
ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Η υγεία μας για την πολιτεία –διαχρονικά– έχει μικρή αξία!

Την ύπαρξη της χωματερής στη Φυλή τη γνωρίζουμε. Την αισθανόμαστε να λειτουργεί σε μικρή

απόσταση από την Πετρούπολη εδώ και 51 χρόνια! Την αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά-πολύ συχνά

το καλοκαίρι- που ο αέρας που αναπνέουμε γίνεται ανυπόφορος.

Για χρόνια κάτοικοι και Δημοτικές αρχές της πόλης, ζητάμε να κλείσει η χωματερή.

Δηλώνουμε πως η υπεράσπιση της ζωής μας και της υγείας των παιδιών μας, για εμάς έχουν μεγαλύ-

τερη αξία από τα κέρδη των εργολάβων που δεκαετίες πλουτίζουν σε βάρος των κατοίκων των περιοχών

μας, με την συμφωνία των κυβερνώντων. 

Τώρα αποφασίζουν με την στήριξη της προηγούμενης και της σημερινής περιφερειακής αρχής και με

κυβερνητική επιλογή, την επέκταση της χωματερής στη Φυλή -Γ φάση, την δημιουργία εργοστασίου

καύσης απορριμμάτων και την επέκταση της στο λατομείο Μουσαμά, 500 μέτρα από την Πετρούπολη!

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε.

Απαιτούμε:

• Να σταματήσει κάθε διαδικασία για τη λεγόμενη αναβάθμιση του ΕΜΑΚ Φυλής. Ο διπλασιασμός

της δυναμικότητας του θηριώδους, αναποτελεσματικού και πανάκριβου ΕΜΑΚ συνιστά σκάνδαλο

και αδικία σε βάρος των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας - Αττικής. 

• Να απομακρυνθεί ο αποτεφρωτήρας επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων.

• Να δημοσιοποιηθούν οι μελέτες για τα ρυπαντικά φορτία του ΧΥΤΑ, που έχει εκπονήσει ο Δήμος

Φυλής και την επιβάρυνση της υγείας μας.

• Να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη για το λατομείο Μουσαμά, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Ζω-

φριάς του δήμου Φυλής και γειτνιάζει με την Πετρούπολη και το Καματερό. 

• Να καταργηθεί το καθεστώς των αντισταθμιστικών.

• Εξασφάλιση μόνιμων εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων.

AΠΑΙΤΟΥΜΕ την ανάκληση της 248/2019 απόφασης της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ που βάζει ταφόπλακα

στη ζωή των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής.

Υπάρχει άλλη λύση:

Στον αντίποδα αυτών των επιλογών, επισημαίνουμε -για μια ακόμη φορά- την ανάγκη να δοθεί προτε-

ραιότητα στην πρόληψη, ως βέλτιστη επιλογή, ακολουθούμενη από την προετοιμασία για επαναχρη-

σιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές ανάκτησης (π.χ. κομποστοποίηση βιοαποβλήτων).

Αυτές είναι και οι βασικές προτεραιότητες σε όλες τις σύγχρονες πολιτικές διαχείρισης. 

Τα παραπάνω προϋποθέτουν σαφή πολιτική βούληση και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων

(νομοθετικές ρυθμίσεις, χρηματοδότηση, στήριξη του δημόσιου - κοινωνικού χαρακτήρα της διαχείρισης).

Δημόσια Διαχείριση με ενιαίο εθνικό σχεδιασμό των απορριμμάτων με σεβασμό στον άνθρωπο, το

περιβάλλον, αποκεντρωμένη διαχείριση και αναλογική κατανομή στις περιοχές της Αττικής των υπο-

δομών επεξεργασίας των παραγόμενων σκουπιδιών.

ENΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αγ. Λαύρας 37, 132 31, Πετρούπολη
e-mail: enosi.goneon.petroupolis@gmail.com

Πετρούπολη, 1/10/2019



Για αυτό:

– Το ΔΣ της Ένωσης θα πάρει πρωτοβουλία ώστε μαζί οι εκπαιδευτικοί (με πρόταση στην ΕΛΜΕ και

τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας) και οι γονείς να προτείνουν την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών

προγραμμάτων και δράσεων στα σχολεία για ευαισθητοποίηση ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

– Θα συμμετέχουμε σε όλες τις δράσεις για την απομάκρυνση της χωματερής που χρειάζεται να

είναι μαζικές και ενωτικές στον κοινό μας στόχο.

– Η πρόσφατη εμπειρία από την μαζική δράση γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών για τα κτιριακά

προβλήματα των σχολείων, μας δείχνει το δρόμο!

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΑΜΑ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 500 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ!

Να κλείσει τώρα η Φυλή, έχουμε δικαίωμα στη ζωή!
Για να ζήσουμε οι ΠΟΛΛΟΙ,  κλείστε  τώρα τη χωματερή!
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