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Μετά από έρευνα του ΠΑΚΟΕ 
διαπιστώθηκε η παράνομη 
και καταστροφική λειτουρ-
γία για το περιβάλλον του 
εργοστασίου χρυσού από 

την ElDorado. Για το λόγο αυτό προ-
βήκαμε στην ακόλουθη καταγγελία.

Αθήνα, 17-09-2015
Προς:
1)  Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο 

Παπαγγελόπουλο  (Υπηρεσιακό Υπουρ-
γό Δικαιοσύνης)

2)  Εισαγγελέα Αθηνών, κ. Δασούλα 
αρμόδιο για θέματα Περιβάλλοντος 

3)  Εισαγγελέα Αθηνών, κα Ελένη Ράϊκου, 
αρμόδια για τα εγκλήματα διαφθοράς

4)  Επίτροπο Ευρωπαϊκό Ένωσης αρμό-
διο για το Περιβάλλον (κ.. Καρμε-
νου Βέλου)

 Κοινοποίση προς: 
1)  Ζουμπας Γεώργιος Δήμαρχο Αριστο-

τέλη Χαλκιδικής,
2)  Σωματείο «Αγροτικός Αλιευτικός Σύλ-

λογος Ιερισσού Ν. Ρόδων και Περι-
χώρων

3)  Δασικός Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Μ. Παναγιάς (Μεγάλη Παναγιά Χαλ-
κιδικής)

4)  Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Ερευ-
νών 

5) Ιερισσιώτες 
6)  Συντονιστικό Ιερισσού ενάντια στην 

εξόρυξη Χρυσού SOShalkidiki 
7)  Επιτροπή αλληλεγγύης στη Χαλκιδική 
8)  Σύλλογος Φίλοι του Περιβάλλοντος 

Ιερισσού 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Του Πανελλήνιου Κέντρου 

Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), 
για την παράνομη και καταστροφική 

για το περιβάλλον λειτουργία 
του εργοστασίου χρυσού από 

την Καναδική εταιρεία ElDorado 
(Ελληνικός Χρυσός).

Ιστορικό
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή 

αναφέρουμε πως η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ με μόλις 11.000.000 ευρώ απέ-
κτησε το 2003 το δικαίωμα εκμετάλλευ-
σης 317.000 στρεμμάτων στη Βόρεια 
Χαλκιδική με σύμβαση που έγινε χωρίς 
διαγωνισμό, με απευθείας ανάθεση, με 
μετοχικό κεφάλαιο μόλις 60.000 ευρώ 
και ενώ είχε μόλις 6 μήνες λειτουργία 
της. Η περιοχή που «πωλήθηκε επί πινα-
κίου φακής» είναι μοναδικού φυσικού 

κάλλους και καταστρέφεται από την 
ανέλεγκτη χρήση της από την εταιρία 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, που παραβιάζο-
ντας αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιο-
σύνης έχει προχωρήσει σε αυθαίρετες 
κατασκευές. 

 Τα μεταλλεία Κασσάνδρας πουλή-
θηκαν το 2003 στην «Ελληνικός Χρυ-
σός», με υπογραφή του τότε αρμόδιου 
υφυπουργού,, χωρίς να έχει προηγηθεί 
δημόσιος διαγωνισμός, όπως ορίζει το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ το αρχικό επεν-
δυτικό σχέδιο που υπέβαλε η εταιρεία, 
όπως υποχρεούταν από τον νόμο, αντί-
κειτο στους όρους της σύμβασης, καθώς 
δεν ήταν πλήρες και δε συνοδευόταν 
από τις απαραίτητες μελέτες. Συγκεκρι-
μένα με ξεχωριστό άρθρο, ορίζονταν στη 
σύμβαση, η απαράβατη υποχρέωση της 
εταιρείας να επανέλθει, εντός δύο ετών 
από την κύρωση της σύμβασης, με ολο-
κληρωμένο και άρτιο επενδυτικό σχέ-
διο για την κατασκευή και λειτουργία 
του εργοστασίου μεταλλουργίας χρυ-
σού, με βάση το οποίο θα δίνονταν ή όχι 
έγκριση για την έναρξη υλοποίησης του 
έργου. Η ΕΛΛΗΝΙΚOΣ ΧΡΥΣΟΣ πράγμα-
τι, μια μέρα πριν λήξει (!) η προθεσμία, 
υπέβαλε το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο δυο 

μήνες μετά, χαρακτηρίστηκε από τον 
Γενικό Διευθυντή Φυσικού Πλούτου 
ελλιπές και ασαφές ως προς πολλά και 
πολύ βασικά σημεία ενώ πουθενά και 
σε καμιά περίπτωση δεν αναφέρεται 
ότι εγκρίνεται το συγκεκριμένο σχέδιο! 

Τα σημεία που επεσήμανε στο έγγρα-
φό του ο Γενικός Διευθυντής Φυσικού 
Πλούτου καταδείκνυαν ουσιαστικά την 
ανυπαρξία ολοκληρωμένου επενδυτικού 
σχεδίου καθώς δεν αναφερόταν καν το 
χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, 
δεν καθίστατο σαφές γιατί επιλέχτηκε η 
μέθοδος επεξεργασίας συμπυκνωμάτων 
που επιλέχτηκε και δεν υπήρχε ούτε καν 
επαρκής οικονομική ανάλυση. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2010 η 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, και ενώ ήδη δρα-
στηριοποιείται παρανόμως, εφόσον ουδέ-
ποτε έλαβε σχετική έγκριση έναρξης των 
εν λόγω δραστηριοτήτων, συντάσσει και 
καταθέτει Μελέτη περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Τότε, η Γενική Διεύθυνση Φυσικού 
Πλούτου, ξεκαθαρίζει με επίσημο έγγρα-
φο στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος πως 
το επενδυτικό σχέδιο που είχε κατατε-
θεί το 2006 ΔΕΝ έχει ακόμα εγκριθεί!  
Η σύμβαση δεν καταγγέλθηκε και το 
2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε τους 

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
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αρμόδιους του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανταγωνιστικότητας στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, θεωρώντας την παράνομη 
κρατική ενίσχυση. 

Πάραυτα, και χωρίς να έχει εγκριθεί 
νέο επενδυτικό σχέδιο, το 2011 η κυβέρ-
νηση με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενέ-
κρινε το έργο για πλήρη ανάπτυξη των 
μεταλλείων Κασσάνδρας. 

ΙΙ. Νομικό Μέρος
Για την υπόθεση των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας έχουν εκδοθεί πληθώρα 
αποφάσεων από το ΣτΕ, οι περισσότερες 
εκ των οποίων όμως είναι αντιφατικές 
τόσο μεταξύ τους όσο και στο ίδιο τους 
το περιεχόμενο. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
καταπατώντας τον εθνικό μας πλούτο 
προσφεύγει συνεχώς στην Δικαιοσύνη 
στην προσπάθειά της να ακυρώσει και 
αναιρέσει Υπουργικές Αποφάσεις.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚEΣ 
ΠΑΡΑΒAΣΕΙΣ

Έκπληξη αποτελεί πρόσφατη Από-
φαση του ΣτΕ (1449/2015) που δέχε-
ται πως από τον συνδυασμό των διατά-
ξεων 18 παρ. 1 του Συντάγματος,158, 
161 του Μεταλλευτικού Κώδικα, των 
άρθρων 2 παρ. 12, 4 του Νέου Οικο-
δομικού Κανονισμού, τον ν. 3982/2011 
για την ανέγερση κτισμάτων γραφείων 
και αποθηκών εργοστασίων απαιτείται 
άδεια της πολεοδομικής αρχής η οποία 
όμως σύμφωνα με την ειδική διάταξη 
του άρθρου 161 παρ. του Μεταλλευτι-
κού Κώδικα χορηγείται κατά παρέκκλι-
ση των ως άνω διατάξεων της κείμενης 
πολεοδομικής νομοθεσίας, παραβλέπε-
ται όμως ότι η ειδική αυτή διάταξη δεν 
καταργήθηκε με το άρθρο 64 παρ. 2 
του ν. 3982/2011. Και τούτο διότι με 
το τελευταίο αυτό άρθρο καταργήθη-
καν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 του 
π.δ της 24/32-5-1985 παρεκκλίσεις για 
τις εκτός σχεδίου βιομηχανικές εγκατα-
στάσεις στις ρυθμιζόμενες από τον νόμο 
αυτό περιπτώσεις και όχι η κατά τα ανω-
τέρω ειδική διάταξη του Μεταλλευτικού 
Κώδικα όταν αφορά σε εγκαταστάσεις 
μεταλλείων που χωροθετούνται εντός 
μεταλλευτικής παραχώρησης, οι οποίες 
εξάλλου εξαιρούνται ρητά από το πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω 
νόμου και διέπονται αποκλειστικά από 
τον Μεταλλευτικό Κώδικα. Ουσιαστι-
κά δηλαδή κατασκευάστηκαν κτιριακές 
εγκαταστάσεις για τα οποία δεν υπήρ-
χε σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥ-
ΣΟΣ υπέβαλε αίτηση προς την αρμόδια 
υπηρεσία της Πολεοδομίας του Δήμου 
Αριστοτέλη για την χορήγηση άδειας 
δόμησης των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του εργοστασίου εμπλουτισμού. Η αρμό-
δια υπηρεσία με το με αριθμό 242/15-
3-2013 έγγραφο της όμως διαπίστωσε 
ελλείψεις στον υποβληθέντα φάκε-

λο και κυρίως στις παρεκκλίσεις που 
ζητούσε να προβεί η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥ-
ΣΟΣ για την κατασκευή των κτιριακών 
της εγκαταστάσεων και ορθά η Πολεο-
δομία απέρριψε την αίτησή της καθώς 
προέκυψε από τον έλεγχο πως η έκτα-
ση που αιτήθηκε την ανέγερση βιομη-
χανικών κτιρίων δεν έχει τις προϋποθέ-
σεις των άρθρων 2 του ν. 4067/2012 
και άρθρο 1 του π.δ./24-5-85 ώστε να 
μπορεί να χορηγηθεί παρέκκλιση. Ενώ η 
απόφαση δέχεται ότι  δεν υπήρχε σχετι-
κή άδεια για την κατασκευή των κτιρια-
κών εγκαταστάσεων εντούτοις όμως η 
απόφαση δέχεται την αίτηση της προ-
σφεύγουσας εταιρίας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚEΣ 
ΠΑΡΑΒAΣΕΙΣ

Σε σωρεία περιβαλλοντικών παραβά-
σεων έχει υποπέσει η εταιρεία ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τα όσα 
καταγγέλλει ο Συντονιστικός Σύλλογος 
Ακάνθου. 
Συγκεκριμένα, ύστερα από επιτόπιο έλεγ-
χο των επιθεωρητών περιβάλλοντος, 
απεδείχθη ότι η εταιρεία έχει παραβιάσει 
τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων ειδικά για τον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα, 
μη διαθέτοντας τις απαραίτητες άδειες, 
ενώ το Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυ-

γύρου απέρριψε δίχως αιτιολόγηση την 
αίτηση προσωρινής παύσεως εργασιών 
μεταφέροντας την εκδίκαση της υπόθε-
σης για την 10η Φεβρουαρίου. Παράνομα 
όμως επίσης απασχολεί και αλλοδαπούς 
χωρίς άδειες λειτουργίας μηχανημάτων 
στην περιοχή Φισώκα του όρους Κάκα-
βος, σύμφωνα με καταγγελία που έφτα-
σε στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορεί-
ου Ελλάδας. 
Η τελευταία, αντί να απευθυνθεί στις 
αρμόδιες αρχές προκειμένου να διενερ-
γηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, «παρα-
καλεί» την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ να την 
ενημερώσει για όσα αναφέρονται στο 
περιεχόμενο της καταγγελίας.

Η τελευταία δε Απόφαση 3191/2015 
του ΣτΕ του Ε’ Τμήματος, που αξίζει να 
σημειωθεί ότι είναι τμήμα περιβαλλο-
ντικό, που θα έπρεπε να προασπίζεται 
και να προφυλάσσει το περιβάλλον από 
την ασύδοτη καταστροφή του,  προκα-
λεί εντύπωση και θα πρέπει να αξιολο-
γηθεί, καθώς λανθασμένα κυκλοφόρησε 
ακόμη και στον ημερήσιο τύπο, ότι η εν 
λόγω απόφαση ακυρώνει την απόφαση 
του κ. Σκουρλέτη, καθώς εάν κάποιος 
την διαβάσει με προσοχή, μπορεί να 
αντιληφθεί ότι η συγκεκριμένη απόφα-
ση ακυρώνει την πράξη από 28-4-2015 
του τότε Υπουργού κου Λαφαζάνη, με 
την οποία θεωρήθηκε ο υποβληθείς 
από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
ελλιπής και όχι την απόφαση του κου 
Σκουρλέτη για την ανάκληση της έγκρι-

σης των τεχνικών μελετών των υποέρ-
γων Σκουριών και εν μέρει της Ολυμπι-
άδας, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και 
κατά της οποία εκδικάζεται στις 2-10-
2015 η αίτηση ακύρωσης της εταιρίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ενώ στις 15-9-
2015 εκδικάζεται ενώπιον της Επιτρο-
πής Αναστολών του Συμβουλίου της 
Επικρατείας σε σχηματισμό όμως Ολο-
μέλειας, η Αίτηση Αναστολής που έχει 
καταθέσει η Ελληνικός Χρυσός κατά της 
εκτέλεσης της απόφασης του Υπουργού 
κου Σκουρλέτη.  

Αξίζει δε να σημειωθεί πως εννέα 
επαγγελματικά, πολιτιστικά κλπ. σωμα-
τεία έχουν (Αγροτικός Δασικός Συνε-
ταιρισμός Μεγάλη Παναγιά, Αλιευτικός 
Σύλλογος Δήμου Αριστοτέλη, Πολιτι-
στικός Σύλλογος Ιερισσού «Κλειγένης», 
Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάλης Πανα-
γιάς, Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Ρόδων 
«Προσφυγική Αναγέννηση», Σύλλογος 
Γυναικών Ιερισσού, Σύλλογος Γυναικών 
Μεγάλης Παναγιάς, Σύλλογος Φίλοι του 
Περιβάλλοντος Ιερισσού και Σωματείο 
Επαγγελματιών Ουρανούπολης Χαλκιδι-
κής) ασκήσει παρέμβαση υπέρ της ανα-
στολής της λειτουργίας των μεταλλείων 
της Χαλκιδικής.

Είναι επομένως απορίας άξιο γιατί 
κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν 
λανθασμένες εντυπώσεις την στιγμή 
μάλιστα που τίθεται υπό απειλή όχι μόνο 
μια περιοχή Εθνικού Κάλους αλλά και η 
υγεία χιλιάδων ανθρώπων που ζουν στην 
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συγκεκριμένη περιοχή. Και δεν μπορεί 
κανείς να αμφισβητήσει την εγκλημα-
τική καταστροφή στην οποία έχει προ-
χωρήσει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Την 
ίδια ώρα που συντελείτε η καταστροφή 
του περιβάλλοντος όμως η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ βραβεύεται από το Ινστιτούτο 
Εταιρικής Ευθύνης (CRI) με το Χάλκινο 
βραβείο για την εταιρική ευθύνη, αλλά 
προ λίγων μηνών πήρε την διάκριση 
Materiality Disclosure από την εταιρία 
Global Reporting Initiative που είναι 
Οργανισμός παροχής διεθνών κανό-
νων εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότη-
τας. Το 2014 δε ο Σύνδεσμος Βιομηχά-
νων Βορείου Ελλάδος απένειμε έπαινο 
στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για τις επι-
δόσεις της στον τομέα της εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης κατά την διάρκεια των 
βραβείων «Ελληνική Αξία».!!

Τα τελευταία τρία χρόνια στην έκτα-
ση που είναι αντικείμενο της επίμαχης 
παραχώρησης, αφανίστηκαν τουλάχι-
στον 1.500 στρέμματα δάσους, χτίστηκε 
κατά παράβαση των πολεοδομικών και 
μεταλλευτικών διατάξεων ένα θηριώ-
δες εργοστάσιο που του λείπει μόνο το 
στέγαστρο, έγινε ένα επιφανειακό όρυγ-
μα με διάμετρο 700 μ. και βάθος ήδη 
γύρω στα 50 μ. ξεκίνησε η κατασκευή 
του πρώτου από τα φράγματα τελμά-
των ύψους 60μ. κατασκευάστηκαν στο-
ές, δρόμοι και παράδρομοι, ουσιαστικά 
δηλαδή καταστράφηκε ένας οικολογικός 
παράδεισος και μια καταστροφή συντε-
λέσθηκε χωρίς να μπορεί να ανατραπεί. 
Αυτή είναι άλλωστε η εταιρική «κοινω-
νική ευθύνη», για την οποία «βραβεύε-
ται» η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.

Εδώ πια καταστρατηγείται το Σύνταγ-
μα και οι νόμοι, το Σύνταγμα στο αρ. 24 
παρ. ορίζει σαφώς ότι «η προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υπο-
χρέωση του Κράτους. Για την διαφύλαξή 
του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρ-
νει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτι-
κά μέτρα.».  Διατάξεις για την προστα-
σία του περιβάλλοντος περιέχουν τόσο 
η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
όσο και η Συνθήκη για την Ευρωπαϊ-
κή Κοινότητα, όπως ισχύουν μετά την 
τροποποίησή τους με τη Συνθήκη του 
Άμστερνταμ που κυρώθηκε με τον ν. 
2691/1999 (Α’ 47) και τέθηκε σε ισχύ 
από 1.5.1999, καθώς και οι οδηγίες 
84/360/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ, 97/11, 
96/61/ΕΕ του Συμβουλίου ΕΚ και η κοινή 
Υπουργική Απόφαση 69269/5387/24-
10-1999 (Β’678), που μεταξύ άλλων 
καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία 
και προδιαγραφές του περιεχομένου 
των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων καθώς και η διαδικασία εγκρίσε-
ως περιβαλλοντικών όρων, και σύμφωνα 
με αυτές έχει αναχθεί το φυσικό περι-
βάλλον σε αυτοτελές προστατευόμενο 
αγαθό προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
οικολογική ισορροπία και η διαφύλαξη 
των φυσικών πόρων προς χάρη και των 
επόμενων γενεών. 

Όλα όμως παραβιάζονται ενόψει της 

ικανοποίησης των οικονομικών συμφε-
ρόντων καθώς η πλέον μη αναστρέψιμη 
καταστροφή του περιβάλλοντος θωρεί-
ται «αμελητέα» ενόψει της «οικονομικής 
επίπτωσης στην περιοχή και της εθνικής 
οικονομίας».

Το ΠΑΚΟΕ που έχει ασχοληθεί με 
το Ζεόλιθο και με τις υπόγειες διαδρο-
μές στην επικείμενη εκμετάλλευση του, 
έχει επανειλημμένα καταγγείλει την επι-
κινδυνότητα στη δημόσια υγεία και στο 
περιβάλλον. 

Σε έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων 
Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
αναφέρεται ότι «η προτεινόμενη θέση 
ανόρυξης της γεώτρησης εντοπίζεται 
στην λεκάνη απορροής Χαλκιδικής και 
στο υπόγειο ρωγματικό υδατικό υποσύ-
στημα «Σκουριές-Μαύρες Πέτρες», του 
οποίου αν και η ποσοτική κατάσταση 
χαρακτηρίζεται καλή, η ποιοτική κατά-
σταση χαρακτηρίζεται κακή λόγω συγκε-
ντρώσεων μόλυβδου και αρσενικού, τα 
οποία οφείλονται σε ανθρωπογενή αίτια 
(μεταλλευτική δραστηριότητα).

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
ΑΠΘ Γιάννης Κρεστενίτης, «ο υπόγειος 
υδροφόρος ορίζοντας όλης της περιοχής 
είναι υποβαθμισμένος και από το προ-
ηγούμενο έγγραφο αποδεικνύεται ότι 
το νερό έχει μολυνθεί από την μεταλ-
λευτική δραστηριότητα. Σε περίπτωση 
που ξεκινήσουν εξορύξεις χρυσού στις 
Σκουριές, εκτιμάται ότι η μόλυνση του 
υδροφόρου ορίζοντα θα επεκταθεί ακό-
μη περισσότερο». 

Στο παραπάνω έγγραφο η Διεύθυν-

ση Υδάτων αναφέρει ακόμα, ότι για να 
διατεθεί το νερό για ύδρευση πρέπει να 
υποστεί επεξεργασία υψηλού επιπέδου, 
η οποία είναι αντίθετη με Οδηγία της ΕΕ. 
Προτείνεται, από την Διεύθυνση Υδάτων, 
η επιλογή νέας θέσης ανόρυξης σε άλλο 
υδάτινο υποσύστημα. 

Η περιοχή του Κακκάβου, δηλαδή 
των Σκουριών είναι η μεγαλύτερη υδα-
τοδεξαμενή που τροφοδοτεί ολόκληρη 
τη Χαλκιδική. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
διαμηνύει ότι θα κάνει το Φράγμα του 
Χαβρία για να σώσει τους υδάτινους 
πόρους της περιοχής. 

Όμως σε ποσοστό 80% οι πηγές του 
Χαβρία πηγάζουν από το νερό των Σκου-
ριών. Οπότε τι νόημα θα έχει το φράγμα 
μετά την εξόρυξη που θα έχει μολυνθεί 
όλο το νερό; Άλλωστε έχουν γίνει ήδη 
(δι) εκρήξεις, χωρίς να ξέρουμε μέχρι 
πιο σημείο έχουν φτάσει οι ρωγματώ-
σεις. Αυτό το νερό εμποτίζει σε βάθος 
το βράχο, που σημαίνει ότι τα οξείδια 
χαλκού μεταφέρονται προοδευτικά στον 
υδροφορέα που σε λίγα χρόνια θα κατα-
στεί ακατάλληλος. 

Τα υπόγεια νερά συνδέονται από 
τη νοτιοανατολική Χαλκιδική μέχρι τη 
νοτιοδυτική. Σύμφωνα με μελέτες του 
ΑΠΘ φτάνουν μέχρι την Τρίγλια, ορια-
κά δηλαδή μέχρι το νομό Θεσσαλονί-
κης όλα αυτά θα μολυνθούν. Θα είναι 
ένα άκρως επιβαρυμένο νερό με οξείδια 
μετάλλων που είναι δηλητήριο.   

Δυστυχώς, όλοι σωπαίνουν και δεν 
τολμούν να μιλήσουν ανοικτά για το 
πρόσφατο δυστύχημα με τους 50 τόνους 
ψάρια ψόφια, την γαλακτοπαραγωγή 
γεμάτη χαλκό και αρσενικό να πετιέται 

στους δρόμους, επειδή η πηγή είναι πάλι 
όπως και στα δύο τελευταία επεισόδια, 
ένα στον Καναδά και το άλλο πάλι στο 
Μεξικό, από τα εργοστάσια παραγωγής 
χρυσού όπως στις Σκουριές Χαλκιδικής 
Η «ελληνική χρυσός» μόνο στο όνομα 
τηρεί σιγή ιχθύος, 

Επειδή η καταστροφή του περιβάλ-
λοντος που συντελείται  είναι πλέον 
ανυπολόγιστη, καθώς υφίσταται κατα-
στροφή τόσο του δάσους της Χαλκιδι-
κής, όσο και του υδάτινου στοιχείου, 
χωρίς κανείς να μπορεί να αξιολογήσει 
την καταστροφή που υφίστανται και οι 
ίδιοι οι κάτοικοι που αναπνέουν τοξικό 
αέρα, πίνουν μολυσμένο νερό και τρέ-
φονται με μολυσμένα ψάρια.

Επειδή καταστρατηγείται και παρα-
βιάζονται ευθέως πια το Σύνταγμα και 
οι Νόμοι, όπως αναλυτικά αναφέρουμε 
ανωτέρω, αφού υπάρχουν τόσο πολε-
οδομικές παραβάσεις στην κατασκευή 
του εργοστασίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥ-
ΣΟΣ, παραβιάζεται το Σύνταγμα που έχει 
προβλέψει την προστασία του περιβάλ-
λοντος αλλά και οι κοινοτικές οδηγίες 
που έχουν αναγάγει την προστασία του 
περιβάλλοντος σε υψίστης σημασίας

Επειδή η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ εξα-
κολουθεί να λειτουργεί και να καταστρέ-
φει το περιβάλλον

Παρακαλούμε να επιληφθείτε άμεσα 
του θέματος  για την απόδοση ευθυνών 
και για την προστασία του περιβάλλο-
ντος του δάσους της Χαλκιδικής.

Για το Δ.Σ του ΠΑΚΟΕ
ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης  
Πανεπ/μιακός Καθηγητής
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Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΜΑΣ «ΚΑΙΕΙ» ΑΚΟΜΑ!

Το συνολικό κόστος των μέτρων 
αποκατάστασης μετά την πυρκα-
γιά στο παράνομο και χωρίς άδεια 
Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσι-
μων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ασπροπύργου 

βαραίνει κατ΄ αρχήν την εταιρεία Γενική 
Ανακυκλώσεως Α.Ε όπως ορίζει η κοι-
νοτική νομοθεσία περί αποκατάστασης 
της περιβαλλοντικής ζημιάς και ανέρ-
χεται στα 5 εκατ. ευρώ κατ’ ελάχιστον. 

Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται 
και οι δαπάνες του Δημοσίου από την 
ημέρα της πυρκαγιάς (6 Ιουνίου) έως 
σήμερα. Το κόστος ενδέχεται να αυξη-
θεί αν στον χώρο εντοπιστούν επικίν-
δυνα απόβλητα, τα οποία χρήζουν δια-
χείρισης από εξειδικευμένες εταιρείες, 
πιθανότατα στο εξωτερικό. 

Το ΠΑΚΟΕ υπέβαλε ερωτηματολό-
γιο στο Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλ-
λοντος μέσω του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, σχετικά με τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, αλλά και τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν. 

Αθήνα 27/7/2015
Αρ.Πρωτ. 7906
Προς
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Γραφείο Τύπου 
Υπεύθυνου Γραφείου Τύπου
Υπόψιν κ. Φλωράτου

Θέμα:  Άδεια προκειμένου να μας 
παραχωρήσει συνέντευξη κάποιος από 
το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
που χειρίζεται την έρευνα για τις αιτίες 
της Πυρκαγιάς της Περιοχής Ασπροπύρ-
γου στον χώρο ανακύκλωσης της εται-
ρείας Γενική Ανακυκλώσεως Α.Ε.  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1. Ποιο είναι το πόρισμα της έρευ-

νας και σε ποιες προτάσεις καταλήγει.
2. Ποια δραστικά μέτρα πρέπει να 

παρθούν για την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος;

3. Ποιο είναι το ποσόν που έχει προσ-
διοριστεί για την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος και ποιες δράσεις θα 
γίνουν μ΄ αυτό;

4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά της 
αποκατάστασης αυτής 

 Από την Γραμματεία  του
ΠΑΚΟΕ και την εφημερίδα

Οικο-νομία.  

Στο ίδιο σκεπτικό κινήθηκαν όμως και 

μέλη της πολιτικής ηγεσίας. Εκτίμηση η 
οποία έγινε από τον απελθόντα υπουρ-
γό κ. Παν. Λαφαζάνη, ορίζει τα μέτρα 
που θα πρέπει να ληφθούν κατά τους 
επόμενους μήνες για την αποκατάστα-
ση της ζημιάς που προκλήθηκε.

Η κεντρική ιδέα είναι ότι καμμένα 
ή μη σκουπίδια και λοιπά απόβλητα θα 
πρέπει να απομακρυνθούν από τον χώρο 
μέσα στον Σεπτέμβριο.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Λαφαζάνης 
πρότεινε:

1. Χαρακτηρισμό και διαχωρισμό των 
αποβλήτων ως επικίνδυνα ή μη, προκει-
μένου να δρομολογηθεί η διαχείρισή τους 
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Να σημειω-
θεί ότι στον χώρο εξακολουθούν να βρί-
σκονται περίπου 140.000 κυβικά μέτρα 
σκουπιδιών (καμμένα ή μη).

2. Άμεση απομάκρυνση των υπο-

λειμμάτων καύσης (λ.χ. στάχτες), ώστε 
να σταματήσει η διασπορά οργανικών 
ρύπων μέσω της σκόνης.

3. Απομάκρυνση των αποβλήτων από 
το ΚΔΑΥ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

4. Απόξεση του εδάφους μετά την 
απομάκρυνση των αποβλήτων.

5. Συνέχιση των δειγματοληψιών 
μέχρι τον Δεκέμβριο.

Η εταιρεία στην οποία ανήκει το 
ΚΔΑΥ (Γενική Ανακυκλώσεως Α.Ε.) θα 
πρέπει να υποβάλει άμεσα στο ΥΠΑ-
ΠΕΝ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 
απαραίτητων ενεργειών. Μετά την ολο-
κλήρωση των μέτρων αποκατάστασης, 
θα γίνουν νέοι έλεγχοι, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφα-
σιστεί αν θα χρειαστούν ή όχι συμπλη-
ρωματικά μέτρα.

Η πυρκαγιά στο Κέντρο Διαλογής 
και Ανακύκλωσης Υπολειμμάτων (ΚΔΑΥ) 
Ασπροπύργου, ιδιοκτησίας της Γενικής 
Ανακυκλώσεως, ξέσπασε το Σάββατο 
6 Ιουνίου και κατασβήστηκε αρκετές 
ημέρες αργότερα λόγω των τεράστιων 
ποσοτήτων απορριμμάτων που βρίσκο-
νταν στην εγκατάσταση. 

Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας των 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, εκτιμά-
ται ότι στον χώρο υπήρχαν περίπου 
140.000 κυβικά μέτρα απορριμμά-
των, αποβλήτων και ανακυκλώσιμων. 

Το «μεμπτόν» της υπόθεσης είναι ότι 
στο ΚΔΑΥ υπήρχαν μεγάλες ποσότητες 
σύμμεικτων απορριμμάτων, γεγονός που 
αποδεικνύει περίτρανα ότι η επιχείρη-
ση λειτουργούσε σαν «πλυντήριο» για 
δήμους που ήθελαν να ξεφορτωθούν 
τα σκουπίδια τους. Η υπόθεση, πάντως, 
ερευνάται τόσο από την Ασφάλεια, όσο 
και από το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέ-
βαινε στην εγκατάσταση. Αναμένεται δε 
να ενεργοποιηθεί άμεσα και η νομοθε-
σία περί «περιβαλλοντικής ζημιάς» από 
το Συντονιστικό Γραφείο για την Αντι-
μετώπιση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς. 

Να σημειωθεί ότι βάσει της νομοθε-
σίας «κοστολογείται» η ζημιά που προ-
κλήθηκε σε έδαφος, ύδατα (επιφανεια-
κά ή υπόγεια), βιοτόπους (το τελευταίο, 
βέβαια, δεν ισχύει στην περίπτωση του 
Ασπροπύργου), αλλά όχι η ζημιά που 
προκλήθηκε από την έκλυση επικίνδυ-
νων ρύπων, καθώς η ταυτοποίηση της 
προέλευσης είναι δυσκολότερη και η 
εκτίμησή της (λ.χ. στον πληθυσμό) πρα-
κτικώς αδύνατη.  

ΥΠΟΠΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΡΔΑΣ!
Δίωξη σε βάρος στενών συνεργατών του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης Αθανάσιου 

Σκορδά αλλά και έλεγχο για τον ίδιο τον υφυπουργό ασκείται μετά απο έρευνα των εισαγ-
γελέων διαφθοράς. Αιτία η επιχορήγηση-μαμούθ στην Ελληνική Βιομηχανία Ανακύκλωσης 
η οποία όμως δεν λειτουργούσε.

Απο την προκαταρκτική έρευνα των επίκουρων εισαγγελέων διαφθοράς κ.κ. Αγγελικής 
Τριανταφύλλου και Πόπης Παπανδρέου προέκυψε ότι η εν λόγω επιχείρηση έλαβε επιχο-
ρήγηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για να προχωρήσει σε επένδυση 2,6 εκ. ευρώ η οποία όμως 
ουδέποτε πραγματοποιήθηκε.

Τα χρήματα δόθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 2.9.4 του πρώτου κύκλου του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του φορέα υλοποίησης για τον οποίο ήταν υπεύ-
θυνη η γενική γραμματεία Βιομηχανίας.

Και πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα προέκυψε πως η επένδυση δεν έγινε σύμφωνα με 
την εγκριτική απόφαση καθώς υπήρχαν αμφιβολίες για τη γνησιότητα των τιμολογίων. Μετά 
απο εισήγηση της νομοθετικής επιτροπής και μετά απο απόφαση της τότε υπουργού Οικο-
νομίας κας Λούκας Κατσέλη αποφασίστηκε η απένταξη της επιχείρησης από τη δράση και η 
επιστροφή της δημόσιας δαπάνης.

Κατά της συγκεκριμένης απόφασης άσκησε αίτηση θεραπείας η εταιρεία ΕΛΒΙΑΝ. Τελι-
κά η γνωμοδοτική επιτροπή απεφάνθη υπέρ της μερικής αποδοχής του αιτήματος θεραπείας 
και της ολοκλήρωσης της επένδυσης για το ύψος των δαπανών για το οποίο υπήρχαν παρα-
στατικά, δηλαδή 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, ο τότε αναπληρωτής υπουργός δεν αποδέχτηκε την απόφαση της γνωμοδοτι-
κής επιτροπής και αποφάσισε να στείλει τον φάκελο της υπόθεσης σε Δικαιοσύνη και ΣΔΟΕ. 
Ο φάκελος όμως αυτός, δεν έφτασε ποτέ…

Τέλη του 2012 νέα γνωμοδοτική επιτροπή απεφάνθη οτι η εταιρεία είχε παύσει τη λει-
τουργία της ήδη από τον Σεπτέμβρη του 2011 και είχε πουλήσει τα μηχανήματα σε άλλη.  Απε-
φάνθησαν λοιπόν ότι η εταιρεία δεν λειτουργούσε.

Στα τέλη του 2013 και ενώ οι υπάλληλοι της διεύθυνσης  βιομηχανικής χωροθεσίας και 
περιβάλλοντος αλλά και στελέχη του πολιτικού γραφείου του τότε υφυπουργού Αθανάσιου 
Σκορδά συνέταξαν και υπέβαλλαν σχέδιο απόφασης αναφορικά με το σχέδιο επένδυσης της 
ΕΛΒΙΑΝ που συμπεριλάμβανε την μερική απόδοχή του αιτήματος θεραπείας και την αποδο-
χή παλαιότερου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης που είχε απορριφθεί όμως απο τον 
προηγούμενο υπουργό.

Οι εισαγγελείς κρίνουν ότι με συγκεκριμένες μεθοδεύσεις παρακάμπτοντας την γνωμο-
δοτική επιτροπή και αποδεχόμενοι παλαιότερα πρακτικά και παραγνωρίζοντας τα νέα στοι-
χεία σχετικά με τη μή λειτουργία της επιχείρησης αλλά και βεβαιώνοντας ψευδώς για τον 
χρόνο λειτουργίας της ΕΒΙΑΝ, οι δύο κατηγορούμενοι υπάλληλοι της διεύθυνσης  βιομηχα-
νικής χωροταξίας και περιβάλλοντος της γενικής γραμματείας βιομηχανίας του υπουργείου 
Ανάπτυξης, ζημίωσαν το δημόσιο.

Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για το αδίκημα της απιστίας κατα συναυτουργία με τις επι-
βαρυντικές διατάξεις του νόμου περι καταχραστών του δημοσίου ενώ σε βάρος του διευθυντή 
του πολιτικού γραφείου του κ. Σκορδά ασκήθηκε δίωξη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας.

Αντίγραφα της δικογραφίας εστάλησαν στη Βουλή για να διερευνηθεί ο ρόλος του πρώ-
ην υπουργού αλλά και στο ΣΔΟΕ.
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Αύξηση 13,5% στην πιθανό-
τητα καρκινογένεσης προκά-
λεσε, σύμφωνα με μετρήσεις 
επιστημόνων του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης, η πυρκαγιά στο εργοστά-
σιο ανακύκλωσης του Ασπροπύργου 
αν και, σύμφωνα με την Πυροσβεστι-
κή, κάηκε μόλις το 1/20 των συσσω-
ρευμένων απορριμμάτων!

Είναι φανερό ότι οι δραματικές 
επιπτώσεις της πυρκαγιάς που γέμισε 
τον ουρανό ολόκληρης της Αττικής με 
τοξικά αέρια δεν έχουν ακόμη χαρτο-
γραφηθεί, καθώς οι ειδήμονες συνε-
χίζουν τις μετρήσεις, ενώ οι κυβερνη-
τικοί αρμόδιοι περιορίζονται στο να 
αλληλοσυγχαίρονται για την «επιτυχή 
επιχείρηση κατάσβεσης».

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών-
ΑΠΘ) με επικεφαλής τον αναπληρωτή 
καθηγητή, Δημοσθένη Σαρηγιάννη, ο 
οποίος συμμετέχει στις συνεχιζόμενες 
έρευνες για τις επιπτώσεις της πυρκα-
γιάς στον πληθυσμό, προχώρησε στην 
εκπόνηση μιας μελέτης. Σκοπός ήταν 
η «Εκτίμηση κινδύνου από την έκθε-
ση σε διοξίνες και φουράνια λόγω 
της πυρκαγιάς στο κέντρο διαλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) στον 
Ασπρόπυργο».

Είχαν προηγηθεί οι μετρήσεις του 
Δημόκριτου για τις καρκινογόνες διοξί-
νες και τα φουράνια που εκπέμφθηκαν 
από την πυρκαγιά, οι οποίες έδειξαν 
συγκέντρωση 1.797 fg (υποδιαίρεση 
του γραμμαρίου) ανά κυβικό μέτρο σε 
απόσταση 100 μέτρων από το φλεγό-
μενο εργοστάσιο.

Σε μια εξοχική περιοχή μακριά από 
πόλη έχουν μετρηθεί 4-12 fg, ενώ στο 
κέντρο της Αθήνας 42 fg και σε βιο-
μηχανική ζώνη 110 (όλα τα παραπά-
νω χωρίς να υπάρχει πυρκαγιά σε εξέ-
λιξη). Ομως το Εργαστήριο ήθελε να 
μετρήσει πόσο αυξήθηκε η καρκινογέ-
νεση στον πληθυσμό και για το σκο-
πό αυτό χρησιμοποίησε τα δεδομένα 
μελέτης βιοπαρακολούθησης διοξινών 
που έγινε στην Αθήνα το 2006. Ακο-
λουθώντας τα απαραίτητα μαθηματι-
κά μοντέλα προέκυψε ότι πριν από την 
πυρκαγιά οι πιθανότητες καρκινογένε-
σης ήταν 2,57 στα 10 εκατομμύρια και 
μετά ανέβηκαν στο 2,92, οπότε προ-
κύπτει αύξηση 13,5%.

Σημειώνεται ότι:
1. Αυτή η πιθανότητα αφορά χρο-

νικό βάθος 30ετίας, με δεδομένο ότι 
οι τοξικές αυτές ουσίες μεταβολίζο-
νται πάρα πολύ αργά και χρειάζονται 
7,5 χρόνια για να μειωθούν στο μισό.

2. Η αύξηση αφορά πληθυσμό που 
εκτέθηκε τις 6 ημέρες της πυρκαγιάς 
στο μετρημένο επίπεδο διοξινών-φου-
ρανίων, χωρίς όμως να είναι γνωστό 

εάν σε άλλες περιοχές ήταν υψηλότε-
ρη ή χαμηλότερη (μέτρηση την περίοδο 
της πυρκαγιάς έγινε την 4η μέρα και 
μόνο κοντά στο εργοστάσιο) ανάλογα 
με τη φορά και την ένταση του ανέμου.

3. Η επίπτωση που μετρήθηκε αφο-
ρά μόνο την εισπνοή και κατάποση 
καπνού της πυρκαγιάς. Ομως, διοξί-
νες προσροφώνται κυρίως από τρό-
φιμα που έχουν μολυνθεί και βασικά 
εκείνα τα ζωικής προέλευσης (κρέας, 
αβγά, γαλακτοκομικά, ψάρια κ.λπ.). 
Εκφράζονται λοιπόν φόβοι ότι εάν 
δεν ληφθούν μέτρα προστασίας, οι 
διοξίνες που δεν αποικοδομούνται θα 
περάσουν μέσω της τροφικής αλυσί-
δας και θα πλήξουν ακόμη περισσότε-
ρο τον πληθυσμό σε άγνωστη έκταση. 
Σημειώνεται στην έκθεση των επιστη-
μόνων ότι τα επίπεδα μακροχρόνιας 
έκθεσης στις διοξίνες αναμένεται να 
αυξηθούν περαιτέρω εάν αξιολογηθεί 
και η συμβολή «άλλων οδών έκθεσης», 
όπως «αέρας εσωτερικών χώρων και 
οικιακή σκόνη, νερό, έδαφος, φυτά και 
τροφική αλυσίδα».

«ΔΕΝ ΜΕΤΡΗΣΑΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ 
ΕΠΡΕΠΕ»- ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΤΟΙΧΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑ!

Ευθείες βολές κατά του υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, αλλά 
και κατά της Περιφέρειας Αττικής, για 
αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών 
τους να κάνουν συστηματικούς και 
αποτελεσματικούς ελέγχους εξαπέ-
λυσαν, με αφορμή τη ρυπογόνο πυρ-
καγιά στον Ασπρόπυργο, τρεις περι-
βαλλοντικές οργανώσεις (Οικολογική 
Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, 
Δίκτυο Μεσόγειος SOS). 

θεωρούν τις μετρήσεις των ρύπων 
ανεπαρκείς, καθώς -όπως επισημαίνουν- 
θα έπρεπε να αφορούν πρωτίστως 
τους ρύπους εκείνους που μπορούν να 
περάσουν στην τροφική αλυσίδα και 
συνεπώς να έχουν δυσμενείς επιπτώ-
σεις σε βάθος χρόνου. Ειδικά για τις 
διοξίνες, υπογραμμίζουν ότι δεν είναι 
τόσο η πρόσληψή τους μέσω εισπνο-
ής ή επιμολυσμένου νερού που ενέ-
χει κινδύνους όσο το πέρασμά τους 
σε τροφές (κυρίως πλούσιες σε λιπα-
ρά). Θα πρέπει άμεσα, σημειώνουν οι 
τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις, να 
γίνουν επιπλέον μετρήσεις διοξινών και 
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογο-
νανθράκων και ιδιαίτερα στη στάχτη 
και σε αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, 
σε επαρκή απόσταση από τη μονάδα 
και στη βασική κατεύθυνση διασποράς 
των καυσαερίων Από τα αποτελέσμα-
τα, όπως αναφέρουν θα κριθεί αν είναι 
σκόπιμο να ληφθούν μέτρα για ενδε-
χόμενα ρυπασμένα αγροτικά προϊόντα.

(ακολουθεί το δελτίο τύπου των 

οργανώσεων).
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙ-

ΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Μετά το σβήσιμο της φωτιάς στην 

μονάδα ανακύκλωσης στον Ασπρό-
πυργο και την ανακοίνωση των απο-
τελεσμάτων εργαστηριακών αναλύ-
σεων που πραγματοποιήθηκαν από το 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επι-
στημών «Δημόκριτος», οι τρεις περι-
βαλλοντικές οργανώσεις, η Οικολο-
γική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η 
Greenpeace και το Δίκτυο Μεσόγειος 
SOS, επισημαίνουν τα εξής: 

Οι μετρήσεις που έγιναν και 
αυτές που πρέπει να γίνουν:

• Θα περιμέναμε οι μετρήσεις να 
αφορούν πρωτίστως τους ρύπους εκεί-
νους που μπορούν να περάσουν στην 
τροφική αλυσίδα και συνεπώς να έχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. 
Επισημαίνουμε την έλλειψη αναφοράς 
σε άλλους ρύπους (π.χ. Πολυκυκλικούς 
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες - ΠΑΥ), 
που είναι καρκινογόνοι και μπορούν 
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην 
υγεία, καθώς και την έλλειψη μετρή-
σεων στις στάχτες, όπου οι διοξίνες 
και άλλοι επικίνδυνοι ρύποι αναμένε-
ται να έχουν πολύ υψηλότερα επίπεδα 
και μπορεί να καθιστούν τα αποκαΐδια 
της φωτιάς τοξικά απόβλητα, που χρή-
ζουν ιδιαίτερης διαχείρισης.

• Ειδικά για τις διοξίνες, δεν είναι 
τόσο η πρόσληψή τους μέσω εισπνο-
ής ή επιμολυσμένου νερού που ενέχει 
κινδύνους, όσο το πέρασμά τους σε 
τροφές (κυρίως πλούσιες σε λιπαρά).

• Θα πρέπει άμεσα, οι μετρήσεις 
να ολοκληρωθούν (να γίνουν επιπλέ-
ον μετρήσεις διοξινών και ΠΑΥ και ιδι-
αίτερα στη στάχτη και σε αγροτοκτη-
νοτροφικά προϊόντα, εάν υπάρχουν, 
σε επαρκή απόσταση από τη μονάδα 
και στην βασική κατεύθυνση διασπο-
ράς των καυσαερίων). Από τα αποτε-
λέσματα θα κριθεί αν είναι σκόπιμο να 
ληφθούν μέτρα για ενδεχόμενα ρυπα-
σμένα αγροτικά προϊόντα.

Τα αίτια της φωτιάς:
• Είναι φανερή η αδυναμία των 

αρμοδίων υπηρεσιών (ΥΠΑΠΕΝ, Περι-
φέρεια) να κάνουν συστηματικούς και 
αποτελεσματικούς ελέγχους. Η έλλει-
ψη συστηματικών ελέγχων ουσιαστι-
κά στέλνει το μήνυμα ότι «είναι οικο-
νομικότερο να μην τηρηθούν καθόλου 
οι όποιοι όροι προβλέπονται». Ακόμη 
και εάν γίνει κάποιος έλεγχος (συνή-
θως μετά από καταγγελία) μέχρι την 
βεβαίωση της όποιας παράβασης και 
την εφαρμογή μέτρων, μεσολαβεί τόσος 
χρόνος και διαδικασίες, που καθιστά 
πολλές φορές τους όποιους ελέγχους 
αναποτελεσματικούς.

• Η πρόσθετη εποπτεία του Ελληνι-
κού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 
και των σχετικών Συστημάτων Εναλλα-
κτικής Διαχείρισης σε αυτές τις μονά-
δες αποδεικνύεται εκ του αποτελέσμα-
τος ανεπαρκής.

• Για τέσσερις δεκαετίες δεν έχουμε 
καταφέρει να συνεννοηθούμε στην Αττι-
κή και αλλού για να δρομολογήσουμε 
τις οριστικές και βέλτιστες λύσεις στο 
πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων και άρα αφήνεται πολύς χώρος 
για παράνομη και επικίνδυνη διαχείρι-
ση σκουπιδιών παντού. Σήμερα έπρε-
πε η επίσημη και νόμιμη ανακύκλωση 
να είναι τουλάχιστον τετραπλάσια και 
άρα να λειτουργούν σε πλήρη δυνα-
μικότητα αυτές οι μονάδες υπό καθε-
στώς νομιμότητας και σε συμμόρφω-
ση με όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Ποια είναι η επόμενη ημέρα:
• Οι συστηματικοί έλεγχοι (όχι μόνο 

μετά από καταγγελία) σε εγκαταστάσεις 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, δεν 
είναι πολυτέλεια, αλλά απόλυτη ανάγκη 
για τη διασφάλιση της δημόσιας υγεί-
ας, αλλά και για την ασφάλεια και απο-
δοτική λειτουργία των ίδιων των υπο-
δομών. Χρειάζεται μία ολοκληρωμένη 
και αποτελεσματική πολιτική για τους 
περιβαλλοντικούς ελέγχους, η οποία 
θα αυξήσει τους εκατοντάδες ελέγ-
χους, που πραγματοποιούνται σήμερα 
ετησίως σε όλη την Ελλάδα, σε περί-
που 10.000 που κρίνονται απαραίτη-
τοι. Επειδή το κράτος έχει συνέχεια, ας 
αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα και οι 
προτάσεις της ειδικής Ομάδας Εργα-
σίας του ΥΠΑΠΕΝ, που είχε ασχοληθεί 
εμπεριστατωμένα με το θέμα πριν από 
δύο χρόνια, και στην οποία είχαν συμ-
μετάσχει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

• Με ευθύνη του ΥΠΑΠΕΝ έχει καθυ-
στερήσει αδικαιολόγητα η συγκρότηση 
του ΔΣ του ΕΟΑΝ, το οποίο άμεσα θα 
πρέπει να συγκροτηθεί και να οργανώ-
σει την συστηματική παρακολούθηση 
των μονάδων εναλλακτικής διαχείρι-
σης σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν 
περιθώρια να καούν και άλλες μονά-
δες εναλλακτικής διαχείρισης.

• Τέλος, ας δουλέψουμε όλοι οι 
εμπλεκόμενοι, χωρίς αγκυλώσεις και 
προκαταλήψεις, πάνω σε ρεαλιστικές 
και οικονομικές προτάσεις, για να δρο-
μολογηθεί επιτέλους η λύση του προ-
βλήματος της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων και στη χώρα μας, στη βάση 
πολλών καλών παραδειγμάτων της 
ΕΕ και στην προοπτική της Μηδενικής 
Παραγωγής Αποβλήτων και της Κυκλι-
κής Οικονομίας. Οι τρεις οικολογικές 
οργανώσεις έχουν καταθέσει διαχρο-
νικά πολλές προτάσεις σε αυτή την 
κατεύθυνση, όπως και στην πρόσφα-
τη διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).  ■

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΠΘ!
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Μέσα σε δυο μέρες κάηκαν 
στον Υμηττό 4.200 στρέμ-
ματα  στην πυρκαγιά που 
ξέσπασε στις 17 Ιουλίου. 
Η περιοχή που κάηκε είχε 

καεί δύο φορές στο πρόσφατο παρελ-
θόν, το 1982 και το 1995 και υποτίθε-
ται ότι είχε αναδασωθεί.. 

Οι πιέσεις στον Υμηττό, πάντως, δεν 
έχουν σταματήσει παρά την αυστηρο-
ποίηση του καθεστώτος προστασίας 
του το 2011. 

Οι δήμαρχοι των δήμων  που επλήγη-
σαν αγωνίστηκαν δίπλα στους εθελοντές 
και στους κατοίκους αφού προηγουμέ-
νως οι δήμοι τους είχαν, επί δεκαετίες, 
μοιράσει τις άδειες οικοδομής εκμε-
ταλλευόμενοι  τις ανοιχτές πόρτες της 
εγκληματικής νομοθεσίας, με αποτέ-
λεσμα οι αυθαίρετοι οικισμοί να έχουν 
φτάσει στις κορυφογραμμές.

Τώρα που ψηφίζονται τα προαπαι-
τούμενα ενός σκληρού μνημονίου η 
Περιφέρεια ΠΡΕΠΕΙ  να διατάξει τους 
δημάρχους να γκρεμίσουν όλες τις περι-
φράξεις στον Υμηττό, και να απαγορεύ-
σει  χωρίς καμιά υποσημείωση τη λει-
τουργία αναψυκτήριων μέσα στο δάσος. 

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να πείσει και 
να πιέσει την Αρχιεπισκοπή να εγκατα-
λείψει αυτό το φιλέτο πνεύμονα και να 
το παραδώσει στη δασική περιουσία. 

Και τέλος θα πρέπει κάθε απόφαση 
για χρήση άχρηστων πολεμικών ελικο-
πτέρων να αλλάξει,  σε προμήθεια του 
πυροσβεστικού στόλου με ελικόπτε-
ρα και οχήματα που θα επιτρέπουν την 
κατάσβεση καταστροφικών πυρκαγιών!

 Χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί από 
τους δήμους που σήμερα ΦΩΝΑΖΟΥΝ 
για την καταστροφή, ζητούν χαλάρωση 
των περιορισμών, νομιμοποίηση αυθαι-
ρέτων και πολλά ακόμα. Ενώ η Περιφέ-
ρεια δείχνει ανοχή στις αυθαιρεσίες και 
αφήνει κάθε τόσο νέα «παραθυράκια» 
στη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις 
του δασαρχείου Πεντέλης, στο οποίο 
υπάγεται ο Υμηττός, η έκταση που κάη-
κε τις προηγούμενες ημέρες φθάνει τα 
4.200 στρέμματα, εκ των οποίων τα 
700-800 στρ. «υψηλό» δάσος και τα 
υπόλοιπα θαμνώδεις εκτάσεις, ή εκτά-
σεις που αναδασώθηκαν πρόσφατα και 
τα δέντρα δεν είχαν προλάβει να μεγα-
λώσουν. Όπως αναφέρει ο δασάρχης, 
Θανάσης Ρέππας, η έκταση που κάηκε 
είναι ουσιαστικά μια μακρά «λωρίδα» 
στους πρόποδες του όρους, στη δυτι-
κή και νότια πλευρά, η οποία έχει πλά-
τος από 400 έως 900 μέτρα και περί-
που 4 χιλιόμετρα μήκος, από τα όρια του 

Βύρωνα με τον Καρέα έως την Τερψι-
θέα της Γλυφάδας.

Το ζητούμενο, βέβαια, είναι γιατί καί-
γονται συνέχεια οι ίδιες εκτάσεις, όταν 
υποτίθεται ότι το βουνό προστατεύεται 
από ένα ιδιαίτερα αυστηρό προεδρικό 
διάταγμα. Η απάντηση βρίσκεται στην 
υποκρισία με την οποία οι φορείς της 
εξουσίας αντιμετωπίζουν την υπόθεση.

ΑΠΡΟΣΤAΤΕΥΤΟ 
ΤΟ ΒΟΥΝO

Το νέο προεδρικό διάταγμα, που θεσπί-
στηκε το 2011, αύξησε την α΄ ζώνη προ-
στασίας, η οποία σήμερα καταλαμβάνει 
σχεδόν το σύνολο του Υμηττού και στην 
οποία η δόμηση απαγορεύεται εντελώς. 
Όμως στη συνέχεια, το νέο πλαίσιο του 
Υμηττού υπονομεύτηκε, τόσο από τους 
δήμους, όσο και από κείνους 

Εμείς ρωτάμε την Περιφέρεια και το 
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

• Πότε θα γίνει η καταγραφή των 
αυθαιρέτων που βρίσκονται στο βου-
νό και η εν συνεχεία κατεδάφιση τους;

• Πότε θα γίνει η οργάνωση των διά-
σπαρτων κεραιών που βρίσκονται στην 
κορυφογραμμή; 

• Πότε θα ολοκληρωθούν τα μητρο-
πολιτικά πάρκα σε Γουδί και Ιλίσια;

• Πότε θα ιδρυθεί φορέας για την 
Περιβαλλοντική διαχείριση του Υμηττού;

Το 2013 με μια «φωτογραφική» ρύθ-
μιση (στον ν.4178/13), εξαιρέθηκαν από 
την κατεδάφιση για 10 χρόνια τα αυθαί-
ρετα στον Υμηττό. Κι όλα αυτά παρότι το 
Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ακυρώ-
σει ως αντισυνταγματικές παλαιότερες 
προσπάθειες υπουργών Περιβάλλοντος 
να νομιμοποιήσουν αυθαίρετα στο βου-
νό, από τα... υπουργικά «αναψυκτήρια» 
έως τις ομάδες αυθαιρέτων που υπάρ-
χουν σε περιοχές της Βάρης (Χέρωμα), 

της Γλυφάδας (Ανάληψη, Γύρισμα Τερψι-
θέας), του Κορωπίου (Προφήτης Ηλίας, 
Σκάρπιζα, Κίτσι) και της Παιανίας (Πανό-
ραμα). Τα συγκεκριμένα αυθαίρετα ηλε-
κτροδοτούνται και υδροδοτούνται κανο-
νικά. Πότε θα κατεδαφιστούν;

Παράλληλα, επτά δήμοι του Υμηττού 
(Ελληνικού - Αργυρούπολης, Παπάγου 
- Χολαργού, Ηλιούπολης, Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης, Παιανίας - Γλυκών 
Νερών και Γλυφάδας) προσέβαλαν στο 
ΣτΕ το προεδρικό διάταγμα, επιδιώκοντας 
ουσιαστικά την ακύρωση των αυστηρό-
τερων όρων προστασίας που επιβλήθη-
καν για την ανάσχεση της δόμησης στο 
βουνό. Νομικά, ως «όπλο» ενάντια στο 
διάταγμα χρησιμοποιήθηκε η απουσία 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Το 2014 η Ολομέλεια του 
ΣτΕ (απόφαση 2996/14) παρέπεμψε 
την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο, μέσω της υποβολής προδικαστικών 
ερωτημάτων. Τι γίνεται με την συγκεκρι-
μένη υπόθεση;  ■

ΥΜΗΤΤΟΣ: ΕΚΑΨΑΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΕΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ!
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟ ΒΟΥΝΟ!
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Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015
ΠΡΟΣ
κ° ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Αθανάσιο
του Γεωργίου,
Ταχ.Δ/νση : Γρυπάρη 8 Τ.Κ: 154 51 Ν.ΨΥ-
ΧΙΚΟ ΚΟΙΝ
Παρ’ημιν φακ. 1010/2/8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤ. 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 115 22 Αθήνα 
ΤΗΛ.: 210-6476347, FAX: 210-6423588 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1010/2/8 - γ'
ΘΕΜΑ: « Αίτημα για τη χορήγηση βεβαί-
ωσης σχετικής με το χαρακτηρισμό ως 
τρομοκρατικής, συγκεκριμένης πράξης »

ΣΧΕΤ.: α. Η από 16-03-2015 αίτη-
σή σας

β. Ν.2093/1992
γ. Υπ’ αριθ. 2092408 από 31-12-

1992 Απόφαση Υφυπ. Οικονομικών δ. 
Υπ’ αριθ. 3009/14/1848-ξστ από 20-05-
2015 Υποβλητική Αναφορά της Δ.Α.Α/ 
Υ.Κ.Α/20 Τμήμα Προστασίας του Κρά-
τους και του Δημοκρατικού Πολιτεύ-
ματος προς την Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Αθηνών.

1. Σε απάντηση της ανωτέρω (α) σχε-
τικής, με την οποία αιτείσθε - κατ’ εφαρ-
μογή των Διατάξεων των (β) και (γ) σχε-
τικών - τη χορήγηση βεβαίωσης, με την 
οποία να χαρακτηρισθεί ως τρομοκρα-
τική ενέργεια η πρόκληση πυρκαγιάς 
από άγνωστο/ους δράστη/ες, πράξη που 
έλαβε χώρα την 26-02-2015 και κατά 
το χρονικό διάστημα από 19:00'έως την 
21:30 ώρα περίπου, στη συμβολή των 
οδών Σχουρνάρη και Μπόχσαρη, έμπρο-
σθεν του Εθνικού Μεχσόβιου Πολυχε-
χνείου, του υπ’ αριθ. ΥΗΖ - 1237 Ι.Χ.Ε 
αυτοκίνητο, μάρκας Mercedes, μοντέ-
λο Ε-200, ιδιοκτησίας σας, συνεπεία 
εκτεταμένων επεισοδίων κατά τη διάρ-
κεια και μετά το πέρας πορείας από τα 
Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών 
προς τη Βουλή των Ελλήνων, με κεντρι-
κό σύνθημα «ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟ-
ΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΛΩΤΣΙΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ», και 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατά-
ξεις (Ν. 3251/2004 και Ν. 2093/ 1992), 
σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Στο ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο, 

περιγράφεται με σαφήνεια το είδος των 
πράξεων που θεωρούνται χρομοκραχικές. 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ένας κατά-
λογος αξιόποινων πράξεων, οι οποίες 
τιμωρούνται ήδη ω κακουργήματα, όταν 
τελούνται με τρόπο ή σε έκταση ή υπό 
συνθήκες που είναι δυνατόν να βλά-
ψουν σοβαρά τηα χώρα ή έναν διεθνή 
οργανισμό και με σκοπό να εκφοβίσουν 
σοβαρά έναν πλπθυσμό ή να εξαναγκά-
σουν παρανότιως δημόσια αρχή ή έναν 
διεθνή οργανισμό να εκτελέσει οποια-
δήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτήν 
ή να βλάψουν σοβαρά ή να καταστρέ-
φουν τις θεμελιώδεις Συνταγματικές, 
πολιτικές, οικονομικές δομές της χώρας 
ή ενός διεθνούς οργανισμού.

2. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα 
στοιχεία, η συγκεκριμένη ενέργεια που 
σας αφορά:

- Εκδηλώθηκε ως επίδειξη αντικοινω-
νικής συμπεριφοράς αγνώστου δράστη 
ή ομάδας αγνώστων δραστών, οι οποίοι 
προέβησαν στην συγκεκριμένη επίθεση.

- Κατόπιν επισταμένης έρευνας στο 
αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν προέκυ-
ψαν στοιχεία (π.χ. ταυτοποίηση ευρημά-
των με άλλες τρομοκρατικές ενέργειες, 
ανάληψη ευθύνης από συγκεκριμένο 
άτομο ή ομάδα ή οργάνωση, κ.λ.π.), τα 
οποία θα οδηγούσαν προς την κατεύ-
θυνση του χαρακτηρισμού της ως τρο-
μοκρατικής ενέργειας.

- Όπως προκύπτει από την (δ) σχετική 

της Δ.Α.Α/Υ.Κ.Α/20 Τμήμα Προστασίας 
του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολι-
τεύματος, που ανέλαβε την διενέργεια 
της προανάκρισης για το εν λόγω συμ-
βάν, παρά τις επισταμένες έρευνες της 
εν λόγω Υπηρεσίας δεν κατέστη δυνατή 
η ταυτοποίηση των δραστών.

- Η σχηματισθείσα δικογραφία, υπο-
βλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Αθηνών με την υπ’ αριθ. 3009/14/ 
1848-ξστ από 20- 05-2015 αναφορά 
της Δ.Α.Α/ Υ.Κ.Α/20 Τμήμα Προστασί-
ας του Κράτους και του Δημοκρατικού 
Πολιτεύματος.

Γ. Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα, 
σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν 
δύναται να χαρακτηρίσει την εν λόγω 
πράξη ως, τρομοκρατική.

ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ
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ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΠΗΓΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
«ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» 
Ο ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ!

«Αν αληθεύει η πληρο-
φορία ότι με απόφαση 
του Διοικητικού Πρω-
τοδικείου Πειραιά απο-
στερήθηκε το Δημό-

σιο, από τους οφειλόμενους και μη 
καταβληθέντες φόρους και πρόστιμα, 
που έχουν καταλογισθεί από το 2005- 
επαναλαμβάνω αν αληθεύει- τότε θα 
πρέπει να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι 
υπάλληλοι και να τους αποδοθούν ποι-
νικές και αστικές ευθύνες για τις πρά-
ξεις τους και τις παραλείψεις που οδή-
γησαν στην αποφυγή της καταβολής 
11.000.000 € στα ταμεία του Δημοσί-
ου και μάλιστα σε μια τέτοια περίοδο 
όπου η Κυβέρνηση εξαναγκάζεται να 
μαζεύει όποια διαθέσιμα υπάρχουν… 
ακόμα και από τα «παγκάρια των φιλό-
πτωχων ταμείων»!

Άστραψε και βρόντηξε ο Πρόεδρος 
του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος 
Ελλάδος κ. Νίκος Νικολόπουλος, και στη 
συνέχεια πήγε στη Βουλή το θέμα της 
μη καταβολής φόρων και προστίμων 
11.000.000 ευρώ που έχουν επιβλη-
θεί από το 2005 σε βάρος του επιχει-
ρηματία Δημήτριου Μελισσανίδη, λόγω 
ακυρότητας της επίδοσης της πράξης 
επιβολής τους από την ΦΑΕ Πειραιώς

Ο Νίκος Νικολόπουλος ασκώντας τα 
κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, προ-
χώρησε στον προβλεπόμενο και επι-
βεβλημένο έλεγχο προς τους Υπουρ-
γούς Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη και Ν. 
Βαλαβάνη καθώς και τους Υπουργούς 
Δικαιοσύνης και Επικρατείας (κατά της 
διαφθοράς) Ν. Παρασκευόπουλο και Π. 
Νικολούδη.

Εν συνεχεία ο Νίκος Νικολόπου-
λος ρωτά τους Υπουργούς Δικαιοσύνης 
και Επικρατείας (τον αρμόδιο κατά της 
διαφθοράς) εάν προτίθενται να ζητή-
σουν το σκεπτικό της δικαστικής από-
φασης και τους καλεί να φέρουν στη 
Βουλή την απάντηση στο βασανιστικό 
ερώτημα «που στηρίζεται- εκτός όλων 
των άλλων- η παράλειψη και η άρνη-
ση του δικαστηρίου να εκδώσει, εντο-
λή επανάληψης της διαδικασίας εντός 
συγκεκριμένου εύλογου χρονικού δια-
στήματος».

Μάλιστα ο Αχαιός Βουλευτής και 
τ. Υπουργός θυμίζει ότι «πρόσφατα ο 
Άρειος Πάγος πέρασε από πειθαρχικό 
έλεγχο δικαστές, για έκδοση αθωωτικών 

αποφάσεων, για υποθέσεις που εκδίκα-
σαν και το περιεχόμενό τους αφορούσε 
σε φορολογικά αδικήματα».

Στην περίπτωση του Δ. Μελισσανί-
δη ζητά να πληροφορήσουν τους Έλλη-
νες φορολογούμενους εάν θα πράξουν 
αναλόγως, ώστε να εκλεχθεί η νομική 
βασιμότητα της σκέψης του Δικαστή, 
που τον οδήγησε στην απαλλαγή του 
εν λόγω επιχειρηματία».

Τέλος, ο ελέγχων Βουλευτής, μετα-
ξύ των πολύ συγκεκριμένων και καυτών 
ερωτημάτων μας λέει  και τα ακόλουθα:

1. Ελέγχτηκε από το Νομικό Συμ-
βούλιο του Κράτους, ο φάκελος που 
κατατέθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Πειραιώς , ούτως ώστε να μην προκύ-
πτει θέμα ακυρότητας της επιδόσεως 
της πράξης επιβολής του προστίμου;

Εάν ναι από ποιους συγκεκριμένους 
λειτουργούς και υπαλλήλους;

2. Αν ελέγχτηκε ο φάκελος και δια-
πιστώθηκε το παράτυπο της επίδοσης, 
πότε διαπιστώθηκε χρονικά ακριβώς 
η παρατυπία και μετά την διαπίστωση 
αυτή, έγιναν από την πλευρά του ΝΣΚ 
και από τον χρεωθέντα Δικηγόρο την 
συγκεκριμένη υπόθεση, οι απαραίτητες 
ενέργειες για την θεραπεία αυτής της 
επίδοσης; Να κατατεθεί κάθε σχετική 
αναφορά η υπόμνημα.

3. Διαβιβάστηκε και πότε κάποιο 
έγγραφο από το ΝΣΚ προς το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονο-
μικών που να επισημαίνει τον τεράστιο 
κίνδυνο απώλειας 11.000.000 € από 
το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της διαπι-
στωθείσας παρατυπίας, παρατυπία που 
σίγουρα αναφέρθηκε στο δικόγραφο 
της ανακοπής που κατέθεσε ο εν λόγω 
επιχειρηματίας; Να κατατεθούν τα σχε-
τικά έγγραφα του ΝΣΚ και ….. το δικό-

γραφο της ανακοπής του κ. Δημήτριου 
Μελισσανίδη.

4. Ελέγχτηκε ποτέ ο Προϊστάμενος 
της Δ.Ο.Υ. Πειραιώς για την παράλειψη 
του, να εντοπίσει την ακριβή διεύθυνση 
του Δ. Μελισσανίδη και να επανακοινο-
ποιήσει εμπρόθεσμα την πράξη επιβο-
λής προστίμου στην σωστή διεύθυνση, 
με δεδομένο ότι ο εν λόγω επιχειρημα-
τίας πρωταγωνιστεί στο επιχειρηματι-
κό γίγνεσθαι την τελευταία 20ετια και 
είναι πανεύκολη η ανεύρεση του για 
επίδοση εγγράφων;

5. Θα αναζητηθούν από την πλευ-
ρά του Υπουργείου οι ευθύνες, τόσο 
του Προϊσταμένου της εν λέγω Δ.Ο.Υ. 
και των υφιστάμενων του, όσο και του 
επιδόσαντος οργάνου την πράξη επιβο-
λής προστίμου; Να κατατεθούν οι σχε-
τικές εντολές, καθώς και η ενδεχόμενη 
εντολή σας για την διενέργεια Ε.Δ.Ε. ■
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Αθήνα 10/06/2015
Αρ. Πρωτ.: 7878
Προς
1.  κα Παναγιώτα Τουντοπούλου 

Διευθύντρια Επιτροπής 
Δημοσιοοικονομικού 
Ελέγχου(ΕΔΕΛ)

2.  κο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος
3.  κο Παναγιώτη Νικολούδη, Υπουργού 

Επικρατείας
4.  κα Ρένα Δούρου Περιφερειάρχη Αττικής

Θέμα: Συνεχίζονται οι παράνο-
μες εκταμιεύσεις των προγραμμά-
των ΤΟΠΣΑ ύστερα  μάλιστα από 
τις διαπιστώσεις της Περιφέρειας 
Αττικής ότι πρόκειται για προγράμ-
ματα που δεν εγκρίθηκαν με νόμι-
μη συγκρότηση της επιτροπής αξι-
ολόγησης.

Κυρίες και Κύριοι
Ύστερα από διαπιστώσεις της Περι-

φέρειας Αττικής σχετικά με την υπόθεση 
Μπάστα και την ΜΚΟ ΚΕΑΕΠ (συνημμέ-
νη καταγγελία) που εμπλέκονται σε σει-
ρά προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ του ΕΣΠΑ, 
όπου τεκμηριώνεται η παράνομη σύστα-
ση και συγκρότηση της επιτροπής αξιο-
λόγησης που ενέκρινε αυτά τα προγράμ-
ματα, στην οποία εξετάζεται ακόμη και 
η αναγκαιότητα αναστολής των σχετι-
κών δαπανών στα προγράμματα αυτά, 
θα ήταν αναμενόμενο να σταματήσουν 
και οι εκταμιεύσεις προς τις συγκεκρι-
μένες συμπράξεις.

Αντί αυτού μέσα στην βδομάδα που 
πέρασε 1-5 Ιουνίου 2015  πληροφο-
ρηθήκαμε ότι έγιναν εκταμιεύσεις στις 
εν λόγω εταιρείες άνω των 500.000 
ευρώ σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, με 
το αιτιολογικό των υπευθύνων ότι πρό-
κειται για υπόθεση που θα αποφανθούν 
τα διοικητικά δικαστήρια.

Αυτά συνέβησαν την ίδια στιγμή που 
στην ανακοίνωση της Περιφέρειας έχουν 
διαπιστωθεί  οι παρανομίες που ακυρώ-
νουν στην πράξη την ίδια την επιτροπή 
αξιολόγησης με μέλος τον κ. Μπάστα.

Συμπερασματικά από την  ανακοίνω-
ση της Περιφέρειας 27-5-2015 βγαίνει 
το συμπέρασμα ότι έχουμε: παράνομη 
συμμετοχή και πολιτική εποπτεία στην 
επιτροπή από τον Μπάστα την περίο-
δο που ήταν ταυτόχρονα περιφερεια-
κός σύμβουλος. 

Σε συνδυασμό αυτών ο Μπάστας να 
κατευθύνει τις εγκρίσεις έργων προς εται-
ρείες δικών του συμφερόντων, με απο-
τέλεσμα να έχουμε παράνομες εγκρίσεις 
έργων προς ίδιον όφελος, γεγονός που 
συνιστά ποινικό αδίκημα.

 Παράνομες εγκρίσεις κοινοτικών ενι-

σχύσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ σημαίνει 
παράνομες εισπράξεις κοινοτικών πόρων 
και αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος όλων 
των άλλων δικαιούχων που υπέβαλαν 
φακέλους υποψηφιότητας και δεν εγκρί-
θηκαν. Σημαίνει παράνομο «στημένο παι-
γνίδι» με τα κοινοτικά προγράμματα και 
η υπόθεση αυτή μπορεί  να καταλήξει 
στην OLAF στην Ευρωπαϊκή επιτροπή 
καταπολέμησης της απάτης. 

Σημαίνει ότι η Περιφέρεια Αττικής 
δεν είναι απαραίτητο να περιμένει  για 
να διαπιστωθούν κι άλλες παρανομί-
ες στην διαδικασία υλοποίησης των 
προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ, που δυστυχώς 
συνεχίζει ο Μπάστας να υλοποιεί για να 
επιβάλλει κυρώσεις  που ασφαλώς θα 
χρειαστούν χρόνια για να εκδικαστούν 
και  επιβληθούν ποινές. 

Οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα 
ποινικά αδικήματα που έχουν ήδη δια-
πιστωθεί. Γιατί η πιστοποίηση των παρά-
νομων εγκρίσεων δεν χρειάζεται δικαστι-
κή απόφαση για να διαπιστωθεί, καθώς 
αυτό αποτελεί   αυτοτελές οικονομικό 
έγκλημα που  σημαίνει άμεση  απένταξη 

των συγκεκριμένων έργων και μεταφο-
ρά τους σε άλλους υποψήφιους ώστε 
να μην χαθούν τα χρήματα.

 Το ΠΑΚΟΕ επισημαίνει την ολιγω-
ρία αυτή της διοίκησης όπως επισήμα-
νε αρχικά και την έντεχνη αδιαφορία 
επί μήνες των υπευθύνων για αυτή την 
σοβαρή υπόθεση.

Είμαστε υποχρεωμένοι για μια ακό-
μη φορά να υποβάλουμε ερωτήσεις που 
θα φωτίσουν πάρα πέρα την υπόθεση 
αλλά και θα προσφέρουν στοιχεία στην 
εισαγγελική αρχή που έχει ήδη παρέμβει 
για την πρόληψη αδικημάτων που έχουν 
να κάνουν με την διασπάθιση δημοσί-
ου χρήματος.

 Τα ερωτήματα είναι:
1. Ποιες υπηρεσίες και ποια πολιτι-

κά πρόσωπα υπέγραψαν τις εκταμιεύ-
σεις ύστερα από την ανακοίνωση της 
Περιφέρειας 27-5-2015 για ενδεχόμε-
νο κώλυμα ;

2. Ποια ήταν η σύνθεση της επιτρο-
πής αξιολόγησης εκτός του Κ. Μπάστα 
που ενέκρινε αρχικά τα προγράμμα-
τα ΤΟΠΣΑ;

3. Ποια είναι τα μέλη της διαχειρι-
στικής Αρχής που ελέγχουν υπογράφουν 
σήμερα την πρόοδο αυτών των επίμα-
χων έργων;

4. Ποιος είναι ο πολιτικός προϊστά-
μενος των έργων ΤΟΠΣΑ στην Περι-
φέρεια μετά τις αποκαλύψεις σχετικά 
με το ζήτημα;

5. Έχει ενημερωθεί η αρμόδια επι-
τροπή δημοσιονομικού ελέγχου ΕΔΕΛ 
για συντονισμένες ενέργειες ελέγχου;

Περιμένουμε άμεσα τις απαντήσεις 
σας και τα όποια στοιχεία… πολλά… είναι 
στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο  Αντιπρόεδρος

Θάνος Πετρογάννης
Πολ. Μηχανικός

Ο Γενικός Γραμματέας 
Κων/νος Σολδάτος

Ιατρός

Ο ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΔΩ
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Η 
εφημερίδα ΟΙΚΟ-νομία ήδη 
στο προηγούμενο τεύχος Ιού-
νιος-Ιούλιος στο ένθετο ΣΑΠΙΟ 
ΚΡΑΤΟΣ και συγκεκριμένα στο 
θέμα με τίτλο «ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ» ανάμεσα στις δεκά-
δες άλλες εταιρείες που αναφέρει ως 
ότι φέρονται ως παράνομες και κλέ-
φτρες του δημόσιου χρήματος, έχει και 
την εταιρεία Διάσταση «Εκπαιδευτικές 
και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» η οποία 
φέρεται να έφαγε 6.327.133,15 ευρώ! 

Σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε 
ότι κάποιες άλλες εταιρείες καλοί συνερ-
γάτες της ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ είναι οι εταιρεί-
ες : ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.- J&P 
ΑΒΑΞ ΑΤΕ- ΤΕΡΝΑ Α.Ε…ο νοών νοείτω!

(Τα στοιχεία βρίσκονται στην διά-
θεση όποιου αναγνώστη επιθυμεί την 
διασταύρωση και εμείς φυσικά είμαστε 
ανοιχτοί σε κάθε διευκρίνιση).

Ας ξετυλίξουμε όμως το κουβάρι 
από την αρχή.

Η κα. Βασιλική Καντζιλίερη η οποία 
είναι άνεργη και άστεγη, (φιλοξενείται 
σε ξενώνα ανέργων στον Καρέα), επισκέ-
φθηκε την εφημερίδα κομίζοντας έναν 
τεράστιο φάκελο ο οποίος ήταν γεμά-
τος αποδείξεις για την ταλαιπωρία που 
μας είπε ότι περνά με το φοβερό ποσό 
των 500 ευρώ που ποτέ δεν έλαβε και 
που όμως με ψευδή αποδεικτικά φαίνε-
ται αυτό στην εφορεία!

Παλεύοντας για ένα καλύτερο αύριο 
παρακολουθούσε διαρκώς την κίνηση 
των προγραμμάτων κατάρτισης κρατι-
κών και ιδιωτικών φορέων.

Στις 20 Οκτωβρίου 2014 βρέθηκε 
στο ξενοδοχείο Αμαλία για να παρακο-
λουθήσει την Ημερίδα Ευαισθητοποίησης 
Ανέργων υπο την Αιγίδα του Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Στο οποίο 
συμμετείχε και το Υπουργείο Εργασίας 
με το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυ-
ξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Εκεί, πρωτοσυνάντησε το ΚΕΚ ΔΙΑΣ-
ΤΑΣΗ, έδωσε τα στοιχεία της εκδηλώ-
νοντας ενδιαφέρον ως άνεργη και μετά 
από ένα περίπου μήνα και χωρίς να την 
ρωτήσουν, όπως μας λέει, ποιος τομέας 
θα την ενδιέφερε ή τι εν πάση περιπτώ-
σει ΔΕΝ θα ήθελε να παρακολουθήσει 
την ειδοποίησαν ότι είναι ωφελούμε-
νη για κάποια επιδοτούμενα σεμινάρια 

διάρκειας ενός μήνα!
Αν και αρχικά διαμαρτυρήθηκε γρήγο-

ρα μπήκε στην διαδικασία γιατί η δύσκο-
λη ζωή που περνούσε και περνά δεν της 
άφηναν πολλά περιθώρια ελιγμών!

Έτσι από τις 18 Νοεμβρίου του 2014 
έως τις 22 Δεκεμβρίου του 2014 η κα. 
Καντζιλιέρη παρακολούθησε το πρό-
γραμμα κατάρτισης με τίτλο: «ΙΔΡΥΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΜΕ1».

Όπως και πάλι η ίδια αναφέρει, εκτός 
του ότι το αντικείμενο των σεμιναρί-
ων της ήταν πρακτικά άχρηστο, η δια-
δικασία, οι καθηγητές και γενικά η όλη 
οργάνωση των σεμιναρίων ήταν απαρά-
δεκτη. Ωφελούμενοι που δεν πατούσαν 
και σημειώνονταν παρόντες, καθηγητές 
φαντάσματα ή καθηγητές που έρχονταν 
για μια φορά και μια ώρα, και γενικά 
μια εικόνα ανοργανωσιάς και ψέματος.

Ως δια μαγείας τα χρήματα που θα 
έπαιρνε έγιναν από 554,19, 450 ευρώ 
για «λόγους διαδικαστικούς που αφο-
ρούσαν το ΚΕΚ»!

Όταν η ίδια διαμαρτυρήθηκε της 

είπαν ότι τα ποσά θα επιστραφούν στους 
ωφελούμενους συν το χρόνο μέσω της 
εφορίας.

Έτσι της έδωσαν την βεβαίωση παρα-
κολούθησης σπουδών κατέθεσαν και 
στον λογαριασμό της το «μαγικό» ποσό 
των 79 ευρώ και την διαβεβαίωσαν ότι 
μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα 
κατέθεταν και τα υπόλοιπα 371 ευρώ. 
Ωστόσο για λόγους τάξης ( μιας ιδιό-
τυπης τάξης οφείλουμε να ομολογή-
σουμε η οποία ισχύει για τους μεγαλο-
καρχαρίες της ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ και όχι για 
τους άνεργους ωφελούμενους), μέσα 
στην φορολογική δήλωση της Βασιλι-
κής Καντζιλιέρη θα φαινόταν κανονικά 
ότι έλαβε 554,19 ευρώ. 

Με ότι αυτό συνεπάγεται για μια άνερ-
γη! Η οποία εμφανιζόταν να έχει πάρει 
χρήματα που δεν πήρε ποτέ!

Οι μέρες περνούσαν και τα χρήμα-
τα δεν έρχονταν. Άρχισε να το ψάχνει 
περισσότερο. Πήγε στο Υπουργείο Οικο-
νομικών, στο Υπουργείο Εργασίας, στην 
ΔΟΥ Αμαρουσίου που υπάγεται, τίποτα! 
Κανείς δεν μπορούσε να της δώσει λύση, 
χρήματα ή οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν. 

Κάποια στιγμή έφτασε, όπως η ίδια 
πάντα ισχυρίζεται, μέχρι και τα Δικαστή-
ρια στην Ευελπίδων, αλλά ο αρμόδιος 
Δικαστής, μετά από τις επανειλημμένες 
οχλήσεις της, την «πέταξε έξω»  απειλώ-
ντας την μάλιστα ότι θα την συλλάβει!

Με εξαίρεση το τελευταίο συμβάν, 
για όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και για 
τις επισκέψεις της κας. Κατζιλιέρη σε 
συγκεκριμένους δημόσιους και ιδιωτι-
κούς υπαλλήλους ( αναφέρονται με τα 
επώνυμα τους), η καταγγέλλουσα έχει 
προσκομίσει αποδείξεις. 

Εμείς δεν είμαστε Δικαστές, Δικα-
στές και επαΐοντες υποτίθεται ότι σε 
αυτό το κράτος υπάρχουν! Αυτοί καλού-
νται να δουν το ζήτημα πιο σοβαρά και 
πιο συνολικά για όλους τους ανέργους 
που ταλανίζονται ακόμα και σήμερα από 
«προκάτ» προγράμματα με κάτι απίθα-
νους τύπους σε ΚΕΚ της «κακιάς ώρας»!

Το μέχρι που φτάνει το δίκιο της 
άνεργης αυτής γυναίκας δεν το γνωρί-
ζουμε επίσημα, πάντος η υπόθεση της 
έχει πολύ παραπέτασμα καπνού…και 
ξέρετε τι λέει ο λαός μας όπου υπάρχει 
καπνός υπάρχει και φωτιά!  ■

ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ Η «ΔΙΑΣΤΑΣΗ»! 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΛΑΣΑΡΕΤΑΙ ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΕ 

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΣΤΗΝ «ΠΛΑΤΗ»  ΑΝΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
Η ΕΠΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ!

ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΣΕ ΠΟΣΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ!
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Από αυτά τα 122 αφορούν στον 
πυκνοκατοικημένο ανατολικό 
τομέα (Ανατολική Αττική). 

Ο προσανατολισμός των 
έργων κινείται, όπως μας λένε 

οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς, με γνώ-
μονα την ποιότητα ζωής, αλλά και την 
«χαρτογράφηση της φτώχειας». 

Θα πραγματοποιηθούν… άραγε;  Ο 
δρόμος προς την υλοποίηση είναι μακρύς…

Ένα σημαντικό πρώτο βήμα στο μεγά-
λο εγχείρημα εξυγίανσης  πραγματο-
ποίησε η Περιφέρεια Αττικής εγκρίνο-
ντας 410 έργα προϋπολογισμού πάνω 
από 390.000.000 ευρώ εκ των οποίων 
τα  122 έργα για την Ανατολική Αττική. 

Στο θέμα δόθηκε μεγάλη δημοσιότη-
τα καθώς ο Περιφερειάρχης Ανατολικής 
Αττικής κ. Φιλίππου έβγαλε δελτίο τύπου 
στο οποίο περιγράφεται ο χαρακτήρας, 
το κόστος και ο αριθμός των έργων που 
θα υλοποιηθούν.  

Τα έργα περιλαμβάνονται στο πρό-
γραμμα εκτελεστέων έργων της περιφέ-
ρειας Αττικής για το έτος 2015. 

Ακολουθεί η απόφαση της Περιφέρει-
ας  έτσι όπως δημοσιεύθηκε στον τύπο 
και δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες. 
Τα έργα αρχικά φαίνεται ότι θα υλοποι-
ηθούν αφού πριν, τεθούν σε καθεστώς 
ένταξης υλοποίησης. 

EΡΓΑ ΠΝΟHΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚH ΑΤΤΙΚH

Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση (9-7-
2015) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015, 
το οποίο περιλαμβάνει 399 έργα συνολι-
κού προϋπολογισμού 390.649.717,40€ 
(ίδια χρηματοδότηση).

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανα-
τολικής Αττικής τα έργα που εγκρίθηκαν 
είναι 122, ο προϋπολογισμός των οποί-
ων ανέρχεται στα 129.298.627,59€ και 
αφορούν κυρίως στους τομείς: αθλητι-
σμού, περιβάλλοντος – ποιότητας ζωής, 
πολιτισμού, αποχέτευσης ακαθάρτων, 
αστικών αναπλάσεων, κτιριακών υπο-
δομών, ομβρίων και αντιπλημμυρικής 
προστασίας, παιδικών και βρεφονηπια-
κών σταθμών αλλά και λοιπών κοινωνι-
κών υποδομών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το πρόγραμμα των αθλητικών έργων 
της Περιφέρειας Αττικής που στηρίζεται 
κυρίως στους πυλώνες των αθλητικών 
υποδομών, των προγραμμάτων άθλησης 
και άσκησης για όλους, των αθλητικών 
σωματείων και του αθλητικού τουρι-
σμού, καταρτίστηκε από τον εντεταλμέ-
νο περιφερειακό σύμβουλο, εκλεγμένο 
στην Ανατολική Αττική, Σπύρο Πάντζα. 

Για τη σύνταξη του προγράμματος 

εκτελεστέων έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, πραγμα-
τοποιήθηκαν συσκέψεις σε όλους τους 
δήμους εντός των διοικητικών της ορί-
ων, στις οποίες συμμετείχαν ο Αντιπερι-
φερειάρχης Πέτρος Φιλίππου, οι δήμαρ-
χοι και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, καθώς 
και υπηρεσιακοί παράγοντες από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ 
και τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδεί-
χθηκαν οι προτεραιότητες κάθε δήμου 
χωριστά κυρίως για τα έργα που ήδη 
υπήρχαν ολοκληρωμένες μελέτες και 
θα μπορούσαν άμεσα να υλοποιηθούν. 

Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα για 
την Ανατολική Αττική έχει δοθεί σε έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας και οδοποι-
ίας αλλά πρωτίστως στην αποχέτευση 
ακαθάρτων, η οποία προχωρά και τα σχε-
τικά έργα είναι ενταγμένα είτε στο ΕΣΠΑ 
είτε στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Παράλληλα, ξεχω-
ριστή θέση στο πρόγραμμα εκτελεστέ-
ων έργων της Ανατολικής Αττικής έχουν 
τα έργα αναβάθμισης χώρων αναψυχής, 
σχολικών μονάδων, η δημιουργία νέων 
αθλητικών χώρων αλλά και η αναβάθ-
μιση παλαιών εγκαταστάσεων κ.α. Υπάρ-
χουν επίσης έργα που σηματοδοτούν μια 
ευρύτερη παρέμβαση της ΠΕΑΑ για την 
ανάπτυξη της περιοχής και σχετίζονται 
κυρίως με την ανάδειξη της ταυτότη-
τας του κάθε δήμου με χαρακτηριστικά 
τα παραδείγματα της Λαυρεωτικής με 
τη δημιουργία Μουσείου Μεταλλείας – 
Μεταλλουργίας, την αποκατάσταση του 
Αρχαίου Θεάτρου Θορικού και την απο-
κατάσταση του κτιρίου στέγασης των 
προσφύγων, αλλά και του Μαραθώνα, 
όπου έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον 
μετασχηματισμό του Κωπηλατοδρόμιου 
του Σχινιά, για το οποίο εξετάζεται τη 
δυνατότητα μετατροπής του σε Ευρωπα-
ϊκό Κέντρο Προετοιμασίας Κωπηλασίας 
σε συνδυασμό με την εκπόνηση μελέτης 
βιωσιμότητας του όλου εγχειρήματος. 

Εκτός όμως από όλα τα παραπάνω, 
με τους δήμους της Ανατολικής Αττι-
κής έγινε επίσης συζήτηση για τη δια-
μόρφωση προγραμμάτων που αφορούν 
στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής, 
την προβολή των αρχαιολογικών χώρων 
και των χώρων περιβαλλοντικού ενδι-
αφέροντος, την ανάδειξη και αξιοποί-
ηση των ακτών της τόσο στην κατεύ-
θυνση της εξυπηρέτησης των κατοίκων 
του λεκανοπεδίου της Αττικής όσο και 
για τη συνολική τουριστική αναβάθμιση 
της Ανατολικής Αττικής. 

Παράλληλα, στις άμεσες προτεραιό-
τητες της ΠΕΑΑ είναι και η αναβάθμιση 
και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα 
παραγωγής, δηλαδή της γεωργίας, της 
κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της 
αλιείας, που αποτελούν πεδία με τερά-
στια περιθώρια ανάπτυξης και τα οποία 
μέχρι σήμερα παραμένουν σχεδόν ανα-
ξιοποίητα και παραμελημένα. 

Τέλος, σημειώνεται ότι προχωρά 
και το πρόγραμμα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων ενόψει του νέου Περι-
φερειακού Σχεδιασμού που αναμένεται 
να ολοκληρωθεί σύντομα και θα έρθει 
προς έγκριση τον Σεπτέμβριο. Ήδη επτά 
(7) από τους 13 δήμους της Ανατολικής 
Αττικής έχουν καταθέσει τα Τοπικά Σχέ-
δια Διαχείρισης Απορριμμάτων προκειμέ-
νου να ενταχθούν στον νέο Περιφερειακό 
Σχεδιασμό και εκφράζεται η πεποίθηση 
ότι και οι υπόλοιποι δήμοι θα ανταπο-
κριθούν άμεσα. 

«Για να καταφέρουμε βεβαίως να 
πετύχουμε όλους τους παραπάνω στό-
χους, χρειάζεται να προχωρήσουμε με 
συντεταγμένο πρόγραμμα και πάντα σε 
συνεργασία με τους 13 δήμους της περι-
οχής αλλά και τους τοπικούς φορείς προ-
κειμένου να διαμορφώσουμε από κοινού 
ένα συνολικό πρόγραμμα ανάπτυξης της 
Ανατολικής Αττικής» δήλωσε μετά την 
έγκριση του προγράμματος ο Αντιπερι-
φερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος 

Φιλίππου και συνέχισε λέγοντας:  «Από 
τη θέση αυτή αισθάνομαι την ανάγκη να 
ευχαριστήσω την Περιφερειάρχη Αττικής 
Ρένα Δούρου, τους αρμόδιους Αντιπερι-
φερειάρχες και τους εντεταλμένους συμ-
βούλους, αλλά και το περιφερειακό συμ-
βούλιο στο σύνολό του που υιοθέτησαν 
τις προτάσεις που υποβάλαμε, καθώς και 
τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ και 
τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων που 
συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφω-
ση του προγράμματος. 

Επιπλέον, θέλω να εκφράσω τις θερ-
μές μου ευχαριστίες για τη γόνιμη συνερ-
γασία που είχαμε τους δήμους και τους 
εμπλεκόμενους φορείς και να τους καλέ-
σω να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε το 
ίδιο εντατικά και στο ίδιο πνεύμα συνερ-
γασίας προκειμένου να υλοποιήσουμε το 
πρόγραμμα των εγκεκριμένων έργων και 
να χαράξουμε την πολιτική μας με νέες 
ιδέες και προτάσεις για τη συνολική ανα-
βάθμιση της Ανατολικής Αττικής για την 
επόμενη πενταετία». 

Τα έργα αυτά είτε αφορούσαν σε 
παλαιότερες εισηγήσεις- προτάσεις των 
δήμων, είτε αποτελούν νέες θεματικές οι 
οποίες ωστόσο έχουν πείσει τόσο για την 
«ωρίμανση τους» όσο και για την μελ-
λοντική τους δυναμική.

Ο προϋπολογισμός των έργων που 
αφορούν στο κομμάτι του Ανατολικού 
τομέα της Περιφέρειας το οποίο είναι 
και πληθυσμιακά μεγαλύτερο, αγγίζει τα 
129.298.627,59 ευρώ και αφορά κυρί-
ως στους τομείς: αθλητισμού, περιβάλ-
λοντος - ποιότητας ζωής, αποχέτευσης 
ακαθάρτων, αστικών αναπλάσεων, κτιρι-
ακών υποδομών, ομβρίων και αντιπλημ-
μυρικής προστασίας, παιδικών και βρε-
φονηπιακών σταθμών, αλλά και λοιπών 
κοινωνικών υποδομών.

Για την σύνταξη του προγράμματος, 
πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις σε όλους 
τους δήμους των περιφερειών, ώστε να 
αναδειχθούν και να προκριθούν οι προ-
τεραιότητες κάθε δήμου χωριστά κυρί-
ως για τα έργα που ήδη υπήρχαν ολο-
κληρωμένες μελέτες και θα μπορούσαν 
άμεσα να υλοποιηθούν.

Στην σημασία αυτής της συνεργασίας 
για την «διαμόρφωση και υλοποίηση του 
συνολικού προγράμματος ανάπτυξης της 
Αττικής» εστίασε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, 
αμέσως μετά την έγκριση του συνολι-
κού προγράμματος.

Επισημαίνεται, ότι προτεραιότητα για 
την Ανατολική Αττική δόθηκε σε έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας και οδο-
ποιίας, αλλά πρωτίστως στην αποχέτευ-
ση ακαθάρτων. 

Παράλληλα, ξεχωριστή θέση στο πρό-
γραμμα εκτελεστέων έργων της Ανατολι-
κής Αττικής έχουν τα έργα αναβάθμισης 
χώρων αναψυχής, σχολικών μονάδων, η 
δημιουργία νέων αθλητικών χώρων αλλά 

410 νέα έργα φιλοδοξούν να εξυγιάνουν την Αττική! 
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και η αναβάθμιση παλαιών εγκαταστά-
σεων κ.α. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου  όπου 
θα δοθούν 1.200.000.000 ευρώ για την 
δημιουργία παιδικού σταθμού, 1.050.000 
ευρώ για την δημιουργία γηπέδου ποδο-
σφαίρου 245.000 ευρώ για ηλεκτροδό-
τηση της οδού Καλλιτεχνούπολης –Αιο-
λίδας 350.000 ευρώ για χλωροτάπητα 
στο παλιό γήπεδο Ραφήνας και 840.000 
ευρώ για την αποκατάσταση βλαβών στη 
λεωφόρο Αλαίων (Ντράφι).

Υπάρχουν επίσης έργα, που σηματο-
δοτούν μια ευρύτερη παρέμβαση της για 
την ανάπτυξη της περιοχής και σχετίζο-
νται κυρίως με την ανάδειξη της ταυτό-
τητας του κάθε δήμου με χαρακτηριστι-
κά τα παραδείγματα της Λαυρεωτικής 
με τη δημιουργία Μουσείου Μεταλλεί-
ας - Μεταλλουργίας, την αποκατάσταση 
του Αρχαίου Θεάτρου Θορικού και την 
αποκατάσταση του κτιρίου στέγασης των 
προσφύγων, αλλά και του Μαραθώνα, 
όπου έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον 
μετασχηματισμό του Κωπηλατοδρόμι-
ου του Σχινιά, για το οποίο εξετάζε-
ται τη δυνατότητα μετατροπής του 
σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Προετοιμα-
σίας Κωπηλασίας σε συνδυασμό με 
την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας 
του όλου εγχειρήματος.

Επίσης, συζητήθηκε η διαμόρφωση 
προγραμμάτων που αφορούν στη συνο-
λική αναβάθμιση της περιοχής, την προ-
βολή των αρχαιολογικών χώρων και των 
χώρων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, 
την ανάδειξη και αξιοποίηση των ακτών 
της τόσο στην κατεύθυνση της εξυπηρέτη-
σης των κατοίκων του λεκανοπεδίου της 
Αττικής, όσο και για τη συνολική τουριστι-
κή αναβάθμιση της Ανατολικής Αττικής. 

Παράλληλα, στις άμεσες προτεραιό-
τητες της ΠΕΑΑ είναι και η αναβάθμιση 
και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα 
παραγωγής, δηλαδή της γεωργίας, της 
κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της 
αλιείας, που αποτελούν πεδία με τερά-
στια περιθώρια ανάπτυξης και τα οποία 
μέχρι σήμερα παραμένουν σχεδόν ανα-
ξιοποίητα και παραμελημένα.

Μάλιστα, σημειώνεται ότι προχωρά 
και το πρόγραμμα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων, ενόψει του νέου περι-
φερειακού σχεδιασμού που αναμένεται 
να ολοκληρωθεί σύντομα και θα έρθει 
προς έγκριση τον Σεπτέμβριο. 

Ήδη, 7 από τους 13 δήμους της Ανα-
τολικής Αττικής έχουν καταθέσει τα Τοπικά 
Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων, προ-
κειμένου να ενταχθούν στον νέο περι-
φερειακό σχεδιασμό και εκφράζεται η 
πεποίθηση ότι και οι υπόλοιποι δήμοι 
θα ανταποκριθούν άμεσα.

Η Καλλιόπη Σταυροπούλου Εντεταλ-
μένη Περιφερειακή Σύμβουλος υπεύθυ-
νη για τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό 
της Περιφέρειας, απαντά σε κάποιες ερω-
τήσεις σχετικά με τα εκτελεστέα  έργα 
και αποσαφηνίζει ότι θα χρειαστεί ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα, αλλεπάλ-
ληλες συναντήσεις με τους δήμους και 

αρκετές τροποιήσεις, προκειμένου τα κατ 
΄αρχήν εγκριθέντα έργα να ξεκινήσουν 
να υλοποιούνται.  

Πότε έγιναν εισηγήσεις από τους 
δήμους για τα έργα που εγκρίθηκαν;

Το νέο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 
της Περιφέρειας Αττικής άρχισε να σχε-
διάζεται εδώ και πολύ καιρό. Ο σκοπός, 
ήταν να έχουμε ένα πίνακα εκτελεστέων 
έργων ο οποίος θα έχει προκύψει από 
τις προτάσεις των Δήμων, από τις προ-
τάσεις των φορέων, θα συνάδει επίσης 
και με τις προτάσεις και το Πρόγραμμα 
«Δύναμη Ζωής», της νέας Περιφερεια-
κής Αρχής. Έτσι λοιπόν με οδηγία της 
εκτελεστικής επιτροπής και των υπηρε-
σιών, έγιναν συσκέψεις πολλές φορές. 

Πόσα έργα προτάθηκαν, ποια από 
αυτά εγκρίθηκαν και για ποιους λόγους;

Κάθε Αντιπεριφερειάρχης συναντή-
θηκε με τους φορείς της κάθε περιοχής 
το οργάνωσε με τον δικό του τρόπο, 
κάλεσε και τους Δήμους κάθε περιοχής, 
και συζήτησαν αναλυτικά το πρόγραμμα 
μαζί με τις υπηρεσίες. 

Κατέληξαν τελικά σε κάποιες προ-
τεραιότητες, έργα που είναι αντιπλημ-
μυρικά, αποχετευτικά, αθλητισμού κλπ.

Έχουμε έναν πίνακα που αποτελείται 
από 410 έργα, τα οποία τα περάσαμε στο 
προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο, 
είναι κατανεμημένα στους διάφορους 
δήμους, κάθε δήμος ξέρει τι του ανα-
λογεί σε αυτή την πρώτη φάση. 

Η προτεραιότητα μας ήταν να είναι 
ώριμα έργα, δηλαδή να έχουν τη βάση 
να υλοποιηθούν και βέβαια ότι χρεια-
στεί στη συνέχεια από αναθεωρήσεις ή 
από συμπληρώσεις θα προσπαθήσουμε 
να το κάνουμε.

Έχουμε ήδη στείλει κάποιες επιστο-
λές προς τους δήμους που τους λέμε τα 

επόμενα βήματα. Δηλαδή: Να κάνουν 
αναθεωρήσεις  και να εντάξουν τα έργα 
μέσα στον προϋπολογισμό για τα τεχνι-
κά τους έργα. 

Στη συνέχεια πρέπει για κάθε έργο 
ξεχωριστά να φτιαχτεί φάκελος και να 
τα υποβάλλουν στον αναπτυξιακό προ-
γραμματισμό, για να καταλήξουν σε προ-
γραμματικές συμβάσεις. Έτσι θα δούμε, 
ποιο έργο είναι ώριμο για να προχωρή-
σει. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ξανα-
νοίγει στις 27/8 και ότι είναι έτοιμο θα 
προχωράει.

Με την ΕΕΤΑΑ ποια σχέση έχει η 
Περιφέρεια και πως δημιουργήθηκε 
αυτή η σχέση;

Με την ΕΕΤΑΑ δεν έχουμε σταθερή 
σχέση. Όπου έχουν δημιουργηθεί κάποια 
έργα τα οποία χρειαζόντουσαν συμπρά-
ξεις με άλλους φορείς του δημοσίου ή 
του ιδιωτικού τομέα έγιναν κάποιες επι-
λογές, ένα τέτοιο έργο που μου έρχεται 
στο μυαλό ήταν ο Περιφερειακός Μηχα-
νισμός για την Κοινωνική Οικονομία που 
ήταν και η ΕΕΤΑΑ, πρόγραμμα όμως το 
οποίο δεν υλοποιείται από την πλευρά 
του Υπουργείου, με τις προδιαγραφές 
που έθετε το ίδιο. 

Δεν έχουμε κάποια άλλη σχέση με την 
ΕΕΤΑΑ, αν χρειαστεί βέβαια να συνερ-
γαστούμε σε κάποιο επίπεδο, θα συνερ-
γαστούμε, όπως είναι το πρόγραμμα με 
τους παιδικούς σταθμούς που το υλο-
ποιεί η ΕΕΤΑΑ και δεν έχει δυνατότητα 
η Περιφέρεια Αττικής να το υλοποιήσει 
μόνη της. Η ΕΕΤΑΑ άλλωστε είναι επιλο-
γή του Υπουργείου Εργασίας, δεν έχου-
με επιλέξει εμείς την ΕΕΤΑΑ ως εταίρο.

Συμπερασματικά εμείς προσθέτουμε 
ότι από το ρεπορτάζ που πραγματοποιή-
σαμε στην αρχή αυτής της προσπάθειας 
και πολύ πριν την σύσταση της Περιφε-

ρειακής Επιτροπής για το θέμα (28/8), 
η αίσθηση που πήραμε, (αν και ευχόμα-
στε να υλοποιηθούν όλα τα έργα και να 
αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των πολι-
τών), θα χρειαστούν ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα για να υλοποιηθούν. Στο μετα-
ξύ θα πρέπει βήμα προς βήμα να πραγ-
ματοποιούνται έλεγχοι για το που ποιοι 
και πως παίρνουν αναθέσεις και αξιο-
ποιούν κονδύλια! 

ΜΙΛΩΝΤΑΣ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ….

Προτεραιότητα δίνεται στην αντι-
πλημμυρική θωράκιση. 122.800.000€ 
( το 1/3 του προϋπολογισμού) θα πάνε 
στον σχεδιασμό αυτών των έργων.

Βασικό πρόβλημα της Αττικής απο-
τελούν οι αποχετεύσεις. 54.000.000€ 
θα κατευθυνθούν σε αυτόν τον τομέα.

Τα έργα διαχείρισης αποβλήτων θα 
χρηματοδοτηθούν τόσο από το νέο ΠΕΠ 
όσο κι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Τα 65 έργα για το Περιβάλλον/ ποιό-
τητα ζωής/ αστικές αναπλάσεις θα υπο-
λογίζονται στα 59.000.000€

300.000.000€ προορίζονται για την 
κοινωνική πολιτική και τα έργα κοινωνι-
κών υποδομών

Λιμενικά έργα, ύδρευσης και άρδευ-
σης (118 σύνολο) υπολογίζονται στα 
110.000.000€.

Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί το 
γεγονός πως για να ισορροπηθούν οι 
αδικίες, η Δ. Αττική θα λάβει πόρους 
138.000.000€ έναντι 8.000.000€ που 
προβλεπόταν στο παλαιό πρόγραμμα. ■

Κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας ενημερώνουμε ότι για τον Δήμο Μαρκοπούλου έχουν μέχρι 
σήμερα εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής τα ακόλουθα έργα:

Α. ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΑΞΕΙΣ

α/α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-

ΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Π/Υ ΚΑΕ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

1
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡ-
ΤΟ ΡΑΦΤΗ

05 ΔΤΕ ΑΝΑ-
ΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ
01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 350.000,00€ 9762.05.029

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – 
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8χλμ)

05 ΔΤΕ ΑΝΑ-
ΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ
01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 04 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 450.000,00€ 9781.05.014

ΣΥΝΟΛΟ: 800.000,00€

Β. ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

α/α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-

ΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Π/Υ ΚΑΕ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

05- Π.Ε. ΑΝΑ-
ΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ
01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΟ 1.000.000,00€ 9722.05.001

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   
2. ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ

4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΚΑΙ ΚΕΛ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)

05 ΔΤΕ ΑΝΑ-
ΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ
01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 22.000.000,00€ 9775.05.014

ΣΥΝΟΛΟ: 23.000.000,00€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΦΛΕΓΕΤΑΙ

Αθήνα 06/08/ 2015  
Αρ. Πρωτ 7913
Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη κ Γιάννη .Πανούση
Κοινοποίηση: 
1) Γραφείο Πρωθυπουργού
2) Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα Δούρου  
3)  Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών κα. 

Ερμιόνη Κυπριανίδου. 
Κύριε Υπουργέ, 
Σας αποστέλλουμε την καταγγελία του ΠΑΚΟΕ, σχε-

τικά με την πρόσφατη πυρκαγιά στον Υμηττό και την 
ολιγωρία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας, όπου χρειάζε-
ται και σας επισυνάπτουμε τα δημοσιεύματα σε σχέση 
με το θέμα, στο πρόσφατο τεύχος 71 της εφημερίδας 
μας ΟΙΚΟ-νομία σελ 4-5.

Εμείς έχουμε θέσει τα ερωτήματα μας όπου αρμό-
ζει και περιμένουμε απαντήσεις. Το θέμα είναι σοβαρό 
και γι΄ αυτό το λόγο θα απευθυνθούμε και στον Εισαγ-
γελέα προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση του 
Υμηττού και να αποδώσει ποινικές ευθύνες.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο  Αντιπρόεδρος

Θάνος Πετρογάννης
Πολ. Μηχανικός

Ο Γενικός Γραμματέας 
Κων/νος Σολδάτος

Ιατρός

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΚΟΕ
Το ΠΑΚΟΕ βλέποντας τον Υμηττό να ξανα- καίγε-

ται πρόσφατα και κατόπιν της ανυπαρξίας τόσων στοι-
χείων , αλλά και της χαρακτηριστικής δυσκαμψίας της 
κρατικής μηχανής ΑΠΑΙΤΕΙ για λογαριασμό του Ελληνι-
κού λαού να απαντηθούν ΑΜΕΣΑ τα εξής ερωτήματα:

1. ΠΟΤΕ και ΠΩΣ θα ενισχύσετε την πυροσβεστι-
κή υπηρεσία ώστε να υπάρξουν άμεσα αποτελέσμα-
τα, χωρίς να ζούμε στην Αττική τον εφιάλτη της κατα-
στροφής από τις πυρκαγιές;

2. Ποια βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα 
θα πάρετε για την αντιπυρική προστασία;

3. Πως θα καλύψετε τις ανάγκες μας σε τεχνικά 
μέσα, κυρίως επίγεια και εναέρια;

4. ΠΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ θα ανακοινώσετε τις συγκεκρι-
μένες εκτάσεις που κάηκαν και τις αναλογούσες  οικο-
νομικές και περιβαλλοντικές ζημιές; 

5. ΠΟΤΕ θα ανακοινώσετε τον προγραμματισμό 
για τις αναγκαίες υλικοτεχνικές υποδομές που απαι-
τούνται για την κάλυψη του επόμενου πενταετούς 
προγράμματος;

Αθήνα 06/08/2015 
Αρ. Πρωτ.: 7916 
Προς τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας
Κοινοποίηση: 
1) Γραφείο Πρωθυπουργού
2) Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα Δούρου  
3) Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. 
Γιάννη Βασιλείου
4) κ. Κων/νο Μπακογιάννη Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας

Κύριε Υπουργέ, 
Σας αποστέλλουμε μια σειρά θεμάτων που υποχρε-

ωτικά δεν θα πρέπει να ξεφύγουν  της προσοχής σας, 
αλλά και της άμεσης παρέμβασης σας.

ΤΟΞΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

1o ΘΕΜΑ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Η πρόσφατη πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλω-
σης της παράνομης εταιρείας «Γενικής Ανακύκλωσης 
Α.Ε» στον Ασπρόπυργο, γέμισε όχι μόνο με οργή, αλλά 
και με ανησυχία όχι μόνο τους περίοικους, αλλά και 
τους κατοίκους της Αττικής εν γένει, καθώς για αρκε-
τές μέρες καίγονταν υλικά τα οποία άφηναν στην 
ατμόσφαιρα πολύ επικίνδυνες για την δημόσια υγεία 
χημικές ουσίες.

Το τι κάηκε εκείνες τις ημέρες, και πόσο μεγάλες 
για την υγείας μας θα είναι οι επιπτώσεις, ακόμα δεν 
το γνωρίζουμε τελικά. Οι μετρήσεις και οι έρευνες διε-
ξάγονται ακόμα έτσι ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη 
εικόνα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΑΚΟΕ έχει ήδη 
κάνει λόγο και για μια δεύτερη «τοξική βόμβα» στην 
περιοχή. Πρόκειται για το εργοστάσιο της Εταιρείας 
Χούμας ΑΒΕΕ που δραστηριοποιείται στην ανακύκλω-
ση μπαταριών. Ας ελπίσουμε να εισακουστούμε αυτή 
τη φορά για να μην δούμε τα χειρότερα… 

Εμείς, σας επισυνάπτουμε σελίδες του πρόσφα-
του τεύχους της εφημερίδας μας (ΟΙΚΟ-νομία), που 
αφορούν στο θέμα, προκειμένου να έχετε μια πιο ολο-
κληρωμένη εικόνα

Ωστόσο το ΠΑΚΟΕ που εδώ και καιρό είχε κάνει 
λόγο για το παράνομο εργοστάσιο (που δεν πληρούσε 
με …εγκληματική «συνέπεια» κανένα μέτρο ασφαλείας, 
με την ανοχή της προηγούμενης κυβέρνησης)  κρού-
οντας τον κώδωνα του κινδύνου θέτει καίρια ερωτή-
ματα που χρήζουν άμεσης απάντησης:  

1. Γιατί δεν ελέγχθηκε από το Υπουργείο και την 
Περιφέρεια Αττικής η μονάδα αυτή για την λειτουρ-
γία της; 

2. Γιατί δεν πήρατε άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα 
για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, την προστασία 
της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλο-
ντος, αλλά και την αντιμετώπιση των βραχυ-μεσοπρό-

θεσμων επιπτώσεων;
3. Ποια απαραίτητα μέτρα, σχέδια και έλεγχοι θα 

ληφθούν για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας 
των εργαζομένων;

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της καταγραφής των 
βιομηχανικών εμπορικών αποβλήτων των συσκευασι-
ών (ΒΕΑΣ) για τα  υλικά που έχουν ολοκληρωτικά ή 
ένα μέρος τους καεί και εάν αυτά έχουν περιληφθεί 
στα αποτελέσματα δράσης της εταιρείας;

Περιμένουμε άμεσα την απάντηση σας

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ  
ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

2o ΘΕΜΑ: ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤA
Το πολύ σοβαρό θέμα των αυθαιρέτων, που απασχο-

λεί τουλάχιστο 20 χρόνια την χώρα και με έναν περί-
εργο τρόπο είτε «κουκουλώνεται», είτε «εμφανίζονται» 
ξαφνικά «πόρτες» και «παράθυρα» στο νόμο ευνοώ-
ντας τους παρανομούντες, θα πρέπει να λήξει ΕΔΩ! 

Ελπίζουμε ότι με τον νέο αυστηρό νόμο που τίθεται 
σε εφαρμογή θα πάψουν τα φαινόμενα αυθαίρετων 
κτιρίων στην καρδιά των δασών και βουνών!

Επισυνάπτουμε αντίστοιχες σελίδες του πρόσφα-
του τεύχους της εφημερίδας μας (ΟΙΚΟ-νομία) που 
αφορούν στο θέμα.

Το ΠΑΚΟΕ από την μία καταγγέλλει όλο αυτό το 
παράνομο κύκλωμα στα αυθαίρετα και από την άλλη 
προτείνει:   

1. Άμεση ενημέρωση των πολιτών ότι το θέμα των 
Αυθαιρέτων έκλεισε οριστικά. Δηλαδή εφεξής δεν θα 
μπορεί καν η Πολιτεία να εκδώσει Νόμους ρύθμισης 
αυθαιρέτων.  

2. Οποιοδήποτε αυθαίρετο έχει η πρόκειται να κτι-
σθεί θα κατεδαφίζεται χωρίς άλλη διαδικασία και ταυ-
τόχρονα θα πληρώνονται και τα αναλογούντα πρόστιμα.  

3. Έλεγχος και παρακολούθηση όλων των κατα-
σκευών κατά την περίοδο της κατασκευής αλλά και 
μετά κατά την περίοδο της λειτουργίας τους.

4. Ορισμός των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών 
των ιδιοκτητών, μηχανικών, δημοσίων υπηρεσιών, που 
εμπλέκονται στην κατασκευή.

5. Να μην επιτρέπεται στην Πολιτεία να θεσπίζει 
νόμους που ρυθμίζουν αυθαίρετες κατασκευές, ώστε 
η κόκκινη γραμμή της 28-7-2011 που προβλέπει ότι 
θα κατεδαφίζεται οποιαδήποτε αυθαίρετη κατασκευή 
μετά την ημερομηνία αυτή να ισχύει για πάντα και να 
μην μπορεί να τροποποιηθεί.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΣΤΗΝ ΑΥΛΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΣΗΞΕΙ  
Ο ΟΥΡΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ  
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

3o ΘΕΜΑ: ΑΥΛΙΔΑ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΕ ΧΑΡΑ-
ΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η Αυλίδα μια περιοχή με πλούσια πολιτισμική ιστο-
ρία και μέχρι πρόσφατα με αξιόλογο φυσικό κάλλος, 
κινδυνεύει να γίνει ακατάλληλη για διαμονή αν και έχει 
χαρακτηριστεί τουριστική! 

Ο λόγος οι βαριές βιομηχανίες που παράνομα φιλο-
ξενούνται στην περιοχή, δημιουργώντας ανήκεστη βλά-
βη στο περιβάλλον.

Το δισέλιδο που επισυνάπτουμε από το πρόσφατο 
τεύχος της εφημερίδας μας (ΟΙΚΟ-νομία) επιβεβαι-
ώνει του λόγου το αληθές.

Το κράτος θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του 
και να σταματήσει άμεσα το περιβαλλοντολογικό έγκλη-
μα που συντελείται στην περιοχή.  

Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ  
ΤΗΣ ΑΣΩΠΕΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

4o ΘΕΜΑ: ΑΣΩΠΟΣ – ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΤΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΩΠΕΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 
– ΧΟΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ.

Το έγκλημα στον Ασωπό συνεχίζεται χρόνια τώρα, 
ενώ οι κατά καιρούς «σωτήρες» του έχουν «φάει» 
αρκετά χρήματα!

Είναι καιρός το έγκλημα που συντελείται στον Ασω-
πό να σταματήσει. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει η πολι-
τική ηγεσία του τόπου να αναλάβει τις ευθύνες της και 
να προχωρήσει άμεσα σε δραστικά μέτρα.  Οι επισυνα-

πτόμενες σελίδες που ακολουθούν και αφορούν στο 
θέμα λύνουν τις όποιες απορίες, καθώς ξετυλίγουν το 
«κουβάρι» της υπόθεσης του Ασωπού από την αρχή.

Σας παρακαλούμε να ασχοληθείτε με το θέμα άμε-
σα, καθώς οι οικολογικές επιπτώσεις στην περιοχή είναι 
ήδη καταστροφικές

Επισυνάπτουμε τα αντίστοιχα δημοσιεύματα.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο  Αντιπρόεδρος

Θάνος Πετρογάννης
Πολ. Μηχανικός

Ο Γενικός Γραμματέας 
Κων/νος Σολδάτος

Ιατρός

Αθήνα 06/08/2015                                     
Αρ. Πρωτ: 7917
Προς τον κύριο 
Βαγγέλη Αποστόλου Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Κοινοποίηση:
1) Γραφείο Πρωθυπουργού
2) Εισαγγελία Καταναλωτή
Κύριε Υπουργέ, 

Σας αποστέλλουμε δυο θέματα που άπτονται του 
τομέα ενδιαφέροντος σας και «ζητούν» άμεσες λύσεις.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
1ο ΘΕΜΑ: Εισαγωγή συμπυκνωμένου γάλα-

κτος. Διαμαρτύρονται οι Έλληνες Παραγωγοί!
Η χώρα μας, ως γνωστόν, χρειάζεται 600.000 

τόνους φρέσκου γάλακτος για κατανάλωση. Το 60% 
το παράγει και το 40% το εισάγει.

Πριν από 11 χρόνια δεν υπήρχε πρόβλημα επάρκειας 
διότι υπήρχαν περί τις 8.500 μεγάλες εκμεταλλεύσεις. 

Τότε δημιουργήθηκε και το γνωστό «καρτέλ» του 
γάλακτος, το οποίο υφίσταται μέχρι σήμερα!

Η κυβέρνηση προεκλογικά δήλωνε ότι θα διέλυε το 
«καρτέλ» το οποίο ζει και βασιλεύει ακόμα! 

Οι νέοι παραγωγοί έχουν την λύση στο πρόβλημα 
μέσω των συμπράξεων, αλλά χρειάζονται την στήρι-
ξη του υπουργείου. 

Οι εισαγωγές συμπυκνωμένου γάλακτος και οι παρά-
νομες, ανεξέλεγκτες ελληνοποιήσεις στο γάλα έχουν 
σπάσει όλα τα ρεκόρ, ωθώντας στην απόγνωση τους 
Έλληνες παραγωγούς που αναγκάζονται να πετάξουν 
στο δρόμο το γάλα που παράγουν»!

Το υπουργείο θα πρέπει να παρέμβει άμεσα για να 
λύσει το θέμα και να πάρει άμεσα μέτρα.

Το ΠΑΚΟΕ περιμένει την απάντηση σας και σας 
καλεί να «σκύψετε» πάνω από το θέμα για να μην εξα-
φανιστούν τελικά οι Έλληνες παραγωγοί!

Αθήνα 06/08/2015 Αρ. Πρωτ: 7917
Προς τον κύριο Στάθη Τσοτσορό, Πρόεδρος Δ.Σ ΕΛΠΕ
Κύριε Πρόεδρε,

Μετά τη συζήτηση που είχαμε και την εκφρασμένη επιθυμία σας για συνεργασία, σας στέλνουμε πίνακες 
των τελικών αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με άλλες τέσσερεις ΜΚΟ 
από την Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, και το ΕΜΠ με στόχο την αποτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
ζημιών, από τις εκπομπές αερίων ρύπων που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε ενεργειακούς σταθμούς.

Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από τις 8/2/2014 έως 30 Ιουνίου 2015, για κάθε εποχή και για 
15 συνεχείς ημέρες αυτών. 

Οι τιμές που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι οι ελάχιστες και μέγιστες που παρατηρήθηκαν 
σε όλες τις περιόδους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

PM10 (μg)/m3 PM2,5 (μg)/m3 S02 (μg)/m3 NOX(μg)/m3

Ασπρόπυργος 140-315 51-176 25-204 40-202

Μάνδρα 56-294 61-302 76-299 75-191

Πτολεμαΐδα 51-316 53- 191 52-231 50-146

Φλώρινα 65-350 65-240 46-219 46-171

Αμύνταιο 58-276 60-178 69-317 38-154

Μεγαλόπολη 60-217 50-261 64-191 41-162

Αυτή η έρευνα παρουσιάστηκε τον Ιούνιο στη Ζυρίχη και τα τελικά της αποτελέσματα- η έρευνα συνεχίζεται 
μέχρι τέλος του 2015- θα παρουσιαστούν σε ειδική ημερίδα στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2016.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ
 Ο Πρόεδρος Ο  Αντιπρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 Παναγιώτης Χριστοδουλάκης Θάνος Πετρογάννης Κων/νος Σολδάτος
 Πανεπιστημιακός Πολ. Μηχανικός Ιατρός
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΝΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

2ο ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
-ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η πληροφορία για τις παρτίδες, επικίνδυνου για 
την υγεία, νοθευμένου ελαιόλαδου στην ελληνική 
αγορά, δυστυχώς δεν είναι πρωτόγνωρη!

Το γεγονός ότι «επώνυμα» δήθεν «παρθένα» ή 
«έξτρα παρθένα» ελαιόλαδα αποδεικνύονται όχι 
μόνο ψεύτικα ως προς τον χαρακτηρισμό, αλλά και 
επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών, αποτε-
λεί πλέον θέμα «ρουτίνας». 

Δυστυχώς αυτά τα λάδια φιγουράρουν σε αρκετές 
των περιπτώσεων στα ράφια ακόμα και επώνυμων 
αλυσίδων σούπερ μάρκετ ή ακόμα χειρότερα και σε 
επιλεγμένα καταστήματα ειδών υγιεινής διατροφής!

Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει ΑΣΥΔΟΣΙΑ στο κομ-
μάτι των ελέγχων και ο καθένας τελικά μπορεί να 
γράψει εξω από μια συσκευασία ελαιόλαδου ότι θέλει!

Οι αιφνίδιοι έλεγχοι του ΕΦΕΤ μετά από συγκε-
κριμένες καταγγελίες δεν είναι σε θέση να αλλάξουν 
την εικόνα του χάους που επικρατεί στον τομέα της 
παραγωγής- φύλαξης αλλά και διακίνησης του υγρού 
χρυσού της χώρας μας!

Οι καταναλωτές είναι έρμαια αυτής της κατά-
στασης και δυστυχώς απολύτως ανυπεράσπιστοι, 
καθώς πέρα από ένα ή δυο τυπικά πράγματα που 
θα πρέπει να προσέξουν, δεν μπορούν να «θωρακι-
στούν» έναντι της απάτης η οποία είναι και επιζήμια 
για την υγεία τους!

Το υπουργείο θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα 
και να τιμωρήσει υποδειγματικά τους καιροσκόπους! 

Τα μέτρα που θα πάρετε, θα πρέπει να τα κοι-
νοποιήσετε και στον κόσμο, έτσι ώστε να πάψουν 
τα «κρούσματα»!

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τις 
επόμενες κινήσεις σας πάνω στο θέμα. 

Επισυνάπτουμε από το πρόσφατο τεύχος της 
εφημερίδας μας (ΟΙΚΟ-νομία), τις αντίστοιχες σελί-
δες που αφορούν στα θέματα, προς ενημέρωση σας.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο  Αντιπρόεδρος

Θάνος Πετρογάννης
Πολ. Μηχανικός

Ο Γενικός Γραμματέας 
Κων/νος Σολδάτος

Ιατρός

ΣΥΝΕΧΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΣΕ ΑΣΩΠΟ  ΚΑΙ ΩΡΩΠΟ - 
Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ
Αθήνα 06/08/2015        
Αρ. Πρωτ.: 792
Προς:  
1)  Αντιπεριφεριάρχη Ανατολικού Τομέα Αττικής κ. 

Πέτρο Φιλίππου
2) Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα Δούρου   
3) κ. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος

Κοινοποίηση:
Γραφείο Πρωθυπουργού

ΘΕΜΑ: Επισύναψη θεμάτων από το πρόσφα-
το τεύχος της εφημερίδας μας (ΟΙΚΟ-νομία), 
που αφορούν τους τομείς ευθύνης σας και 
χρήζουν άμεσης εξέτασης, ενημέρωσης, έρευ-
νας και κοινοποίησης αποφάσεων –πορισμά-
των στους πολίτες.

Χαρακτηριστικά  παραδείγματα από τα θέματα 
που παραθέτουμε είναι:  ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ που συντηρείται με την ολέθρια για 
την περιοχή αδιαφορία των βιομηχάνων, της Περιφέ-
ρειας, και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Την ληστρικά 
παράνομη συμπεριφορά της ΕΥΔΑΠ σε Δήμους όπως 
ο Ωρωπός που χρεώνει τους κατοίκους δίχως λόγο- 
το έργο των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για την «ολο-
κλήρωση δικτύου ύδρευσης οικισμού και παραλίας 
Μαρκοπούλου Ωρωπού» που ενώ παραλήφθηκε και 
πληρώθηκε δεν λειτουργεί. Σκάνδαλα με αυτοδίκαι-
ες παραλαβές έργων που ποτέ δεν τελεσφόρησαν 
ενώ οι επιτήδειοι έπαιρναν τα χρήματα, (στο σκάν-
δαλο εμπλέκονται πρώην δήμαρχοι και διευθυντές 
τεχνικών υπηρεσιών). 

Και πολλά άλλα θέματα που αφορούν την 
κοινωνία και απαιτούν εξηγήσεις και στη συνέ-
χεια λύσεις, έτσι ώστε κάποτε να έρθει η πολυ-
πόθητη «αλλαγή» στο βιωματικό τοπίο της καθη-
μερινότητας αυτού του τόπου!  

Συνημμένο το τεύχος Ιουνίου- Ιουλίου 2015 το 
ένθετο ΑΝΙΣΩΡΩΠΙΕΣ.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνερ-
γασία.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο  Αντιπρόεδρος

Θάνος Πετρογάννης
Πολ. Μηχανικός

Ο Γενικός Γραμματέας 
Κων/νος Σολδάτος

Ιατρός 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 
ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ
Αθήνα 06/08/ 2015 
Αρ. Πρωτ 7921

Προς τον κύριο Γεώργιο Σταθάκη 
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού 
 
Κοινοποίηση: 
1) Γραφείο Πρωθυπουργού
2)  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο
3) κο. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος 
 
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑ-
ΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥ-
ΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Κύριε Υπουργέ, 

Τα θέματα που παραθέτουμε πρωτίστως ενδια-
φέρουν τον Ελληνικό Λαό, γι΄ αυτό και οι οποίες 
απαντήσεις, αποφάσεις, έρευνες  σας θα πρέπει να 
ανακοινωθούν  άμεσα και με σαφήνεια.

Χαρακτηριστικά  παραδείγματα από τα θέματα 
που παραθέτουμε είναι ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και η αδράνεια της ανα-
πληρώτριας υπουργού κας. Ράνιας Αντωνοπούλου 
γύρω από το θέμα. Το «Πρελούδιο» φοροδιαφυγής 
σε δεκάδες υποθέσεις που εντόπισε ο ΣΔΟΕ. 

Ο «χορός» εκατομμυρίων στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης που αποκαλύφθηκε στην υπόθεση 
του ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά και η επερώτηση του βουλευ-
τού Στάθη Παναγούλη, σχετικά με την παραπληρο-
φόρηση μερίδας του τύπου σχετικά με το δημοψή-
φισμα. Οι μεγάλες απάτες της Ελληνικής Εταιρείας 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), η οποία συνεχί-
ζει να λειτουργεί ανενόχλητη, αλλά και οι Πίνακες 
της Διαπλοκής που παρουσιάζουν όλους εκείνους 
που έφαγαν χρήματα εις βάρος της πολυπληθούς και 
παντελώς αδύναμης τάξης των ανέργων!

Φυσικά στο συγκεκριμένο ένθετο που σας επισυ-
νάπτουμε μπορείτε να διαβάσετε και την Διακήρυξη 
Κοινωνικής Αντίστασης που καλεί άμεσα την κοινω-
νία σε συμπόρευση για την πάταξη της διαπλοκής, 
για την αλληλεγγύη και την προστασία των αδύνα-
μων στρωμάτων.  

Ευελπιστούμε στην συνεργασία σας, διότι μόνο 
με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει ελπίδα αλλαγής αυτού 
του κράτους, το οποίο θα πρέπει πρώτα να «καθα-
ρίσει» εσωτερικά και στη συνέχεια να συστήσει την 
στρατηγική της εξωτερικής του πολιτικής, έτσι ώστε 
ΚΑΠΟΤΕ να πάψει να χρειάζεται ξένους κηδεμόνες! 

Επισυνάπτουμε από το τεύχος της εφημερίδας 
μας (ΟΙΚΟ-νομία), Ιούνιος- Ιούλιος 2015, το ένθετο 
«ΣΑΠΙΟ ΚΡΑΤΟΣ» με τα αντίστοιχα θέματα.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο  Αντιπρόεδρος

Θάνος Πετρογάννης
Πολ. Μηχανικός

Ο Γενικός Γραμματέας 
Κων/νος Σολδάτος

Ιατρός


