
– Αναφορά 2887/2013, του Χαρίλαου Μαρμάρου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Επιτροπής Αγώνα Φυλής, η οποία συνοδεύεται από 1.520 
υπογραφές, σχετικά με τις επιπτώσεις του χώρου υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή και στους κατοίκους της, καθώς και 
σχετικά με το οριστικό κλείσιμο του χώρου.

Ο αναφέρων εστιάζει στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Φυλής, ο οποίος 
έχει έκταση 4,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, λειτουργεί από το 1960 και βρίσκεται 
κοντά σε οικιστικά και εμπορικά κτίρια. Ο χώρος έχει επεκταθεί πολλές φορές, ενώ στεγάζει 
και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης· στη χωματερή ωστόσο, έχουν θαφτεί κυρίως μικτά και μη 
επεξεργασμένα απόβλητα. Η λειτουργία της έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία των 
κατοίκων λόγω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων καθώς επίσης και λόγω της 
μόλυνσης των υδάτων και των τροφίμων (κρούσματα καρκίνου, τερατογενέσεις, 
πνευμονικές/δερματολογικές/ηπατικές παθήσεις, διαταραχές του θυρεοειδή αδένα και του 
νευρικού συστήματος, αλλεργίες). Επίσης, έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον (αέρας, 
έδαφος και υδροφόρος ορίζοντας), οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί από περιβαλλοντικούς 
επιθεωρητές και πανεπιστημιακές μελέτες, καθώς επίσης και κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις για τους κατοίκους της περιοχής. Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα ζητούν από τα 
μέλη της Επιτροπής Αναφορών να επισκεφτούν τη χωματερή, να κλείσει άμεσα η χωματερή 
και όλες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της, να καθιερωθούν 
περιβαλλοντικά φιλικές και εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων, σε συνδυασμό με 
ένα σύστημα ανακύκλωσης, να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της 
υγείας των κατοίκων και να διενεργηθεί άμεσα τοξικολογική-επιδημιολογική μελέτη στον 
πληθυσμό της τοπικής κοινότητας από ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς.

Πληροφορίες 

– Τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών που πραγματοποίησαν διερευνητική επίσκεψη σε 
χωματερές πολλών περιοχών στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2013 πραγματοποίησαν 
επίσης έκτακτη επίσκεψη στη χωματερή της Φυλής ύστερα από αίτημα των κατοίκων 
της περιοχής και είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά την κατάσταση που 
επικρατεί στην περιοχή. Η κυψέλη του χώρου υγειονομικής ταφής εκτείνεται σε βάθος 
250 μέτρων κάτω από το έδαφος και σε ύψος 250 μέτρων πάνω από το έδαφος και 
δέχεται μικτά απόβλητα από όλη την Αττική καθώς επίσης και από περιοχές της 
Πελοποννήσου. Υπάρχουν συχνές καταγγελίες, οι οποίες στη συνέχεια 
εξακριβώνονται, για παράνομη ταφή πολλών ειδών αποβλήτων, στα οποία 
περιλαμβάνονται και λοιμώδη νοσοκομειακά απόβλητα. 

– Η αναφορά 1710/2013 που αφορά την ίδια χωματερή συνδέεται με την παρούσα 
αναφορά

Συστάσεις

– να χαρακτηρισθεί παραδεκτή·
– να ζητηθούν πληροφορίες από την Επιτροπή·
– να συνεξεταστεί με την αναφορά 1710/2013·
– να διαβιβαστεί στον αναφέροντα το έγγραφο εργασίας για τη διερευνητική επιστολή 

στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2013 και 



αφορούσε τη διαχείριση αποβλήτων στην Αττική, την Πελοπόννησο, τη Θεσπρωτία και 
την Κέρκυρα (DT 1019643 EL). Το έγγραφο αναφέρεται ειδικά στη χωματερή της 
Φυλής και περιλαμβάνει και συστάσεις σχετικά με τη χωματερή. 


