
 
 

 

 

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

 

 

Θέμα: Εναντίωση στη λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων και 

Βιοαποβλήτων, στο Δήμο Μαραθώνα. 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως είναι γνωστό, η νέα χρονιά επεφύλασσε μια νέα απειλή για την, ήδη, 

πληγείσα από την πυρκαγιά του 2018, περιοχή του Δήμου Μαραθώνα. Η Περιφέρεια 

Αττικής, παρά τις πολλαπλές αντιδράσεις, Πολιτών και Φορέων, αποφάσισε να 

ξεκινήσει, τον Σεπτέμβριο του 2020 στο Γραμματικό, την κατασκευή δύο Μονάδων 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Βιοαποβλήτων, με πρόθεση να λειτουργήσουν 

άμεσα. Μάλιστα, η δαπάνη για το έργο φτάνει στα 50 εκατομμύρια ευρώ, επιδιώκοντας 

να ενταχθεί για χρηματοδότηση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ταυτόχρονα, παρατείνεται 

ως το τέλος Ιουνίου του 2021, η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ. 

Πιο συγκεκριμένα και όπως μας ενημερώνει σε δημόσια ανακοίνωσή του, ο 

Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέου Βουτζά, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, παρά τα 

όσα προεκλογικώς δήλωνε, ακολουθεί τα βήματα της προηγούμενης διοίκησης, 

αγνοώντας τη θέληση των κατοίκων και του Δήμου. Παράλληλα, αδιαφορεί για τις 

ενστάσεις των επιστημόνων, αναφορικά με την ακαταλληλότητα του χώρου για την 

προστασία του περιβάλλοντος και των ιστορικών Μνημείων και προγραμματίζει στο 

συγκεκριμένο σημείο, λειτουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης 

Απορριμμάτων. Επιπλέον, δεν υπολογίζει τις επιπτώσεις από τη ρύπανση και τη 

μόλυνση στη χλωρίδα και πανίδα του Ευβοϊκού, όπου εκβάλλει το ρέμα πάνω στο 

οποίο βρίσκεται ο ΧΥΤΑ, ούτε την πιθανή επίδραση στο νερό της Λίμνης και στον 

κάμπο του Μαραθώνα, από τα στραγγίσματα των υδατοπερατών πετρωμάτων κάτω 

από το ΧΥΤΑ. Δεν ενδιαφέρεται, επίσης, ούτε για την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

που απαγορεύει την κατασκευή παρόμοιων έργων σε περιοχές, οι οποίες γειτνιάζουν 

με ζώνες NATURA και συγκεκριμένα στην παραλία Σχοινιά και στον Ευβοϊκό. 
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Κύριε Υπουργέ, όπως ορθά αναδεικνύεται, η λειτουργία Μονάδων 

Επεξεργασίας Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων, θα μετατρέψει τον ιστορικό Δήμο 

Μαραθώνα σε μια νέα «Φυλή» και η ήδη απανθρακωμένη περιοχή, εκτός από την 

ακαταλληλότητα του νερού, των βρώσιμων προϊόντων της γης και της θάλασσας, θα 

δεχθεί μεγάλη επιβάρυνση και στον αέρα, αφού οι ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι 

που πνέουν συνήθως στο Νέο Βουτζά, θα μεταφέρουν οσμές και καρκινογόνες ουσίες, 

στο αναπνευστικό σύστημα των κατοίκων της περιοχής. Τέλος, ανυπολόγιστη 

προβλέπεται να είναι και η επιβάρυνση της λεωφόρου Μαραθώνος, εξαιτίας της 

καθημερινής διέλευσης εκατοντάδων απορριμματοφόρων, τα οποία θα διέρχονται, 

μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών και ακαθαρσιών.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στις καταγγελίες, αναφορικά με τις πολυεπίπεδες συνέπειες στη 

λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων, στο Δήμο 

Μαραθώνα; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, σε διαδικασία επίλυσης του συγκεκριμένου 

ζητήματος, ώστε να διασφαλιστεί αφενός, η περιβαλλοντική προστασία της 

περιοχής και αφετέρου, η υγεία των κατοίκων, προκειμένου να μην 

δημιουργηθεί στο εγγύς μέλλον, κάποιο δυσάρεστο και τραγικό γεγονός; 

 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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