
Δεν μπορεί να υπάρχει α λα καρτ κυβερ-
νητική πλειοψηφία μια φορά με τους μεν 
μια φορά με τους δε. 

Δεν μπορεί ένα κόμμα που ασκεί κυβερ-
νητική εξουσία να λειτουργεί και στην 
κυβέρνηση με παράλληλα κέντρα εξουσίας, 
γιατί κάτι τέτοιο είναι αναποτελεσματικό.

Όταν πάρεις απόφαση να κυβερνήσεις 
τον τόπο πρέπει να τον κυβερνήσεις. Τίθεται 
θέμα στοιχειώδους αποτελεσματικότητας. 
Θα πρέπει οι συλλογικές αποφάσεις να 
τηρούνται από όλους τους βουλευτές, 
ειδάλλως οι βουλευτές που έχουν διαφο-
ρετική άποψη να παραδίδουν την έδρα 
τους στον επόμενο.

Αναμφίβολα υπάρχει διαφορά στρατη-
γικής, την οποία σέβομαι, δεν λειτουργώ 
με κουλτούρα αρχηγισμού. 

Ζητώ να πάμε σε συντεταγμένη διαδι-
κασία και αφού αποφασίσουμε να συνεχί-
σουμε είναι σουρεαλιστικό να λες ότι εγώ 
καταψηφίζω προτάσεις της κυβέρνησης, 
αλλά τη στηρίζω.

Με εκπλήσσει η στάση ορισμένων συντρόφων που ενώ 
μοιραζόμασταν την ίδια αγωνία, «να μην κλείσει μια τράπεζα», 
μετά τη διαπραγμάτευση, αφού εξασφαλίσθηκε ότι «δεν θα 

κλείσει», είπαν ότι «εσύ μπορείς να ψηφίζεις» 
και "εμείς θα κρατήσουμε την ιδεολογική 
καθαρότητα».

Θα περίμενα από τους διαφωνούντες να 
εκφράσουν τη διαφορετική τους εκτίμηση 
και τη διαφωνία τους, αλλά να στηρίξουν 
την κυβέρνηση μέχρι να υπάρξει η συμφω-
νία και μετά να ζητήσουν να συζητηθεί ο 
επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής του 
κόμματος.

Θα περίμενα από συντρόφους να διαχει-
ριστούν διαφορετικά μια κατάσταση κρίσης 
και μια σκληρή πραγματικότητα. Αν πιστεύουν 
ότι υπήρχε εναλλακτικό απελευθερωτικό 
σχέδιο που δεν το ακολουθήσαμε να βγουν 
να εξηγήσουν ποιο είναι το σχέδιο αυτό. 

Αν υπάρχει άλλη γραμμή να το κουβε-
ντιάσουμε «όχι» σε διακρίσεις ανάμεσα σε 
«αποστάτες και συνεπείς». 

«Έχουμε μια βόμβα στα χέρια και δεν 
υπάρχει στοιχειώδης ένδειξη συντροφικής 
αλληλεγγύης. Η στάση που τηρείται από 

μερίδα στελεχών είναι στο πλαίσιο αποφάσεων που είχαν ληφθεί 
από πριν, κάνοντας λόγο για αποφάσεις ρήξης.

Εγώ  ο ίδιος ως πρόεδρος είμαι εγγυτής της ενότητας, αλλά, 
εκβιασμένη ενότητα δεν υπάρχει.
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Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΜΟΓΙΑΣ ΣΕΛ. 6-7
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ΣΥΝΕΧΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ Ο ΑΣΩΠΟΣ 
ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ, Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ Α∆ΙΑΦΟΡΟΥΝ

ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ 
4,5 ΕΚΑΤ. ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥ∆ΑΠ ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ

ΣΕΛ. 5 ΣΕΛ. 2-4

ΣΕΛ. 10-13
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ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ
►  Μας προστατεύουν από τον ήλιο 

ή είναι επικίνδυνα; 
►  Πως επιλέγουµε αντηλιακά προϊόντα; 
►  Τι πρέπει να προσέχουµε; ΣΕΛ. 10-13

ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΣΕΛ. 7-9ΣΕΛ. 7-9

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ 
ΤΑ ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΑ

ΨΕΥ∆ΟΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ 
ΧΡΩΜΙΟ ΣΕ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

ΣΕΛ. 3-6

ΓΥΑΛΙΑ 
ΗΛΙΟΥ...
ΟΡΑΣΗ...
ΟΧΙ ΣΤΥΛ

ΣΕΛ. 14-15

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ  
ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

 Σελ. 3

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ.

ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ 

Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ  Σελ. 12-14

3 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ
Σελ. 3

Σελ. 3-5

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

ΑΙΣΧΟΣ & ΝΤΡΟΠΗ 
50% και πάνω 
η συμμετοχή 
των ασφαλισμένων 
στα φάρμακα 

ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ
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Αυτό ακούγεται από την αντιπολίτευση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) 
ότι, από τις 25 Ιανουαρίου που ο λαός μας  
καταψήφισε εμείς πληρώσαμε.
Δεν έχουν εξηγήσει, ουδέποτε όμως όλοι αυτοί που 
ταυτίζονται με αυτή τη λογική, τι εννοούν.
Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι όλα τα λάθη, οι 
παραλήψεις και οι διαπλοκές των κυβερνήσεων 
από το 2000 έως σήμερα, δεν ξεπλένονται σαν την 
κολυμβήθρα του Συλωάμ με ένα «εμείς πληρώσαμε».
Γιατί αλίμονο εάν με μια καταψήφιση κομματικών 
βουλευτών, να πιστέψει ο Έλληνας ότι δεν έχει 
συμβεί απολύτως τίποτε.

Όλοι οι υπεύθυνοι των κυβερνήσεων που 
πέρασαν από το 2000 να απολογηθούν και να 
καταδικαστούν, μια για πάντα, στη συνείδηση και 
όχι μόνο του Ελληνικού λαού.
Εμείς πιστεύουμε ότι οι επιτροπές που άνοιξαν 
στην βουλή, δεν πρέπει μόνο να βγάλουν- εάν το 
βγάλουν – ένα πόρισμα που θα μπει σε κάποιο 
συρτάρι και θα πηγαίνει από γραφείο σε γραφείο, 
αλλά πρέπει άμεσα να καταλογιστούν ποινικές 
και αστικές ευθύνες και να ισχύσει επιτέλους το 
προεκλογικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ «ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ 
ΚΛΕΜΕΝΑ». Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Θάνος Πετρογιάννης (Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνος Σολδάτος (Γενικός Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Eιδική Γραμματέας) 
Μαρία Στιλπνοπούλου (Μέλος) 
Νομικοί Σύμβουλοι: 
Νίκος Κωνσταντόπουλος,
Περικλής Σταυριανάκης, 
Δημήτρης Φιλιπόπουλος

Επιμέλεια ύλης: 
Σοφία Ιερεμία - Θάνος Πετρογιάννης
Τεχνική επιμέλεια: 
Στέφανος Γούζατης 
Γραφεία: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28  
10683 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙA ΘΡΑΚΗΣ: 
Νίκος Πουρτσίδης, Κουλόγλου 19, Κομοτηνή
Βαγγέλης Βασιλειάδης, Βενιζέλου 21-23, Ξάνθη

Τηλέφωνα: 210 8100804 – 805,  
210 8101609, 210 7230505
Fax: 210 7230505
Email: pakoe@pakoe.gr - pakoe@tee.gr, 
kekpakoe@pakoe.gr, 
oikosystima@pakoe.gr, lab@pakoe.gr
Website: www.pakoe.gr
Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40 €
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100 €

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

36 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 250.380 επισκέψεις το πρώτο 7μηνο

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979.
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλήματα 
που δημιουργεί η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανά-
πτυξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο 
αδέσμευτο δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντάς του 
το όνομα ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 
Ερευνών).
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.
Οι δικές μας μετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτοσέλιδα 
του αθηναϊκού Τύπου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή επιλέξαμε 
να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια τα δικά 
μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπαραθέτουμε 
στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστοτε κυβερ-
νητικής κομματικής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός 
οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους 
έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.
 

36 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλήματα 
κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα περιορι-
στούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρισης δασών, 
απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμογές εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε τη φωνή μας απέναντι 
σε κάθε είδους ανομία. Και μέσα από την εφημερίδα 
μας και μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και μέσα 
από δελτία Τύπου και μέσα από ραδιοφωνικές ή 
τηλεοπτικές εκπομπές.

 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 
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Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0805,
210 810 1609

Εμείς… πληρώσαμεedi to 
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1600
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ΕΝΟΧΑ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!

Η δικαιοσύνη έριξε φως σε άλλη μια κομπίνα της δημόσιας ζωής, μετά από 6 μήνες έρευνας! 

Πρόκειται για την ιστορία της πώλησης 28 
ακινήτων του δημοσίου σε ιδιώτες σε τιμές 
ευκαιρίας, εξαιτίας της οποίας ζημιώθηκε το 
ελληνικό δημόσιο κατά 600.000.000 ευρω. 

Μια ιστορία τραγελαφική όπου οι υπεύθυνοι 
πλέον βρίσκονται κάτω από τον μεγεθυντικό φακό της 
δικαιοσύνης. Άνθρωποι που προσέφεραν διευκολύνσεις 
με το αζημίωτο φυσικά!

Για την πώληση 28 ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου 
στο πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων που ολοκληρώθηκαν 
μέσα στο 2014, η Εισαγγελία Διαφθοράς άσκησε ποινικές 
διώξεις, κρίνοντας ότι η τιμή πώλησής τους δεν ήταν 
σε κάθε περίπτωση συμφέρουσα και επιπλέον υπήρξαν 
παραβάσεις από ορισμένα μέλη του Ταμείου Αξιοποί-
ησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Η 
Εισαγγελία Διαφθοράς με επικεφαλής την Ελένη Ράι-
κου διενήργησε έρευνα μετά από καταγγελίες ιδιωτών 
(δικηγόρων του Πειραιά) και προχώρησε στη σύνταξη 
πορίσματος με κατάληξη την άσκηση ποινικών διώξεων 
για απιστία σε βαθμό κακουργήματος κατά των εμπει-
ρογνωμόνων που εισηγήθηκαν τις τιμές της πώλησης 
και για υπεξαίρεση επίσης σε βαθμό κακουργήματος για 
τρία μέλη του ΤΑΙΠΕΔ. 

Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του Ταμείου Κων/
νο Μανιατόπουλο, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο 
Γιάννη Εμίρη και τον πρώην εντεταλμένο σύμβουλο 
Ανδρέα Ταπραντζή.

Η δίωξη για τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ, αφορά, όπως 
αναφέρεται στο εισαγγελικό πόρισμα, στο ότι δεν κατα-
βάλλονταν οι τόκοι που αναλογούσαν στο κεφάλαιο 
του τιμήματος της πώλησης αυθημερόν, αλλά στο τέλος 
της προθεσμίας που θέτει ο νόμος, με αποτέλεσμα να 
υπάρξουν περί τις 100.000 ευρώ απώλεια στα έσοδα 
του Δημοσίου. Να σημειωθεί ότι τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ 
που αποφάσισαν τις εν λόγω πωλήσεις δεν διώκονται 
για απιστία, καθώς ο καταστατικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ 
το απαγορεύει, όταν οι όποιες εκποιήσεις περιουσιακών 
στοιχείων έχουν τύχει της έγκρισης του επιστημονικού 

συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και επίσης τον έλεγχο νομι-
μότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προϋποθέσεις που 
ίσχυσαν εν προκειμένω για το σύνολο της πώλησης 
των 28 ακινήτων.

Για τον λόγο αυτό η δίωξη πλήττει μόνον τους εμπει-
ρογνώμονες, ενώ το σύνολο της ζημίας για το Δημόσιο, 
υπολογίζεται από τους εισαγγελείς περί τα 580 με 600 
εκατ. ευρώ σχετικά με τις τιμές πώλησης των ακινήτων.

Η έρευνα που κράτησε περί τους έξι μήνες διενεργή-
θηκε από τους επίκουρους εισαγγελείς διαφθοράς Ιωάννη 
Σέβη και Αγγελική Τριανταφύλλου, με την επίβλεψη της 
κ. Ελένης Ράικου, ενώ χωριστά ερευνήθηκε η εκποίηση 

ακινήτου ιδιοκτησίας του Δημοσίου για τη δημιουργία 
γνωστού εμπορικού κέντρου στη λεωφόρο Κηφισίας.

Για την εν λόγω υπόθεση η δίωξη ασκήθηκε μόνον 
για τη μη έγκαιρη καταβολή των τόκων από τα υπόχρεα 
μέλη του ΤΑΙΠΕΔ για υπεξαίρεση, ενώ για την ουσία 
της πώλησης η έρευνα είναι ανοικτή. Σε ό,τι αφορά την 
υπεξαίρεση, το ποσό της ζημίας του Δημοσίου υπολογί-
ζεται από τους εισαγγελείς σε 360.000 ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εισαγγελικό πόρισμα 
που αριθμεί 200 σελίδες, όπου αξιολογείται η ευθύνη 
των εμπειρογνωμόνων, επισημαίνοντας ότι είχαν τις 
ειδικές γνώσεις και την ικανότητα να εισηγηθούν την 
τροποποίηση των όρων της συναλλαγής, εν τούτοις, 
όπως αναφέρεται, ομόφωνα γνωμοδότησαν προς το 
διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ότι η διαδικασία που 
τηρήθηκε ήταν επωφελής, ενώ αποδείχθηκε ασύμφορη 
και απειλούσε ζημία του ελληνικού Δημοσίου ανερχόμενη 
σε τουλάχιστον 580 εκατ. ευρώ.

Κατά τα άλλα, στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρονται 
περιπτώσεις όπου εντοπίζεται υποτίμηση της εύλογης 
αξίας των ακινήτων με αποτέλεσμα να εισπράττεται 
μικρότερο τίμημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις σημειώνονται 
διαδικασίες όπου δεν εκτιμήθηκε σωστά η αξία γης ή σε 
άλλες δεν υπήρξε ακριβής εκτίμηση για τη μελλοντική 
τους υπεραξία. Μετά το τέλος της εισαγγελικής έρευνας 
η υπόθεση ανατέθηκε στον ειδικό ανακριτή διαφθοράς 
Κων. Σαργιώτη.

Στελέχη που διώκονται αναφέρουν ότι δεν τους έχει 
κοινοποιηθεί το πόρισμα. Οι ίδιοι ενημερώθηκαν διά του 
Τύπου για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και σημειώνουν 
ότι η αποτίμηση έγινε από ανεξάρτητους εκτιμητές οι 
οποίοι προσλήφθηκαν ύστερα από διαγωνισμό. Τέλος, 
σε ό,τι αφορά τη δίωξη για την υπεξαίρεση των τόκων, 
η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ απέδιδε τις εισπράξεις νομίμως 
στο Δημόσιο. Ο νόμος προέβλεπε εντός 10 ημερών και 
η επιλογή του ήταν τα χρήματα ν’ αποδίδονται τη 10η 
ημέρα. Εξάλλου, το ΤΑΙΠΕΔ είναι μια 100% κρατική 
εταιρεία.

 Ο Νόμος του Γεωργιάδη έδωσε την τελευταία βολή. Πότε 
θα αλλάξει ο αντιλαϊκός αυτός Νόμος; 

Οι συνθήκες της καθημερινότητας δυσκολεύουν, ειδικά 
για τους μεγαλύτερους σε ηλικία όπου ο φαρμακοποιός ή 
ο γιατρός αποτελούν σε κάποιες περιπτώσεις αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινότητας τους. 

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που υπάρχουν πολλές καταγγελίες  
για την επιβάρυνση της συμμετοχής των ασφαλισμένων και 
ιδιαίτερα του δημοσίου, στα φάρμακα κατά 25% μέχρι όσο πάει.. 

Δηλαδή με βάση την συνταγή που έχει στα χέρια του ο 
ασφαλισμένος από τον γιατρό αναγράφεται η συμμετοχή του 
ασφαλισμένου σε ποσοστό 25%,και βάλε, ο φαρμακοποιός 
όμως εισπράττει το 50%και βάλε της αξίας του φαρμάκου; 

Άραγε μέσα σε ποια τσέπη πάει το 25% που καμιά φορά 
γίνεται και 50 ή και 70%; 

Φαρμακοποιοί: Δεν βάζουμε ούτε ένα ευρώ στην τσέπη!
Οι φαρμακοποιοί εξανίστανται και μας λένε ότι δεν κερ-

δίζουν ούτε ευρώ καθώς ο νόμος που διέπει τα φάρμακα έχει 
αλλάξει εδώ και 3 χρόνια από τον πρώην υπουργό υγείας 
‘Άδωνη Γεωργιάδη ο οποίος ουσιαστικά «απελευθέρωσε» 

το ύψος της εισφοράς του ασφαλισμένου. Άλλη η εισφορά 
στα γεννόσιμα, άλλη στα πρωτότυπα φάρμακα, άλλη για 
την πάθηση «τάδε», άλλη για την πάθηση «δείνα» και όπως 
σπεύδουν να μας ενημερώσουν οι φαρμακοποιοί το σύστημα 
ενημερώνεται άμεσα και ηλεκτρονικά οπότε αυτό καθορίζει την 
τιμή απευθείας από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Ηλεκτρονικής Ασφάλισης).

Ο Κωνσταντίνος Λουράντος Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φαρμακοποιών θα μας πει: «Το μέτρο της συμμετοχής 
των ασφαλισμένων είναι αντικοινωνικό και άδικο. Δεν μπορεί 
οι ασφαλισμένοι , να πληρώνουν έως και 70% της αξίας των 
φαρμάκων σε μια χώρα που βιοτικό και το οικονομικό επίπεδο 
μειώνεται συνεχώς. Δεν μπορεί ο συνταξιούχος των 400 ευρώ 
να πληρώνει 150 και 200 ευρώ για την συμμετοχή στα φάρ-
μακα που υποτίθεται ως τα καλύπτει η κοινωνική ασφάλιση.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για ανθρωπιστική κρίση που 
προφανώς προκάλεσαν οι προκάτοχοι του,  αλλά με την 
ανυπαρξία δράσεων την επιδεινώνει.» 

Εμείς απευθυνθήκαμε και στο νυν Υπουργό Υγείας, 
κ. Κουρουπλή  λέγοντας ότι: 

Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για την επιβάρυνση της 
συμμετοχής των ασφαλισμένων και ιδιαίτερα του δημοσίου, 
στα φάρμακα κατά 25%. 

Δηλαδή με βάση την συνταγή που έχει στα χέρια του ο 
ασφαλισμένος από τον γιατρό αναγράφεται η συμμετοχή 
του ασφαλισμένου σε ποσοστό 25%, ο φαρμακοποιός όμως 
εισπράττει το 50% της αξίας του φαρμάκου. 

Θα θέλαμε να μας απαντήσετε γραπτά ποιος καρπώνεται 
τη διαφορά του  25% από την αναγραφόμενη συμμετοχη 
στη συνταγή, η οποία αποτελεί δημόσιο έγγραφο και νόμο 
του κράτους. 

Οι στιγμές που περνάμε είναι δύσκολες και ο κόσμος 
πιέζεται. Πως σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση; 
Παρακαλούμε να μας απαντήσετε άμεσα.

Απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής.
Εμείς θέλοντας να «ανοίξουμε» το τόσο σοβαρό θέμα 

της εισφοράς των ασφαλισμένων στα φάρμακα, θα 
επανέλθουμε και στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας, 
όπου εκεί πλέον οι επαΐοντες πρώην και νυν θα κληθούν 
να πάρουν θέση για το θέμα! 

Αίσχος: 50% και πάνω η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα 
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Π Α Κ Ο Ε

ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ 
ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
ΣΤΗΝ 
ΚΥΨΕΛΗ

 Σελ. 14

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ:
Ο ΠΛΕΟΝ 

ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΑΣ

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΑ «Ε»

ΧΑΝΩ ΒΑΡΟΣ
ΚΕΡ∆ΙΖΩ ΖΩΗ

Ένα πρόγραµµα 
που υπόσχεται!!!

 Σελ. 10

 Σελ. 11

 Σελ. 12-13

 Σελ. 49

ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ 

ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΛΑ 
ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ

 Σελ. 21

ΕΓKΛΗΜΑΤΙΚΟ 
ΤΟ ΤΑΙΠΕ∆

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ

Η Υλίκη 
εκπέµπει SOS 

ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΙ 
ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΝΕΡΑ 
ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΣΙΜΑ

 Σελ. 8

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
ΞΕΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ ...ΟΛΑ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ 
ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Το ΠΑΚΟΕ είχε καταγγείλει πριν ένα χρόνο το 
ΤΑΙΠΕΔ.
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Η 
φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή 
ανάμεσα στο νεκροταφείο Βύρω-
να και τη λεωφόρο Κατεχάκη 
και στη συνέχεια επεκτάθηκε 
με ταχύτατους ρυθμούς εξαι-

τίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν 
με αποτέλεσμα οι φλόγες να φτάσουν 
σε κατοικημένες περιοχές του Καρέα, 
της Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης.  
Μάλιστα ο καπνός κάλυψε τη μισή Αττική.

Κάτοικος της περιοχής καταγγέλλει 
ότι ακούστηκαν εκρήξεις λίγο πριν 
ξεσπάσει η φωτιά. Υπάρχουν όμως και 
άλλες καταγγελίες για οργανωμένο σχέδιο 
εμπρησμού. Τα παρακάτω στοιχεία 
ενισχύουν τον ισχυρισμό!

Κανένας από τους «επαϊοντες» δεν 
έδωσε σημασία στα ανησυχητικά σημάδια!

Τον Απρίλιο  μήνα έχουν καταγραφεί 
τρεις επιθέσεις σε παρατηρητήρια πάνω 
στο βουνό, τα οποία καλύπτουν την έκτα-
ση από τα Γλυκά Νερά μέχρι τον Καρέα. 
Θεωρούνται υψίστης σημασίας, καθώς 

η καταστροφή τους αφήνει ευάλωτο τον 
Υμηττό, αφού, σε τυχόν πυρκαγιά, δεν θα 
υπάρξει γρήγορη ανταπόκριση. Μάλιστα, 
για το θέμα  πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 
υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προ-
στασίας, κ. Αναστάσιο Μαυρόπουλο, ώστε 
να ληφθούν μέτρα.

Ωστόσο, το δεύτερο χτύπημα των αγνώ-
στων, μία εβδομάδα μετά και σε διαφορετικό 
παρατηρητήριο χτύπησε καμπανάκι στο 
επιτελείο των εμπλεκόμενων φορέων 
δασοπροστασίας.

 Στις 27 Απριλίου, κατά την πρωινή 
περιπολία εντοπίστηκε σπασμένο το εν 
λόγω παρατηρητήριο και διαπιστώθηκε 
ότι άγνωστοι είχαν δέσει συρματό-
σχοινα στις ξύλινες κολόνες και στη 
συνέχεια επιχείρησαν με αυτοκίνητο να 
κατεδαφίσουν τον ξύλινο πύργο. Τελικά, 
οι δράστες δεν τα κατάφεραν, όμως τον 
κατέστησαν επισφαλή και τον έθεσαν εκτός 
λειτουργίας. Το δεύτερο παρατηρητήριο, 
στη θέση Αγίας Παρασκευής, που τέθηκε 

σκοπίμως εκτός λειτουργίας. Άγνωστοι 
πριόνισαν τις ξύλινες βάσεις αντιστήριξης 
και το κατέστησαν επισφαλές.

Ενώ στη συνέχεια:
Το τέταρτο καμπανάκι χτύπησε όταν 

στις 20 Μαΐου, δύο ημέρες πριν από τον 
εμπρησμό του παρατηρητηρίου, σε δασικό 
χωματόδρομο (που είναι κλειδωμένος με 
μπάρες και χρησιμοποιείται από την Πυρο-
σβεστική μόνο σε περίπτωση φωτιάς) άγνω-
στος έβαλε στις 7 το απόγευμα μικρή 
πυρκαγιά στα μισά του δρόμου και σε 
δύσβατο σημείο.

Οπως εξηγεί στην εφημερίδα «Εθνος» 
ο κ. Στογιάννης, αυτό το ανεξήγητο 
περιστατικό μπορεί να ερμηνευτεί 
μόνο ως δοκιμαστική ενέργεια ώστε 
να χρονομετρηθεί η ανταπόκριση της 
Πυροσβεστικής και των φορέων. Την 
ίδια στιγμή, το τελευταίο διάστημα έχουν 
αυξηθεί οι παρενοχλήσεις στους ασυρμά-
τους της Δασοπροστασίας αλλά και της 
Πυροσβεστικής. Αγνωστοι καταλαμβάνουν 

τις συχνότητες με μουσική ή δίνουν «ψεύ-
τικες» κλήσεις.

Τα αποτελέσματα  
τα βλέπουμε σήμερα.

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελή-
ματος άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος 
των δύο συλληφθέντων που θεωρούνται 
υπαίτιοι για τη μεγάλη πυρκαγιά που 
ξέσπασε την Παρασκευή  στον Υμηττό. 
Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγο-
ρίες για εμπρησμό δάσους από  αμέλεια 
και εμπρησμό από τον οποίο υπήρξε 
κίνδυνος σε ανθρώπους και πράγματα 
από αμέλεια. Οι δύο ύποπτοι βρίσκο-
νταν στην περιοχή, όπου διατηρούσαν 
κυψέλες μελισσιών και από απροσεξία 
τους έπεσαν κάρβουνα από το μεταλλικό 
δοχείο καπνού που χρησιμοποιούν για το 
επάγγελμα τους.

Μετά την άσκηση της δίωξης οδηγή-
θηκαν στο Αυτόφωρο τριμελές Πλημμε-
λειοδικειο

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ!
▶  ΝΕΚΡΟΣ 47ΑΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣ 
▶ ΚΑΗΚΑΝ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
▶   ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΩΤΗΡΙΑ

▶  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΑΝ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΪΟ  
ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ!

▶  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ! 
▶  ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ  

ΕΙΚΟΝΑ ΟΝΤΑΣ ΠΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΠΕΦΥΓΑΝ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ...

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015
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Τα μέλη της Επιτροπής Δασοπροστα-
σίας της Καισαριανής, ευρίσκονται 
επί ποδός πολέμου. Ο λόγος είναι 

ότι ευρίσκονται ενώπιον μιας τεράστιας 
επέμβασης στα μονοπάτια του δάσους 
του Υμηττού τα οποία φθάνουν μέχρι την 
κορυφογραμμή, αλλά και ολόκληρου του 
βουνού, τα οποία μετατρέπονται σε πίστες 
για ποδήλατα βουνού και μηχανές μοτο-
κρός. Κατασκευάζονται επιχωματώσεις, 
βατήρες για άλματα, αναβαθμίδες και 
πολλές άλλες παρεμβάσεις που συνδυά-
ζονται με την ταχύτητα και την επικίνδυνη 
οδήγηση.    

Η Επιτροπή Δασοπροστασίας της 
Καισαριανής έχει 4 Πυροσβεστικά και 
2 Οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 
στεγάζεται στο στάδιο του Εθνικού Αστέρα. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος 
Εξαρχόποιυλος, συνταξιούχος χημικός, 
εξηγεί ότι η λέξη «εθελοντής» είναι πολύ 
σημαντική, η αμοιβή μας είναι να βλέπουμε 
το δάσος πράσινο χωρίς καμία επέμβαση 
(η βανδαλισμό) από ανθρώπινο χέρι. 

Το δάσος για να ξαναγίνει χρειάζεται 
25 χρόνια και εμείς της Επιτροπής φοβό-
μαστε το Κράτος και πιστεύουμε ότι με 
την πρώτη δυσκολία θα εγκαταλείψει την 
δημιουργία του δάσους. Αυτός είναι και 
ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ.  Για μία 
έκτακτη ανάγκη.

Η Επιτροπή Δασοπροστασίας λει-
τουργεί εδώ και 30 χρόνια, αλλά φέτος 
έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μία ομάδα 
ανθρώπων δεν δέχονται ότι το δάσος 
είναι κοινωνικό αγαθό και νομίζουν ότι 
μπορούν να κάνουν σε αυτό ό, τι θέλουν. 
Είναι ομάδες των 6-7 ατόμων, αλλά καμιά 
φορά και μεμονωμένα άτομα, που χρησι-
μοποιούν τα μονοπάτια του δάσους για 
να κάνουν ποδήλατο η μοτοκρός, χωρίς 
να υπολογίζουν καθόλου τους επισκέπτες 

οδοιπόρους αλλά και χωρίςκαθόλου να 
σέβονται το δάσος. Όλα αυτά γίνονται, 
δυστυχώς, με την πλήρη απουσία του 
Δασαρχείου αλλά και των Δήμων.       

Η Επιτροπή έχει 4 Παρατηρητήρια στο 
βουνό και κάθε φορά βρίσκει καταστροφές 
σε αυτά. Τα τραπέζια και οι πάγκοι που 
έχουν τοποθετηθεί τα βρίσκουν αναποδο-
γυρισμένα και σπασμένα.  Υπάρχει πλήθος 
φωτογραφιών που δείχνουν τις παρεμ-
βάσεις στα  μονοπάτια προκειμένου να 
δημιουργηθούν οι πίστες για τα ποδήλατα 
και το μοτοκρός. Έτσι χωρίς καμία άδεια, 
χωρίς καμία συνεννόηση με το Δασαρχείο 
και τον Δήμο. Με αυτό τον τρόπο αντί 
να απολαύσει κανείς την βόλτα του στο 
δάσος, κινδυνεύει από τις μηχανές και τα 
ποδήλατα που κινούνται με ιλιγγιώδεις 
ταχύτητες μέσα στα μονοπάτια.

Ο Αρμόδιος Δασάρχης Πεντέλης Αθα-
νάσιος Ρέππας, τόνισε την ανάγκη να λυθεί 
το θέμα, διότι αφενός είναι επικίνδυνο, 
αφετέρου δημιουργεί πολλές αρνητι-
κές συνέπειες στο δάσος. Το Δασαρχείο 
Πεντέλης είναι σε συνεργασία με τον Δήμο 
Καισαριανής αλλά και με την Επιτροπή 
Δασοπροστασίας, ώστε να σταματήσει 
αυτές τις δραστηριότητες μέσα στο δάσος. 
Είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να απο-
λαμβάνει την βόλτα του μέσα στο δάσος 
και δεν του επιτρέπεται να αλλοιώνει το 
ανάγλυφο της περιοχής και να θέτει σε 
κίνδυνο άλλους περιπατητές με αρνητικές 
συνέπειες για το δάσος. 

Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στα 
δασικά οικοσυστήματα οι δραστηριότητες 
σε δασικές εκτάσεις των μηχανών μοτοκρός 
και των ποδηλάτων είναι:

-Καταστροφή η θραύση μεμονωμένων 
φυτών. 

- Τροποποίηση των φυσικών και χημι-
κών ιδιοτήτων του εδάφους (πορώδες, 

υγροσκοπικότητα, απορροφητική ικανό-
τητα, κλπ.) 

-  Εισαγωγή ζιζανίων και παθογόνων. 
Οι επιδράσεις στην άγρια πανίδα μπορεί 
να είναι:

-  Θάνατος λόγω πρόσκρουσης μικρών 
θηλαστικών

-  Θάνατος ασπόνδυλων λόγω σύν-
θλιψης

Η αύξηση των οχλήσεων και του θορύ-
βου μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή 
οικοτόπων και περιοχών φωλεωποίησης 
για διάφορα είδη πτηνών και θηλαστικών 
σε περιοχές λιγότερο ευνοϊκές με συνέπεια 
να μειωθεί σταδιακά ο πληθυσμός τους.

Είναι φανερό ότι όλα τα προαναφερ-
θέντα σχετίζονται άμεσα με την χρήση 
και την οργάνωση των δραστηριοτήτων 
δασικής αναψυχής.

Στο σχετικό άρθρο του σχεδίου Νόμου 
«Δασικά οικοσυστήματα :  Ορισμοί, μέτρα 
προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» 
ορίζεται ρητά ότι μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν αγώνες σε συγκεκριμένες δασικές 
εκτάσεις, αλλά πάντα σε συνεργασία με 
το αρμόδιο Δασαρχείο και την γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού.

Η ανοργανωσιά των Δήμων  
και της Πυροσβεστικής! 

Τα πυκνά νέφη της πυρκαγιάς «θόλω-
σαν» την «όραση» τους και δεν ήξεραν ούτε 
τι έχασαν, ούτε πόσα έχασαν! Η εφημερίδα 
επικοινώνησε με όλους τους Δήμους 
που «αγκαλιάζουν» το βουνό ήτοι Δήμοι 
Ηλιουπολης- Δάφνης, Βύρωνα- Καρέα,  
Καισαριανής, Υμηττού και Αργυρούπολης.

 Η απάντηση της συντριπτικής πλειοψη-
φίας των Δήμων ήταν ότι ΔΕΝ γνώριζαν τι 
είχε χαθεί! ΜΟΝΟ ο Δήμος Αργυρούπολης 
δια στόματος του Αντιδημάρχου πρασίνου 

κ. Κρητικού μας είπε ότι « Χάσαμε ευτυχώς 
κάτω του 20% της έκτασης του πρασίνου 
του δήμου μας και αυτό διότι είμασταν 
προετοιμασμένοι! Το εκκλησάκι της Αγ. 
Ειρήνης που βρίσκεται στο βουνό, το 
γήπεδο, οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις, 
το πέτρινο θέατρο, όλα είναι ανέπαφα. 

Είχαμε γεμάτες τις 33 δεξαμενές του 
δήμου μας , ενώ από την 1η Ιουλίου η 
ομάδα πυροφυλάκων του δήμου είναι σε 
ετοιμότητα. Όπως σε ετοιμότητα ήταν και 
οι 3 υδροφόρεςτου δήμου μας που έδωσαν 
την μάχη και την κέρδισαν σύντομα και 
με ελάχιστες απώλειες».

Σε κατάσταση αλλαλούμ και η πυρο-
σβεστική η οποία ΔΕΝ ήξερε συνολικά για 
την περιοχή του Υμηττού τι κάηκε και που. 

Σε επικοινωνία μας με την Υπεύθυνη 
ενημέρωσης της Πυροσβεστικής Πυρο-
νόμο Σαρδέλη Βαρβάρα, μάθαμε ότι θα 
έπρεπε να περιμένουμε 3 μέρες για να 
γίνει η καταγραφή και να δοθούν στην 
δημοσιότητα τα στοιχεία!

Κατόπιν της ανυπαρξίας τόσων στοιχεί-
ων, αλλά και της χαρακτηριστικής δυσκαμ-
ψίας της κρατικής μηχανής ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
για λογαριασμό του Ελληνικού λαού να 
μας απαντήσετε ΑΜΕΣΑ στα εξης:
ΠΟΤΕ και ΠΩΣ θα ενισχύσετε τις 
αρμόδιες δυνάμεις πυροπροστασίας 
και πυρόσβεσης.
Ποια Μέτρα θα πάρετε για την αντι-
πυρική προστασία.
Πως θα καλύψετε τις ανάγκες μας σε 
τεχνικά μέσα, κυρίως επίγεια.
ΠΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ θα μας πείτε τι κάηκε 
και που
ΠΟΤΕ θα χαρακτηρίσετε αναδασωτέες 
περιοχές!
ΠΟΤΕ θα κάνετε σχεδιασμό δασοτε-
χνικών και αντιδιαβρωτικών αντι-
πλημμυρικών έργων! 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΤΟ ΕΙΧΕ «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ» ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ  
ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ

Αυξημένες κατά 13,3% είναι οι φετινές αγροτοδασικές 
πυρκαγιές μέσα στο πρώτο εξάμηνο, καθώς, σύμφωνα 
με τα στοιχεία από την Πυροσβεστική, από 1η Ιανουα-

ρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2015, εκδηλώθηκαν στην επικράτεια 
συνολικά 2.710 φωτιές, ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 
2014 είχαν εκδηλωθεί 2.349 πυρκαγιές.

Ο μήνας που είχε τις περισσότερες πυρκαγιές φέτος ήταν 
ο Ιούνιος με 687, έναντι 872 πυρκαγιών πέρυσι. Η αλλαγή 
του καιρού και τα μελτέμια τον Ιούλιο φαίνεται ότι αύξησαν 
και τις πυρκαγιές στον μήνα που διανύουμε. Εκτίμηση των 
καμένων εκτάσεων δεν έχει γίνει ακόμη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του αντιστράτηγου 
ε.α., υπαρχηγού της Πυροσβεστικής, Ανδριανού Γκουρμπάτση, 
με τίτλο «Το κόστος της δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα» 
(Ιούνιος, 2015), τα τελευταία 17 χρόνια (1998 - 2014) 
εκδηλώθηκαν συνολικά 178.920 αγροτοδασικές πυρκαγιές, 
εκ των οποίων οι 26.135 ήταν δασικές. Από τις συγκεκριμένες 
πυρκαγιές κάηκαν συνολικά 8.645.247 στρέμματα δάσους, 
δασικών εκτάσεων και καλλιεργειών. Ο μέσος όρος ανά έτος 
αριθμός δασικών πυρκαγιών είναι 1.538 και ο μέσος αριθμός 

καμένων εκτάσεων είναι 508.544 στρέμματα, ενώ ο μέσος 
ημερήσιος αριθμός δασικών πυρκαγιών είναι 4 πυρκαγιές, 
από τις οποίες καταστρέφονται καθημερινά 1.394 στρέμματα 
αγροτοδασικής έκτασης.

Ο μεγαλύτερος αριθμός δασικών πυρκαγιών εκδηλώθηκε 
τα έτη 2000 (2.581 πυρκαγιές), 2001 (2.535 πυρκαγιές) 
και 2007 (1.983 πυρκαγιές). Οι μεγαλύτερες καμένες εκτά-
σεις σημειώθηκαν τα έτη 2000 (1.559.850 στρ.) και 2007 
(2.623.933 στρ.).

Ο μέσος αριθμός εναερίων μέσων που χρησιμοποιού-
νται καθημερινά στην αεροπυρόσβεση είναι τουλάχιστον 2 
αεροσκάφη, ενώ κάθε 2η μέρα χρησιμοποιείται επιπλέον και 
1 μισθωμένο Ε/Π.

Στους 100.000 κατοίκους αντιστοιχούν κατά μέσο αριθμό 
14 δασικές πυρκαγιές. Ο μέσος αριθμός πυροσβεστών που 
χρησιμοποιείται ανά δασική πυρκαγιά είναι 39 πυροσβέστες. 
Ο μέσος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων που χρησιμο-
ποιείται ανά πυρκαγιά είναι 15 οχήματα.

Η μέση διάρκεια μιας δασικής πυρκαγιάς, μέχρι την 
καταστολή της είναι 15 ώρες. Μία στις 4 δασικές πυρκαγιές 

καταστέλλεται ταυτόχρονα με επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ 
οι 3 μόνον με επίγεια μέσα. Από τις δασικές πυρκαγιές χάνουν 
τη ζωή τους ετησίως περισσότερα από 6 - 7 άτομα, εκ των 
οποίων το 1 ασχολείται με τη δασοπυρόσβεση (ως μόνιμος 
ή εποχικός υπάλληλος).

Οπως σημειώνεται στην έρευνα του Ανδ. Γκουρμπάτση, 
οι πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
δριμύτητα, σε σχέση και με το διάστημα πριν από το 1998 που 
η ευθύνη για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ήταν 
της Δασικής υπηρεσίας καθώς, και με τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα 
σήμερα καίγονται στην Ελλάδα 14 στρέμματα ανά πυρκαγιά 
περισσότερα από τον μέσο όρο των εκτάσεων που καίγονταν 
το διάστημα πριν από το 1998 και 242,4 παραπάνω στρέμματα 
ανά πυρκαγιά από αυτά που καίγονται σήμερα στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα οι δασικές πυρκαγιές είναι περισσότερο 
καταστροφικές από ό,τι είναι στις υπόλοιπες μεσογειακές 
χώρες. Η μέση καμένη έκταση ανά δασική πυρκαγιά είναι 
3πλάσια της αντίστοιχης έκτασης που καίγεται σε Ισπανία, 
Πορτογαλία και Γαλλία και 1,5 φορά μεγαλύτερη της καμένης 
έκτασης στην Ιταλία.

Σαρώνουν φέτος οι φωτιές! « Η μαύρη πρεμιέρα του Ιούλη»
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ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ 
ΗΡΘΕ ΑΡΑΓΕ ΤΟ «ΦΩΣ»;

ΤΟ ΣτΕ ΘΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ!

Γράφει ο: ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Θα κατεδαφίζονται όλα τα αυθαίρετα που 
βρίσκονται σε δάσος ή αναδασωτέα 
έκταση, ανεξάρτητα εάν αυτή είναι 
ιδιωτική ή δημόσια!

Αυτή είναι η απόφαση του Ε’ τμή-
ματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την 
υπ. Αριθμόν 2215/2015 απόφαση του!

Ήδη ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής εξέδωσε 
πράξη με την οποία διατάχθηκε η κατεδάφιση 
αυθαιρέτων κατασκευών συνολικής επιφάνειας 
613 τ.μ. σε δημόσια δασική αναδασωτέα έκταση 
8 περίπου στρεμμάτων στη θέση «Λόφος Κόκκου 
– Ομορφοκλησσιά Βεϊκου» ( Τουρκοβούνια) του 
Δήμου Γαλατσίου Ατττικής.

Στα αυθαίρετα κτίσματα περιλαμβάνεται 
κατοικία, μαντριά αποτελούμενα από λαμαρίνες 
και ξύλινες κατασκευές, στύλος 263 τ.μ. από τσι-
μεντόλιθους και σκεπή από λαμαρίνες, περίφραξή 
με σιδερένιους πασσάλους και πλέγμα μήκους 
176,20 μέτρων, παλιατζίδικο, εγκατάσταση 
ποιμνίου αιγοπροβάτων και πτηνοτροφίου με 
τα αντίστοιχα ζώα και πτηνα!

 Οι κληρονόμοι του ιδιοκτήτη των κτισμάτων 
αυτών ζήτησαν από το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας να ανακληθεί η απόφαση κατεδάφισης 
των αυθαίρετων κατασκευών. Οι Σύμβουλοι 
Επικρατείας του Ε’ τμήματος με την υπ’ αριθμό 
2215/2015 απόφασή τους απέρριψαν την αίτηση 
των κληρονόμων.

Το ΣτΕ ξεκαθάρισε, ερμηνεύοντας το Σύνταγ-
μα και την δασική νομοθεσία, ότι «οικοδομές, 
κτίσματα και πάσης φύσεως κατασκευές που 
έχουν ανεγερθεί μέσα σε σε δημόσια η ιδιωτικά 
δάση η δασικές εκτάσεις η δημόσιες η ιδιωτικές 
αναδασωτέες εκτάσεις οι οποίες έχουν κατα-
στραφεί από πυρκαγιά από οποιαδήποτε άλλη 
αιτία, προερχόμενη από ανθρώπινη ενέργεια η 
από φυσική αιτία, κατεδαφίζονται ύστερα από 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου».

Σημειώνουν επίσης ότι «το μέτρο της κατε-
δάφισης αυθαίρετων κατασκευών επιβάλλεται 
υποχρεωτικώς από τον νόμο, ανεξάρτητα από 
τον χαρακτήρα της έκτασης ως δημόσιας η 
ιδιωτικής, διότι τυχόν δικαιώματα ιδιωτικού 
δικαίου σε δασική η αναδασωτέα έκταση δεν 
αποκλείουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, κατ’ 
εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε από τον Γ.Γ. 
της Περιφέρειας Αττικής η Πράξη κατεδάφισης 
αυθαίρετων κατασκευών». 

Για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών 
σε δασικές η αναδασωτέες εκτάσεις δεν απαιτείται, 
να έχει προηγουμένως καταρτισθεί δασολόγιο, 
ούτε να έχει χαρακτηρισθεί η έκταση ως δασική, 
με την διαδικασία του δασικού νόμου 998/1979 
ούτε να έχουν καταρτισθεί δασικοί χάρτες, αλλά 
αρκεί να διαπιστώνεται αιτιολογημένα ο δασικός 
χαρακτήρας της έκτασης, καταλήγει το ΣτΕ.

Δεν κατάφερε η Πολιτεία να σταματήσει 
την αυθαίρετη δόμηση που εδώ και 40 περίπου 
χρόνια την ταλαιπωρεί και συγκεκριμένα από το 
1977.  Κάθε νόμο για την ρύθμιση αυθαιρέτων 
που θέσπιζε οδηγούσε στην επόμενη γενιά 
αυθαιρέτων. 

Ξεκινάμε το 1977 με την πρώτη ρύθμιση η 
οποία έδινε την δυνατότητα εκτεταμένης εξαί-
ρεσης αυθαιρέτων από την κατεδάφιση. Ήταν ο 

Ν. 720/1977  (ΦΕΚ 297Α/77) «περί εξαιρέσεως 
από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, 
επιβολής ειδικών τελών επί οικοδομικών εργασιών 
εκτελουμένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 
102 του Ν.Δ. 8/1973 και του άρθρου 1 του ΑΝ 
395/68 και ρυθμίσεις ετέρων πολεοδομικών 
θεμάτων»

Αλλά ας κάνουμε μία ιστορική αναδρομή 
στην Νομοθεσία περί Αυθαιρέτων.

Μόλις μετά την Μικρασιατική καταστροφή 
του 1922 το Ελληνικό Κράτος προσπαθεί να 
δημιουργήσει μία Πολεοδομική Νομοθεσία, ανύ-
παρκτη έως τότε. Ο πρώτος Νόμος που ανέφερε 
διαχείριση γης ήταν ο Οικιστικός Νόμος 1923. 
Η υλοποίηση αυτού του νόμου ήταν αδύνατη 
λόγω έλλειψης πόρων για την εφαρμογή των 
πολεοδομικών σχεδίων που είχαν εγκριθεί. Από 
το 1923 μέχρι σήμερα Η Πολιτεία προσπαθεί να 
καταπολεμήσει, να διώξει, να τακτοποιήσει, να 
ρυθμίσει την αυθαίρετη δόμηση με τα γνωστά 
αποτελέσματα. 

Δημιουργήθηκε έτσι ένας πακτωλός Νόμων, 
Διαταγμάτων, Εγκυκλίων και Υπουργικών Αποφά-
σεων, χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα αφού 
πολλές φορές ο επόμενος Νόμος ... ακύρωνε εν 
μέρει τον προηγούμενο η κρινόταν αντισυνταγμα-
τικός από το ΣτΕ (Βαρελίδης και Βαρελίδης 2012).  

Νομοθεσία Αυθαιρέτων
Ν.Δ. 17-7-1923 (ΦΕΚ 228Α/1923) «Περί 

Σχδίων, Κωμών και Συνοικισμών του Κράτους 
και οικοδομής αυτών (άρθρα 60, 61, 62, 63, 
64, 65 και 69)

Ο Νόμος αυτός έθεσε τις βάσεις για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων πόλεων 
και την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής αδείας.                                                                          
Μετά το 1923, δημιουργούνται α) οι περιοχές 
εντός σχεδίου πόλεως, β) οι περιοχές εκτός σχε-
δίου πόλεως και γ) οι οικισμοί που υφίστανται 
προ του 1923. Οι τελευταίοι είναι οικισμοί που 
δημιουργήθηκαν χωρίς συγκεκριμένο πολεοδομικό 

σχέδιο και προϋπήρχαν της δημοσίευσης του 
Νόμου 17-7-1923.

Π.Δ. 20/3/1926 «περί αυθαιρέτων κατασκευών 
και διώξεως των παραβατών κατά την εκτέλεση 
οικοδομικών εργασιών».

Κατά το διάστημα αυτό της εκτέλεσης των 
εργασιών, αναφέρεται «η κατεδάφιση υπό αστυνο-
μικής αρχής των αυθαιρέτων άνευ οποιασδήποτε 
διατυπώσεως εφόσον εγένετο εν αυτοίς μόνιμος 
εγκατάστασις ανθρώπων προς κατοικία ημέρας 
και νυκτός».                     Δηλαδή με το Διάταγμα 
αυτό η Πολιτεία νομιμοποιούσε οποιοδήποτε 
κτίσμα, αρκεί να μην είχε γίνει αντιληπτό από 
τις αστυνομικές αρχές!

ΓΟΚ 29 .  Λειτουργεί συμπληρωματικά του 
Νόμου του ’23 διότι αναφέρεται περισσότερο στον 
τρόπο σύνταξης σχεδίων πόλεως και λιγότερο 
στον τρόπο οικοδόμησης.

Α.Ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α/40).  «Περί 
Αιγιαλού και Παραλίας» (άρθρα 1-27)

Δίνεται ο ορισμός του αιγιαλού και ότι αποτελεί 
δημόσιο κτήμα. Ορίζεται ο τρόπος χάραξης της 
γραμμής αιγιαλού και οποιοδήποτε κτίσμα εντός 
αυτής θεωρείται αυθαίρετο και κατεδαφιστέο. Ο 
Νόμος ίσχυε μέχρι τον Δεκέμβριο 2001.

Ν.Δ. 690/1948.  Απαγορεύεται η κατάτμηση 
και η μεταβίβαση μη οικοδομήσιμων γηπέδων. Ο 
στόχος ήταν ο περιορισμός της κατάτμησης των 
γηπέδων και η δημιουργία αυθαιρέτων.

Α.Ν. 1925/1951 (ΦΕΚ 243 Α)  «Περί ρυθμί-
σεως κτηματικών τινων ζητημάτων του Δημοσίου 
επειγούσης φύσεως» (άρθρο 3)

Β.Δ./9-8-55  (ΓΟΚ ’55).  Με τον Νόμο αυτό 
κάθε κτίριο η τμήμα κτιρίου θεωρείται νομίμως 
υφιστάμενο, εφόσον έχει ανεγερθεί πριν την 
δημοσίευσή του. Με την σημερινή Νομοθεσία 
κτίριο προ του 1955 θεωρείται νομίμως υφι-
στάμενο μόνο το τμήμα που δεν αντίκειται είτε 
στις ισχύουσες διατάξεις, είτε σε εκείνες που 
ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής του. Το τμήμα 
που αντίκειται στις διατάξεις, δηλαδή το τμήμα 

εκτός νομίμου περιγράμματος, δεν λογίζεται 
σαν αυθαίρετο και δεν κατεδαφίζεται, αλλά δεν 
επιτρέπεται η προσθήκη καθ’ ύψος, η ενίσχυση 
η η αλλαγή χρήσης.

Α.Ν. 410/1968 (ΦΕΚ 110Α/68).  «Περί αυθαι-
ρέτων οικοδομικών κατασκευών « (άρθρα 1,2 και 
4) .  Κάθε αυθαίρετο κτίσμα που δηλώνεται και 
πληρώνει το αντίστοιχο πρόστιμο εξαιρείται από 
κατεδάφιση. Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει ο 
Νόμος ήταν  «το κτίσμα να μην αποβαίνει υπερ-
μέτρως σε βάρος της πόλεως». Μέχρι το 1968 η 
άδεια οικοδομής μπορούσε να εκδοθεί και μετά 
την ολοκλήρωση της κατασκευής. Με τον Νόμο 
αυτό, όσα κτίσματα δεν είχαν άδεια οικοδομής 
έπρεπε να δηλωθούν, να πληρωθεί η αξία της 
έκδοσης της αδείας και επιπλέον ένα πρόστιμο 
ίσο με το 10-30% της αξίας του ακινήτου.

Β.Δ. 758/1968 (ΦΕΚ 265Α/68).   ̈ Περί καθο-
ρισμού του τρόπου βεβαιώσεως και εισπράξεως 
της κατά το άρθρο 2 του Α.Ν. 410/1968 -περί 
αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών-εισφοράς 
ως και του χρόνου καταβολής ταύτης» (άρθρα 
1,2 και 3).

Ν.Δ. 439/1970 (ΦΕΚ 36 Α/70)  «Περί συμπλη-
ρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού» (άρθρα 
1,2 και 3).

Ν.Δ. 444/70 (ΦΕΚ 39 Α/70)  «Περί αρμο-
διοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς 
τας αρμοδιότητας των Ασωμάτων Ασφαλείας» 
(άρθρα 1 και 2)

Ν.Δ. 8/73 (ΦΕΚ 124 Α/73)  «Περί Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού. Μέρος V (ΆΡΘΡΑ 
118, 119,  120, 121, 123 ΚΑΙ 124)».  Με τον 
καινούργιο ΓΟΚ οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα 
Πολεοδομικά Γραφεία έχουν την ευθύνη για την 
επίβλεψη και την κατασκευή των κτισμάτων.  
Δίνεται ο ορισμός αυθαιρέτου και προβλέπει την 
κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων με εξαίρεση 
τις μικρές παραβάσεις που δεν βλάπτουν το κτίριο 
στατικά και αισθητικά.

Ν.Δ. 349/74  ̈ Περί κατεδαφίσεως αυθαιρέτως 
ανεγειρομένων κτισμάτων και επιβολής κυρώσεων 
εις τους άνευ αδείας οικοδομούντες».  Το Ν.Δ. 
έρχεται να αντικαταστήσει τον προηγούμενο νόμο,  
όσον αφορά στα αυθαίρετα, και προβλέπει την 
άμεση κατεδάφιση κάθε αυθαίρετης κατασκευ-
ής. Χαρακτηρίσθηκε πολύ αυστηρός Νόμος και 
καταργήθηκε μετά την μεταπολίτευση.

Ν.Δ. 393/74 (ΦΕΚ 110 Α/74).  «Περί συμπλη-
ρώσεως των διατάξεων του Α.Ν. 2344/40  -περί 
αιγιαλού και παραλίας-» (άρθρα 1,2 και 3).

Ν.651/1977 (ΦΕΚ 207 Α/77) «Περί καταρ-
γήσεως του Ν.Δ/γματος 349/1974  τροποποι-
ήσεως των  «Περί αυθαιρέτων οικοδομικών 
κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων»(άρθρα 1, 2, 3, 8 και 14).  Κάθε συμ-
βόλαιο που αφορά οικόπεδο και αγροτεμάχιο 
υποχρεωτικά συνοδεύεται από τοπογραφικό 
διάγραμμα. Η οικοδομησιμότητα του γηπέδου 
είναι με ευθύνη του μελετητή μηχανικού (ισχύει 
και σήμερα). Υπάρχουν κυρώσεις για την μεταβί-
βαση μη οικοδομήσιμων γηπέδων.  Ο μελετητής 
μηχανικός με δήλωση του Ν. 651/77 βεβαιώνει 
το είδος του γηπέδου. Απαγορεύεται η σύνδεση 
αυθαίρετων κατασκευών με κοινωφελή δίκτυα.

Ν. 720/1977 (ΦΕΚ 297 Α/77)  «Περί εξαιρέσε-
ως από της κατεδαφίσεως αυθαίρετων κτισμάτων, 
επιβολής ειδικών τελών επί οικοδομικών εργασιών 
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εκτελουμένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 
102 του Ν.Δ. 8/73 και του άρθρου 1 του Α.Ν. 
395/1968 και ρυθμίσεις ετέρων πολεοδομικών 
θεμάτων (άρθρα 1,2 , 3, 7, 8, 9, 12 και 13).  Με 
τον Νόμο αυτόν νομιμοποιήθηκαν όλες οι αυθαί-
ρετες κατασκευές που είχαν κατασκευαστεί μέχρι 
και την 27/71976. Κρίθηκε αντισυνταγματικός.

Ν. 947/79 (ΦΕΚ 169Α/26-7-1979).  Περί 
Οικιστικών Περιοχών. Στον νόμο αυτό ορίζο-
νται για πρώτη φορά οι έννοιες «εισφορά σε 
γη» και «εισφορά σε χρήμα». Είναι δύο βασικοί 
παράμετροι στις περιοχές υπό ένταξη στο σχέδιο 
πόλεως. Τρίτος απαραίτητος παράγων είναι η 
νομιμοποίηση αυθαιρέτων, όσων μπορούν να 
νομιμοποιηθούν. Ο νόμος έθετε μεγάλη εισφορά 
σε γη (30%), με αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί 
ποτέπαρόλο που ισχύει μέχρι σήμερα.  Μέσα 
στο Νόμο συναντάμε τις ΖΟΕ (Ζώνες Οικιστικού 
Ελέγχου) που αντιγράφηκαν από τον γαλλικό 
νόμο (ZUP) με πολλά τεχνικά λάθη. Στο βιβλίο 
του ο Λιακόπουλος (σελ. 4, 2004) αναφέρει ότι 
ο Νόμος είναι μία σοβαρή προσπάθεια «εκσυγ-
χρονισμού» του θεσμικού πλαισίου της χώρας, 
στην κατεύθυνση της ευνόησης των επιχειρήσεων 
στον τομέα της κατασκευής.

Ν. 973/79 «Περί συστάσεως Κτηματικής 
Εταιρείας του Δημοσίου (άρθρο 27)

Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α/79)  ̈ Περί προστασίας 
των δασών, δασικών και αναδασωτέων εν γένει 
εκτάσεων της χώρας (άρθρα 45 και 71).  

Γίνεται προσπάθεια να σταματήσει η κατα-
πάτηση των δασών και η κατασκευή αυθαιρέτων 
μέσα στα δάση. Στο άρθρο 38 αναφέρεται ότι τα 
καμένα δάση και οι δασικές εκτάσεις, πρέπει να 
κηρυχτούν αναδασωτέα με Απόφαση Νομάρχη 
(Γ.Γ. Περιφέρειας σήμερα) που θα συνοδεύεται 
από σχεδιάγραμμα με τις προς ένταξη εκτάσεις.

Ν. 1337/83  (ΦΕΚ 33 Α)  «Επέκταση των 
Πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και 
σχετικές ρυθμίσεις. Κεφάλαιο Β - Αυθαίρετες 
Κατασκευές (άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22). Κεφάλαιο Γ - Διάφορες άλλες πολεοδομικές 
ρυθμίσεις (άρθρα 23 παρ. 3, 4 και 39).Είναι ο 
γνωστός Νόμος Τρίτση, ο οποίος τον είχε χαρα-
κτηρίσει «μεταβατικό» διότι μετά από χρόνια θα 
οδηγούσε στον οριστικό οικιστικό νόμο. Είναι ο 
πρώτος νόμος στην Ελληνική Επικράτεια που 
νομιμοποιεί μαζικά τα αυθαίρετα. Οι τρεις φάσεις 
της διαδικασίας ήταν :  Α’ φάση :  εντός 3 μηνών 
έπρεπε να υποβληθεί Αίτηση συνοδευόμενη από 
παράβολο και φωτογραφίες (για να μπορεί να 
συμμετέχει στις επόμενες δύο φάσεις). Β’ φάση :  
Υποβολή σχεδίων (τοπογραφικό, αρχιτεκτονικά, 
κλπ.) δήλωσης αντοχής και 10% του προστίμου 
που προέκυπτε. Το αντάλλαγμα ήταν η σύνδεση 
με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. και η αναστολή της κατε-
δάφισης. Γ’ φάση :  μετά από την πληρωμή του 
υπολοίπου προστίμου, ο Νομάρχης αποφάσιζε 
για την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση, μόνον 
για τα εντός σχεδίου αυθαίρετα. 

Ν. 1577/85  (ΦΕΚ 210 Α/85) Νέος Οικο-
δομικός Κανονισμός (άρθρο 22, παρ. 3 και 4) 

Κάθε ιδιοκτήτης πληρώνοντας το αντίστοιχο 
πρόστιμο μπορούσε να αναστείλει την κατεδάφιση 
του αυθαιρέτου του. Γίνεται κατηγοριοποίηση 
των αυθαιρέτων σε αυτά χωρίς Οικοδομική 
Άδεια, καθ’ υπέρβαση της Αδείας, με ανάκληση 
της Αδείας, σε αυτά που παραβιάζουν τις Πολε-
οδομικές διατάξεις. Επομένως ένα κτίριο για να 
είναι ΝΟΜΙΜΟ, δεν αρκεί να έχει Οικοδομική 
Άδεια, θα πρέπει να είναι και πολεοδομικά και 
οικοδομικά νόμιμο.

Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 141 Α/86). Συμπλήρωση του 
Ν. 1337/83 και λοιπές ρυθμίσεις (άρθρα 8 και 9).

Ν. 16590/86 (ΦΕΚ 160 Α/86).  Για την 
Προστασία του Περιβάλλοντος (άρθρα 1 έως 33). 

Είναι ο πρώτος νόμος που θεσπίστηκε και 
έθεσε τις πρώτες αρχές για την προστασία του 
Περιβάλλοντος με ποινές για την προσβολή του 
Περιβάλλοντος που ορίζεται στο άρθρο 24 του 
Συντάγματος.  Έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις 
(Ν.1788/88, Ν. 1892/90, Ν. 2052/92, 2242/92, 
3010/02). 

Ν. 164/86 (ΦΕΚ 141 Α/86) . Οργανισμός 

Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων (ΟΚΧΕ) 
και άλλες διατάξεις (άρθρο 13, παρ. 7). 

Ν. 1772/88 (ΦΕΚ 91 Α/88) . Τροποποίηση 
των διατάξεων του ΓΟΚ ’85 (ν. 1557/85) (άρθρο 
2, παρ. 2,4 ,5).

Ν. 1849/89 (ΦΕΚ 113 Α/89). Επέκταση και 
συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων 
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες 
διατάξεις (άρθρο 17). Δίνεται παράταση υποβολής 
δικαιολογητικών αυθαιρέτων του Ν. 1337/83 και 
δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. , αρκεί 
να έχει ήδη ανεγερθεί πριν την δημοσίευση του 
παρόντος Νόμου και να έχουν χρήση κατοικίας 
μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο με τον 
Ν. 1337/83.

Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/90).  Κεφάλαιο 
Κ (άρθρο 114) - «Απαγόρευση ανοικοδόμησης 
δασικών εκτάσεων». Μαζί με τον Ν. 998/79 
αντιμετωπίζεται ενιαίο η αυθαίρετη δόμηση 
σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. 
Προβλέπεται η κατεδάφιση των αυθαίρετων 
κτισμάτων και η ποινική δίωξη των ιδιοκτητών.

Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94 Α/92). «Μέτρα για 
την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές 
ρυθμίσεις» (άρθρο 5).

Ν. 2145/93 (άρθρα 45 , 46).  Κτίρια που 
ανεγέρθηκαν εντός δασών (45) και ποινικές 
κυρώσεις ιδιοκτητών (46).

Ν. 2242/94 (ΦΕΚ 162 Α/94) . Πολεοδόμηση 
περιοχών δεύτερης κατοικίας σε ΖΟΕ (Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου), προστασία φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις 
(άρθρο 3 παρ. 5, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 , 23 και άρθρο 4 παρ. 2).  Καταργούνται 
οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων σε παραθεριστικές 
περιοχές και προβλέπονται ποινικές κυρώσεις 
για την αυθαίρετη δόμηση σε δάση, αιγιαλούς 
και παραλίες.

Ν. 2228/94 (ΦΕΚ 90 Α).Πρόκειται για την 
διευκόλυνση των ατόμων που πάσχουν από 
ανίατη ασθένεια προκειμένου να συνδέσουν το 
αυθαίρετό τους με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. Δεν κατα-
γράφηκε κανένα αυθαίρετο.

Ν. 2300/95 (ΦΕΚ 69Α/95). Μεταφορά Συντε-
λεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις (άρθρο 23 
παρ. 6α, 6αα , 6αβ, 6β,6γ). Επεδίωξε την αντι-
κατάσταση αντισυνταγματικών προηγούμενων 
διατάξεων (άρθρο 2 του Ν. 880/79). Δόθηκε 
ενιαία ερμηνεία για όλες τις περιπτώσεις μετα-
φοράς συντελεστή δόμησης και έγινε ανάλυση 
και συνδυασμός των κριτηρίων για την μεταφορά 
του συντελεστή δόμησης, με τις επικρατούσες 
στην περιοχή χρήσεις γης.

Ν. 2503/95 (ΦΕΚ 107 Α/95) . Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις (Κεφάλαιο Β, άρθρο 5 παρ. 6β).

Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124)  Βιώσιμη οικιστική 
ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας 
και άλλες διατάξεις.  

Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207/Α) Χωροταξικός 
σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις.  Η Επικράτεια για το χωροταξικό πλαί-
σιο αποτελείται απότρία επίπεδα. Στο ανώτερο 
επίπεδο υπάγεται το γενικό πλαίσιο με μακρο-
πρόθεσμη χωρική ανάπτυξη πανελλαδικά. Τα 
ειδικά πλαίσια συμπληρώνουν το γενικό πλαίσιο 
και τα Περιφερειακά Πλαίσια καταρτίζονται για 
κάθε Περιφέρεια της Επικράτειας.

Ν.2831/00  (ΦΕΚ 140/Α) Τροποποίηση των 
διατάξεων του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικο-
δομικός Κανονισμός» και άλλες Πολεοδομικές 
Διατάξεις. Ουσιαστικά έχουμε τροποποίηση του 
ΓΟΚ 85. Στο άρθρο 22 παρ. 3 αναφέρεται ότι 
«κάθε κατασκευή που εκτελείται χωρίς την άδεια 
(παρ. 1) η καθ’ υπέρβαση της αδείας η με βάση 
άδεια που ανακλήθηκε η κατά παράβαση των 
σχετικών διατάξεων είναι αυθαίρετη και υπάγεται 
στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις του Ν. 
1337/1983 όπως ισχύουν» . Συμπληρώνει τον 
τρόπο νομιμοποίησης των αυθαιρέτων με έκδοση 
η αναθεώρηση οικοδομικής αδείας μόνον όταν 
στο σύνολό τους οι κατασκευές είναι σύμφωνες 
με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η με τις 

διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής 
με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι 
χρήσεις γης της περιοχής και δεν βρίσκονται 
μέσα στους χώρους που ορίζονται στην παρ. 2 
του άρθρου 15 του ν. 1337/83, με επιβολή των 
προστίμων του άρθρου 17 του Ν. 1337/83. 
Δηλαδή μέσα σε κοινόχρηστους χώρους της 
πόλης, μέσα στην ζώνη ασφαλείας των διεθνών, 
εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών η κοινοτικών 
οδών, μέσα στον αιγιαλό και τη Ζώνη Παραλίας, 
μέσα σε δημόσια κτήματα, μέσα σε δασικές η 
αναδασωτέες εκτάσεις, μέσα σε αρχαιολογικούς 
χώρους και μέσα σε ρέματα. Τα πρόστιμα που 
επιβάλλονται στις περιπτώσεις της προηγούμε-
νης παραγράφου , εκτός από την υποχρεωτική 
κατεδάφιση, είναι το πρόστιμο ανέγερσης και το 
πρόστιμο διατήρησης.

Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285) Αιγιαλός, παραλία και 
άλλες διατάξεις. Δεν έλυσε τα χρόνια προβλήματα 
1) καθορισμός αιγιαλού σε μικρό μόνο τμήμα της 
ελληνικής ακτογραμμής, 2) δεν εντοπίστηκαν 
και καταγράφηκαν οι παλαιοί αιγιαλοί και 3) 
δεν καθορίστηκαν οι επιτρεπόμενες χρήσεις σε 
αιγιαλό και παραλία.

Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303).  Προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, 
ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών 
και δασικών εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 
Είναι τροποποίηση του Ν. 998/79. Με αυτό τον 
Νόμο «δάσος» χαρακτηρίζεται έκταση που έχει 
κάλυψη 25% της επιφάνειας σε δασικά είδη, 
ενώ ο προηγούμενος Νόμος είχε 15%. Δηλαδή 
το σλόγκαν είναι μειώνουμε τις δασικές εκτάσεις 
για να κτίσουμε σπίτια.

Ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308) .  Άδεια Δόμησης, 
πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων ΠΕΧΩΔΕ. Με το άρθρο 9 
του Κεφαλαίου Β, κάθε αυθαίρετο μπορεί να 
συνδεθεί με τα δίκτυα ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ), με 
μία απλή αίτηση του ιδιοκτήτη στον Δήμο. Η 
εξαγγελία του μέτρου έγινε τέλος του 2003 αλλά 
η υπουργική απόφαση υπογράφηκε αρχές του 
2004 με αποτέλεσμα όσοι προλάβαιναν έκτιζαν 
το αυθαίρετό τους.  Μετά την ηλεκτροδότηση οι 
Δήμοι όφειλαν να ενημερώσουν τις Πολεοδομίες, 
οι οποίες έπρεπε εντός 3 ετών να ελέγξουν τα 
δηλωθέντα με τα πραγματικά. Αυτό δεν έγινε 
ποτέ. Καθορίστηκαν τα πρόστιμα ανέγερσης 
και διατήρησης αυθαιρέτου κατασκευής μετά 
την 31.12.2003.

Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62) .  Ταυτότητα κτι-
ρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, 
μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.  
Πρόκειται για Ρύθμιση για 40 χρόνια αυθαιρεσι-
ών εντός του εγκεκριμένου περιγράμματος του 
κτιρίου. Περιλαμβάνει ημιϋπαίθριους χώρους, 
υπόγεια, σοφίτες, πατάρια τα οποία μετατράπηκαν 
σε χώρους κύριας χρήσης.

Ν. 41014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) . Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με την δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος. Προ-
θεσμία κατασκευής αυθαιρέτου για να μπορέσει 
να ενταχθεί στον Νόμο η 28-7-2011. Απαγορεύ-
εται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου 
δικαιώματος σε αυθαίρετη κατασκευή η αλλαγή 
χρήσης. Αλλάζει ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών 
αδειών, ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ).

Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α/8-8-2013). 
Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Περι-
βαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Ο Νόμος έγινε διότι ο προηγούμενος κρίθηκε 
από το ΣτΕ εξ ολοκλήρου αντισυνταγματικός.  
Εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ και για την συνταγ-
ματικότητα του παρόντα νόμου.

Εκτός από τους αναφερθέντες νόμους έχουμε 
αναρίθμητες ερμηνείες, υπουργικές αποφάσεις, 
δικαστικές αποφάσεις, εγκυκλίους που συνοδεύ-
ουν τους Νόμους. Μόνον ο Ν. 4014/2011 έχει 
4 εγκυκλίους, 6 υπουργικές αποφάσεις, 3 διευ-
κρινιστικές, 3 συμπληρωματικά άρθρα σε άλλους 
νόμους και 125 διευκρινιστικές ερωτοαπαντήσεις.

Οι μοναδικοί Νόμοι που προσπάθησαν να 
περιορίσουν την αυθαίρετη δόμηση είναι ο 
Ν. 410/68,  ο Ν. 720/77, ο Ν. 1337/83, ο Ν. 
4014/11 και ο Ν. 4178/13. 

Ο Ν. 410/68 δεν έθετε περιορισμούς, αφού η 
οικοδομική άδεια μπορούσε να εκδοθεί και μετά 
το πέρας της κατασκευής. Οι Νόμοι 720/77 και 
4014/11 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί. Επομένως 
μόνον δύο Νόμοι ο 1337/83 και ο 4178/13 
έδωσαν την δυνατότητα να τακτοποιηθούν τα 
αυθαίρετα κτίσματα.

Ο Νόμος 720/77 κρίθηκε αντισυνταγματικός 
το 1980. Η Πολιτεία το 1979 και το 1983 αναδι-
ατύπωσε το πλαίσιο για την οικιστική ανάπτυξη 
και τα αυθαίρετα  με δύο Νόμους 947/77 και 
1337/83 οι οποίοι έγιναν δεκτοί από το Συμβούλιο 
της Επικρατείας (ΣτΕ). Έτσι μπήκε η περιβόητη 
κόκκινη γραμμή του 1983, πέρα από την οποία 
απαγορευόταν η νομιμοποίηση αυθαιρέτων. 
Αυθαίρετο

Στο άρθρο 22 του Γενικού Οικοδομικού 
Κανονισμού  ΓΟΚ/85, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύσει με τον Ν. 2831/2000 ορίζεται ότι «κάθε 
κατασκευή που εκτελείται χωρίς οικοδομική άδεια 
η καθ’ υπέρβαση της αδείας η με βάση άδειας 
που ανακλήθηκε η κατά παράβαση των σχετικών 
διατάξεων, είναι  αυθαίρετη.

«Με τον όρο αυθαίρετο κτίσμα προσδιορί-
ζουμε αυτό που κτίστηκε έξω από κάθε νόμο, 
κανονισμό η άλλη θεσμική διαδικασία» αναφέρουν 
οι Γεωργοπούλου-Ιωάννου (σελ. 64, 2005). Το 
θεσμικό πλαίσιο δεν προκύπτει πάντα ως άθροισμα 
γραπτών νόμων και κανονισμών αλλά βασίζεται 
σε συνήθειες η κοινά αποδεκτές κοινωνικές πρα-
κτικές, συμπληρώνουν οι συγγραφείς.

Όλα αυτά ήταν το αποτέλεσμα μιας ανεπίσημης 
δέσμευσης μεταξύ Πολιτείας και (αυθαίρετων) 
οικιστών.
Αυθαίρετες Κατασκευές

α. Πολεοδομικά
Είναι οι κατασκευές χωρίς οικοδομική άδεια 

η με υπέρβαση αυτής που παραβιάζει τους όρους 
δόμησης του οικοδομικού τετραγώνου (εντός 
σχεδίου) η τους όρους δόμησης του οικισμού η 
της περιοχής (εκτός σχεδίου).

Συνήθεις παραβάσεις είναι η υπέρβαση της 
επιτρεπόμενης δόμησης, κάλυψης, ύψους και 
χρήσεων γης.

β. Κτιριολογικά
 Είναι τμήματα του κτιρίου η εγκαταστάσεις 

του, που παραβιάζουν τον κτιριοδομικό κανονι-
σμό, όπως ελάχιστες διαστάσεις κοινόχρηστων 
χώρων κλπ. (Κτιριοδομικός Κανονισμός 1989).

γ. Περιβαλλοντικά
Κτίριο κατασκευασμένο σε δημόσια γη, 

αρχαιολογικό χώρο, ζώνη αιγιαλού, δασική 
περιοχή, κλπ. 
Προτάσεις

Άμεση ενημέρωση των πολιτών ότι το θέμα 
των Αυθαιρέτων έκλεισε οριστικά. Δηλαδή εφε-
ξής δεν θα μπορεί καν η Πολιτεία να εκδώσει 
Νόμους ρύθμισης αυθαιρέτων.  Οποιοδήποτε 
αυθαίρετο έχει η πρόκειται να κτισθεί μετά την 
28-7-2011 θα κατεδαφίζεται χωρίς άλλη δια-
δικασία και ταυτόχρονα θα πληρώνονται και τα 
αναλογούντα πρόστιμα.  

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

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

Με την προσεχή Αναθεώρηση του Συντάγμα-
τος 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.   
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ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ  
ΚΑΙ ΠΕΤΑΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!

ΕΞΑΛΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ- ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΕΚΛΥΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: « ΘΑ ΜΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΤΕ ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ»!

Η 
χώρα μας χρειάζεται 600.000 τόνους 
φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες 
κατανάλωσης. Το 60% περίπου 
παράγεται στην Ελλάδα και το 40% 
εισάγεται από χώρες της ΕΕ (Γαλ-

λία, Γερμανία, Δανία, Ρουμανία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, κ.α.).

Το 2005 φαινόταν ότι δεν θα υπήρχε 
πρόβλημα επάρκειας σε φρέσκο αγελαδινό 
γάλα, δεδομένου ότι υπήρχαν 8.500 μεγάλες 
εκμεταλλεύσεις. Συναντήθηκαν όλες οι μεγάλες 
γαλακτοβιομηχανίες για να σχηματίσουν το 
καρτέλ, το οποίο υπάρχει και σήμερα. 

Η τότε κυβέρνηση, ύστερα από πίεση των 
παραγωγών και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
κατάφερε και έστειλε στην δικαιοσύνη όλους 
όσους είχαν σχέση με το καρτέλ γάλακτος.

Η σημερινή αριστερή κυβέρνηση προε-
κλογικά διαβεβαίωνε τους παραγωγούς ότι 
θα έκανε παρέμβαση κατά του καρτέλ. Οι 
παραγωγοί, όπως διαβεβαιώνει ο Πρόεδρος 
των νέων αγροτών Θεσσαλονίκης Στέλιος 
Βογιατζής, περιμένουν διότι λύση υπάρχει 
στο πρόβλημα μέσω των παραγωγών και 
των συμπράξεων. 

Ο κτηνίατρος στο Τμήμα ελέγχου ζωϊκής 
προέλευσης του ΕΦΕΤ κ. Ορέστης Διαμαντό-
πουλος, λέει ότι οι έλεγχοι γίνονται άσχετα 
εάν ο ΕΦΕΤ καθυστερεί - λόγω αλλαγής της 
νομοθεσίας -  να ανακοινώσει τα πρόστιμα 
που επιβλήθηκαν σε γαλακτοβιομηχανίες το 
2014 και το 2015.  «Κάνουμε ελέγχους στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομι-
κών προϊόντων. Εστιάζουμε τον έλεγχο της 
υγιεινής, που έχει να κάνει με την υποδομή 
των εγκαταστάσεων και με το κατά πόσο 
τηρείται η διαδικασία στα συστήματα που 
εφαρμόζουν κατά την παραγωγική διαδικασία. 
Εντοπίσαμε 32 παραβάσεις γενικής υγιεινής, 
δηλαδή να υπάρχει πρόβλημα στις υποδομές 
η να μην φοράει γάντια το προσωπικό. Οι 18 
είχαν να κάνουν με παραβάσεις στο σύστημα 
αυτοελέγχου. Επίσης είχαμε περιπτώσεις με 
μη ασφαλή τρόφιμα. Τέλος, κάτι που είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό είναι η «επίθεση κωδι-
κού» . Κάποια εγκατάσταση που δεν είναι 
εγκεκριμένη και παράγει ένα προϊόν μπορεί 
να χρησιμοποιεί έναν κωδικό που δεν ισχύει 
η τον χρησιμοποιούσε στο παρελθόν και 
ανακλήθηκε. Τέτοιου είδους έλεγχοι γίνονται 
συνήθως μετά από καταγγελία και, όπως και 
να έχει, είναι δεδομένο ότι θα εντοπιστεί στην 
αγορά άμεσα αυτό το προϊόν».

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Εβροφάρμα στο 
Διδυμότειχο λέει ότι παράγουν το 2,5% της 
εθνικής παραγωγής γάλακτος και ότι έλεγχοι 
γίνονται κάθε χρόνο από τον ΕΛΟΓΑΚ, τον 
ΕΦΕΤ, την Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με τον 
τρόπο που ορίζει ο νόμος.    

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της γαλα-
κτοβιομηχανίας «ΡΟΔΟΠΗ» κ. Παναγιώτης 

Παπαποστόλου σημειώνει ότι η Εταιρεία δεν 
εισάγει γάλα και σημειώνει ότι «δεν υπάρχει 
έλεγχος για παράνομες ελληνοποιήσεις του 
γάλακτος». «Γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι 
(ΕΛΟΓΑΚ,  ΕΦΕΤ) για το ισοζύγιο του γάλακτος 
που επεξεργάζεται κάθε βιομηχανία. Τι γάλα 
συγκέντρωσε και από πού και τι παραγωγές 
έκανε». 

Τέλος ο Πρόεδρος κ. Βογιατζής καταγγέλει 
ότι «η ονομασία «τάδε» με την οποία κυκλο-
φορεί το γάλα είναι παραπλανητική, όταν για 
την παραγωγή των προϊόντων χρησιμοποιείται 
γάλα που προέρχεται από μεγάλο αριθμό 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων η ακόμα 
και εισαγωγής».  

«Σε λίγο το γάλα μας θα είναι στα αζήτη-
τα»! – Η Δυτική Μακεδονία «στενάζει».

Στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων 
που κατέχει σημαντική θέση στον ευρύτερο 
κλάδο των τροφίμων δραστηριοποιείται σημα-
ντικός αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων. 
Τόσο μικρού μεγέθους με χαμηλή παραγωγική 
δυναμικότητα όσο και μεγάλου μεγέθους (βιο-
μηχανίες) που διαθέτουν εκ των πραγμάτων ένα 
πιο οργανωμένο δίκτυο διανομής, την ώρα που 
οι μικρότερες  παραγωγικές μονάδες εξαιτίας 
της έλλειψης πόρων αλλά και γενικότερων 
δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, λειτουργούν 

σε πιο περιορισμένη κλίμακα. 
Υπήρξαν περίοδοι που παρά τις δυσκολίες 

που αντιμετώπιζε ο κλάδος η συνεργασία όλων 
των κρίκων της αλυσίδας, των «μικρών» και 
των «μεγάλων», υπήρξε υγιής, με προϋποθέ-
σεις και προοπτικές που μπόρεσε να κρατήσει 
ψηλά το βιοτικό επίπεδο μεγάλης μερίδας 
του Ελληνικού πληθυσμού συνδράμοντας 
σημαντικά στην ενίσχυση και ενδυνάμωση 
της οικονομίας και μειώνοντας τα ποσοστά 
ανεργίας ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές.

Στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα 
στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλώρινας, 
η ενασχόληση με την εκτροφή αγελάδων και 
παραγωγή γάλακτος και υποπροϊόντων του, 
αποτελεί το «σήμα κατατεθέν» στην τοπική 
ιστορία της γεωργοκτηνοτροφίας με σταθερό 
και αταλάντευτο στόχο την παραγωγή και η 
διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας και 
πάντα σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα 
διατήρησης της παραδοσιακής αυθεντικής 
τους γεύσης.

Σήμερα ο κλάδος της γαλακτοπαραγωγής 
αντιμετωπίζει πλείστα προβλήματα και στρεβλώ-
σεις που καθιστούν τον κλάδο προβληματικό 
και ζημιογόνο.

¨Ελέω κρίσης¨  και ̈ προς χάριν της διάσω-
σης του Ελληνικού Έθνους¨ πολλά πράγματα 

άλλαξαν άρδην και δυστυχώς με ανορθόδοξο 
τρόπο. Συντελούνται στο χώρο αλλαγές που 
έχουν καταστήσει τον κλάδο προβληματικό, 
ενώ αν δεν ληφθεί σχετική μέριμνα από την 
Ελληνική Πολιτεία, σύντομα θα οδηγηθεί σε 
κατάρρευση με πολλαπλό αρνητικό αντίκτυπο 
στην Εθνική Οικονομία.

Η κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά νέων 
προϊόντων όπως το γάλα που η διάρκεια ζωής 
του υπερβαίνει αυτή του φρέσκου, γάλα 7 
ημερών, αφήνει ανοιχτό το πεδίο για αθρόες 
εισαγωγές γάλακτος (εισάγεται συμπυκνωμένο 
και μετέπειτα αραιώνεται) οδηγώντας στα 
«αζήτητα» το Ελληνικό γάλα.

Οι προκλητικά χαμηλές τιμές στις οποίες 
απορροφάται το ντόπιο γάλα (που σημειω-
τέων είναι εξαιρετικής ποιότητας και υψίστης 
διατροφικής αξίας). Είναι χαρακτηριστικό το 
γεγονός ότι, στην Περιφερειακή Ενότητα της 
Φλώρινας οι παραγωγοί δίνουν το γάλα τους 
σε προκλητικά ασύμφορες τιμές απλά και μόνο 
για να μην το πετάνε. Ο μέσος όρος τιμής ανά 
κιλό γάλα, στο νομό το 2014, σύμφωνα με 
τον ΕΛΟΓΑΚ, διαμορφώθηκε στα 0,3584€, 
με την αμέσως επόμενη να διαμορφώνεται 
στα 0,3803€, στην Αχαΐα. Η τιμή αυτή από 
την αρχή του 2015 έχει ραγδαία απρόβλεπτη 
και καθοδική τάση.   

Ο καθόλα άδικος τρόπος πληρωμής των 
παραγωγών. Τα τιμολόγια αποπληρώνονται 
τουλάχιστον με δίμηνη καθυστέρηση οδηγώ-
ντας έτσι τους παραγωγούς σε αύξηση του 
κοστολογίου τους λόγω έλλειψης ρευστότητας,

Τα παραπάνω, αποτελούν την κορυφή και 
μόνο ενός παγόβουνου που αυτή τη στιγμή 
απειλείται με κατάρρευση.

Ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας στέκεται 
αλληλέγγυος στον κλάδο που απαρτίζουν οι 
παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος, όχι απλά 
κατανοώντας απόλυτα τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν και την κρισιμότητα της κατά-
στασης στην οποία έχουν περιέλθει αλλά και 
αφουγκραζόμενοι το αρνητικό κλίμα που έχει 
δημιουργηθεί και διέπει το χώρο της Ελληνικής 
Κτηνοτροφίας γενικά. 

Ένα κλίμα επισφαλές και δυσοίωνο που 
δυναμιτίζει το χώρο στον οποίο με πολύ 
μεγάλο κόπο δραστηριοποιούνται, Πραγματικά 
η υπάρχουσα κατάσταση το μόνο που μας 
κάνει να σκεφτόμαστε είναι «ποιος κλάδος 
παραγωγών θα έχει σειρά».

Εκτιμώντας ότι το Τμήμα Αγροτικής Παρα-
γωγής του Υπουργείου, όντως θεωρεί «ύψιστης 
προτεραιότητας την ενίσχυση της εγχώριας 
παραγωγής, ιδίως των μικρομεσαίων εκμεταλ-
λεύσεων, με μέτρα μείωσης του κόστους παρα-
γωγής και ριζική πάταξη των στρεβλώσεων της 
αγοράς» ευελπιστούμε πως θα αναλάβει κάθε 
είδους πρωτοβουλία και θα εξαντλήσει κάθε 
περιθώριο προκειμένου να διασφαλίσει την 
εύρυθμη λειτουργία του πολύπαθου κλάδου.

Η εισαγωγή συμπυκνωμένου γάλακτος έσπασε ρεκόρ! 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ - 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ!

Είμαστε αυτάρκεις με μαθηματικούς  
και όχι με «ψυχολογικούς» όρους!

Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών-τυροκομικών προϊόντων, η φέτα -με ποσο-
στό αυτάρκειας 147%- περίπου υπερβαίνει τον μέσο όρο της κατηγορίας, ο οποίος 
κυμαίνεται στο 80%. 

Γενικότερα στο γάλα, η Ελλάδα κατά το παρελθόν ήταν πλεονασματική. Σήμερα 
είναι ελλειμματική, αφού η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος κυμαίνεται στους 638 
χιλιάδες τόνους, καλύπτοντας μόνο το 58,2% της ζήτησης (στοιχεία ΕΛΟΓΑΚ 2011). 

Βέβαια, στο αιγοπρόβειο γάλα που έχει μεγαλύτερη θρεπτική αξία, είμαστε σχεδόν 
αυτάρκεις, με παραγωγή που καλύπτει το 98% της ζήτησης. 

Αυτό που δε γνωρίζει ο πολύς κόσμος είναι ότι η σχετικά μειωμένη παραγω-
γή γάλακτος δεν οφείλεται στη μη παραγωγικότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας 
αλλά στο καθεστώς των ποσοστώσεων που επέβαλε η ΕΕ. Μέχρι τις αρχές του 
2000, η χώρα πλήρωνε πρόστιμα στην ΕΕ, επειδή οι παραγόμενες ποσότητες 
γάλακτος ήταν υψηλότερες από το πλαφόν που είχε δέσει αυθαίρετα η ΕΕ - κι 
αυτό διότι δεν είναι αναλογικές ούτε με τον πληθυσμό, ούτε με το ζωικό κεφάλαιο. 
 Ταυτόχρονα, ενώ μας επέβαλαν χαμηλή παραγωγή, εισήγαμε χιλιάδες τόνους 
συμπυκνωμένου γάλακτος από Ολλανδία και Γερμανία, πετώντας εκατομμύρια 
ευρώ στο εξωτερικό. Το καθεστώς αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών 
των ζωοτροφών και την έλλειψη στήριξης από την πολιτεία, αποθάρρυνε πολλούς 
κτηνοτρόφους, με αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία να εγκαταλείψουν το επάγ-
γελμά τους το 63,5% των κτηνοτρόφων.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΦΑΝΤΟΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ! 

Το σκάνδαλο αποκάλυψε ο ΕΦΕΤ, σε 
συνεργασία με την Δίωξη Οικονομικού 
Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, σε αιφνιδια-
στικό έλεγχο που πραγματοποίησε 

παρουσία Εισαγγελέα και αστυνομίας. 
Οι εταιρείες που έκλεισαν άμεσα μετά 

τον έλεγχο ήταν οι Ελαιουργική Ιωνίας 
ΑΕΕΒΕ και Οικολογική ΠΑΠΕ ΜΕΠΕ 
με έδρα στην Θεσσαλονίκη και συγκε-
κριμένα στο 9οχλμ. της περιφερειακής 
Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, 
το Γενικό Χημείο του Κράτους που εξέτασε 
δείγματα από τέσσερα δοχεία με την επισή-
μανση « Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο», 
εντόπισαν νοθεία και πιο ειδικά «τεχνητά 
κεχρωσμένα και σπορέλαιο σε πολύ μεγάλο 
ποσοστό», με αποτέλεσμα να είναι ικανά 
να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα 
στην υγεία.

Τα προϊόντα κατασχέθηκαν άμεσα. 
Ο ΕΦΕΤ επισημαίνει στους καταναλωτές 

να προσέχουν την ετικέτα του ελαιόλαδου που 
πρόκειται να αγοράσουν! Πρέπει υποχρεωτικά 
να αναγράφεται ο αλφαριθμητικός αριθμός 
έγκρισης της μορφής EL-40 ο οποίος είναι 
χαρακτηριστικός της μονάδας τυποποίησης! 
Και φυσικά την ονομασία πώλησης του προϊ-
όντος και τις πληροφορίες για την κατηγορία 
του ελαιόλαδου.  

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ και τα παρά-
νομα δοχεία, έτσι ώστε όπου τα δείτε να τα 
αποφύγετε και να καταγγείλετε τα σημεία 
πώλησης τους!

Αθήνα 9 Ιουλίου 2015
Εντοπισμός επιχειρήσεων παρασκευής  

και διακίνησης νοθευμένων ελαιολάδων 
Ο  ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο  των ελέγχων που 

διεξάγει για την καταπολέμηση της νοθεί-
ας και την προστασία της αυθεντικότητας 
του ελληνικού ελαιολάδου, ενημερώνει 
τους Έλληνες καταναλωτές ότι, ύστερα από 
συντονισμένες ενέργειες της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας του 
ΕΦΕΤ και σε συνεργασία με τη Β’ Υποδι-
εύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής 
και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εντο-
πίσθηκαν οι παρακάτω δύο επιχειρήσεις, 
που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και 
τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, στην 
περιοχή της Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

1. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.Β.Ε., 
με έδρα στο 9ο χλμ της Περιφερειακής  

Εθνικής Οδού   Θεσσαλονίκης – Κιλ-
κίς  και 

2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Π.Α.Π.Ε. Μ.Ε.Π.Ε. 
με έδρα στο 9ο χλμ της Περιφερειακής  

Εθνικής Οδού  Θεσσαλονίκης   – Κιλκίς 
Στις εγκαταστάσεις των εταιρειών αυτών 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη:
▶ δεξαμενών για αποθήκευση ελαίων

▶ εξοπλισμός για χειροκίνητη συσκευασία 
ελαίων
▶ δελτία αποστολής και τιμολόγια αγοράς 
σογιέλαιου, χρωστικών και κενών λιθογρα-
φημένων δοχείων
▶ συσκευασίες με χρωστικές 
▶ κενά και γεμάτα λιθογραφημένα δοχεία 
ελαιολάδου 5 λίτρων. Τα δοχεία αυτά έφεραν 
ενδείξεις «ελαιόλαδο» ή «εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο» με σήματα τα οποία, αρκετά από 
αυτά, στο παρελθόν έχουν διαπιστωθεί πως 
αφορούν σε προϊόντα νοθευμένα είτε και 
επιβλαβή για την υγεία. Ειδικότερα, πρόκειται 
για τις εμπορικές επωνυμίες «ΑΓΝΑΝΤΙ», 
«ΠΑΡΝΩΝΑΣ», «ΛΗΤΩ»,  «ΔΑΦΝΗ», 

«ΘΑΣΟΣ», «ΓΕΥΣΗ», «OIL», «ΑΜΒΡΟΣΙΑ», 
«ΑΣΤΡΟΝ», «ΔΗΜΗΤΡΑ», «ΔΙΩΝΗ», 
«ΕΛΑΙΟΜΥΛΟΣ», «ΛΑΔΟΧΩΡΙ»,  «ΛΙΟ-
ΚΛΑΔΟ», «CRETA» και  «MAZOCHTO». 
Όλα τα λιθογραφημένα δοχεία ανέγραφαν 
ως παρασκευαστές ανύπαρκτες εταιρείες ή 
έφεραν ανύπαρκτους κωδικούς τυποποιη-
τικών μονάδων ελαιολάδου (κωδικό EL) ή 
κωδικούς άλλων εταιρειών.

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία, 
τεσσάρων συσκευασμένων προϊόντων με 
επισήμανση «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλα-
δο»,  του ελαίου που υπήρχε σε δεξαμενή 
καθώς και των χρωστικών. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα των αναλύσεων από το 

Γενικό Χημείο του Κράτους, πρόκειται για 
δείγματα ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ 
με σπορέλαιο σε πολύ μεγάλο ποσοστό 
και τεχνητά κεχρωσμένα. Η επισήμανσή 
τους ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
οδηγεί σε πλάνη τον καταναλωτή. Σε 
συνέχεια της εργαστηριακής ανάλυσης τα 
προϊόντα κατασχέθηκαν.

Σημειώνεται ότι στον εν λόγω έλεγχο 
συνέδραμαν η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης 
και το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα Ιωνίας.

Στο σημείο αυτό, ο  ΕΦΕΤ, στην καθημε-
ρινή αυτή προσπάθειά του  για την εξάλειψη  
και καταπολέμηση των φαινομένων απάτης, 
τα οποία δυσφημούν το ελληνικό ελαιόλαδο,  
θα  ήθελε να επισημάνει για άλλη μια φορά 
στους καταναλωτές : 

να προσέχουν την ετικέτα του ελαιολάδου 
που πρόκειται να αγοράσουν όπου, εκτός 
της ονομασίας πώλησης του προϊόντος 
και των πληροφοριών για την κατηγορία 
του ελαιολάδου, πρέπει υποχρεωτικά να 
αναγράφεται και ο αλφαριθμητικός αριθ-
μός έγκρισης της μορφής EL-40-_ _ _ o 
οποίος είναι χαρακτηριστικός της μονάδας 
τυποποίησης να αποφεύγουν την αγορά 
ελαιολάδου από πλανόδιους και ανώνυμους 
πωλητές και  στην περίπτωση υποψίας λόγω 
ανεπαρκούς επισήμανσης, δελεαστικής 
τιμής ή οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 
του ελαιολάδου να επικοινωνούν με τον 
ΕΦΕΤ στο 11717.

Οι δε επαγγελματίες του χονδρικού ή 
λιανικού εμπορίου ελαιολάδου θα πρέπει 
με προσοχή να επιλέγουν τους προμηθευ-
τές τους διασφαλίζοντας τα πραγματικά 
τους στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν την 
αξιοπιστία τους (διεύθυνση επιχείρησης, 
εγκαταστάσεις παραγωγής, εγκυρότητα 
τιμολογίων και άλλων παραστατικών) και 
τη νομιμότητα της διαδικασίας αγοραπω-
λησίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη 
συμμορφώσεων φέρουν, σύμφωνα με το 
νόμο, ευθύνη για την οποία μπορεί να τους 
επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις. 

Τέλος, ο ΕΦΕΤ βεβαιώνει τον Έλληνα 
καταναλωτή, αλλά και τους Έλληνες παρα-
γωγούς και τυποποιητές, ότι συνεχίζει απρό-
σκοπτα τους ελέγχους για την καταπολέμηση 
της νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου 
και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να 
παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία που 
θα διευκολύνει τις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ 
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 
φαινόμενο αυτό.

Κατωτέρω παρατίθενται φωτογραφίες 
με τις επισημάνσεις που φέρουν τα 5λιτρα 
δοχεία που ανευρεθήκαν στις ως άνω 
επιχειρήσεις. Κατόπιν τούτων, καλούνται οι 
καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους 
αντίστοιχα 5λιτρα δοχεία, των οποίων η 
επισήμανση ταυτίζεται με τις επισημάνσεις 
των παρατιθέμενων φωτογραφιών, να μην 
τα καταναλώσουν.

▶ Ποιοτικοί Δείκτες και Χαρακτηριστικά του Ελαιολάδου
 Η Γνησιότητα και η ποιότητα των ελαιολάδων προσδιορίζονται με βάση το 
φυσικοχημικά και Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους όπως αυτά προβλέπονται 
στον Καν(ΕΟΚ) 2568/91.

▶  Φυσικοχημικά  Χαρακτηριστικά του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου 
-Φασματοσκοπική εξέταση

Με τη μέτρηση ορισμένων παραμέτρων, όπως οξύτητα, αριθμός υπεροξειδίων, 
συντελεστών απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας Κ232, Κ270, ΔΚ κλπ 
προσδιορίζουμε την ποιότητα, την παλαιότητα και την νοθεία με άλλα σπορέλαια.
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο - Δείκτες:
Οξύτητα < 0,8% σε ελαϊκό οξύ
Υπεροξείδια <=20 meqO2 /Kg ελαίου
Κ270 <= 0,22
Κ232<=2,5
Παρθένο Ελαιόλαδο-Δείκτες:
Οξύτητα < 2% σε ελαϊκό οξύ
Υπεροξείδια <=20 meqO2 /Kg ελαίου
Κ270 <= 0,25
Κ232<=2,5
Το Ελαιόλαδο Ραφινέ και Εξευγενισμένο
Οξύτητα < 1% σε ελαϊκό οξύ
Υπεροξείδια <=15 meqO2 /Kg ελαίου
Κ270 <= 0,9
Κ232<=2,5

▶  Θετικά Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά του Εξαιρετικά Παρθένου 
Ελαιολάδου - Οργανοληπτική Εξέταση

Φρουτώδες - Γίνεται αντιληπτό απευθείας με τη μύτη, αλλά και κατά την γευ-
στική του δοκιμή και εξαρτάται από την ποικιλία της ελιάς και προέρχεται από 
υγιή και φρέσκο καρπό ο οποίος έχει συλλεχτεί στο βέλτιστο στάδιο ωρίμανσης.
Πικρό - Χαρακτηριστική γεύση ελαιολάδου που προέρχεται από πράσινες ελιές. 
Με τη παλαιότητα του ελαιολάδου μειώνεται η ένταση. Σε καμιά περίπτωση δεν 
πρέπει να θεωρείται ελάττωμα.
Πικάντικο - κάψιμο - Έντονη κιναισθητική αίσθηση, χαρακτηριστική των ελαιο-
λάδων που παράγονται στην αρχή της ελαιοκομικής περιόδου. Παρουσιάζεται 
με κάψιμο στη αρχή του οισοφάγου και όχι στη στοματική κοιλότητα και διαρκεί 
μερικά δευτερόλεπτα όταν το ελαιόλαδο το δοκιμάζουμε σκέτο. Το πικάντικο 
θεωρείται προτέρημα και σε καμιά περίπτωση ελάττωμα.
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ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΜΑΘΕΤΕ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΟΣΟΙ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ!

Καλοκαιράκι, και όσοι τυχεροί κατα-
φέρουν να φύγουν έστω και για λίγο 
σε νησί, έχουν ν΄ αντιμετωπίσουν 
ένα σωρό «πρέπει» με το που θα 
φτάσουν στο λιμάνι!

«Πρέπει» να παρκάρεις εκεί, «πρέπει» να 
πας για επικύρωση του εισιτηρίου παρακεί, 
«πρέπει» οι αποσκευές που θα δώσεις προς 
φύλαξη να είναι «έτσι, κι έτσι, κι έτσι…και ΟΧΙ 
υγρά», «πρέπει» να αφήσεις το κατοικίδιο σου 
«εκεί», «πρέπει» να πας στο «τάδε» σαλόνι του 
«δείνα» καταστρώματος και…πάει λέγοντας.

Μάθε ΤΩΡΑ τι «πρέπει» να «απαιτείς» εσύ 
και χαλάρωσε…Οι διακοπές μόλις άρχισαν! 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σύμφωνα, με τον νόμο 3709/2008 και τις 
επόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

Δικαιώματα επιβατών:
Α. Ο μεταφορέας πρέπει να μας παρέχει 

τη θέση ή την καμπίνα, στο συγκεκριμένο πλοίο 
και ταξίδι, που αναγράφεται, στο εισιτήριο 
μας. Σε περίπτωση, που δεν μπορεί να μας 
τα παράσχει, δικαιούμαστε:

Ή να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας και 
να μας επιστραφεί ο ναύλος καθώς και να 
μας δοθεί αποζημίωση ίση με το διπλάσιο 
του ναύλου.

Ή να ταξιδέψουμε, σε θέση κατώτερη, 
από αυτήν, που πληρώσαμε, λαμβάνοντας 
αποζημίωση το διπλάσιο της διαφοράς των 
δυο ναύλων.

Ή να ζητήσουμε να ταξιδέψουμε, σε θέση 
ανώτερη, από αυτήν, που πληρώσαμε, κατα-
βάλλοντας το μισό της διαφοράς των δυο 
ναύλων. Εάν, όμως, ο μεταφορέας, μόνος 
του, μας προσφέρει ανώτερη θέση, τότε, δε 
δικαιούται να εισπράξει τη διαφορά.

Β. Εάν θελήσουμε να ακυρώσουμε το 
εισιτήριό μας, δικαιούμαστε, εφόσον επιστρέ-
ψουμε το σώμα:

Επιστροφή του μισού ναύλου και όλων 
των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και του Φ.Π.Α., 
αν η ακύρωση γίνει 12 ώρες, πριν τον προ-
γραμματισμένο απόπλου.

Επιστροφή του 75% του ναύλου και όλων 
των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και του Φ.Π.Α., 
αν η ακύρωση γίνει 7 ημέρες, πριν τον προ-
γραμματισμένο απόπλου.

Επιστροφή ολόκληρου του ναύλου και 
όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και του 
Φ.Π.Α., αν η ακύρωση γίνει 14 ημέρες, πριν 
τον προγραμματισμένο απόπλου. Επίσης, 
δικαιούμαστε τα ίδια, ανεξάρτητα, από τον 
χρόνο ακύρωσης, όταν υπάρχουν λόγοι ανω-
τέρας βίας ή υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται, 
εγγράφως.

Να τροποποιήσουμε το εισιτήριό μας, 
για το ίδιο ή άλλο δρομολόγιο, εφόσον 
υπάρχουν θέσεις, χωρίς, όμως να δικαιού-
μαστε επιστροφή τυχόν διαφοράς ναύλων, 
εφόσον ζητήσουμε την αλλαγή 48 ώρες, 
πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.  
Για να ισχύουν τα παραπάνω, πρέπει να ενη-
μερώσουμε, γραπτά, τον εκδότη των εισιτη-
ρίων. Για να επιστρέψουμε ή να αλλάξουμε 
το εισιτήριό μας, πρέπει να απευθυνθούμε, 
στον εκδότη ή στο ναυτικό πράκτορα του 
μεταφορέα ή στον εκπρόσωπο του.

Γ. Τα άτομα, με αναπηρία, άνω του 80%, 
δικαιούνται έκπτωση 50%, επί του ναύλου. 

Η ίδια έκπτωση χορηγείται, στο συνοδό του 
ανάπηρου, εφόσον ο ανάπηρος πάσχει, από 
συγκεκριμένες αναπηρίες καθώς και στο 
αναπηρικό όχημα. Οι επιβάτες, με αναπηρία, 
δικαιούνται την παροχή δωρεάν συνδρομής, 
στα λιμάνια, στην επιβίβαση και αποβίβαση 
καθώς και πάνω στο πλοίο.

Δ. Μπορούμε να μεταφέρουμε χειραπο-
σκευές, μέχρι 50 κιλά. Για επιπλέον βάρος, 
πληρώνουμε επιπλέον ναύλο. Τα άτομα, με 
μειωμένη κινητικότητα, δεν πληρώνουν, για 
επιπλέον βάρος, αν αυτό προέρχεται, από τον 
εξοπλισμό, που διευκολύνει την κίνησή τους.

Ο μεταφορέας ευθύνεται, για τυχόν φθορά, 
απώλεια των αποσκευών μας, μόνο εάν τις 
έχουμε παραδώσει, για φύλαξη και έχουμε 
λάβει την σχετική απόδειξη. Σε περίπτωση, 
που ο μεταφορέας ζητήσει να τοποθετήσουμε 
τις αποσκευές μας, σε συγκεκριμένο χώρο, 
πρέπει να μας δώσει τη σχετική απόδειξη και 
αναλαμβάνει την ευθύνη, για τυχόν απώλεια, 

ή καταστροφή. Ο μεταφορέας ευθύνεται, για 
τη φθορά, ή απώλεια εξοπλισμού ατόμων, με 
αναπηρία, εφόσον η ζημιά οφείλεται, σε δική 
του υπαιτιότητα.

Ε. Αν το πλοίο καθυστερήσει να αποπλεύ-
σει, από υπαιτιότητα του μεταφορέα (βλάβη 
ή ζημιά), μπορούμε:

Αν η καθυστέρηση είναι πάνω από 90 λεπτά:
‘Η να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας και 

να μας επιστραφεί όλο το αντίτιμο.
‘Η να μείνουμε, στο πλοίο και να ταξιδέψου-

με, είτε με το ίδιο πλοίο ή με άλλο, με έξοδα 
και μέριμνα του μεταφορέα. Δικαιούμαστε, 
επίσης, ελαφρά γεύματα και αναψυκτικά.

Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη 
από 4 ώρες:

Ο μεταφορέας πρέπει να μας παράσχει 
γεύμα και κατάλυμα, στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, 
εφόσον είναι αυτό εφικτό και είναι αναγκαία 
η διανυκτέρευση ή οι διανυκτερεύσεις. Η 
μεταφορά του επιβάτη, από το λιμάνι, στο 

ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο, στο λιμάνι, 
γίνεται, με έξοδα του μεταφορέα. Το κόστος 
κάθε διανυκτέρευσης ορίζεται, στα 80ευρώ 
και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων, στις 3, 
κατ’ ανώτατο όριο.

 Δικαιούμαστε χρηματική αποζημίωση 
25% επί της τιμής του εισιτηρίου, ή κάποια 
άλλη παροχή, που θα συμφωνήσουμε, με 
τον μεταφορέα, εφόσον προωθηθούμε, στον 
προορισμό μας, με το ίδιο, ή άλλο πλοίο, με 
μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα και η 
καθυστέρησή μας είναι:

1 ώρα, για διαδρομή, μέχρι και 4 ώρες
2 ώρες, για διαδρομή, από 4 ώρες, μέχρι 

και 8 ώρες
3 ώρες, για διαδρομή, από 8 ώρες, μέχρι 

και 24 ώρες
6 ώρες, για διαδρομή, άνω των 24 ωρών
Αν η καθυστέρηση είναι διπλάσια, από 

τις 3 παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 
δικαιούμαστε αποζημίωση 50% της τιμής του 
εισιτηρίου.

Το δικαίωμα αποζημίωσης το ασκούμε, 
στο λιμάνι αναχώρησης, ή άφιξης του πλοίου.

Εάν, 24 ώρες, από την ώρα του προγραμ-
ματισμένου απόπλου, δεν προωθηθούμε, στον 
προορισμό μας, με μέριμνα του μεταφορέα, 
δικαιούμαστε αποζημίωση το διπλάσιο του 
ναύλου του επιβάτη και επιστροφή του ναύλου, 
για το όχημά μας.

ΣΤ. Εάν, κατά τη διάρκεια του πλου, ή 
σε κάποιο ενδιάμεσο λιμάνι, το πλοίο πάθει 
βλάβη ή ζημιά, με υπαιτιότητα του μεταφορέα, 
μπορούμε:

Ή να διακόψουμε το ταξίδι μας και να μας 
επιστραφεί η διαφορά του εισιτηρίου, για το 
υπόλοιπο κομμάτι της διαδρομής και για τον 
επιβάτη και για το όχημα. Ή να συνεχίσουμε το 
ταξίδι μας: Σε αυτή την περίπτωση, δικαιούμαστε 
αποζημίωση 25%, επί της τιμής του εισιτηρίου, 
ή κάποια άλλη παροχή της τιμή του εισιτηρίου, 
ή κάποια άλλη παροχή, όταν φτάσουμε, στον 
προορισμό μας, με καθυστέρηση:

1 ώρα, για διαδρομή, μέχρι και 4 ώρες
2 ώρες, για διαδρομή, από 4 ώρες, μέχρι 

8 ώρες
3 ώρες, για τη διαδρομή, από 8 ώρες, 

μέχρι 24 ώρες
6 ώρες, για τη διαδρομή, πάνω από 24 ώρες
Δικαιούμαστε αποζημίωση 50%, επί της 

τιμής του εισιτηρίου, όταν οι παραπάνω αναφε-
ρόμενοι χρόνοι καθυστέρησης είναι διπλάσιοι.

Εάν το ταξίδι μας διακοπεί, σε ενδιάμεσο 
λιμάνι, λόγω ζημιάς, ή βλάβης του πλοίου και 
δεν προωθηθούμε, στον τελικό μας προορι-
σμό, με ευθύνη και δαπάνη του μεταφορέα, 
δικαιούμαστε:

Δωρεάν τροφή, για όλο το διάστημα, μέχρι 
να συνεχίσουμε το ταξίδι μας.

Κατάλυμα, στο πλοίο, ή σε ξενοδοχείο, 
εφόσον αυτό είναι εφικτό και υπάρχει ανάγκη 
διανυκτέρευσης.

Δωρεάν μεταφορά, προς και από  το 
ξενοδοχείο.

Η ανώτατη τιμή, για κάθε διανυκτέρευση 
ορίζεται, στα 80 ευρώ και ο ανώτατος αριθμός 
διανυκτερεύσεων ορίζεται, στις 3.

Η άσκηση των δικαιωμάτων μας, για 
καθυστέρηση, ή ακύρωση του ταξιδιού, σε 
ενδιάμεσο λιμάνι, γίνεται, σε έγγραφο, που 
υποχρεούται να μας δώσει ο μεταφορέας.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Έπειτα από τις αλλαγές στον Φ.Π.Α. και την αισχροκέρδεια που τις ακολούθησε, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Γιώργου Σταθάκη, που ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης, καθορίζει τις ανώτατες τιμές σε προϊόντα που διατίθενται σε κυλικεία, αναψυκτήρια, 
μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα, που δραστηριοποιούνται εντός συγκεκριμένων χώρων, 
όπως λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικοί χώροι, θέατρα, 
δικαστήρια, νοσοκομεία, πλοία κ.τ.λ.
Ενδεικτικά:
- Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου 0,35 ευρώ.
- Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο – 1,45 ευρώ.
- Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο – 1,25 ευρώ.
- Καφές ρόφημα ελληνικός μονός – 1,20 ευρώ.
- Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός, κ.λπ.) μονός – 1,30 ευρώ.
- Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός ζεστός ή κρύος (φρέντο) – 1,45 ευρώ.
- Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) μονός – 1,30 ευρώ.
- Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο) – 1,30 ευρώ.
Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 1.000 Euro για έλλειψη τιμοκαταλόγου, 500 Euro για 
υπέρβαση ανά είδος και 1.500 Euro για έλλειψη ανά είδος. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε 
περίπτωση υποτροπής.
Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δέχονται 
καταγγελίες καταναλωτών με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.1520.gov.gr ή με φαξ στον αρ. 210 3843549.
Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την «Γραμμή 
Καταναλωτή» στο 1520 τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 15:00.
Επισημαίνεται ότι:
α) Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους προς τους οποίους 
παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους).
β) Προκειμέ νου για τα επιβατικά πλοία πάσης φύσεως (οχηματαγωγά ή μη), που εκτελούν 
αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών, στα οποία, κατά τις διατάξεις των π.δ. 
101/1995 και 381/1996 διαθέτονται δύο κατηγορίες θέσεων επιβατών ήτοι «Διακεκριμένη» και 
«Οικονομική», οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1, εφαρμόζονται και για τις δύο αυτές θέσεις.
γ) Καθ` όλη την διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 και ειδικότερα 
καθ` όλη την διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και Αεροδρόμια, είναι υποχρεωτική:
γα. Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμένων νερών σε συσκευασία των 500 ml.
γβ. Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ με ζαμπόν και τυρί, τοστ 
με τυρί, σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, σάντουιτς με τυρί. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέ-
ως με την επιλογή των υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών 
(τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί ή και των δύο αυτών ειδών καθώς 
για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί) 
ή και των δύο αυτών ειδών.
γγ. Η παρασκευή κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των ροφημάτων καφέ «ελληνικός», 
«φίλτρου», «στιγμιαίος» και του ροφήματος τσάι.
γδ. Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή του ροφήματος καφέ «εσπρέσο». 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό με την παρασκευή του 
εν λόγω καφέ μηχάνημα.
γε. Η αναγραφή στους τιμοκαταλόγους τους, πέραν των υπόλοιπων ειδών που διαθέτουν και 
των ειδών της παραγράφου 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους σε ειδικό πλαίσιο, στο 
οποίο αναγράφονται με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα τα εξής:
- «ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ 
ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ» - “FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED, BOTTLED 
WATER, SANDWICHES, TOASTS, COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES".
- Τα είδη με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.
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ΑΦΓΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΡΜΑΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΜΒΟΛΙΜΟΙ ΣΤΟ 1.500.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Aνθρωποι χωρίς πατρίδα, άνθρω-
ποι χωρίς ελπίδα. Και έχουμε 
και κάτι πολιτικούς όπως η 
Υπουργός Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Τασία Χριστοδουλο-

πούλου που μας λέει ότι οι πρόσφυγες 
«είναι τουριστική ατραξιόν» της Ελλάδας.

Καταγγέλλουμε τέτοιες δηλώσεις, 
όπως όμως λέμε ότι η ευθύνη αυτών 
των ανθρώπων βαρύνει όλους τους 
Ευρωπαίους και όχι μόνο τους ‘Έλλη-
νες. Διαλύεται ο κοινωνικός ιστός 
της Αθήνας. Καιρός να μοιραστούμε 
το πρόβλημα!

Ήταν μια πολύ ζεστή ημέρα του Ιούλη 
και αν και περπατούσα μέσα στο δροσερό 
Πεδίον του Άρεως ήταν από τις λιγοστές 
φορές όπου τα δέντρα δεν ήταν ικανά 
να προσφέρουν δροσιά. Περπατώντας 
προς το εσωτερικό του πάρκου αντίκρυσα 
κάποια στιγμή καμία 50αριά πολύχρωμες 
σκηνές με κόσμο που είτε κοιμόταν, είτε 

καθόταν και κουβέντιαζε εξω, κάτω από 
τα δέντρα και πολλά μα πάρα πολλά παι-
δάκια ταλαιπωρημένα μεν, αλλά αμέριμνα 
που έπαιζαν με τα νερά του ποτιστικού 
μηχανήματος. 

Το σκηνικό αυτό δεν είχε να κάνει 
παρά με μια 100στή ανθρώπους, πρό-
σφυγες από το Αφγανιστάν που ήρθαν 
στη χώρα μας για να «γλυτώσουν  από 
του χάρου τα δόντια», τον πόλεμο στην 
Πατρίδα τους και να συναντήσουν εδώ 
άλλο «χάρο» και άλλα «δόντια»! 

Στοιβαγμένοι σε μια βάρκα «σκυλο-
πνίχτη» 7 μέτρων, «ξεβράστηκαν» στη 
Σάμο και από κει στον Πειραιά για να 
τους ξαμολήσουν στην κυριολεξία στο 
Πεδίο του Άρεως.

 Μια εβδομάδα τώρα βρίσκονται εδώ, 
δίχως, φαί, δίχως παπούτσια, ρούχα και 
φάρμακα για τους αρρώστους τους, 
(ανάμεσα σε αυτούς και πολλά παιδιά).

Ο Αασίμ, η Μάρζια, η Άνια και ο Μου-

σταφά που τώρα κείτονται στις λάσπες  
μαζί με τα παιδιά τους, στην πατρίδα τους, 
ήταν ράφτες, δάσκαλοι ή κατασκευαστές 
επίπλων.  Ήρθαν εδώ για καλύτερα. Τώρα 
θα προσπαθήσουν να φύγουν, άλλοι για 
Γερμανία, όπως λένε, άλλοι για Σκοπια, 
Σερβία και μετά Ουγγαρία αν και εκεί 
τους δεχτούν.

« Εδώ δεν έχει δουλειά! Τι να κάνουμε 
πρέπει να φύγουμε. Μήπως εσείς έχετε 
δουλειά;» λέει ο Νταούντ.

Δίπλα του η Μάρτζια κρατάει στη 
αγκαλιά της τον νεογέννητο γιος της που 
υποφέρει από τις κακουχίες. Το σωματάκι 
του έχει πληγές και οι γιατροί που ήρθαν 
να τους επισκεφθούν δεν μπόρεσαν να 
συννενοηθούν, καθώς οι πρόσφυγες δεν 
μιλούν αγγλικά, και έφυγαν άπραγοι. 

Ο Μωχάμεντ που εδώ και μέρες προ-
σπαθεί να βρεί κάποιον να του εξηγήσει 
τι πρέπει να κάνει και δεν βρίσκει παρά 
μόνο κάποιες καλοκάγαθες γειτόνισσες 

που τους βοηθούν με λίγο ψωμί νερό και 
φρούτα, είναι ο «μεταφραστής». 

Τίποτα δεν θέλουμε,… απολύτως 
τίποτα!

Ο Αμίρ ο οποίος είναι κάποιας ηλικίας 
και φαίνεται ότι έχει περάσει πολλά στη 
ζωή του στην ερώτηση «τι θα θέλατε; Πως 
μπορούμε να βοηθήσουμε», απάντα με 
την σκληρότητα του πληγωμένου ανθρώ-
που, «τίποτα, δεν θέλουμε! απολύτως 
τίποτα! Όλοι περάσανε μας ρωτήσανε 
το ίδιο και δεν έκαναν τίποτα!»

Η κυρία Ελένη, η Μαρία και η Ελλη 
ευαισθητοποιημένες γειτόνισσες, η 
καθεμιά εξαργυρώνοντας διαφορετικά 
«γραμμάτια ζωής» βοηθούν όσο μπορούν 
τον κόσμο. Αλλά μας κάνουν και αυτές 
παράπονα.

«Που είναι ο Δήμος; Που είναι η 
Περιφέρεια; Μιλήσαμε στη κα. Δούρου, 
βλέπετε να έχει γίνει κάτι; ‘Ολοι τους 
κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου!»
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΩΡΑ «ΜΗΔΕΝ»
- ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΟΙ «ΤΟΞΙΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ!

- ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΕΥΘΙΝΟΫΠΕΥΘΥΝΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ Ο ΟΑΕΝ – ΠΡΩΗΝ ΗΓΕΣΙΕΣ ΥΠΕΚΑ- ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

- ΕΚΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ «ΣΚΥΨΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ..»

Ακόμα και τώρα «βγαίνει μπροστά» 
η εδώ και 30χρόνια  ανυπαρ-
ξία πρόληψης και ελέγχου των 
κινδύνων από τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, επαρκούς προσω-

πικού και μέσων, έλλειψη διαδικασιών και 
υποδομών, σχεδίου εκτάκτων καταστάσεων 
και ενημέρωσης του πληθυσμού για την 
προστασία του.

Αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά 
ότι η κερδοφορία των επιχειρήσεων 
είναι ασύμβατη με μέτρα πρόληψης και 
προστασίας. Οτι ακόμη και αυτή η χρή-
σιμη μέθοδος της ανακύκλωσης κάτω 
από συνθήκες εγκληματικής αδιαφορίας, 
μπορεί να αποβεί μάστιγα για την υγεία! 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ 
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ 
«ΘΑΝΑΤΟΥ»

Ήταν 6 Ιούνη απόγευμα Σαββάτου, 
όταν η φωτιά που αρχικά ξεκίνησε σε 
έκταση με ξερά χόρτα επεκτάθηκε στο 

εργοστάσιο ανακύκλωσης της εταιρείας 
«Γενική Ανακύκλωσης Α.Ε» που βρίσκεται 
στην περιοχή της Νέας Ζώνης Ασπροπύρ-
γου και εξελίχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά. 

Η περιοχή, δηλαδή τα νότια και δυτικά 
προάστια της Αττικής, λόγο της πυρκαγιάς 
μεμιάς καλύφθηκαν από ένα πυκνό τοξικό 
σύννεφο καπνού.

Αν και η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό 
έλεγχο, συνέχισε να καίει χαρτί και πλαστικό 
επιβαρύνοντας σημαντικά την ατμόσφαιρα. 
Η έντονη δυσοσμία που δεν ήταν άλλη 
από έκλυση στην ατμόσφαιρα τοξικών 
αερίων όπως οι διοξίνες, το φουράνιο,  
πολυαρωματικοι υδρογονάνθρακες και 
άλλες καρκινογόνες ουσίες, δημιούργη-
σαν στους πολίτες έντονη ανησυχία για 
την υγεία τους!  

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλο-
ντος Γιάννης Τσιρώνης ανέφερε τότε ότι 
έπρεπε να βρεθεί χώμα και μηχανήματα 
γιατί δεν σβήνουν διαφορετικά τέτοιες 
φωτιές. «Δυστυχώς ο προκάτοχός μου 
είχε κάνει μια τέτοια κίνηση αλλά την 
προηγούμενη φορά που έγινε αυτό δεν 
πληρώθηκε ο εργολάβος» σημείωσε και 
πρόσθεσε ότι οι σταθμοί του υπουργείου 
Περιβάλλοντος δεν μπορούν να μετρήσουν 
το τοξικό νέφος.

Το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο 
λειτουργούσε ως Κέντρο Διαλογής Ανα-

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΑΜΕΣΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ:

- Γιατί δεν πήρατε άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση 
της πυρκαγιάς και την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την 
αντιμετώπιση των βραχυ-μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων;
 - Ποια απαραίτητα μέτρα, σχέδια και έλεγχοι θα ληφθούν για τη δια-
σφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων;
- Ποιά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος; 
- Ποια μέτρα για την καταγραφή ως βιομηχανικά και εμπορικά απόβλητα, 
συσκευασιών (ΒΕΑΣ) των υλικών που έχουν ολοκληρωτικά ή ένα μέρος 
τους καεί, σε σχέση και με το αν έχουν περιληφθεί στα αποτελέσματα 
δράσης της εταιρείας;
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κυκλώσιμων Υλικών. Ωστόσο ερωτήματα 
δημιουργεί το γεγονός ότι στις εγκαταστά-
σεις του βρίσκονταν μεγάλες ποσότητες 
χαρτιού και πλαστικών καθώς και άλλα 
απορρίμματα οπότε και η πυρκαγιά ήταν 
σχεδόν αδύνατον να περιοριστεί άμεσα. 
Άμεσα διατάχθηκε κατεπείγουσα προ-
καταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών με αφορμή σχετική 
μήνυση της Περιφέρειας Αττικής.

Το τοξικό νέφος και η δυσοσμία 
εξακολουθούσαν να καλύπτουν κατά 
διαστήματα περιοχές της Αθήνας καθώς 
χρειάστηκαν καμία δεκαριά  μέρες ακόμη 
για να ισορροπήσει τυπικά η κατάσταση.

Ωστόσο ήδη από την δεύτερη μέρα 
που η φωτιά κατέκαιγε τα πλαστικά η 
αστυνομία είχε εξαφανιστεί! 

Το εργοστάσιο εγκαταλείφθηκε στο 
έλεος των δεκάδων Ρομά που έφταναν 
κατά κύματα από τους γύρω καταυλισμούς 
με φορτηγά για το πλιάτσικο σηκώνοντας 
τα πάντα! Από υπολογιστές μέχρι έπιπλα.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας κατεύ-
θασαν και οι «ρομπέν» της ιστορίας, τα 
μέλη του φιλοζωικού συλλόγου «Τα 
φαντάσματα του Ασπροπύργου», άνθρωποι 
που μένουν οι περισσότεροι μακριά από 
την περιοχή, αλλά την επισκέπτονται συχνά 
προκειμένου να φροντίσουν παντοιοτρό-
πως τα σκυλάκια που ζουν μέσα στον 
προαύλιο χώρο του εργοστασίου! Αυτοί 
λοιπόν οι άνθρωποι μόνοι για μέρες, μέσα 
στην τοξική ρύπανση, με τους ρομά να 
κάνουν επιθέσεις, με τους κατοίκους της 
περιοχής να προσπαθούν να γλυτώσουν 
από το βιός τους οτιδήποτε-   αν σώζεται, 
προσπαθούσαν να σώσουν τα εναπομεί-
ναντα μικρά ζώα. 

Απουσία του κράτους που στο άμεσο 
παρελθόν αδιαφόρησε τόσο για τους 
ανθρώπους όσο και για τα ζώα της περι-
οχής! 

Μια… σύλληψη  
και πολλές απορίες!

Μετά την έρευνα, συνελήφθη, τελικά  
από αστυνομικούς του Τμήματος Περι-
βαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής ένας 34χρονος, προ-
σωρινά υπεύθυνος εταιρείας ανακύκλω-
σης, για παράβαση της νομοθεσίας περί 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Για την υπόθεση αναζητείται ακόμη 
ο 46χρονος Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας, κατηγορούμενος 
για τις ίδιες παραβάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχη-
ματισθείσα δικογραφία,  οδηγήθηκε στον. 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Από την Πυροσβεστική ωστόσο απε-
δείχθη ότι το αίτιο της πυρκαγιάς ήταν 
ο εμπρησμός . Λογικό καθώς υπήρχε 
ασφαλιστικό συμβόλαιο της εταιρείας 
ύψους  20 εκατ. ευρώ!

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Δυτικής Αττικής αρχιπύραρχος 
Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος  σημείωσε:  ότι 
«τα εξαγόμενα από τις έρευνες συμπερά-
σματα, που διενεργεί το ανακριτικό της 
ΠΥ, αποκλείουν την εκδήλωση της εστίας 
στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων του 
εργοστασίου ή στον αύλιο χώρου του. 
Συντείνουν στην εκδοχή του υπαίθριου 
εμπρησμού εκτός του συγκροτήματος, ο 

οποίος με τη συνέργεια του ισχυρού ανέμου 
που έπνεε στην περιοχή εξάπλωσε άμεσα 
τις φλόγες στους σωρούς των εύφλεκτων 
υλικών» δηλώνει χαρακτηριστικά. 

Ο διοικητής υπογραμμίζει ότι η συνο-
λική μονάδα καταλαμβάνει 45 στρέμματα 
εκ των οποίων τα 25 είναι υπαίθρια απο-
θήκη. Τέλος ότι η Υπηρεσία έχει ασχοληθεί 
επαλειμμένα με τις συγκεκριμένες εγκατα-
στάσεις και ότι βάση των δικογραφιών «τα 
τελευταία τρία χρόνια έχουν εκδηλωθεί 
ισάριθμες πυρκαγιές στο εσωτερικό των 
εγκαταστάσεων». 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά από 
κάθε πυρκαγιά επεκτεινόταν ο χώρος των 
εγκαταστάσεων.

Η άποψη όμως του Θωμά Μπιζά πρώην 
συνδικαλιστικού στελέχους της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
ειδικού στο ζήτημα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων, ο οποίος επισκέφθηκε το 
χώρο με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, 
είναι και ενδιαφέρουσα και λογικά λύνει 
πολλά ερωτήματα.  «Είναι απορίας άξιο 
πως εξαπλώθηκε η πυρκαγιά ταυτόχρονα 
σε όλη την έκταση και μάλιστα σε υλικά 
που από την φύση και θέση τους έπρεπε 
να σιγοκαίονται» επισημαίνει και συνεχίζει: 
«Η αρχική εκδήλωση της φωτιάς, σε όμορη 
αγροτική έκταση ΒΑ των εγκαταστάσεων 
μάλλον μπήκε για «ξεκάρφωμα». Η μάντρα 
ύψους τριών μέτρων και η υγρασία λόγω 
προηγούμενης βροχόπτωσης δεν ευνοούν 
τυχαία επέκταση».

«Μεταμόρφωση» απορριμμάτων
Επίσης στον εσωτερικό χώρο όπου 

μπήκε αμέσως ο κ Μπιζάς διαπίστωσε 
ιδίοις όμμασι ότι οι σωροί δεν ήταν από 
καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά αλλά από 
σύμμεικτα απορρίμματα, τα οποία δεν 
είχαν επίσημο λόγο ύπαρξης εκεί. Λόγω 
της εμπειρίας του υπογραμμίζει ότι σε αυτή 
την πρακτική της «μεταφόρτωσης» των 
απορριμμάτων επιδίδονται μέχρι σήμερα 
τα περισσότερα από τα λεγόμενα Κέντρα 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). 
Δηλαδή πληρώνονται από τους πελάτες 
(εταιρείες, δήμους κ.α.), για παράδειγμα 
με 30 ευρώ τον τόνο, για να πάρουν τα 
απορρίμματά τους και στη συνέχεια ως 
πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης 
τα διοχετεύουν δωρεάν ως υπολείμματα 

στον ΧΥΤΑ Φυλής. 
Σημειώνει ότι τα υλικά από τους μπλε 

κάδους (ανακυκλώσιμα) αποθέτονται 
χωρίς καμία επιβάρυνση στον ΧΥΤΑ. 
Διαφορετικά θα στοίχιζαν 60 ευρώ τον 
τόνο. Με τον τρόπο αυτό συνεχίζει ο 
κ. Μπιζάς, αναπαράγεται μια νοσηρή 
κατάσταση η οποία γιγαντώθηκε με την 
άγνοια ή ανοχή των ιθυνόντων κατά την 
τελευταία 20ετία.

«Για εμένα» τονίζει «οι πραγματικοί 
εμπρηστές είναι αυτοί που έστησαν το 
άθλιο συγκεντρωτικό μοντέλο των απορ-
ριμμάτων και μπούκωναν τους τοπικούς 
δημάρχους με εκατοντάδες εκατομμύρια 
για να εξασφαλίσουν την ποθούμενη 
κοινωνική ανοχή στο έγκλημα της Φυλής. 
Είναι οι διοικήσεις του ΕΣΔΚΝΑ που 
υπηρέτησαν με πάθος αυτό το μοντέλο 
και έστησαν αυτό το έγκλημα. Είναι αυτοί 
που αντιδρούν σήμερα στην αποκεντρω-
μένη διαχείριση με ήπιες εγκαταστάσεις 
και μικρούς ΧΥΤΥ, αυτοί που βρίζουν την 
Βαλαβάνη γιατί δίνει 12 στρέμματα για 
πράσινο σημείο στο Ελληνικό».

«Το άθλιο παρεάκι»  
στα απόβλητα

Αναφορικά με το τοξικό νέφος που 
κάλυψε το Θριάσιο, προσθέτει «μερικοί 
από εμάς το έχουμε δει και άλλες φορές 
στη περιοχή. Έχουμε δει και άλλο ΚΔΑΥ 
να καίγεται δίπλα στον ΧΥΤΑ Φυλής. 
Γνωρίζουμε και άλλα ΚΔΑΥ στην περιοχή 
που έχουν γίνει παράνομοι σταθμοί μετα-
φόρτωσης και έχουν στις εγκαταστάσεις 
τους στοιβαγμένους χιλιάδες τόνους σύμ-
μεικτων σκουπιδιών. Έχουμε καταγγείλει 
πολλές φορές αυτό το άθλιο κύκλωμα 
που μαζεύει κάθε είδους απόβλητα και 
τα βάζει στην Φυλή σαν υπολείμματα 
επεξεργασίας.

Αυτά τα κυκλώματα στο όνομα της 
ανακύκλωσης διακινούν εκατοντάδες 
χιλιάδες τόνους σύμμεικτων σκουπιδιών 
και κερδίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ, ακριβώς λόγω του ΧΥΤΑ της Φυλής. 
Χρόνια ολόκληρα καταγγέλλουμε αλλά 
ματαίως. Δεν θα υπήρχαν όλοι αυτοί εκεί 
αν δεν υπήρχε εκεί η μεγαλύτερη χωμα-
τερή του σύγχρονου κόσμου» καταλήγει 
ο κ. Μπιζάς.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΟ

Το εργοστάσιο που γεννήθηκε σαν 
υπερσύγχρονη βιομηχανική μονάδα ανα-
κύκλωσης για να πεθάνει σαν «ωρολο-
γιακή βόμβα στη μονάδα της μαφίας», 
τον τελευταίο καιρό υπολειτουργούσε. 
Πρόσφατα παρέμεινε κλειστό λόγω χρεών. 

Ένα χρόνο πριν, τον Μάρτιο του 2014, 
οι 150 μετανάστες εργάτες που εργάζονταν 
σε αυτό  είχαν προχωρήσει σε απεργία 
καθώς ήταν απλήρωτοι για περισσότερους 
από τέσσερις μήνες. Κατήγγειλαν ότι ο 
ιδιοκτήτης Δήμητρης Λαζόπουλος τους 
παρέπεμπε για πληρωμή «από Δευτέρα».  

Η Γενική Ανακυκλώσεων ιδρύθηκε το 
1964 και η μονάδα της «Γενικής Ανακύ-
κλωσης Α.Ε» το1985 από τον κ.Λαζόπουλο. 
Κόστισε περίπου 180 εκατ. ευρώ από τα 
οποία το 80% ήταν επιδότηση από την Ε.Ε. 

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες και πιο 
σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης της 
Ευρώπης , με κορυφαία τεχνολογία και 
υπερσύγχρονα μηχανήματα. 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για 
την εποχή, ήταν η δυνατότητα υψηλής 
δυναμικότητας που υπερβαίνει τους 20 
τόνους την ώρα σε ανακυκλώσιμο υλικό 
συσκευασίας, με άλλα λόγια 500 τόνους 
την ημέρα!

Η κρίση όμως δημιούργησε άλλα 
δεδομένα!

Τον Απρίλιο του 2013 έγινε μια προ-
σπάθεια διάσωσης της μονάδας  και έλαβε 
επιδότηση 1 εκατ. ευρώ με απόφαση 
του τότε υφυπουργού ανάπτυξης Νότη 
Μηταράκη, για μίσθωση συμβάσεων με 
τράπεζες. Ο Λαζόπουλος υπήγαγε την 
επιχείρηση στο άρθρο 99 και στις 12 Μαϊου 
του 2015 απέλυσε τους τελευταίους 12 
εργαζόμενους!

Στο εργοστάσιο έχασαν τη ζωή τους 
δυο αλλοδαποί εργαζόμενοι. Τον Ιούλιο 
του 2012 ο πακιστανός Μωχάμεντ Ικμπάλ 
υπέστη ακαριαίο θάνατο από ισχυρό 
πλήγμα που δέχτηκε στο κρανίο από 
μεταλλικό εξάρτημα της πρέσας όπου 
εργαζόταν, ενώ 

Στο τέλος του ίδιου μήνα, βρέθηκε 
νεκρός, με τρείς ημέρες καθυστέρησης, 
εργάτης από το Μπαγκλαντές κάτω από 
τόνους  ανακυκλώσιμου υλικού.

Η εταιρία χρωστά σε ασφαλιστικά 
ταμεία από τη μη καταβολή εργοδοτι-
κών εισφορών ποσό που αγγίζει τα 6 
εκατομμύρια ευρώ.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΜΕΤΡΑΕΙ
Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε άμεσα 

μετρήσεις στην περιοχή και έστειλε τόσο 
τα μεγέθη όσο και τα συμπεράσματα του 
στους αρμόδιους φορείς,( στο δελτίο τύπου 
και τους πίνακες που παραθέτουμε πιο 
κάτω), άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά 
που έκανε κάτι τέτοιο, όπως θα δούμε 
και παρακάτω τα «αντανακλαστικά» του 
λειτούργησαν και σε άλλη μια περίπτωση 
η οποία από καθαρή τύχη δεν έχει εμφα-
νίσει ακόμα ατύχημα στην ίδια περιοχή!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 128/11-6-2015
ΘΕΜΑ: ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ 
ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΣΤΟΝ    ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
– ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-
ΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
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▶ 150 παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα.
▶ Η τοξικότητα ξεπέρασε δέκα φορές 
τα όρια.
▶ 30.000 τόνοι σκουπιδιών ΧΥΜΑ χωρίς 
έλεγχο.
▶ Πιάστηκε ο αχυράνθρωπος ενώ ο πραγ-
ματικός ένοχος άφαντος.

Ο Εθνικός Οργανισμός ανακύκλωσης 
(Ε.Ο.ΑΝ.) όπως πάντοτε δεν είχε ελέγξει 
ουδέποτε το σύστημα του Λαζόπουλου 
στον Ασπρόπυργο.

Το ΠΑΚΟΕ μέτρησε PM10 και PM5 
στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα με 
υπέρβαση 20-30 φορές πάνω από τα όρια.

Κάτι ακούγεται ότι όλα αυτά τα απο-
καΐδια θα μεταφερθούν στη Φυλή.

Επανειλημμένα το ΠΑΚΟΕ εδώ και δέκα 
χρόνια έχει καταγγείλει την αδιαφορία 
των υπευθύνων για την λειτουργία των 
συστημάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης 
απορριμάτων, άλλα δυστυχώς κανένας 
δεν «άκουγε» τις καταγγελίες.

1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. ήταν και είναι τόσο 
διαπλεκόμενος φορέας που η αποτελε-
σματικότητα του έκτος από αρνητική είναι 
και εγκληματική.

2.  Ο δήμος Ασπροπύργου και η Αντι-
περιφέρεια  Δυτικού τομέα δεν έχουν 
κάνει ούτε ένα βήμα μπροστά για τα 
εγκλήματα που συνεχίζονται, στον Δήμο 
του (ΕΛΠΕ,ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ, ανεξέλεγκτες 
βιομηχανίες-βιοτεχνίες, Ρομά κλπ.).

3. Το υπουργείο δεν ανταποκρίνεται 
στις υποχρεώσεις του στην τήρηση των 
απαραίτητων  μέτρων.

4. Οι όποιες καταγγελίες πέφτουν 
στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και δεν 
φέρνουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Το ΠΑΚΟΕ  έχει στην διάθεση του 
αρκετά στοιχεία, ώστε εάν το Υπουργείο 
,η Περιφέρεια ή όποιος άλλος φορέας  
θελήσει να προχωρήσει - αυτό επιβάλει 
το ¨νέο ήθος και ύφος¨ της αριστερής 
μας κυβέρνησης – σε συγκεκριμένες 
ενέργειες για την τιμωρία των πραγμα-
τικών υπευθύνων, είναι στη διάθεση των 
φορέων αυτών.

Επειδή το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι όλα 
«κουκουλώνοντα»,τότε δημιουργείται 
μια « βόμβα» μεγατόνων, που κάποτε 
θα εκραγεί. 

Άραγε έχει κανένας αναρωτηθεί τι 
φταίνε τα παιδιά μας, σ΄ αυτήν την διαπλε-
κόμενη περιπέτεια που τα ενσωματώνουμε;

  Από την γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥ-
ΤΕΡΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΒΟΜΒΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΛΕΚΕ-
ΤΑΙ ΠΑΛΙ Ο «ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ» ΟΑΕΝ 

Πρόκειται για την Εταιρεία  Χούμας 
ΑΒΕΕ  στον Ασπρόπυργο Αττικής και 
λειτουργεί από το 1965. Το εργοστάσιο 
δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση 
μπαταριών.

 Από το 1999, η εταιρία έχει πάρει τη 
σχετική άδεια λειτουργίας από τη Δ/νση 
Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου της 
Ν.Α. Δυτικής Αττικής, καθώς επίσης και 
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις από την 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
της ΠεριφέρειαςΑττικής.

Οι αδειοδοτήσεις ορίζουν συγκεκριμέ-

νες προδιαγραφές αλλά και δεσμεύσεις 
τις οποίες έχει αναλάβει το εργοστάσιο 
αναφορικά με την τήρηση της περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας, ώστε να η λειτουργία 
του να μην θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια 
υγεία. Προδιαγραφές οι οποίες έχουν να 
κάνουν με τη διαχείριση και αποθήκευση 
των αποβλήτων και όχι μόνο.

Ωστόσο από ότι φαίνεται το συγκεκρι-
μένο εργοστάσιο έχει παραβεί επανειλημ-
μένα τις διατάξεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.

Το 2004 και το 2009 πραγματο-
ποιήθηκαν έλεγχοι στο συγκεκριμένο 
εργοστάσιο από την Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. 
Οι Επιθεωρητές διαπίστωσαν σωρεία 
παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας με αποτέλεσμα να επιβληθούν 
πρόστιμα. 

Στις 2Οκτωβρίου 2012, έπειτα από 
σχετική εντολή του Εισαγγελέα Περι-
βάλλοντος πραγματοποιήθηκε εκ νέου 
έλεγχος στις εγκαταστάσεις του εργο-
στασίου. Στον έλεγχο συμμετείχαν εκτός 
από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και 
άνδρες του Τμήματος Περιβαλλοντικής 
Προστασίας της ΓΑΔΑ. 

Στις 26/10/2012, πραγματοποιήθηκε 
συμπληρωματικός έλεγχος. Ειδικότερα, 
διαπιστώθηκε «υπέρβαση στις συγκε-
ντρώσεις του διοξειδίου του θείου και 
ανόργανου μόλυβδου σε σχέση με τα 
όρια που επιβάλλονται με την σχετική 
ΑΕΠΟ και μ την ισχύουσα νομοθεσία». 

Επίσης διαπιστώθηκαν οσμές στον 
περιβάλλοντα χώρο εντός του οικοπέδου 
και ειδικότερα κάτω από τις εξαγωγές 
του συστήματος απαγωγής αερίων. Κάτι 
που σύμφωνα με τους Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος σημαίνει ότι «δεν λαμβά-
νονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
μην υπάρχουν οσμές στον περιβάλλοντα 
χώρο του εργοστασίου».

Την ίδια ώρα διαπιστώθηκε ακόμη 
προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων. Αυτό απαγορεύε-
ται ρητά από τις διατάξεις της κείμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Κόλαφος για την εταιρία αποτελούν 

όμως και τα αποτελέσματα των χημικών 
αναλύσεων που έγιναν σε δείγματα που 
ελήφθησαν από τις εγκαταστάσεις του 
εργοστασίου.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το 
πόρισμα, «στο δείγμα της γεώτρησης 
διαπιστώθηκε σημαντική υπέρβαση στην 
συγκέντρωση του μολύβδου και των θει-
ικών όντων ως προς τι ανώτερες  αποδε-
κτές τιμές», ενώ «στο δείγμα του βόθρου 
αστικών λυμάτων διαπιστώθηκαν σημα-
ντικές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων». 
Με λίγα λόγια οι μετρήσεις έδειξαν μία 
γενικότερη λειτουργία του εργοστασίου 
άκρως επιζήμια γα τη δημόσια υγεία, η 
οποία από ότι φαίνεται δεν είναι η πρώτη 
φορά που συμβαίνει.

Επίσης διαπιστώθηκε η μεταφορά στο 
εξωτερικό επικίνδυνων αποβλήτων, δίχως 
να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά 
και οι απαιτούμενες άδειες, τα οποία η 
εταιρία κλήθηκε να προσκομίσει.

Στις 11/11/2013 επιστημονικό συνερ-
γείο του Πανελληνίου Κέντρου Οικολο-
γικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), αποτελούμενο 
από τον πρόεδρο του ΔΣ και πανεπιστη-
μιακό κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη, την 
χημικό κυρία Ντανούτα Στιλπνοπούλου 
και τον χημικό μηχανικό κ. Χαράλαμπο 
Αναγνωστόπουλο πραγματοποίησαν 
επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή που 
εδρεύει το εργοστάσιο. Οι τρεις ειδικοί 
προχώρησαν στην μέτρηση βασικών 
ρύπων περιμετρικά, 20 έως 50 μέτρα 
από την είσοδο του εργοστασίου.

Από τους πίνακες των αποτελεσμά-

των διαπιστώθηκε «έντονο πρόβλημα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ρύπανσης 
των στερεών και υγρών αποβλήτων», 
όπως αναφέρεται στην έκθεση πραγ-
ματογνωμοσύνης του ΠΑΚΟΕ η οποία 
διαβιβάστηκε και στον αρμόδιο εισαγ-
γελέα περιβάλλοντος. Για ακόμη μια 
φορά διαπιστώθηκαν παραβάσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας κάτι που 
θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  
ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ

Τον Οκτώβριο του 2014, οι Επιθε-
ωρητές Περιβάλλοντος διαβίβασαν τον 
φάκελο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών προκειμένου να διερευνηθούν 
τυχόν ποινικές ευθύνες. Είχε προηγηθεί 
η εξέταση του απολογητικού υπομνή-
ματος της εταιρίας το οποίο κρίθηκε 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ 
ως αβάσιμο με αποτέλεσμα να εκδοθεί 
Πράξη Βεβαίωσης Παράτασης για την 
εταιρία. Επίσης προτάθηκε στον τότε 
ειδικό γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ 
η επιβολή προστίμου ύψους 151.550 
ευρώ στην εταιρία. Τελικά στα τέλη του 
περασμένου Γενάρη επιβλήθηκε το σχετικό 
πρόστιμο σε βάρος της «Χούμας ΑΒΕΕ». 
Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι πώς 
μέχρι και σήμερα η εταιρία εξακολουθεί 
να λειτουργεί παρά το γεγονός ότι επα-
νειλημμένα έχει διαπιστωθεί σε βάρος 
της καταστρατήγηση της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.

Την ίδια ώρα πολλά είναι τα ερωτήμα-
τα που εγείρονται γύρω από τον Εθνικό 
Οργανισμό Ανακύκλωσης ΕΟΑΝ και την 
Χούμας ΑΒΕΕ. Ο ΕΟΑΝ είναι ένα Νομι-
κό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) 
το οποίο υπάγεται στο ΥΠΕΚΑ και είναι 
υπεύθυνος για την έγκριση εποπτεία και 
των έλεγχο των εναλλακτικών συστημάτων 
διαχείρισης. Με λίγα λόγια ο ΕΟΑΝ είναι 
υπεύθυνος για τον έλεγχο όσων εταιριών 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον 
τομέα της ανακύκλωσης στη χώρα μας.

Στην περίπτωση της Χούμας ΑΒΕΕ 
το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει ότι η εταιρία 
συμμετέχει με ποσοστό 10% στο μετοχικό 
κεφάλαιο της «Επένδυσης Re Battery AE».
Ενός εκ των συστημάτων ανακύκλωσης 
που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας 
και έχουν αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΑΝ. 
Το ερώτημα που θέτει το ΠΑΚΟΕ είναι 
πως μια εταιρία που επανειλημμένα έχει 
αποδειχθεί ότι μολύνει το περιβάλλον 
μπορεί και συμμετέχει στα συστήματα 
ανακύκλωσης που ελέγχονται και αδει-
οδοτούνται από τον ΕΟΑΝ.

“Με αφορμή τον πανικό και την ασυ-
δοσία των υπεύθυνων με την πρόσφατη 
φωτιά βγήκαν πάρα πολλά στην επιφάνεια. 
Το πρώτο έχει να κάνει με τη λειτουργία 
του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 
(ΕΟΑΝ). Στο βαθμό που είναι μέλος σαν 
σύστημα στον Εθνικό Οργανισμό Ανα-
κύκλωσης, μια εταιρία σαν την Χούμας 
ΑΒΕΕ που επανειλημμένα έχει αποδειχθεί 
ότι μολύνει το περιβάλλον. 

Αυτό είναι απαράδεκτο γιατί μια εταιρία 
που ανακυκλώνει κιόλας και δημιουργεί 
προϊόν δεν έχει το δικαίωμα να είναι μέλος 
στον ΕΟΑΝ», καταγγέλλει ο πρόεδρος του 
ΠΑΚΟΕ, Παναγιώτης Χριστοδουλάκης.

ΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
PM10  ΟΡΙΟ 50 

μg/m³
PM5 ΟΡΙΟ  

25μg/m³

9/6 10/6 9/6 10/6

10 πμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

187
151

191
176

304
202

305
304

12 πμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

281
254

296
302

352
327

396
372

14 μμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

303
256

385
291

401
353

476
397

16 μμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

397
189

368
356

397
362

412
406

20 μμ              ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

396
288

294
302

306
365

401
375

24μμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

402
364

406
409

487
451

495
468

ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΝΔΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ PM10 KAI PM5 
 ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  09/06 ΚΑΙ 10/06 2015
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Γράφει η ΝΑΤΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

Αντιμετωπίστε σοβαρές ασθένειες 
με σωστή διατροφή! Ο καρκίνος, 
η πρόωρη γήρανση, αλλά και η 
παχυσαρκία τώρα ΜΠΟΡΟΥΝ ν΄ 
αντιμετωπιστούν! 

Το σώμα ρυθμίζει το ρΗ του συνεχώς, με 
φυσιολογικές διαδικασίες, όπως με τους 
νεφρούς και την πνευμονική λειτουργία.

Όμως , τα τρόφιμα που τρώμε  μπορούν 
να παίξουν σημαντικότατο ρόλο στην αύξηση 
ή μείωση του pH του σώματος και ορισμένες 
τροφές μπορεί να είναι πιο αλκαλοποιητικές 
από άλλες. Ένα όξινο σώμα προδιαθέτει σε 
καρκίνο και  γήρανση. Τα αλκαλικά τρόφιμα 
βοηθούν στην μεταβολή του pH του σώματος 
και στην καλή οξυγόνωση, κρατώντας το 
σώμα υγιές και επίσης βοηθά στην πρόλη-
ψη του καρκίνου, μεταξύ πολλών άλλων 
ασθενειών.

Το ρΗ είναι ένα μέτρο της συγκέντρωσης 
ιόντων υδρογόνου, ένα μέτρο της οξύτητας 
ή της αλκαλικότητας ενός διαλύματος.

Όταν ένα διάλυμα είναι αλκαλικό, αυτό 
σημαίνει ότι έχει την ικανότητα να εξουδετε-
ρώνει τα οξέα. Η αλκαλικότητα εκφράζεται 
ως αριθμός ρΗ, σε μια κλίμακα από 0 έως 
14. Ένα pH 7 είναι ουδέτερο. Ούτε όξινο, 
ούτε αλκαλικό. Μια μέτρηση ενός επιπέδου 
ρΗ μεταξύ 7 και 14 δείχνει ότι το διάλυμα 
είναι αλκαλικό και ονομάζεται βάση. Οι τρο-
φές ουσιαστικά πρέπει να περιέχουν  νερό, 
έτσι ώστε να έχουν ένα ρΗ που να μπορεί 
να μετρηθεί. Επειδή το ανθρώπινο σώμα 
αποτελείται από νερό, έχει επίσης ένα ρΗ, 
το οποίο είναι συνήθως μετριέται μέσω 
του αίματος.

Η σύγχρονη διατροφή έχει υψηλή περιε-
κτικότητα  σε όξινα προϊόντα, όπως το κρέας, 
τα τυριά, τα δημητριακά και το αλκοόλ και 
πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκαλικά 
τρόφιμα, όπως πράσινα λαχανικά, φρέσκα 
φρούτα, μπαχαρικά και  προβιοτικά (γιαούρτι). 

Επιπλέον, έχουμε γίνει μια κοινωνία 
που κυριολεκτικά καταναλώνει  φρουκτό-
ζη, ραφιναρισμένα άλευρα, καφέ, τσιγάρα, 
φάρμακα και τεχνητά γλυκαντικά, τα περισ-
σότερα  από τα οποία είναι εξαιρετικά όξινα 
για το ανθρώπινο σώμα. 

Ένας από τους ευκολότερους και γρηγο-
ρότερους τρόπους για να βοηθήσει τη διόρ-
θωση ενός  υπερόξινου επίπέδου pH  είναι 
με τον έλεγχο διατροφής και με υγιεινές 
επιλογές στον τρόπο ζωής.

Για να διατηρηθεί η υγεία, η διατροφή 
πρέπει να αποτελείται από 60% αλκαλικές 
τροφές και 40% όξινες τροφές. Για να 
αποκατασταθεί η υγεία, η διατροφή πρέπει 
να αποτελείται από 80% αλκαλικές τροφές 
και 20% όξινες τροφές.

Αλκαλικές τροφές
Μερικά φρούτα είναι πολύ αλκαλι-

κά (μήλα, βερίκοκα, αβοκάντο, μπανάνες, 
βατόμουρα, πεπόνι, φρέσκια καρύδα, κερά-
σια,  σύκα, αχλάδια, πορτοκάλια, ανανάς, 
ροδάκινα, σταφίδες, σταφύλια, γκρέιπφρουτ, 

πεπόνι, λεμόνια και γλυκολέμονα, τα νεκτα-
ρίνια, τα σμέουρα, ντομάτα, μανταρίνια, τα 
περισσότερα τροπικά φρούτα, καρπούζι, 
φράουλες).

Λαχανικά με υψηλή αλκαλικότη-
τα (τα περισσότερα πράσινα λαχανικά, όπως 
τα σπαράγγια, τα ραδίκια, χόρτο σιτάρι,  τα 
φύκια, τα λαχανικά, το  κάρδαμο, το μπρόκο-
λο, το σπανάκι, σέλινο, φρέσκα φασολάκια, 
γλυκοπατάτα, κολοκύθα, αρακάς, πιπεριές, 
κρεμμύδι, μαρούλι, μανιτάρια, λαχανάκια 
Βρυξελλών, φασολάκια, μελιτζάνα, το σκόρ-
δο, αγγούρια, λάχανο, καρότο, μάραθος, 
τα παντζάρια, τα κάστανα, τα αμύγδαλα, 
καυτερή πιπεριά, το τζίντζερ και η κανέλα.

Πρόσθετες  αλκαλικές τροφές
Γλυκαντικές ουσίες που προκαλούν αλκα-

λοποίηση περιλαμβάνουν το σιρόπι ρυζιού, το 
σιρόπι σφενδάμου, τη stevia, τα αμύγδαλα, 
τα κάστανα και το tofu.  Αλκαλοποιητικά 
ποτά είναι το καθαρό ή εμφιαλωμένο νερό, 
το γάλα αμυγδάλου, ο ζωμός λαχανικών, 
το μη ζαχαρούχο γάλα σόγιας, ο φρέσκος 
χυμός λαχανικών, το νερό με λεμόνι και το 
τσάι από βότανα. Τα λεμόνια είναι φυσικά 
όξινα, αλλά γίνονται αλκαλικά μετά την 
πέψη. Το αντίθετο ισχύει για κρέατα,  ενώ 
είναι αλκαλικά πριν από την πέψη, γίνονται 
όξινα αργότερα.

Όξινα Είδη Τροφίμων
Αποφύγετε ή καταναλώνετε με μέτρο
Καλαμπόκι, κονσερβοποιημένα φρούτα, 

κριθάρι, ρύζι, όλα σχεδόν όλα τα δημητριακά, 
όπως το σιτάρι και όλα τα αλεύρια (ψωμί, 
ζυμαρικά, μακαρόνια, κλπ), σίκαλη, βρώμη, 
τα περισσότερα φασόλια και όσπρια σκληρό 
και επεξεργασμένα τυριά, φιστίκια,  σχεδόν 
όλα τις ζωικές πρωτεϊνες και τα ψάρια και 
φυσικά, το   αλκοόλ, τα σάκχαρα,  φάρμακα 
και τα προϊόντα καπνού. 

Ο καφές είναι ένα όξινο ρόφημα (που 
έχει ένα ρΗ περίπου 4), αλλά με μέτρο, έχει 
βρεθεί, ότι μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη 
ορισμένων καρκίνων και ασθενειών, λόγω 
της αποτοξινωτικής δράσης  του στο αίμα. 

Οι κύριες πηγές συσσώρευσης οξέος 
στον οργανισμό είναι:

1. Ο μεταβολισμός και/ή η ατελής 
διάσπαση (οξείδωση) των τροφίμων ή τα 
μεταβολικά «απόβλητα» που παράγονται, ως 
παραπροϊόν της κυτταρικής δραστηριότητας. 
Κατά την κανονική κυτταρική αναπνοή και την 
παραγωγή ενέργειας, τα οξέα παράγονται 
ως «απόβλητα» προϊόντα. Αυτά αφαιρούνται 
από τα ρυθμιστικά συστήματα του σώματος 
και τα συστήματα αποτοξίνωσης μέσω των 
νεφρών, των πνευμόνων, του ήπατος και 
του αίματος.

2. Κατανάλωση του οξέος με τη τροφή, 
τον αέρα και το νερό. Εκπομπές αζώτου 
από τα αυτοκίνητα και τις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, χρωστικές ουσίες τροφί-
μων, σπρέι, κεριά, συντηρητικά, πρόσθετα, 
τεχνητά γλυκαντικά,  λιπάσματα, ρύποι στο 
νερό, όπως χλώριο και φθόριο στο νερό 
της βρύσης, είναι μόνο μερικά από τα όξινα 
χημικά που καταναλώνονται καθημερινά. 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ
ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ  
ΜΕ ΤΙΣ ΟΞΙΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΑ ΣΑΣ!

Υγειινές αλκαλικές τροφές
- Τρώτε πολλά από αυτά!
Λαχανικά
Alfalfa Grass 29,3
Σπαράγγια 1.3
Barley Grass 28,1
Λαχανάκια Βρυξελλών 0.5
Μαρούλι και Λάχανο, φρέσκα 14.1
Κουνουπίδι 3.1
Πιπέρι Καγιέν 18,8
Σέλινο 13,3
Σχοινόπρασο 8.3
Comfrey 1.5
Αγγούρια, τα νωπά 31,5
Πικραλίδα 22,7
Grass Dog 22,6
Αντίδια, φρέσκα 14.5
Γαλλικά φασολάκια 11,2
Σκόρδο 13,2
Πράσινα λαχανικά
Kamut Grass 27,6
Λυκοτρίβολο 4.8
Πράσα (Βολβοί) 7.2
Μαρούλι 2.2
Κρεμμύδι 3.0
Μπιζέλια φρέσκα 5.1
Μπιζέλια ξηρά 0.5
Κόκκινο λάχανο 6.3
Ραβέντι μίσχοι 6.3
Savoy Cabbage 4,5
Shave Grass 21,7
Sorrel 11,5
Οι νεαροί βλαστοί σόγιας 29,5
Σπανάκι (πλην Μαρτίου), 13,1
Σπανάκι Μαρτίου, 8.0
Chia σπόροι με φύτρa 28,5
Σπόροi με φύτρο Ραπανάκι 28,4
Straw Grass 21,4
Νεροκάρδαμο 7.7
Σιτάρι Grass 33,8
Λάχανο 3.3
Κολοκυθάκια 5.7
Λαχανικά ρίζες
Τεύτλα 11,3
Καρότα 9.5
Χρένα 6.8
Γογγυλοκράμβες 5,1
Πατάτες 2,0
Κόκκινα ραπανάκια 16.7 
Μεγάλα γογγύλια 3.1
Μαύρα ραπανάκια 39,4
Γογγύλια 8.0
Λευκά Ραπανάκια (άνοιξη) 3.1
Φρούτα
Αβοκάντο (πρωτεΐνη) 15,6
Φρέσκο λεμόνι 9.9
Limes 8.2
Ντομάτα 13,6
Βιολογικά όσπρια και δημητριακά
Φαγόπυρο και πλιγούρι 0.5
Κόκκοι σόγιας 
(βρασμένα φασόλια σόγιας Ground) 12,8
Φακές 0.6
Φασόλια Λίμα 12,0
Αλεύρι σόγιας 2,5
Λεκιθίνη σόγιας (Pure) 38,0
Ξηροί καρποί σόγιας  26,5
Σόγια, φρέσκια 12.0

Όλυρα 0.5
Tofu 3.2
Λευκό Φασόλια  12,1
Ξηροί καρποί
Αμύγδαλα 3.6
Βραζιλιάνικα καρύδια 0.5
Σπόροι
Σπόροι κύμινου 2.3
Σπόροι μάραθου 1.3
Σπόρους λιναριού 1.3
Σπόροι κολοκύθας 5.6
Σουσάμι 0.5
Ηλιόσποροι 5.4
Σιτάρι Πυρήνας 11.4
Λίπη (φρέσκα, ψυχρής  
έκθλιψης έλαια)
Borage Oil 3.2
Evening Primrose Oil 4.1
Λινέλαιο 3.5
Λιπίδια ψαριών 4.7
Ελαιόλαδο 1.0

Τροφές που πρέπει  
να τρώτε σε μικρές ποσότητες
Φρούτα
Βερίκοκο -9,5
Μπανάνα, ώριμη -10,1
Μπανάνα, Άγουρη +4.8
Μαύρη Σταφίδα -6,1
Blueberry -5,3
Cantaloupe -2,5
Κεράσι, Βύσσινο 3.5
Κεράσι, γλυκό -3,6
Καρύδα, Φρέσκια 0.5
Cranberry -7,0
Σταφίδα -8,2
Date -4,7
Fig Juice Powder -2,4
Φραγκοστάφυλα, ώριμα -7,7
Σταφύλια, ώριμα -7,6
Γκρέιπφρουτ -1,7
Ιταλικός Plum -4,9
Χυμός μανταρινιού -11,5
Mango -8,7
Πορτοκάλια -9,2
Παπάγια -9,4
Ροδάκινο -9,7
Αχλάδι -9,9
Ανανάς -12,6
Rasberry -5,1
Κόκκινη σταφίδα -2,4
Rose Hips -15,5
Φράουλα -5,4
Μανταρίνι -8,5
Καρπούζι -1,0
Κίτρινο Plum -4,9
Σιτηρά
Καφέ ρύζι -12,5
Σιτάρι -10,1
Ξηροί καρποί
Φουντούκια -2,0
Macadamia Nuts -3,2
Καρύδια -8,0
Ψάρια
Ψάρια του γλυκού νερού -11,8
Λίπη
Γάλα Καρύδας -1,5
Ηλιέλαιο -6,7

Ανθυγιεινά όξινα τρόφιμα
- Προσπαθήστε να τις αποφύγετε!
Κρέας, πουλερικά και ψάρια
Μοσχάρι -34,5
Κοτόπουλο  -18,0
Αυγά -22
Συκώτι -3,0
Ψάρια ωκεανού -20,0
Εντόσθια -3,0 
Στρείδια -5,0
Χοιρινό -38,0
Μοσχάρι -35,0
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
Βουτυρόγαλα 1.3
Κρέμα -3,9
Σκληρό Τυρί -18,1
Ομογενοποιημένο γάλα -1,0
Quark -17,3
Ψωμί, μπισκότα (αποθηκευμένα 
σιτηρά / Ζύμη)
Ψωμί Σικάλεως -2,5
Λευκά μπισκότα -6,5
Άσπρο ψωμί -10,0
Ολικής αλέσεως ψωμί -4,5
Λευκό ψωμί -6,5
Ξηροί καρποί
Κάσιους -9,3
Φιστίκια -12,8
Φιστίκια -16,6
Λίπη
Βούτυρο -3,9
Αραβοσιτέλαιο -6,5
Μαργαρίνη -7,5
Γλυκά
Τεχνητά γλυκαντικά -26,5
Σιρόπι βύνης κριθαριού -9,3
Ζαχαρότευτλα -15,1
Καφέ ρύζι σιρόπι -8,7
Σοκολάτα -24,6
Αποξηραμένα χυμό  
ζαχαροκάλαμου -18,0
Φρουκτόζη -9,5
Μέλι -7,6
Βύνη γλυκαντικό -9,8
Ζάχαρη Γάλα -9,4
Μελάσες -14,6
Ζάχαρη -9,5
Λευκή ζάχαρη -17,6
Καρυκεύματα
Κέτσαπ -12,4
Μαγιονέζα -12,5
Μουστάρδα -19,2
Σάλτσα σόγιας -36,2
Ξύδι -39,4
Ποτά
Μπύρα -26,8
Καφές -25,1
Χυμός φρούτων ζαχαρούχος
Χυμοί φρούτων, συσκευασμένοι,  
Φυσικοί -8,7
Λικέρ -38,7
Τσάι (μαύρο) -27,1
Κρασί -16,4
Διάφορα
Κονσερβοποιημένες τροφές
Τρόφιμα στα μικροκύματα
Επεξεργασμένα τρόφιμα

Πίνακας αλκαλικότητας (+) ή οξύτητας (-) της τροφής. 
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο το καλύτερο...
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