
 
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

Θέμα: Ο ΧΥΤΑ Φυλής δηλητηριάζει τον αέρα της Δυτικής Αθήνας και του 

λεκανοπεδίου 

Την περασμένη Τετάρτη 10/11 επισκέφτηκα μαζί με “Δυτικό Μέτωπο” (συντονιστικό 

φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δυτικής Αθήνας) τον ΧΥΤΑ Φυλής προκειμένου 

να ενημερωθώ για τα έργα επέκτασής του. Η εικόνα όμως ήταν χειρότερη από κάθε άλλη 

φορά. Η εναπόθεση των σκουπιδιών γίνεται στο ενδιάμεσο κύτταρο που βρίσκεται στην 

παλιά χωματερή των Άνω Λιοσίων και σε ένα ταμπάνι που βρίσκεται σε πολύ μεγάλο 

ύψος με έντονη κλίση. Στην περιοχή της Β΄ Φάσης που έχει ήδη γεμίσει, έχει σχηματιστεί 

ένα τεράστιο βουνό που ξεπερνά σε ύψος το φυσικό ανάγλυφο και υπάρχουν έντονες 

ρωγμές στο έδαφος που μπορούν να κρύβουν κίνδυνο κατολισθήσεων. Στην περιοχή της 

«αποκατεστημένης» χωματερής των Άνω Λιοσίων που έχει σταματήσει να δέχεται 

σκουπίδια από τα τέλη του 1990, πάνω από το ‘βουνό’ απορριμμάτων, υπάρχουν χιλιάδες 

τόνοι ασκέπαστης λυματολάσπης. Το μέρος μοιάζει με «κρατήρα» απ’ όπου 

“αναδύονται” καπνοί/αέρια από το έδαφος με έντονη μυρωδιά οργανικής ύλης σε 

αποσύνθεση.  

Στις 6/8 ξέσπασε φωτιά στην περιοχή και προχώρησε στο Ποικίλο Όρος, την ίδια 

περίοδο που καίγονταν η Βαρυμπόμπη και Βόρεια Εύβοια. Η φωτιά «εκδηλώθηκε σε 

περιοχή με χαμηλή βλάστηση πάνω από το νεκροταφείο των Άνω Λιοσίων» σύμφωνα με 

δημοσίευμα της Καθημερινής. Σύμφωνα με καταγγελία συλλογικοτήτων, η φωτιά 

ξεκίνησε από το χώρο του «κρατήρα» και έκαψε μέρος της παλιά χωματερής, του 

αμαξοστασίου του Δήμου Φυλής και μια ιδιωτική εγκατάσταση Κέντρου Ανακύκλωσης, 

όπου υπήρχαν μεγάλες ποσότητες χαρτιού, πλαστικού και δεκάδες παροπλισμένα 

οχήματα. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ιλύος που έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο 

χώρο του ΟΕΔΑ-ΧΥΤΑ Φυλής; Ποιες είναι οι μετρήσεις των αέριων εκπομπών 

(CH4, CO2, SO2, NH3, H2S κ.ά) που «εκπέμπει» ο παλαιός ΧΥΤΑ; Σε ποιες 

ενέργειες θα προχωρήσει εφόσον οι τιμές υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες από τη 

νομοθεσία; 

2. Ποια ήταν η σύσταση των αέριων ρύπων στη Δυτική Αθήνα το βράδυ της 

Παρασκευής 6 Αυγούστου; Ποιες αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου 

κινητοποιήθηκαν δεδομένου ότι ο καπνός από την πυρκαγιά ήταν τοξικός (αφού 

καιγόταν η χωματερή και κέντρο ανακύκλωσης); 
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