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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά η 

ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου αποκατάστασης δύο ΧΑ∆Α στο ∆ήµο Αµφίκλειας - 

Ελάτειας, προϋπολογισµού 503.000 €. 

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκε και 

χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ, το έργο της αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 

Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) στο ∆ήµο Αµφίκλειας – Ελάτειας, µε προϋπολογισµό 503.000 €, και 

συγκεκριµένα : 

• Στη θέση «Αγιαννόρεµα» της ∆ηµοτικής Ενότητας Τιθορέας, έκτασης 6,6 στρεµµάτων                                  

& 

• Στη θέση «Λαµψακού» της ∆ηµοτικής Ενότητας Αµφίκλειας, έκτασης 17,8 

στρεµµάτων 

 
Σκοπός των έργων, είναι να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές παρεµβάσεις (χωµατουργικά, έργα 

τελικής κάλυψης και µεταφροντίδας, τεχνικά έργα υποδοµών για χρήση των χώρων ως 

Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων, περίφραξη, πύλη εισόδου, κ.λ.π.) στους  δύο 

χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης των σκουπιδιών, που πλέον δεν χρησιµοποιούνται, έτσι ώστε 

να αποκατασταθούν περιβαλλοντικά και να βελτιωθούν οι υποβαθµισµένες περιοχές.  

Τελικός στόχος των έργων είναι η συµβολή τους στην υλοποίηση της ολοκληρωµένης 

διαχείρισης απορριµµάτων, µε σύγχρονες προδιαγραφές περιβαλλοντικής ασφάλειας και 

προστασίας της δηµόσιας υγείας. 

 

Όπως τονίζει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς : «Στόχος µας είναι η κάλυψη των 

αναγκών της Στερεάς Ελλάδας σε έργα διαχείρισης απορριµµάτων. Σ΄αυτό το πλαίσιο είναι 

γνωστό ότι το κλείσιµο των ανενεργών ΧΑ∆Α και η αποκατάστασή τους, είναι έργα 



προτεραιότητας για την Περιφέρεια, αλλά και το σύνολο της χώρας. Εµείς λοιπόν αξιοποιούµε 

τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για να προχωρήσουµε και σε συνεργασία µε τους ∆ήµους να 

αναστρέψουµε το φαινόµενο της περιβαλλοντικής υποβάθµισης στους χώρους που 

χρησιµοποιήθηκαν παλιότερα για την απόρριψη και την ανεξέλεγκτη καύση των σκουπιδιών.  

Υπογράψαµε την απόφαση ένταξης και χρηµατοδοτούµε µε 503.000 €, το έργο 

αποκατάστασης δύο ΧΑ∆Α στο ∆ήµο Αµφίκλειας – Ελάτειας, που θα συµβάλλουν στην 

περιβαλλοντική βελτίωση συνολικά 24,4 στρεµµάτων υποβαθµισµένης περιοχής. Στόχος µας 

είναι να περιορίσουµε και εξαλείψουµε φαινόµενα µη αποκατεστηµένων ΧΑ∆Α σε κάθε 

περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και να προχωρήσουµε συνθετικά εφαρµόζοντας σύγχρονα και 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και τεχνικο - οικονοµικά αποδεκτά σχέδια διαχείρισης 

απορριµµάτων». 
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