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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

Προς 

κ. Γιάννη Γρίβα  

Γεν. Γραμματέα ΕΣΔΝΑ  

 

Κοιν.:  

κα. Ρένα Δούρου  

Περιφερειάρχη Αττικής  

 

Θέµα : ∆ιάρκεια ζωής και υπολειπόµενη χωρητικότητα ενεργού κυττάρου ΧΥΤΑ Φυλής  
  

Αξιότιµε κύριε Γενικέ,  

 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το ζήτηµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής αποτελεί 

ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα, που αφορά τη δηµόσια υγεία, το περιβάλλον και την 

καθηµερινότητα των κατοίκων του Λεκανοπεδίου Αττικής. 

Γνωρίζετε επίσης ότι στις 25-8-2018, ελήφθη απόφαση (Α.Π. ΟΙΚ. 36395-25/8/2017) που προέβλεπε 

την κατασκευή νέου κυττάρου στον ΧΥΤΑ της Φυλής, µε σκοπό την αύξηση του διαθέσιµου χώρου 

διάθεσης, προκειµένου να υλοποιηθεί η πρόβλεψη του ΠΕΣ∆Α Αττικής για την αντιµετώπιση άµεσων 

αναγκών σε χώρους ταφής απορριµµάτων.  

Με την ολοκλήρωση της παρέµβασης, η χωρητικότητα της λεκάνης θα ανερχόταν στα 3.350.000 κ.µ. 

και η διάρκεια ζωής της, σύµφωνα µε τη µελέτη που εγκρίθηκε, θα ανερχόταν στα 2 έτη. 

Με δεδοµένο ότι: 

Α) Η παρέµβαση αυτή ολοκληρώθηκε το 2018 και πλησιάζει ο χρόνος (αρχές Μαρτίου του 2020), 

που σύµφωνα µε τις προβλέψεις των µελετών του έργου, λήγει «ο χρόνος ζωής» του, δηµιουργούνται 

έντονες ανησυχίες για το κατά πόσον θα µπορεί η Αττική από την επόµενη χρονιά, να διαχειρίζεται 

το ζήτηµα των απορριµµάτων που παράγονται στο Λεκανοπέδιο. 

Β) η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα ∆ούρου έχει  δηλώσει επανειληµµένα αλλά και πρόσφατα σε 

δηµόσιες τοποθετήσεις της, ότι δεν υφίσταται πρόβληµα όσον αφορά την ικανότητα του ΧΥΤΑ Φυλής 

να δέχεται τα απορρίµµατα της Αττικής, κατηγορώντας ως κινδυνολόγους όλους όσους µιλούν για 

πρόβληµα. 

Γ) ∆εν έχει µέχρι σήµερα προχωρήσει όχι η κατασκευή, αλλά ακόµη και η ωρίµανση των µελετών για 

τη δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών, προκειµένου να υλοποιηθεί ο ΠΕΣ∆Α που πρόσφατα 

ψηφίσθηκε. 
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∆) ∆εν έχει αναληφθεί όλα τα προηγούµενα χρόνια (από το 2002 ως σήµερα) καµία ουσιαστική 

πρωτοβουλία για την προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιµοποίησης των στερεών 

αστικών αποβλήτων, µε αποτέλεσµα άνω του 90% των απορριµµάτων που παράγονται στο 

Λεκανοπέδιο Αττικής (περίπου 1,9 εκ. τόνοι) να κατευθύνονται για ταφή στη Φυλή. 

Σας καλούµε να µας ενηµερώσετε επισήµως για τα ακόλουθα: 

 Ποια είναι την υπολειπόµενη χωρητικότητα (σε κυβικά µέτρα) και την διάρκεια ζωής, του 

ενεργού κυττάρου λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής 

 Αν έχει η Περιφέρεια Αττικής, αλλά και ο  Ε∆ΣΝΑ, προγραµµατίσει µελλοντικές επεκτάσεις 

στο χώρο της Φυλής; 

 Ποιο είναι το σχέδιο για τη διαχείριση των απορριµµάτων ώστε να µπορέσει η ∆ιοίκηση της 

Περιφέρειας το 2020, όταν το νέο κύτταρο δεν θα µπορεί να δεχθεί άλλα σκουπίδια, να 

αντιµετωπίσει το πρόβληµα; 

 Αν γνωρίζετε να υπάρχει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο κι αν ναι, ποιο είναι αυτό; 

Λόγω της σπουδαιότητας του θέµατος, το οποίο αφορά το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία, την 

καθηµερινότητα των συµπολιτών µας, την εικόνα της Αττικής αλλά και το τουριστικό µας προϊόν, 

παρακαλούµε η απάντηση σας να είναι άµεση και να συνοδεύεται µε σχετική τεχνική τεκµηρίωση. 

Σε αναµονή της απάντησής σας. 

 

 

 
  Με εκτίμηση    

             Γιώργος Πατούλης 
  Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

                   

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
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