
– Framställning nr 2887/2013, ingiven av Harilaos Marmarou, 
grekisk medborgare, för kampkommittén i Fyli (”Epitropi Agona Fylis”), och 
undertecknad av ytterligare 1 520 personer, om effekterna av en sanitär deponi 
på det omgivande området och dess invånare, samt om en slutlig stängning av 
deponin

Framställningen avser en 4,5 miljoner kvadratmeter stor sanitär deponi i Fyli som har varit i 
drift sedan 1960 och ligger nära bostäder och affärsfastigheter. Den har byggts ut flera gånger 
och omfattar även återvinningsanläggningar. Blandat och obehandlat avfall har dock 
huvudsakligen grävts ned i marken. Luftburna partiklar och förorening av vatten och 
livsmedel på grund av deponin har stor inverkan på invånarnas hälsa (fall av cancer, 
fosterskador, sjukdomar i andningsvägarna, lungsjukdomar, hudsjukdomar, leversjukdomar, 
sköldkörtelsjukdomar, nervsjukdomar och allergier). Dessutom påverkas miljön negativt 
(luft, jord och akviferer), vilket har bekräftas av miljöinspektörer och i universitetsstudier, 
och deponin får både sociala och ekonomiska konsekvenser för lokalbefolkningen. De som 
står bakom framställningen vill att ledamöterna i utskottet för framställningar ska besöka 
deponin, att deponin och alla anläggningar i deponin omedelbart ska stängas, att miljövänliga 
alternativa avfallshanteringsmetoder införs tillsammans med ett återvinningssystem, att 
åtgärder för skydd av miljön och invånarnas hälsa vidtas, och att oberoende internationella 
organisationer omedelbart genomför en toxikologisk-epidemiologisk undersökning av 
befolkningen i kommunen.

Upplysningar 

– Ledamöterna i utskottet för framställningar, som i september 2013 företog en 
undersökningsresa till deponier i olika delar av Grekland, gjorde på lokalbefolkningens 
begäran även ett oplanerat besök på deponin i Fyli och kunde själva bedöma 
situationen i området. Deponicellen sträcker sig från 250 meter under marken till 
250 meter över marken och tar emot blandat avfall från hela Attika samt från delar av
Peloponnesos. Klagomål om olaglig nedgrävning av alla möjliga sorters sopor, bland 
annat smittsamt sjukhusavfall, förekommer ofta och har visat sig vara välgrundade. 

– Framställning nr 1710/2013, om samma deponi, har anknytning till denna 
framställning.

Rekommendationer

– Framställningen förklaras tillåtlig.
– Kommissionen uppmanas att lämna upplysningar.
– Behandlas tillsammans med framställning nr 1710/2013.
– Arbetsdokumentet om undersökningsresan till Grekland 18–20 september 2013 med 

anledning av avfallshanteringen i Attika, Peloponnesos, Thesprotia och Korfu 
(DT 1019643 EL), vilket särskilt avser deponin i Fyli och även innehåller 
rekommendationer för deponin, översänds till framställaren. 


