
 

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021 

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

Θέμα: Αντί να απομακρυνθεί ο  αποτεφρωτήρας Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων δίπλα στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων 
σχεδιάζεται η πολυετής παραμονή του 

Με την υπ. Αριθμ. 124/2021 απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ με θέμα: 

«Σχεδιασμός επόμενων ενεργειών για τη Μονάδα Θερμικής Επεξεργασίας 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και 

προσομοιαζόντων με αυτά» αποφάσισε την εκκίνηση διαγωνιστικής 

διαδικασίας που θα περιλαμβάνει τη συντήρηση και λειτουργία της μονάδας 

για τη χρονική περίοδο 2022-2027 και την αναβάθμιση του αποτεφρωτήρα 

προφανώς για να μπορεί να λειτουργεί και τα επόμενα 25 χρόνια. 

Η μονάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της βάση μιας προγραμματικής σύμβασης 

που συνυπέγραψαν ο ΕΔΣΝΑ, ο Δήμος Άνω Λιοσίων και η ΔΕΤΕΑΛΑ, μια από 

τις γνωστές «αμαρτωλές» δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Άνω Λιοσίων. Από 

το 2007 και μέχρι σήμερα, τη μονάδα διαχειρίζονται ιδιώτες εργολάβοι. Η 

τελευταία, ισχύουσα, σύμβαση λήγει στις 1.2.2022. Σύμφωνα με τον ίδιο τον 

ΕΔΣΝΑ: «οι αποτεφρωτήρες έχουν χρόνο ζωής περί τα 25 έτη, δεδομένης της 

διεθνούς πρακτικής». 

Η συγκεκριμένη μονάδα εμπίπτει στις προβλέψεις της Εκτελεστικής Απόφασης 

2019/2010 της ΕΕ της 12ης Νοεμβρίου 2019 ‘για τη θέσπιση των 

συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), βάσει της 

οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον 

αφορά την αποτέφρωση αποβλήτων’. 

Ερωτάται ο κ. υπουργός: 

1. Περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη μονάδα στη ΜΠΕ για τον ΟΕΔΑ 

Δυτικής Αττικής και στην επικείμενη νέα ΑΕΠΟ; Αν όχι για ποιο λόγο; Με ποιο 

τρόπο θα εκτιμηθούν οι συσσωρευτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της 

Δυτικής Αθήνας από την λειτουργία όλων των μονάδων που λειτουργούν εντός 

και κοντά στο χώρο του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων; 

 
Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

6113

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

590

Ημερομ. Κατάθεσης:

19/4/2021



 

1. Τις έως σήμερα Αποφάσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της 

Μονάδας Θερμικής Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων (ΕΑΥΜ). 

2. Την αρχική απόφαση του ΕΣΔΚΝΑ, σημερινού ΕΔΣΝΑ, για την κατασκευή 

και λειτουργία της εν λόγω μονάδας. 

3. Την προγραμματική σύμβαση του ΕΣΔΚΝΑ με τον δήμο Άνω Λιοσίων και την 

ΔΕΤΕΑΛΑ (δημοτική εταιρεία του δήμου Άνω Λιοσίων) που μνημονεύεται στην υπ. 

Αριθμ. 124/2021 απόφαση της Ε.Ε . 

4. Τις Εκθέσεις Ελέγχων των αρμόδιων Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών στη 

ΕΑΥΜ από την αρχή της λειτουργίας του έως σήμερα. 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 




