάσεων, με τις αντίστοιχες
απαλλοτριώσεις χώρων προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην
προσπάθειά του να αποκαταστήσει το περιβαλλοντικό
ισοζύγιο σε περιοχές με έντονη έλλειψη πράσινου, χρησιμοποιώντας πόρους του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής
Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ).
Το Υπουργείο αρχίζει την απελευθέρωση των πρώτων
χώρων που θα αναβαθμίσουν τη ζωή του πολίτη, σε περιοχές με έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση από την
πυκνή δόμηση και στο επόμενο διάστημα, όπως έχει
οριστεί και από το σχετικό νόμο για τους ημιυπαίθριους,
τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τα πρόστιμα όσων
ενταχθούν στη ρύθμιση για τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες,
θα διατεθούν σε πολλές περισσότερες αστικές αναπλάσεις και στη δημιουργία χώρων πράσινου σε όλη την
Ελλάδα. Η επιλογή των χώρων ανάπλασης γίνεται σε
συνεργασία με τους Δήμους, μέσω της διερευνητικής
καταγραφής που ζήτησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του
ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να προετοιμάσουν την επεξεργασία
και κατάρτιση προγραμμάτων ανά Δήμο για την απόκτηση
και απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων πράσινου και την
κατανομή των αντιστοίχων πόρων που θα συγκεντρωθούν
στο ΕΤΕΡΠΣ.
Συγκεκριμένα, οι δύο πρώτες αναπλάσεις στην Αθήνα θα
γίνουν σε δύο πυκνοκατοικημένες περιοχές στα Σεπόλια
και τα Πατήσια.
ΣΕΠΟΛΙΑ: Αφορά στο πρώην εργοστάσιο «Κοροπούλη»
(έκτασης 4,3 στρεμμάτων) και αποτελεί χρόνιο αίτημα
των κατοίκων και συλλόγων της περιοχής να γίνει χώρος
πράσινου.
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ: Ανάλογο αίτημα υπάρχει και για τη
δεύτερη ανάπλαση, για το χώρο του παλιού εργοστάσιου
«Ελληνική Εριουργία» (έκτασης 8,4 στρεμμάτων) το οποίο
περιλαμβάνει και διατηρητέα κτήρια. Οι δύο αυτοί χώροι
επιλέγησαν από το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το Δήμο
Αθηναίων, και με το κριτήριο της θέσης τους δίπλα σε σχολικούς χώρους.
Το ΥΠΕΚΑ προχωρά στις πολεοδομικές ρυθμίσεις
που θα τους ορίσουν ως ελεύθερους χώρους πράσινου
στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Κατόπιν, ο Δήμος
Αθηναίων θα προχωρήσει στις αναγκαίες πράξεις αναλογισμού και θα βεβαιωθούν τα ποσά που χρειάζονται για τις
απαλλοτριώσεις (περίπου 14 εκατ. ευρώ).

•

Eθνικό Σχέδιο Δράσης
20-20-20
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Οι πρώτες απαλλοτριώσεις για τη
δημιουργία χώρων πράσινου στην Αθήνα

www.t-shirtprint.gr

Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσμο

