
 

 

Αθήνα, 10 Ιανοσαρίοσ 2022 

Επίκαιρη Ερώηηζη 

Προς ηον Υποσργό Περιβάλλονηος και Ενέργειας 

Θέμα: ΦΥΤΑ Φσλής - Αγνοούνηαι εδώ και ένα τρόνο ηα αποηελέζμαηα ηης 

Επιδημιολογικής Μελέηης 

Επαλέξρνκαη ζην δήηεκα ηεο Επηδεκηνινγηθήο Μειέηεο ε νπνία ππεγξάθεη θαη μεθίλεζε ηνλ 

Δεθέκβξε ηνπ 2017 γηα λα κεηξήζεη θαη λα εθηηκήζεη ηνπο θηλδύλνπο ζηελ πγεία ησλ πνιηηώλ 

θαη εξγαδνκέλσλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Δπηηθήο Αζήλαο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΦΥΤΑ 

Φπιήο θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ. Σύκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα έπξεπε λα είραλ παξαδνζεί ην Δεθέκβξην ηνπ 2019 νπόηε θαη 

ζα αλαθνηλώλνληαλ από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Ο Εηδηθόο Δηαβαζκηδηθόο Σύλδεζκνο 

Ννκνύ Αηηηθήο (ΕΔΣΝΑ) ζε πιήξε ζύκπλνηα κε ηελ θπβέξλεζε ηεο ΝΔ επηθαιείηαη δηάθνξεο 

δηθαηνινγίεο (covid, δηθαζηηθή εξεύλα) γηα λα κελ δεκνζηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα.  

Σηηο 11.6.2021 κε ηελ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110876/7265/11.6.2021 Απόθαζε (ΑΕΠΟ) εγθξίζεθαλ νη 

Πεξηβαιινληηθνί Όξνη ηνπ έξγνπ Οινθιεξσκέλε Εγθαηάζηαζε Δηαρείξηζεο Απνξξηκάησλ 

Δπηηθήο Αηηηθήο. Ωζηόζν ε Απόθαζε απηή δελ έιαβε θαζόινπ ππόςε ηεο ηηο καθξνρξόληεο 

πεξηβαιινληηθέο θαη πγεηνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ εγθαηάζηαζε. Με απιά ιόγηα ην 

ππνπξγείν εμέδνζε Απόθαζε 100 ζειίδσλ γηα ην πσο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ίζσο ε πην 

ξππνγόλα εγθαηάζηαζε ηεο ρώξαο ρσξίο λα ιάβεη ππόςε ηεο ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Σεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε έγγξαθν ηνπ ΕΔΣΝΑ, ην έξγν ηεο 

Επηδεκηνινγηθήο Μειέηεο έρεη νινθιεξσζεί ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2020, δειαδή ηα ζηνηρεία 

ήηαλ δηαζέζηκα πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ΑΕΠΟ. Με απηή ηελ απόθαζε ην ππνπξγείν θαηαδίθαζε 

εξήκελ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Δπηηθήο Αζήλαο λα δνπλ ζε έλα ‘άξξσζην’ πεξηβάιινλ θαη λα 

κεγαιώλνπλ ηα παηδηά ηνπο δίπια ζε 2.800 ζηξ. γεκάηα ζθνππίδηα έσο ην 2051. 

Ερωηάηαι ο κ. Υποσργός: 

1. Γηα πνην ιόγν δελ ειήθζεζαλ ππόςε ηα ζηνηρεία ηεο Επηδεκηνινγηθήο Μειέηεο θαηά 

ηε ζύληαμε ηεο ΑΕΠΟ ελώ ε κειέηε -κεηά από πνιιέο θαζπζηεξήζεηο- είρε ήδε 

νινθιεξσζεί; Ζήηεζε ην ππνπξγείν από ηνλ ΕΔΣΝΑ ηα ζηνηρεία ή όρη; Γηα πνην ιόγν 

ην Υπνπξγείν δε δεκνζηνπνηεί ζηνπο πνιίηεο ηεο Δπηηθήο Αζήλαο εδώ θαη έλα ρξόλν 

ηα απνηειέζκαηα ηεο Μειέηεο ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν ΕΔΣΝΑ;  

2. Σην έγγξαθν ηνπ ΕΔΣΝΑ (1626/11.2.2021) αλαθέξεηαη ζρεηηθά «ζσγκροηήθηκε 

επιηροπή αποηελούμενη από μέλη ηοσ ΕΔΣΝΑ και ηης Περιθέρειας Αηηικής, η οποία 

μελεηά και κωδικοποιεί ηα αποηελέζμαηα ηης μελέηης, ..ώζηε να αποησπωθεί ζωζηά 

και να ανηαποκρίνεηαι ζηην πραγμαηικόηηηα ηο περιβαλλονηικό πλαίζιο ηης 

περιοτής..»; Πνηα είλαη ε επηηξνπή; Με πνηνλ ηξόπν θσδηθνπνηεί ηα απνηειέζκαηα; Τη 

ζεκαίλεη ε θξάζε «να αποησπωθεί ζωζηά και να ανηαποκρίνεηαι ζηην 

πραγμαηικόηηηα»; 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

 

Κρίηων Αρζένης 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

285

Ημερομ. Κατάθεσης:

10/1/2022

Ώρα κατάθεσης:

09:29'




