
 

 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Θέμα: Νέα αδιαφάνεια για τον ΧΥΤΑ Φυλής - Αγνοείται η Επιδημιολογική 

Μελέτη, απόρρητη η μελέτη ρύπανσης υπόγειων υδάτων 

Το Δεκέμβριο του 2017 ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής  – Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 
ανέθεσε στην C.M.T ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Consulting- Management - Training Ε.Π.Ε., για την 
Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αθήνας (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων) τη 
«Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην 
Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της».  Αντικείμενο της μελέτης είναι η 
μέτρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων κινδύνου και της εκτίμησης των πιθανών 
επιπτώσεων της έκθεσης σε αυτούς στην υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της 
Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.  

Η παραπάνω μελέτη θα έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής 
δηλαδή 60 χρόνια τώρα. Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις τα αποτελέσματα της 
έρευνας θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί το Δεκέμβριο του 2019 οπότε και θα ανακοινώνονταν 
από την Περιφέρεια Αττικής. Ωστόσο η σύμβαση έχει τροποποιηθεί 3 φορές έως τώρα.  

Σημειώνεται ότι ο φορέας του έργου της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης 
Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Φυλής καλείται επανειλημμένα από το 2014 (α.π. 
173188/27.6.2014/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ έγγραφο) να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το σύνολο των έργων στην Ο.Ε.Δ.Α. προκειμένου 
να γίνει κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων. 

Το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται δεκαετίες τώρα στη Δυτική Αθήνα με τις πράξεις 
και παραλείψεις και των κυβερνήσεων της Ν.Δ., αποκαλύπτεται υπό την πίεση της κοινωνίας 
των πολιτών. Δημοσιεύματα έκαναν γνωστό πρόσφατο έγγραφο της Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος του Υ.Π.Εν. με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με ευρήματα περιβαλλοντικού 
ελέγχου ως προς τα υπόγεια ύδατα». Όπως προκύπτει υπάρχουν στοιχεία/ μετρήσεις από την 
«Έκθεση μερικού ελέγχου…» της Επιθεώρησης για τη ρύπανση των υπόγειων νερών που 
έγιναν επί 17 μήνες, ήτοι από το «Φεβρουάριο 2019» έως και τον «Ιούνιο 2020» και από την 
οποία επιβεβαιώνονται οι υπερβάσεις των ορίων επικίνδυνων ρύπων (δεκάδες φορές πάνω 
από το όριο). 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Έχει παραδοθεί η Επιδημιολογική Μελέτη και έχει ληφθεί υπόψη στους νέους 

Περιβαλλοντικούς Όρους του Ο.Ε.Δ.Α.; 

2. Για ποιο λόγο αρνείται το Υπουργείο να δημοσιοποιήσει το έγγραφο με τις μετρήσεις 

των ρύπων στα υπόγεια ύδατα της Επιθεώρησης προς Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη 

και τι μέτρα θα λάβει για την αποκατάσταση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 
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