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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  

ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

Χαλκίδα, 3 Οκτωβρίου 2022 

 

Βαγγέλης Αποστόλου: Βόμβα μεγατόνων τα σκουπίδια της Εύβοιας    

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Παρέμβαση του Βαγγέλη Αποστόλου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρώην Υπουργού, για τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Εύβοιας: 

 

Το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Εύβοιας είναι γνωστό στους 
παροικούντες στο χώρο της Αυτοδιοίκησης ως βόμβα μεγατόνων. Μια πρώτη, ουσιαστική 
προσέγγισή του έγινε «κατόπιν εορτής» στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας της 22/01/2021, στην οποία  οι Δήμοι, 
μέλη του Φορέα αποδέχτηκαν μεν την ύπαρξη του μείζονος σημασίας προβλήματος που 
δημιούργησε η υπερκάλυψη της προβλεπόμενης χωρητικότητας του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, ενώ 
ταυτόχρονα έλεγαν ότι μπορούσε να εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της Κεντρικής και Νότιας 
Εύβοιας μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2021 και υπό τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες, μέχρι το 
τέλος Ιουνίου του 2021. 
 
Δεν υπήρξε μεγαλύτερη αυταπάτη από τη συγκεκριμένη διαπίστωση. Το πιο τραγελαφικό όμως είναι 
ότι κατέληξαν με ευρύτατη συναίνεση σε συμφωνία, ως προς τον τρόπο αντιμετώπισής του, που δε 
ήταν άλλος από τη συνέχιση της εναπόθεσης των απορριμμάτων, όταν ήδη ο ΧΥΤΑ Χαλκίδας είχε 
υπερκορεστεί.  
 
Αξίζει όμως να ειπωθούν δυο λόγια για το πώς φτάσαμε ως εκεί. Γιατί η χωματερή της Χαλκίδας 
υποδέχεται, από τη κατασκευή της όλα σχεδόν τα σκουπίδια της Εύβοιας, αφού στις υπόλοιπες 
περιοχές δεν έχει καταστεί δυνατή ούτε η κατασκευή ενός σταθμού μεταφόρτωσης. Μάλιστα στην 
ίδια χωματερή οδηγείται και το 50% της ανακύκλωσης της Ανατολικής Στερεάς της μονάδας του 
Σχηματαρίου, λόγω μη σωστής εκκαθάρισης στην πηγή. 
Η διαχείριση αυτή, που από καιρό φαινόταν ότι θα οδηγούσε σε κορεσμό τη χωματερή Χαλκίδας, 
παρότι ήταν ένα θέμα που έχει αναδειχθεί πολλές φορές, δεν απασχολούσε μέχρι τότε, ούτε την 
Αυτοδιοίκηση, τοπική και περιφερειακή, αλλά ούτε και το Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
Η διαπίστωση του προβλήματος αυτονόητη, ο τρόπος όμως επίλυσής του δημιούργησε πολλές 
αμφιβολίες. Το σίγουρο είναι ότι τη βασική ευθύνη φέρουν ο ΦΟΣΔΑ και η   Δήμαρχος Χαλκίδας.  
 
Πολλά τα ερωτήματα. Θα σταθώ σε δύο: 
1)Γιατί ο ΧΥΤΑ Χαλκίδας υποδεχόταν ποσότητες απορριμμάτων περισσότερες των προβλεπόμενων 
από την Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), στην οποία θα περιλαμβάνονταν 
και οι επιπλέον ποσότητες απορριμμάτων που θα εναπόθεταν  και μάλιστα μέχρι μια ημερομηνία ( 
30-06-2021) που ήδη ο ΧΥΤΑ θα έχει υπερκορεστεί ; και  
 
2)Γιατί δεν επέμεναν στην οριστική και μόνη επίλυση του προβλήματος με την υλοποίηση του έργου 
«Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων»(ΜΕΑ) και του «Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
(ΧΥΤΥ) Χαλκίδας , συνολικού προϋπολογισμού 49 εκατ. ευρώ, που μετά το 2020 υπήρχε η 
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δυνατότητα ένταξής τους στο ΕΣΠΑ. Τα συγκεκριμένα χρήματα  χάθηκαν, τόσο εξ αιτίας της 
αναποφασιστικότητας και της ανικανότητας του ΦΟΣΔΑ και της Δημάρχου Χαλκιδέων, όσο και της 
αδιαφορίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. 
 
Τα χειρότερα όμως ακολουθούν, χωρίς τελειωμό. Μετά από απραξία 18 μηνών δημοσιεύονται στο 
ΦΕΚ 4696/2-9-22 δύο αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σκρέκα η πρώτη για τη 
διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων, Διρφύων – Μεσσαπίων, που στέλνονται 
για 8 μήνες στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Τρικάλων και η δεύτερη για το Δήμο Χαλκιδέων 
στον ίδιο ΧΥΤ για 4 μήνες. Την ίδια ώρα όμως ο ΦΟΣΔΑ στέλνει τα στερεά απόβλητα των τριών 
Δήμων ,Κύμης –Αλιβερίου, Καρύστου και Ερέτριας- Αμαρύνθου στους ΧΥΤΑ Ιστιαίας και Άμφισσας, 
δημιουργώντας έντονες αντιδράσεις, μέχρι που εμφανίζεται ξανά ο κ. Σκρέκας που με τη σύμφωνη 
γνώμη των 3 Δημάρχων της νότιας και της κεντρικής Εύβοιας αποφασίζει να τους στείλει στη Θήβα. 
 
Η απόφαση αυτή φέρνει νέα προβλήματα. Κατ΄ αρχήν αναδείχτηκαν ζητήματα «εντοπιότητας», τόσο 
με την αντίδραση των εργαζομένων στο ΧΥΤΑ Θηβών, όσο και με την ερώτηση 21 βουλευτών της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκ των οποίων μόνο δύο είχαν τοπική σχέση με το ζήτημα, ένας από 
Βοιωτία και ο άλλος από την Εύβοια, με την οποία ζητούν την απόσυρση της απόφασης του 
Υπουργού, πράγμα για το οποίο συμφωνεί και ο ΦΟΣΔΑ. Ειδικά ο τελευταίος σε συνεδρίαση που 
έχει προαναγγείλει για τις 3/10, ετοιμάζεται να πάρει απόφαση για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Ιστιαίας, 
του μόνου που λειτουργεί αυτή την ώρα στην Εύβοια. 
 
Αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα αντιμετωπίζει η Εύβοια αυτή τη στιγμή. Ακόμη και να περπατήσει η 
τελευταία πρόταση τα πράγματα θα οξυνθούν περισσότερο όταν μάλιστα λήξει και ο χρόνος 
μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στα Τρίκαλα, γιατί θα επιστρέψουν κι αυτά ΔΥΣΤΥΧΩΣ στην 
Ιστιαία ή στη Χαλκίδα, μια και οι αρμόδιοι δεν υποδεικνύουν άλλη λύση. 
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