
 
 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

 

Θέμα: “Μελέτη ραδιολογικής επισκόπησης του ΧΥΤΑ Φυλής που διεξήχθη από μέλη της 

ΕΕΑΕ” 

 

Ενημερωνόμαστε από πρόσφατο δημοσίευμα του τύπου (εφημερίδα Δυτική Όχθη, 21 Ιουνίου 2020), 

ότι βάσει πρόσφατων μετρήσεων που διενεργήθηκαν από 4 επιστήμονες της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας, ύστερα από σχετικό έγγραφο αίτημα του δημάρχου Φυλής, εκδόθηκε πόρισμα το 

οποίο καταλήγει ότι: 

 

«Πρόκειται για τυπικές συγκεντρώσεις (σ.σ. ραδιενέργειας), που παρατηρούνται στην ευρύτερη 

περιοχή της Αττικής, αφού δεν προέκυψε κανένα εύρημα ραδιολογικής σημασίας και επομένως, τόσο 

οι εργαζόμενοι, όσο και το κοινό θα πρέπει να θεωρούνται ασφαλείς από άποψη ραδιενέργειας, κατά 

τη λειτουργία της εγκατάστασης (σ.σ. ΧΥΤΑ)». 

 

Να αναφέρουμε ότι ο Δήμαρχος της Φυλής, κ. Παππούς, προχώρησε σε αυτό το αίτημα αφού πρώτα 

αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει για χρόνια τις μελέτες που διεξήγαγε η εταιρεία ASPROFOS 

Engineering στο ΧΥΤΑ Φυλής από το 2015. Οι μελέτες αυτές δεν δημοσιεύτηκαν από μέρους του 

δημάρχου, παρά μόνο αφού αντιμετώπισε την απειλή διοικητικών κυρώσεων μετά από καταγγελία 

μου. 

 

Δεδομένου ότι το πόρισμα το οποίο και δημοσιεύτηκε δεν περιέχει τα πλήρη αποτελέσματα των νέων 

μετρήσεων που διεξήγαγαν οι επιστήμονες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. 

 

Δεδομένου ότι ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Παππούς, έκανε αναφορά στον κορεσμό της Φυλής και στην 

κατακόρυφη αύξηση του δημοσιονομικού κινδύνου που αντιπροσωπεύει όχι μόνο για τους πολίτες της 

Δυτικής Αθήνας, αλλά για ολόκληρη την Αττική. 

 

Δεδομένου ότι έχει υπάρξει χρόνια έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά στο καίριο ζήτημα της 

υγειονομικής απειλής που αντιπροσωπεύει ο ΧΥΤΑ Φυλής. 

 

Αιτούμαι την κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων: 

 

1. Τις πλήρεις μελέτες που διεξήγαγε η ομάδα των 4 επιστημόνων της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας για τη ραδιολογική επισκόπηση του ΧΥΤΑ Φυλής 

2. Το πλήρες έγγραφο του πορίσματος των επιστημόνων που εκδόθηκε σε συνέχεια των 

προαναφερθέντων μελετών 

 

Ο αιτών Βουλευτής 

Κρίτων Αρσένης 
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