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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 24.05.2018, ενέκρινε ομόφωνα 

το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τον ΧΥΤΑ Φυλής: 

«Ο ΧΥΤΑ Φυλής, η χωματερή, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα υποβάθμισης της υγείας και της ποιότητας 

ζωής του λαού της Δυτικής Αθήνας και του Θριασίου. Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι αποδείξεις 

για τις τραγικές συνέπειες από την λειτουργία της, την ίδια στιγμή που υπάρχουν διαρροές για νέα 

επέκταση. Επίσης, το παλιό λατομείο Μουσαμά έχει προκριθεί ως υποψήφιος χώρος για ΧΥΤΥ. Όλα τα 

παραπάνω έχουν δημιουργήσει ανησυχία και αγανάκτηση στους κατοίκους της περιοχής. Σωματεία και 

φορείς της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής πήραν την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση 

συγκέντρωσης στις 6 Ιούνη διεκδικώντας: 

 Να κλείσει άμεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής. Να αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή, να 

μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρωτήρας, να απαγορευθεί κάθε νέα δραστηριότητα 

διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή, να εκπονηθεί ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη 

χωρίς άλλες καθυστερήσεις. 

 Καμία σκέψη για δημιουργία ΧΥΤΥ στο παλιό λατομείο Μουσαμά. Η εξεύρεση νέων χώρων να 

αποτελέσει μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, με κριτήριο την ποιότητα 

ζωής τους λαού. 

 Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου σχεδόν των εγκαταστάσεων του 

ΕΔΣΝΑ. Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων. 

 Όχι στην καύση των απορριμμάτων. 

 Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη 

και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Να πληρώσει το κεφάλαιο με πρόσθετη φορολογία. 

 Να διασφαλιστούν απόλυτα όλοι οι εργαζόμενοι, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά 

και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να τηρούνται και να επεκταθούν τα μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και 

προστασίας του περιβάλλοντος» 

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί: 

 Στον τοπικό τύπο 

 Στο διαδίκτυο 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Κουκουβίνος Δημήτριος 


