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 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Yπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

 

 

Θέμα: Απομάκρυνση υλικών από χωματερή στο Χαλκούτσι 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από τον διαδικτυακό ιστότοπο 

https://www.oroposnews.net/, στις 12/8/2020, μετά την μεγάλη φυσική 

καταστροφή που υπέστη η Εύβοια, αλλά και κομμάτι της Ανατολικής 

Αττικής, λόγω των μεταφερόμενων υλικών που δημιούργησε η φονική 

πλημμύρα, επιλέχθηκε ένα μεγάλο οικόπεδο στις παρυφές του οικισμού 

του Χαλκουτσίου,  ώστε να μεταφερθούν, προσωρινά, τα υλικά αυτά. 

Μάλιστα, ο χώρος αυτός βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την 

θάλασσα, από παραθεριστικές κατοικίες και από επιχειρήσεις της 

περιοχής. 

Από εκείνες τις ημέρες, είχαν διατυπωθεί ποικιλοτρόπως, μεγάλοι 

φόβοι που δημιουργούνταν με την επιλογή για την επανίδρυση μιας νέας 

χωματερής, όπως κατά το παρελθόν συνέβη, και την καθιέρωση  μιας 

μόνιμης κατάστασης, όπου φορτηγά εταιρειών, του Δήμου αλλά και 

συμβατικά αυτοκίνητα, να μεταφέρουν και να εναποθέτουν κάθε λογής 

απορρίμματα. Οι φόβοι αυτοί, έχουν δυστυχώς γίνει πραγματικότητα, 

αφού ο συγκεκριμένος χώρος, έχει μετασχηματιστεί σε μια νέα άτυπη 

χωματερή, με ευθύνη του Δήμου και της Πολιτείας. 

https://www.oroposnews.net/
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 Αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα, η άμεση απομάκρυνση και ο 

καθαρισμός του χώρου, από κάθε λογής απορρίμματα. Είναι επιτακτική 

η ανάγκη περιφρούρησης και προστασίας του χώρου, από κάθε 

κακόβουλη πράξη ρύπανσης, ώστε να προστατευτεί αφενός, το 

συγκεκριμένο κομμάτι της παραλίας, που επισκέπτονται χιλιάδες 

κόσμου την καλοκαιρινή περίοδο και αφετέρου, το τοπικό 

μικροπεριβάλλον της περιοχής. 

 

 

  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το ζήτημα της παράνομης 

δημιουργίας χωματερής στον οικισμό του Χαλκουτσίου; 

 

 Θα προβείτε, σε συνεννόηση με τον τοπικό Δήμο,  σε ενέργειες 

καθαρισμού του χώρου, από κάθε λογής απορρίμματα και στην 

περιφρούρησή του από κακόβουλες δυνητικές πράξεις; 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

ΜέΡΑ25 
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