
 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Θέμα: Η δυσοσμία από το ΧΥΤΑ Φυλής πλήττει καθημερινά την ποιότητα ζωής και την 

υγεία στη Δυτική Αθήνα 

Σε συνέχεια της επίκαιρης ερώτησής μου σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα της έντονης 

δυσοσμίας που έχει επηρεάσει την υγεία χιλιάδων κατοίκων και εργαζομένων στην Δυτική 

Αθήνα, επανέρχομαι στο θέμα λόγω της κρισιμότητάς του.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011, η Πολιτεία οφείλει να βελτιώσει και να 
διατηρήσει ένα υγιές επίπεδο ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις. Οι ρύποι 
που πρέπει να παρακολουθούνται είναι το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου και 
τα οξείδια του αζώτου, τα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), το μόλυβδο, το βενζόλιο και το 
μονοξείδιο του άνθρακα ενώ για τα Αιωρούμενα Σωματίδια 2.5 υπάρχει συγκεκριμένος 
Εθνικός στόχος για το έτος 2020. Προφανως στην Δυτική Αττική εφαρμόζεται πλημμελώς η 
σχετική νομοθεσία.  

Στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) οδηγούνται 
χιλιάδες τόνοι οργανικών αποβλήτων. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την μέτρηση των 
οσμών στα όρια του ΕΜΑΚ ορίζεται από τους περιβαλλοντικούς όρους του 1997 
(τροποποίηση 2002) με αμφιλεγόμενες μεθόδους. Παραβιάζονται  οι προβλέψεις της 
Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/1147 της Επιτροπής για τον καθορισμό των 
συμπερασμάτων των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) στον τομέα της Επεξεργασίας 
Αποβλήτων, οι οποίες έχουν ισχύ με την έκδοσή τους. 

 
Δεδομένου ότι: 
 
Η ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 εφαρμόζεται αν όχι καθόλου, πλημμελώς. 
Η Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2018/1147 έχει άμεση ισχύ για τα 
Κράτη Μέλη. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Για ποιό λόγο εφαρμόζετε ‘α λα καρτ’ την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν 

αντιμετωπίζετε το σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας; 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8661

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

402

Ημερομ. Κατάθεσης:

30/7/2020



2. Ποιά είναι η ποσότητα των οργανικών απορριμμάτων που εισήλθαν στο ΕΜΑΚ το 

τελευταίο τρίμηνο και ποιά είναι η προβλεπόμενη ποσότητα βάση ΑΕΠΟ; 

3. Πως εφαρμόζεται η ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 στην Δυτική Αττική; Που αναρτώνται 

τα αποτελέσματα μετρήσεων των συγκεκριμένων ρύπων;  

Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων: 

1. Τα αποτελέσματα της  περιβαλλοντικής παρακολούθησης της δραστηριότητας του 

ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20, παρ. 3 της ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103/2013 περί βιομηχανικών εκπομπών. 

2. Να αποσταλούν τα στοιχεία των μετρήσεων των μετρούμενων ρύπων για τη Δυτική 

Αττική για το τελευταίο εξάμηνο. 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Κρίτων Αρσένης 

 




