
 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Θέμα: Επιπτώσεις της μόλυνσης του ποταμού Ασωπού στην Αττική και τη Βοιωτία 

   

Πληροφορούμαστε ότι το μείζον πρόβλημα της ρύπανσης στην περιοχή του Ασωπού, που ταλανίζει επί 

δεκαετίες τους νομούς Αττικής και Βοιωτίας, παρουσιάζει επιδείνωση. Ο ποταμός διασχίζει κατοικημένες 

περιοχές και τόπους παραθερισμού, μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα και τα επίγεια ύδατα μιας έκτασης που 

περιλαμβάνει τον Ωρωπό, το Σχηματάρι, τα Οινόφυτα, ακόμα και τη Θήβα, όλα τα χωριά που βρίσκονται σε 

αυτή την περιοχή, καθώς και τη θάλασσα από τη Χαλκίδα έως τους Αγίους Αποστόλους. 

Ο Ασωπός μολύνεται από  τα χημικά και ανεπεξέργαστα απόβλητα  που απορρίπτουν σε αυτόν οι 

βιομηχανίες των ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων και Σχηματαρίου. Παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων και 

τοξικών μετάλλων όπως σίδηρος, βάριο, νικέλιο, νιτρικά, φωσφορικά, και εξασθενές χρώμιο που είναι 

αποδεδειγμένα μια εξαιρετικά καρκινογόνος ουσία. Σε μελέτες που έγιναν από το 2017 μέχρι σήμερα, 

διαπιστώθηκε επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε φυτοφάρμακα. 

Οι προαναφερθείσες περιοχές τροφοδοτούν με κηπευτικά προϊόντα τις αγορές ολόκληρης της Αττικής. 

Τα προϊόντα που καλλιεργούνται στις περιοχές που προανέφερα, κρίνονται ως ανθυγιεινά και ακατάλληλα 

λόγω της ύπαρξης υψηλών ποσοτήτων βαρέων μετάλλων και καρκινογόνων ουσιών σε αυτά. Στα κρεμμύδια 

και στα καρότα Βοιωτίας για παράδειγμα, έχουν ανιχνευθεί ανησυχητικές ποσότητες νικελίου και χρωμίου. 

Δυστυχώς, αυτό το έγκλημα κατά του περιβάλλοντος και υγείας των πολιτών έχει μετρήσιμες συνέπειες :  

 Αύξηση των θανάτων από καρκίνο στα Οινόφυτα, και μάλιστα καρκίνων που σχετίζονται με το πεπτικό 

και ουροποιητικό σύστημα.  

 Συνεχή ανασφάλεια των κατοίκων των πληγεισών περιοχών σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνουν 

και το νερό που πίνουν.  

 Μείωση της εμπορικής αξίας της περιουσίας των κατοίκων, αλλά και  

 μείωση της τουριστικής κίνησης και του τζίρου επιχειρήσεων σίτισης και ψυχαγωγίας στην ευρύτερη 

περιοχή. 

 

    

Κατόπιν των ανωτέρω, 

                     ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ.πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
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Ημερομ. Κατάθεσης

16/6/2020



 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

 

Τι προτίθεται να κάνει για να αντιμετωπιστεί η ρύπανση της Βορειο-ανατολικής Αττικής, Βοιωτίας και 

Νότιου Ευβοϊκού από τα μολυσμένα νερά του Ασωπού; Για να πάψει να είναι ο ποταμός αυτός μήκους 57 χλμ 

φορέας ασθενειών για τους κατοίκους των περιοχών αυτών;   

 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη 




