
Τετάρτη 17/3 - Μέρα παναττικής δράσης 
κατά των νέων εγκαταστάσεων 

διαχείρισης σκουπιδιών  
στη Φυλή και στο Σχιστό 

 

 

Οι συλλογικότητες  που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Αθήνα, στη 

Δυτική Αττική και στους δήμους του Δυτικού Πειραιά ενώνουν τις 
δυνάμεις τους και διοργανώνουν παναττική κινητοποίηση στη Φυλή και 

το Σχιστό αύριο Τετάρτη 17/3/21 προκειμένου να μπει τέρμα στο βαριά 
«άρρωστο», κοινωνικά άδικο και διεφθαρμένο κύκλωμα των σκουπιδιών. 

Η  κυβέρνηση, η Περιφέρεια Αττικής και η Εκτελεστική Επιτροπή του 

αρμόδιου φορέα (ΕΔΣΝΑ) συνεχίζουν μια πολιτική δεκαετιών, 
αντιμετωπίζοντας τις περιοχές της δυτικής Αθήνας και του δυτικού 

Πειραιά σαν τους μοναδικούς και μόνιμους σκουπιδότοπους ολόκληρης 

της Αττικής.  

Η επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής και του θηριώδους ΕΜΑΚ και η δημιουργία 
2 νέων μονάδων επεξεργασίας σε Φυλή και Σχιστό, σε συνδυασμό με την 

απειλή μιας κεντρικής μονάδας καύσης στα Δυτικά του λεκανοπεδίου, 
συντηρούν και μεγαλώνουν τους κινδύνους για τη ζωή και το 

περιβάλλον και μονιμοποιούν τις «πληγές» που δε σταμάτησαν ποτέ να 
«αιμορραγούν». 

Αυτές οι επιλογές δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από 
έναν ιδιότυπο περιβαλλοντικό ρατσισμό σε βάρος των κατοίκων του 

Δυτικού Πειραιά και της Δυτικής Αθήνας - Αττικής.   

Η συγκέντρωση των συλλογικοτήτων θα γίνει αύριο Τετάρτη 17/3 στις 
8:30 το πρωί στο ΧΥΤΑ Φυλής και θα ακολουθήσει αυτοκινητοπορεία 

που θα περάσει από τους δήμους της Δυτικής Αθήνας και θα καταλήξει 
στο Σχιστό όπου θα συναντηθεί με τις συλλογικότητες του Δυτικού 

Πειραιά.    



Σήμερα Τρίτη 16 Μαρτίου συλλογικότητες του δήμου Κερατσινίου και 
του δυτικού Πειραιά προχώρησαν σε αποκλεισμό του ΣΜΑ του Σχιστού. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κινητοποίησης δόθηκε επίσης σήμερα 

Τρίτη 16/3, στις 13:30, Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου από μέλη 
φορέων και συλλογικοτήτων, που οργανώνουν την κινητοποίηση και, πιο 

συγκεκριμένα, των: Δυτικό Μέτωπο, Σύλλογος εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης "Δ. Γληνός", Κοινωνική Παρέμβαση - Δυτικά, 

Κίνηση πολιτών Νίκαιας - Ρέντη "Κόντρα στο ρεύμα", Ένωση Γονέων 

Πετρούπολης, Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας και ΕΛΜΕ Ζεφυρίου - Α. 
Λιοσίων - Φυλής. Παρεμβάσεις έγιναν και από το δήμαρχο Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας κ. Χρ. Βρεττάκο και τον αντιδήμαρχο Πετρούπολης κ. Φ. 
Χριστόπουλο. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη τύπου από τη σελίδα του 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ στο f/b: https://www.facebook.com/Δυτικό-
Μέτωπο-292531544468146 

Το πρόγραμμα της παναττικής ημέρας δράσης 17/3/21 

 
  

Το πρόγραμμα της μέρας παναττικής μέρας δράσης κατά των νέων 
εγκαταστάσεων διαχείρισης σκουπιδιών στη Φυλή και στο Σχιστό, θα 

ξεκινήσει με συγκέντρωση στην είσοδο της ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ στη Φυλή, στις 
8.30 το πρωί. Η μετάβαση θα γίνει με αυτοκινητοπορείες, που θα 

ξεκινήσουν συγκεκριμένη ώρα, από τα εξής σημεία: 

7:45  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  (παιδική χαρά Πανοράματος) 

7:45  ΙΛΙΟ (δημοτικό πάρκο σκύλων Ιλίου) 

8:00  ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) 

8:00  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (στρογγυλή πλατεία)  

https://www.facebook.com/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF-292531544468146
https://www.facebook.com/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF-292531544468146
https://www.google.gr/maps/place/%CE%A7%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AE+133+42/@38.0623162,23.6253233,13z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1a46e9ec961d1:0xa6d456c2432a86de!8m2!3d38.0645941!4d23.6519712?hl=el
https://www.google.gr/maps/place/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/@38.0480108,23.6868426,1007m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xfdb071b7f9a9b1e9!8m2!3d38.0479939!4d23.6873429?hl=el
https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF+%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD+%CE%99%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85/@38.040676,23.7065736,17z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x14a1a32be3bba891:0x33ac7e716260cfd0!2zzpTOt868zr_PhM65zrrPjCDOoM6sz4HOus6_IM6jzrrPjc67z4nOvSDOmc67zq_Ov8-F!8m2!3d38.040676!4d23.7087623!3m4!1s0x14a1a32be3bba891:0x33ac7e716260cfd0!8m2!3d38.040676!4d23.7087623?hl=el
https://www.google.gr/maps/place/38%C2%B003'50.9%22N+23%C2%B042'50.3%22E/@38.0641389,23.7118119,712m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d38.0641497!4d23.713977?hl=el
https://www.google.gr/maps/place/38%C2%B004'27.1%22N+23%C2%B042'20.6%22E/@38.0741944,23.7046419,356m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d38.0742049!4d23.7057079?hl=el
https://1.bp.blogspot.com/-I0FmJnHzgGU/YEsNRgMNQNI/AAAAAAAABVU/TGhIScT-bx0uUjr5e7AoFbHqn2ZVAKRvQCLcBGAsYHQ/s953/%CE%A7%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%97.png


Με τη λήξη της συγκέντρωσης, θα ακολουθήσει συντεταγμένη 
αυτοκινητοπορεία, με τελική κατάληξη το ΣΜΑ Σχιστού, στις 11:00 π.μ., 

όπου θα γίνει η συνάντηση με τις συλλογικότητες του Πειραιά, καθώς 
παράλληλη κινητοποίηση διοργανώνει και ο δήμος Κερατσινίου – 

Δραπετσώνας, που σήμερα προχώρησε σε αποκλεισμό του ΣΜΑ του 
Σχιστού. 

Θα ακολουθήσει νέα αυτοκινητοπορεία, που θα διασχίσει τις γειτονιές του 
Κερατσινίου. 
 

 

 

Την κινητοποίηση οργανώνουν οι ακόλουθες 
συλλογικότητες : 
 

PROASTIO ART CENTER 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (Δημ. 

κίνηση)       

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ δήμου Φυλής (Δημ. κίνηση) 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΛΙΟΝ (Δημ. κίνηση) 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ (Δημ. κίνηση Αγ. Αναργύρων - 

Καματερού) 

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

(Δημ. κίνηση Νίκαιας-Ρέντη) 

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΙΛΙΟΝ (Δημ. κίνηση) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Δημ. κίνηση) 

https://www.google.gr/maps/place/%CE%A3.%CE%9C.%CE%91.+%CE%A3%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D/@37.984174,23.5919072,713m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x14a1ba8afbd2694b:0x1647ba553d4c3a23!2zzqMuzpwuzpEuIM6jz4fOuc-Dz4TOv8-N!8m2!3d37.984174!4d23.5940959!3m4!1s0x14a1ba8afbd2694b:0x1647ba553d4c3a23!8m2!3d37.984174!4d23.5940959?hl=el
https://1.bp.blogspot.com/-FYrrQyirT0E/YEsO6D3nKgI/AAAAAAAABV8/sQwz_bW1yiQpA8LH96R5yQvjdfWj4hT1gCLcBGAsYHQ/s931/%CE%A3%CE%9C%CE%91+%CE%A3%CE%A7%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5.png


ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

ΕΛΜΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΦΥΛΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δημ. κίνηση) 

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ (διαδικτυακή ομάδα) 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ "ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ" (Δημ. 

κίνηση) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΔΥΤΙΚΑ 

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ (Δημ. κίνηση) 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΦΥΛΗ (διαδικτυακή ομάδα) 

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΔΡΩ…ΜΕΝΑ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Δημ. κίνηση) 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δημ. 

κίνηση) 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΣ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ» (Δημ. κίνηση) 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  (Δημ. κίνηση) 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Δ. ΓΛΗΝΟΣ» 

 

 

Την κινητοποίηση στηρίζουν οι ακόλουθες 

συλλογικότητες : 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ (Δημ. κίνηση) 

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ  (Περιφερειακή παράταξη) 

ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ  ( Δημ. κίνηση) 

ΑΣΚ - ΟΤΑ (Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση ΟΤΑ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δημ. κίνηση) 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ (Δημ. κίνηση) 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Α΄ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΌΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ (Δημ. κίνηση) 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ (Δημ. κίνηση) 

ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (Δημ. κίνηση) 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑΣ 



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ "ΕΝΑΝΤΙΑ" (Δημ. κίνηση) 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ (Δημ. κίνηση) 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

(Δημ. κίνηση) 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΕΝΩΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΒΥΡΩΝΑ  (Δημ. κίνηση) 

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 

Δείτε εδώ τα βίντεο της Κινητοποίησης :  

https://www.youtube.com/watch?v=7kKpQ2kzPzA&t=19s 

https://www.youtube.com/watch?v=JcJk8c83YJA 

 

Ακολουθεί το κείμενο του δημόσιου καλέσματος : 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΗ: ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ  
 

Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων στην 

Αττική επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση, η περιφερειακή αρχή και η ΕΕ του 
αρμόδιου φορέα (ΕΔΣΝΑ) συνεχίζουν μια πολιτική δεκαετιών, 

αντιμετωπίζοντας τις περιοχές μας σαν τους μοναδικούς και μόνιμους 
σκουπιδότοπους ολόκληρης της Αττικής. Η επέκταση των παλιών (ΧΥΤΑ 

Φυλής και εργοστάσιο ΕΜΑΚ) και η δημιουργία νέων (μονάδες 
επεξεργασίας σε Φυλή και Σχιστό) εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με την 

απειλή μιας κεντρικής μονάδας καύσης στα Δυτικά του λεκανοπεδίου, 
συντηρούν και μεγαλώνουν τους κινδύνους για τη ζωή και το περιβάλλον 

και μονιμοποιούν τις «πληγές» που δε σταμάτησαν ποτέ να 
«αιμορραγούν». Αυτές οι επιλογές δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα 

λιγότερο από έναν ιδιότυπο περιβαλλοντικό ρατσισμό σε βάρος των 

κατοίκων του Δυτικού Πειραιά και της Δυτικής Αθήνας - Αττικής. 
  

 
 

ΚΑΛΟΥΜΕ  

σε παναττική μέρα δράσης, την Τετάρτη 17 Μάρτη,  
με επίκεντρο τις εγκαταστάσεις στη Φυλή και στο Σχιστό 

ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ 8:30 π.μ. – ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ 11:00 π.μ. 

https://www.youtube.com/watch?v=7kKpQ2kzPzA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=JcJk8c83YJA


Οι συλλογικότητές μας, που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Αθήνα, στη 
Δυτική Αττική και στους δήμους του Δυτικού Πειραιά, δηλώνουμε 

απρόθυμοι να συμβιβαστούμε με αυτήν την προοπτική. Ενώνουμε τις 
δυνάμεις μας, προκειμένου να μπει τέρμα στο βαριά «άρρωστο», 

κοινωνικά άδικο και διεφθαρμένο κύκλωμα των σκουπιδιών, που 
συνοδεύεται από υψηλό κόστος, κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, 

προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων και παγίωση πελατειακών πολιτικών 
σχέσεων. Σε μια εποχή που η προστασία της δημόσιας υγείας ανάγεται σε 

υπέρτατη αξία, δηλώνουμε ότι δε θα ανεχτούμε άλλο, τα όποια μέτρα για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας να χρησιμοποιηθούν για να μπει σε 

διαρκή καραντίνα ο αγώνας για την αντιμετώπιση της χρόνιας 
υποβάθμισης της υγείας εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων  των πιο 

υποβαθμισμένων περιοχών του λεκανοπεδίου. Για τους λόγους αυτούς: 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
 

 Άμεση διακοπή όλων των διαδικασιών κατασκευής νέων μονάδων 
επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων σε ΦΥΛΗ και ΣΧΙΣΤΟ, καθώς 

και της επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών στη Φυλή (ΧΥΤΑ, 
ΕΜΑΚ). 

 Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του συνόλου της εγκατάστασης της Φυλής. 
 Ένταξη σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης της ευρύτερης 

περιοχής. 
 Ακύρωση των χωροθετήσεων του ν. 3164/2003, κανένας νέος ΧΥΤΑ/Υ 

στη Δυτική Αττική. 
 Καμία μονάδα καύσης απορριμματογενών καυσίμων στην Αττική και 

στην υπόλοιπη χώρα. 
 Κατάργηση του διαβρωτικού μηχανισμού των αντισταθμιστικών 

«ωφελημάτων». 

 Κατασκευή όλων των αναγκαίων υποδομών -συμπεριλαμβανομένων 
των απαραίτητων νέων ΧΥΤΥ-, για την υλοποίηση ενός νέου 

συστήματος δημόσιας διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα έχει 
βασικό στόχο τη μέγιστη δυνατή προδιαλογή και ανάκτηση υλικών, με 

δίκαιη κατανομή των όποιων βαρών και με αυστηρή τήρηση όλων των 
περιβαλλοντικών διασφαλίσεων.  

 Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες, τους φορείς, τις 
συλλογικότητες και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για το 

περιεχόμενο του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής. 
 

Φορείς και συλλογικότητες  
Δυτικής Αττικής - Δυτικής Αθήνας - δήμων Δυτικού 

Πειραιά 
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