
– Andragende 2887/2013 af Harilaos Marmarou, græsk statsborger, på vegne af 
Fyli Kampkomité (Epitropi Agona Fylis), med 1 520 underskrifter, om 
påvirkningen fra en kontrolleret losseplads af det omkringliggende område og 
dets beboere, såvel som dens endelige lukning

Andrageren henviser til, at den kontrollerede losseplads i Fyli, der dækker 4,5 mio. 
kvadratmeter, er blevet benyttet siden 1960 og er beliggende nær boliger og 
erhvervsbygninger. Den er blevet udvidet flere gange og huser endvidere genbrugsanlæg. Der 
er imidlertid hovedsageligt blevet begravet blandet og ubehandlet affald. Dens drift påvirker 
beboernes helbred alvorligt, på grund af indånding af luftbårne partikler, såvel som 
forurening af vand og fødevarer (tilfælde af kræft, teratogenese, luftvejssygdomme, lunge-, 
hud- og leversygdomme, forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen og nervesystemet og allergier). 
Lossepladsen påvirker ydermere miljøet negativt (luft, jord og grundvandet), hvilket er blevet 
bekræftet af miljøinspektører og universitetsstudier, og har sociale og finansielle følger for de 
lokale beboere. De anmoder om, at udvalgets medlemmer besøger lossepladsen, at 
lossepladsen og alle de anlæg, der er placeret på den, øjeblikkeligt lukkes, at der indføres 
alternative miljøvenlige affaldsbehandlingsmetoder sammen med et genbrugssystem, at der 
træffes foranstaltninger til beskyttelse af miljøet og borgernes helbred, og at en uafhængig 
international organisation straks gennemfører en toksikologisk og epidemiologisk 
undersøgelse blandt lokalbefolkningen.

Oplysninger 

– Medlemmerne af Udvalget for Andragender, som foretog en undersøgelsesrejse til 
lossepladser i forskellige dele af Grækenland i september 2013, foretog også et 
uanmeldt besøg på de lokale beboeres opfordring til lossepladsen i Fyli og havde 
mulighed for selv at se situationen i området. Lossepladsen strækker sig fra 250 meter 
under jordoverfladen til 250 meter over og modtager blandet affald fra hele Attika 
såvel som regioner på Peloponnes. Der er hyppige klager, som senere er blevet 
underbygget, over ulovlig nedgravning af alle typer affald, herunder smittefarligt 
sygehusaffald. 

– Andragende 1710/2013 om samme losseplads er beslægtet med dette andragende.

Indstillinger

– Det fastslås, at andragendet opfylder betingelserne for behandling.
– Kommissionen anmodes om oplysninger.
– Behandles sammen med andragende 1710/2013.
– Andrageren får tilsendt arbejdsdokumenterne fra undersøgelsesrejsen til Grækenland 

den 18.-20. september 2013 vedrørende affaldshåndtering i Attika, Peloponnes, 
Thesprotia og Korfu (DT 1019643 EL), som specifikt henviser til lossepladsen i Fyli og 
indeholder anbefalinger vedrørende lossepladsen. 
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