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ΔΠΙΚΑΙΡΗ ΔΡΩΣΗΗ
προς Τποσργό Περιβάλλοντος & Δνέργειας
Θέμα: Γσσοσμία σε Πετρούπολη, Ίλιον και Καματερό από τον ΥΤΣΑ Φσλής
ηηο 19/11/2021 ελεκέξσζα ηελ Οινκέιεηα –κέζσ Επίθαηξεο Εξώηεζεο κε α.π. 185/15-11-2021
µε ζέµα: «Ο ΥΤΣΑ Φπιήο δειεηεξηάδεη ηνλ αέξα ηεο δπηηθήο Αζήλαο θαη ηνπ Λεθαλνπεδίνπ»- όηη
ζηελ πεξηνρή ηεο «απνθαηεζηεκέλεο» ρσκαηεξήο ησλ Άλσ Ληνζίσλ πνπ έρεη ζηακαηήζεη λα
δέρεηαη ζθνππίδηα από ηα ηέιε ηνπ 1990, πάλσ από ην „βνπλό‟ απνξξηκκάησλ, ππάξρνπλ ρηιηάδεο
ηόλνη αζθέπαζηεο ιπκαηνιάζπεο. Σν κέξνο κνηάδεη κε «θξαηήξα» απ‟ όπνπ “αλαδύνληαη”
θαπλνί/αέξηα από ην έδαθνο κε έληνλε κπξσδηά νξγαληθήο ύιεο ζε απνζύλζεζε. Μεηέθεξα ηελ
δξακαηηθή εηθόλα ηνπ ΥΤΣΑ Φπιήο -από ηελ ηειεπηαία επίζθεςή κνπ καδί κε ην ζπληνληζηηθό
ηνπ Δπηηθνύ Μεηώπνπ- όπνπ ηα ηειεπηαία 60 ρξόληα -πάληα ηελ „ηειεπηαία ζηηγκή‟- ιακβάλνληαη
ζηελ νπζία παξάλνκεο απνθάζεηο έρνληαο θηάζεη ζηα δηαθόζηα µέηξα ύςνο απνξξηµµάησλ, µε
πξαλή εηνηµόξξνπα θαη έλα βνπλό λα θνριάδεη κε αθάιππηε ιπµαηνιάζπε ηεο Φπηηάιεηαο.
ύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ ππνπξγείνπ όια ιεηηνπξγνύλ εληόο νξίσλ.
Χζηόζν, ζηε Δπηηθή Αηηηθή ππάξρνπλ κόλν 3 ηαζκνί Μέηξεζεο Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο
(Ειεπζίλα, Φπιή, Πεξηζηέξη) νη νπνίνη κεηξνύλ κόλν Αησξνύκελα σκαηίδηα-10 θαη δηνμείδην ηνπ
αδώηνπ (πξνεξρόκελν θπξίσο από ηηο κεηαθνξέο) θαη κόλν ζηνλ έλα κεηξνύληαη Αησξνύκελα
σκαηίδηα-5. Ο θνξέαο ηεο Οινθιεξσκέλεο Εγθαηάζηαζεο Δηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΟΕΔΑ)
νθείιεη ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία λα δεκνζηνπνηεί όιεο ηηο κεηξήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ
πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.
ηηο 18/11/2021 θαηαηέζεθε αίηεκα απηνςίαο ζηελ ΟΕΔΑ Φπιήο πξνο ην ώκα Επηζεώξεζεο
Πεξηβάιινληνο ηνπ ππνπξγείνπ ην νπνίν, σζηόζν, δηαβίβαζε ην αίηεκα ζηε Δηεύζπλζε
Πεξηβάιινληνο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Η ηειεπηαία απάληεζε όηη δελ
κπνξεί λα ελεξγήζεη δηόηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν έιεγρνο ηνπ ΟΕΔΑ Φπιήο από ην ώκα
Επηζεώξεζεο Ννηίνπ Ειιάδνο. ηηο 28/12/2021 επαλήιζα κε λεόηεξν αίηεκα πξνο ην ώκα
Επηζεώξεζεο. Σξεηο κήλεο κεηά θαη παξά ηε ζνβαξόηεηα ησλ θαηαγγειινκέλσλ δελ έρεη ππάξμεη
θακία απάληεζε.
Δρωτάται ο σποσργός:
1.

Γηαηί επί 16 ρξόληα παξακέλεη αλνηρηόο ν θξαηήξαο κε ηελ ιπκαηνιάζπε; Ση επηπηώζεηο
έρεη ζηε ξύπαλζε ησλ ππόγεησλ πδάησλ θαη ηεο αηκόζθαηξαο; Πξηλ ηελ απόζεζε
ιπκαηνιάζπεο ζηνλ θξαηήξα είραλ γίλεη έξγα ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ ππζκέλα; Τπάξρνπλ
ζηνλ θξαηήξα εγθαηαζηάζεηο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηξαγγηζκάησλ;

2. Γηαηί δελ πξνρσξά ε Γεληθή Δηεύζπλζε ηνπ ώκαηνο Επηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ

ππνπξγείνπ ζε απηνςία ζην ρώξν σο νθείιεη;
Ο ερωτών Βοσλεστής
Κρίτων Αρσένης

