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100 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ  

ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Στο τεύχος του Φεβρουαρίου  

θα εκδοθεί τεύχος με όλες τις δράσεις 
«Σε περιμένουμε»

2030: 50 XΡΟΝΙΑ ΠΑΚΟΕ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
▶ ΕΝΘΕΤΟ 16ΣΕΛΙΔΟ

Το 2017 το ΠΑΚΟΕ ασχολήθηκε 
βασικά με τα παρακάτω  
8 θέματα και με τα ίδια  
συνεχίσει και το 2018 

1. ΠΑΙΔΕΙΑ, 2.ΕΝΕΡΓΕΙΑ, 
3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ, 4. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ, 

5. ΜΑΝΔΡΑ, 6. ΝΕΡΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, 

7. ΘΑΛΑΣΣΕΣ, 8. ΔΕΛΦΟΙ
Βασικά όμως με την παιδεία  
που είναι και η κορυφή του 
δένδρου με τις μαργαρίτες. 
Η επιχείρηση καθαρισμού 

της παραλίας Καλιμπάκι στην 
Ελευσίνα και του Σαρανταπόταμου 

από εθελοντές του ΠΑΚΟΕ σε 
συνεργασία με τον Δήμο είναι  

η απαρχή πολλών, περίπου 
 30 ακτιβιστικών δράσεων του 

ΠΑΚΟΕ το 2018 με κορυφή 
την συναυλία του Γιάννη 

Μαρκόπουλου στο Μέγαρο 
Μουσικής στις 5 Ιουνίου. 

χρόνια 
ΠΑΚΟΕ40 
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Σε λίγους μήνες κλείνουν σαράντα χρόνια από τον Ιούνιο 
του 1979, όταν επιστήμονες και απλοί πολίτες (σύνολο 25) 
δημιούργησαν τον ανεξάρτητο κοινωνικοπεριβαλλοντικό 
φορέα και τον βάφτισαν ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικο-
λογικών Ερευνών). 

Σήμερα το ΠΑΚΟΕ έχει εκατομμύρια οπαδούς, δεκάδες 
εθελοντές και συνεργάτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και 
όλο τον κόσμο, που εμπιστεύονται τις έρευνες, τις ανακοι-
νώσεις του και ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής 
τους και των παιδιών τους.

Το ΠΑΚΟΕ στα χρόνια αυτά έχει πραγματοποιήσει είκοσι 
δύο χιλιάδες (22.000) έρευνες και μελέτες για το νερό, τα 
απόβλητα, τα τρόφιμα, τις ακτινοβολίες και τις ιδιαιτερότητες 

της λειτουργίας διάφορων ανθρωπογενών οικοσυστημάτων.
Διαθέτει τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιους (36.500) 

συνδρομητές, εκδίδει μηνιαία εφημερίδα σε πενήντα χιλιά-
δες (50.000) αντίτυπα ογδόντα (80) σελίδων και σχεδόν 
κάθε εβδομάδα εκδίδει δύο έως τρία Δελτία Τύπου με τις 
καταγγελίες και έρευνές του. Κατά καιρούς από αυτούς που 
εκπροσωπούν διάφορα συμφέροντα, δέχεται επιθέσεις και 
συκοφαντικές δυσφημίσεις. Όμως οι εκατοντάδες χιλιάδες 
οπαδοί, φίλοι και συνδρομητές που είναι πάντοτε δίπλα του 
και ενισχύουν ηθικά το τεράστιο έργο του.

Στις 5 Ιουνίου σε μια εκδήλωση μαμούθ όπου θα μιλήσει 
ο Αλ Γκορ, θα αποδείξει ότι τα σαράντα χρόνια (40) που 
πέρασαν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα.Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

40 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις
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.
 

40 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. 

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0804,

210 810 0805

Σαράντα χρόνια ΠΑΚΟΕedi to  
rial
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Σ ε μια κίνηση χαράς και αισιοδοξίας 
προχώρησε ο Δήμαρχος Αθηναί-
ων Γιώργος Καμίνης που με μια 

σειρά πράξεων ξεκίνησε τη μάχη για την 
καθαριότητα της Αθήνας.

Με τα νέα αυτά απορριμματοφόρα, 
ο αριθμός των οχημάτων καθαριότητας 
αυξάνεται σε ποσοστό πάνω από 40%, 
ενώ παράλληλα επεκτείνεται το δίκτυο των 
κάδων απορριμμάτων και δημιουργείται 
μία σύγχρονη πλατφόρμα ενημέρωση 
και ευαισθητοποίησης των δημοτών σε 
θέματα καθαριότητας.

Αναλυτικότερα, οι κινήσεις ήταν οι εξής:
• Περισσότεροι από 4.500 νέοι κάδοι, 

μέσα στο 2017, αντικαθιστούν φθαρμένους 
κάδους και συμπληρώνουν το υφιστάμενο 
δίκτυο όπου χρειάζεται.

• Περισσότερα από 40 νέα οχήματα, 
μέσα στο 2017, βγαίνουν στους δρόμους, 
αυξάνουν τα καθημερινά δρομολόγια 
αποκομιδής και αποκαθιστούν την εύρυθμη 
λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.

• Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμ-
μάτων που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 
2017, υποδέχεται καθημερινά έως 140 
τόνους απορριμμάτων, απελευθερώνει 
οχήματα και προσωπικό, καθιστώντας 
δυνατή την αποκομιδή απορριμμάτων 
έως και 3 φορές την ημέρα στις επιβα-
ρυμένες περιοχές.

• 17 βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμά-
των, που έχουν ήδη εγκατασταθεί στις 
γειτονιές της Αθήνας, αντικαθιστούν 500 
συμβατικούς κάδους, εξασφαλίζοντας 
περισσότερο ελεύθερο δημόσιο χώρο, 
ελεύθερα πεζοδρόμια, πιο καθαρές και 
περιποιημένες γειτονιές.

• Ενίσχυση της ανακύκλωσης, με την 
τοποθέτηση και νέων μπλε κάδων, που 
διευκολύνουν την προσπάθεια κατοίκων 
και υπηρεσιών για την βιώσιμη διαχείριση 
των απορριμμάτων και την προστασία 
του περιβάλλοντος.

• Εντατικοποίηση των δράσεων καθα-
ρισμού της αιθάλης από τις προσόψεις 
των κτηρίων, μέσω μιας πολύπλευρης 
συνεργασίας με ιδρύματα, επιχειρήσεις, 
ομάδες πολιτών και, τις υπηρεσίες του 
δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος δήλωσε τα εξής: 
«Οι νέες παρεμβάσεις, που μετά από 

πολλές δυσκολίες λόγω του δυσχερούς 
οικονομικού περιβάλλοντος, καταφέραμε 
να ολοκληρώσουμε, έρχονται να προσθέ-
σουν δυνάμεις, πόρους και εργαλεία, ώστε 
να ενισχύσουμε την καθημερινή, δύσκολη 
δουλειά του εμφανώς μειωμένου προσω-
πικού της Δ/σης Καθαριότητας», αναφέρει 
ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος 
Μπρούλιας. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι 
υπάλληλοι της καθαριότητας στον δήμο 
Αθηναίων ολοκληρώνουν κάθε μέρα 180 
προγράμματα αποκομιδής απορριμμάτων 
από 11.500 σημεία σε όλη την Αθήνα, σε 
μια πόλη που φιλοξενεί περισσότερους 

από 660.000 κατοίκους και υποδέχεται 
σχεδόν 5 εκατομμύρια τουρίστες κάθε 
χρόνο. Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά 
και, σ’ αυτήν την προσπάθεια, χρειαζό-
μαστε δίπλα μας όλους τους Αθηναίους, 
κατοίκους και επιχειρηματίες».

Το ΠΑΚΟΕ στηρίζει τέτοιες κινήσεις 
και περιμένει ακόμα περισσότερες για 
ένα περιβάλλον πιο καθαρό και βιώσιμο 
για τους πολίτες.

Κίνηση Περιβαλλοντικής αισιοδοξίας  
από το Δήμο Αθηναίων
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Τι μας «φέρνει» το

Η νέα χρονιά θα είναι κρίσιμη για την 
Άγκελα Μέρκελ, που προσπαθεί 
να σχηματίσει κυβέρνηση συνα-

σπισμού στη Γερμανία, αλλά και για τον 
Βλαντιμίρ Πούτιν, που θα διεκδικήσει 
μια νέα θητεία στον προεδρικό θώκο 
της Ρωσίας στις εκλογές του Μαρτίου.

Από τις 8 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου η 
«καρδιά» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου 
θα «χτυπά» στα γήπεδα της Ρωσίας, που 
θα φιλοξενήσουν το 21ο Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο οποίο 
συμμετέχουν 32 εθνικές ομάδες. Η εθνική 
ομάδα της Ελλάδας μπορεί να μην συμ-
μετέχει, όμως είναι κάτι παραπάνω από 
δεδομένο ότι και οι Έλληνες φίλαθλοι 
θα έχουν το βλέμμα τους στραμμένο 
στη Ρωσία, το ερχόμενο καλοκαίρι, όπως 
άλλωστε και δισεκατομμύρια φιλάθλων 
σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. 
Απούσα από την διοργάνωση του 
2018 θα είναι και η τέσσερις φορές 
παγκόσμια πρωταθλήτρια, Ιταλία, ενώ 
ηχηρή απουσία είναι και εκείνη των ΗΠΑ, 
της Χιλής, της Ολλανδίας και της Γκάνας.

Δημοψηφίσματα

Στην Ισπανία, το τεταμένο κλίμα μετά 
την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος 
για την ανεξαρτησία της Καταλονίας, 
συνεχίζεται και το 2018, μετά και τις 
καλές επιδόσεις των αυτονομιστών στις 
εκλογές του Δεκεμβρίου. Μάλιστα, όπως 
εκτιμά το Reuters, το γεγονός ότι οι 
αυτονομιστές διατήρησαν την απόλυτη 
πλειοψηφία στη Βουλή, φέρνει πιο κοντά 
το ενδεχόμενο της διεξαγωγής ενός νέου 
δημοψηφίσματος.

Όμως, οι προκλήσεις για την Ευρώπη 
και την συνοχή της δεν σταματούν εδώ. 
Οι διαφωνίες για τον χειρισμό της προ-
σφυγικής κρίσης, το πώς θα επουλωθεί 
το «τραύμα» του διαζυγίου με τη Μεγάλη 
Βρετανία, αλλά και μια σειρά από οικο-
νομικά ζητήματα, θα απασχολήσουν το 
2018 τους Ευρωπαίους ηγέτες, μεγάλο 
μέρος της προσοχής των οποίων «κλέβει» 
η άνοδος της ακροδεξιάς σε Βέλγιο, 
Τσεχία, Ολλανδία, Φινλανδία, Ουγ-
γαρία, Ιρλανδία, Ιταλία και Σουηδία. 

Τη χρονιά που πέρασε ο Αμερικα-
νός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο 

ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, 
ανέβασαν πολλές φορές τους τόνους της 
μεταξύ τους αντιπαράθεσης με αφορμή το 
πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα 
της Βόρειας Κορέας. 

«Προβλέψεις» θέλουν την κόντρα να 
συνεχίζεται και την νέα χρονιά, με τον 
Κιμ να συνεχίζει τις δοκιμές πυραύ-
λων και βομβών, προσπαθώντας να 
αναπτύξει τις δυνατότητες για πλήγμα 
σε αμερικανικό έδαφος, αν και αναμέ-
νεται να παραμείνειδιστακτικός στο 
να «τραβήξει τη σκανδάλη», κάτι 
που θα προκαλούσε μια καταστροφική 
«ανάφλεξη» παγκοσμίως. Ο Ντόναλντ 
Τραμπ από την πλευρά του έχει απευθύνει 
αυστηρές προειδοποιήσεις προς την 
Πιονγκγιάνγκ, καθιστώντας σαφές 
πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναλάβουν 
«καταστροφική» στρατιωτική δράση, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο.

Περίπου 100 χώρες έχουν προ-
σκληθεί στη Σύνοδο του Παρισιού για 
το Κλίμα, που θα πραγματοποιηθεί.

Στη σύνοδο αυτή, που διοργανώνει η 
Γαλλία με την ευκαιρία των δύο ετών μετά 
τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, 
θα παραστούν 2.000 συμμετέχοντες από 
περίπου 100 χώρες και 800 οργανισμούς, 
δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες.

Η Συμφωνία, η οποία υιοθετήθηκε 
στο τέλος του 2015, έχει επικυρωθεί 
μέχρι στιγμής από 168 χώρες, έχει στόχο 
να περιορίσει την υπερθέρμανση του 
πλανήτη κατά λιγότερο από 2 βαθμούς 
Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα πριν τη 
βιομηχανική επανάσταση.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Χειμερινοί Ολυμπιακοί 
Αγώνες, προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, βασιλικός γάμος 
στη Βρετανία, εξελίξεις που θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο 
στη συνοχή της Ευρώπης, είναι μερικά από τα γεγονότα 
με τα οποία… δίνουμε ραντεβού για το 2018.
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α – Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρία 
με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.), 
που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 
Νικολάου Φλώρου αρ. 8, όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται από τον κ. Παναγιώτη 
Χριστοδουλάκη του Εμμανουήλ, (Α.Φ.Μ.: 
090073130 - Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού).

Π Ρ Ο Σ
1. Τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. 

Βασίλειο Πέππα. 
2. Την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 

κ. Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Αξιότιμοι κ. Πρόεδρε και κ. Εισαγγελέα 

του Αρείου Πάγου, δυστυχώς αναγκαζόμαστε 
να Σας υποβάλλουμε την παρούσα καθώς 
όπως καλώς γνωρίζετε στις 10.09.2017 
συνέβη η βύθιση του δεξαμενόπλοιου «ΑΓ. 
ΖΩΝΗ ΙΙ» η οποία προκάλεσε τεράστια 
οικολογική καταστροφή για τα δεδομένα 
των κλειστών θαλασσών της χώρας μας. 
Πολλά θαλάσσια είδη μολύνθηκαν και 
θανατώθηκαν, οι ακτογραμμές έχουν ήδη 
πληγεί και οι συνέπειες θα είναι μακροχρό-
νιες. Όσο και να υποβαθμίζουν τις συνέπειες 
τα «ελεγχόμενα» ΜΜΕ, τα αποτελέσματα 
θα είναι οδυνηρά σε βάθος χρόνου για 
τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά ή κολυμπούν σε πολλές 
ακτές του Σαρωνικού. 

Με το από 228/14.09.2017 Δελτίο 
Τύπου δημοσιευμένο στην μηνιαία εφημε-
ρίδα μας υπό τον τίτλο «ΟΙΚΟνομία» των 
μηνών Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2017 και 
Δεκεμβρίου 2017, μεταξύ άλλων, θέσαμε 
μία σειρά ερωτημάτων προς τον υπουργό 
Κύριο Κουρουμπλή, τον εισαγγελέα περι-
βάλλοντος και τον υπουργό ΠΕΝ, στα οποία 
πρέπει να απαντήσουν οι προαναφερόμενοι. 
(Σχετ. 1, Σχετ. 2 και Σχετ. 3). Ειδικότερα: 

1. Γιατί υπήρξε τόσο μεγάλη καθυστέ-
ρηση στην οργάνωση της περισυλλογής 
των επικίνδυνων αποβλήτων (72 ώρες); 

2. Γίνεται έλεγχος στο πλοίο από τον 
υπεύθυνο (ΕΛΠΕ) της φόρτωσης των πετρε-
λαιοειδών; 

3. Η παλαιότητα του πλοίου είχε ελεγ-
χθεί ουδέποτε; 

4. Η αποκατάσταση της ανυπολόγιστης 
και τεράστιας οικολογικής καταστροφής 
ποιος φορέας θα την ελέγξει; 

5. Θα καταλογιστούν άμεσα ευθύνες 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων; 

Παρακαλούμε, όπως λάβετε σοβαρά 
υπ’ όψιν Σας τα κάτωθι καταγγελλόμενα 
- αναφερόμενα.

Ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα: 
Τα ξημερώματα της Κυριακής , 

10.09.2017 και συγκεκριμένα στις 2:45 
βυθίστηκε, ενώ ήταν αγκυροβολημένο, 
το μικρό δεξαμενόπλοιο «ΑΓ. ΖΩΝΗ», 
έμφορτο με 2.750 τόνους καύσιμα, στη 
θαλάσσια περιοχή νότια νοτιοδυτικά της 
Αταλάντης, στον Σαρωνικό κόλπο. Την 
Τρίτη και Τετάρτη (12,13/9) συνεργείο μας 

πήρε δείγματα από τα πετρελαϊκά απόβλητα 
στην Σαλαμίνα, Βοτσαλάκια, ΕΔΕΜ και 
στην Γλυφάδα. Από τα δέκα δείγματα που 
αναλύθηκαν στα πιστοποιημένα εργαστήρια 
του ΠΑΚΟΕ βρέθηκαν: 

1) Πισσώσεις αρωματικοί καρκινογόνοι 

υδρογονάνθρακες σε πολύ υψηλές συγκε-
ντρώσεις (200 φορές πάνω από το όριο 
δεδομένου ότι τα δείγματα, πάρθηκαν στα 
δέκα μέτρα από αυτά). 

2) C.O.D (Χημικά καταναλισκόμενο 
οξυγόνο) δείκτης κακής έως χείριστης οξυ-

γόνωσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος, 
που δηλώνει των απουσία λόγω θανάτου 
μικροοργανισμών, σε τιμές 20πλάσιες του 
ορίου 4.500 mg/lt με όριο τα 200. 

3) Βακτηρίδια (απουσία κολοβακτηρι-
δίων και υψηλή ύπαρξη εντερόκκοκων σε 
όλα τα δείγματα). 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα τα συμπερι-
λάβαμε στο από 228/14.09.2017 Δελτίο 
Τύπου μας δημοσιευμένο στην μηνιαία 
εφημερίδα μας υπό τον τίτλο «ΟΙΚΟνομία» 
των μηνών Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2017 
και Δεκεμβρίου 2017, όπου ταυτόχρονα 
καταστήσαμε σαφές ότι όλα αυτά, ειδικά 
οι πισσώδεις υδρογονάνθρακες υπό ειδικές 
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας γίνονται 
πτητικοί και επικίνδυνοι με την εισπνοή. Στο 
εν λόγω Δελτίο Τύπου μας παραθέσαμε την 
έκθεση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναύτων 
: «Τεράστια και αναπάντητα ερωτηματικά 
δημιουργεί η βύθιση του μικρού Δ/Ξ «ΑΓΙΑ 
ΖΩΝΗ ΙΙ» της Ναυτιλιακής εταιρίας του Θ. 
Κουντούρη το οποίο ήταν αγκυροβολημένο 
στο Βόρειο τμήμα του αγκυροβολίου Πειραιά. 
Το πλοίο απέπλευσε έμφορτο τις πρωινές 
ώρες της 10/9/2017 από τα διυλιστήρια 
Ασπροπύργου (ΕΛΠΕ) μεταφέροντας 2.200 
μετρικούς τόνους fuel oil και 370 μετρικούς 
τόνους marine gas oil. Στο πλοίο φέρονται 
να επέβαιναν 2 μέλη του πληρώματος σε 
σύνολο 11... Οι δύο Ναυτικοί που επέβαιναν 
στο πλοίο διασώθηκαν την τελευταία στιγμή 
από ρυμουλκό που είχε προσεγγίσει την 
περιοχή βύθισης του πλοίου. Να σημειωθεί 
ότι στην περιοχή επικρατούσαν πολύ καλές 
καιρικές συνθήκες. Να υπογραμμίσουμε 
επίσης ότι το πλοίο ήταν κατασκευής του 
1972 χωρητικότητας 3205 τόνων. Υπε-
ρήλικο το οποίο όπως αποδείχθηκε ήταν 
εξαιρετικά επικίνδυνο για την ασφάλεια της 

Καταγγελία ΠΑΚΟΕ για τον Σαρωνικό Κόλπο
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ναυσιπλοΐας ενώ σύμφωνα με διάφορες 
αναφορές και καταγγελίες, στο μηχανοστά-
σιο, εκεί όπου σημειώθηκε η εισροή υδάτων 
έφερε διάφορα πρόχειρα μπαλώματα με 
σκοπό να κλείσουν τις ανοιχτές τρύπες!!! 
Επίσης η ανακοίνωση του ΥΕΝ σχετικά 
με την βύθιση του πλοίου έγινε μετά από 
13 ώρες ενώ στην ίδια αυτή ανακοίνωση 
όλως περιέργως εκείνο το οποίο βγάζει 
μάτι είναι η βεβιασμένη αναφορά ότι όλα 
τα πιστοποιητικά του πλοίου είχαν ελεγ-
χθεί και βρέθηκαν εντάξει!! Ταυτόχρονα 
γεννιούνται σοβαρά ερωτηματικά όπως ότι 
ενώ το πλοίο ήταν φορτωμένο και έπρεπε 
σε αυτό να υπάρχει πλήρης επάνδρωση 
του πληρώματος, αντίθετα έλειπαν 9 από 
τα 11 μέλη του πληρώματος!! Ταυτόχρονα 
οι προδιαγραφές των πλοίων αυτής της 
ηλικίας, σε συνδυασμό με την μεταφορά 
και επεξεργασία πετρελαιοειδών μέσα 
και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά τα 
καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνα για την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και ειδικότερα 
για την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης σε 
περίπτωση ναυτικού ατυχήματος. Σε ό,τι 
αφορά την βύθιση του πλοίου αποδείχτηκε 
περίτρανα η ανικανότητα, η ανεπάρκεια 
σχεδιασμού – οργάνωσης και κυρίως των 
μέσων για τον περιορισμό της θαλάσσιας 
ρύπανσης και κατ’ επέκταση της οικολογι-
κής καταστροφής που συντελέστηκε στην 
Σαλαμίνα αλλά και σε μεγάλο μέρος της 
ακτογραμμής του Πειραιά. Αποτέλεσμα 
αυτής της ανεπάρκειας είναι το γεγονός 
ότι η πετρελαιοκηλίδα κατέκλυσε ακόμη και 
το κεντρικό τμήμα των ακτών του Πειραιά, 
όπως την Πειραϊκή, την Φρεατύδα κ.λπ. 
Οι ευθύνες της κυβέρνησης και του ΥΕΝ 
σχετικά με τα αδιαμφισβήτητα προβλή-
ματα που αφορούσαν την ασφάλεια του 
συγκεκριμένου πλοίου σε συνδυασμό με 
την πλήρη αποτυχία που σημειώθηκε στην 
μη επέκταση της πετρελαιοκηλίδας και της 
οικολογικής καταστροφής που συντελέ-
στηκε δείχνουν για άλλη μια φορά πόσο 
μικρή σημασία δίνεται στην ασυδοσία των 
εφοπλιστών και μέσα από ανεπαρκείς και 
αναποτελεσματικούς ελέγχους διασφαλίζεται 
η χρησιμοποίηση πλοίων που αποτελούν 
κινητές οικολογικές βόμβες έτοιμες σε κάθε 
στιγμή να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη 
περιβαλλοντική καταστροφή! Ενδιαφέρον 
έχει και πρέπει να σημειωθεί ότι τις ημέρες 
της βύθισης του πλοίου και έως χθες ο 
Υπουργός Ε.Ν παρέμεινε ακλόνητος στο 
ταξίδι του στο Λονδίνο και στις συναντή-
σεις του με τους εκεί εκπροσώπους του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου για να συζητάει 
μαζί τους την ανταγωνιστικότητα των επι-
χειρήσεών τους και περιχαρής δήλωνε από 
εκεί σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ότι «το 
ΥΕΝ έδρασε άμεσα και αποτελεσματικά» 
και ότι «έχει ελεγχθεί κατά 90 έως 95% 
η πετρελαιοκηλίδα» ενώ μόλις σήμερα 
ανακοινώθηκε ότι θα γίνει σύσκεψη με 
υπηρεσιακούς παράγοντες και άλλους 
φορείς, δηλαδή 4 μέρες μετά το τραγικό 
συμβάν. Τα συμπεράσματα οφείλουν να τα 
βγάλουν ο λαός και οι κάτοικοι της Σαλα-
μίνας και του Πειραιά που ένα τριήμερο 
βιώνουν την δυσοσμία και την καταστροφή 
των ακτών τους! Η ΠΕΝΕΝ απαιτεί να γίνει 
εξονυχιστικός έλεγχος από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες κυρίως για την κατάσταση 
στο πλοίο, τις συνθήκες και τα αίτια της 

βύθισής του καθώς και τους λόγους που 
ξέφυγε από κάθε έλεγχο η πετρελαιοκηλίδα 
η οποία προκάλεσε πρωτοφανή θαλάσσια 
ρύπανση και καταστροφή». 

Με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στις 
20 Σεπτεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα 
του, το ΕΛΚΕΘΕ τοποθετήθηκε για πρώτη 
φορά σχετικά με το ατύχημα που προκάλεσε 
στον Σαρωνικό και τις ακτές της Αττικής 
το δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ». (Σχετ. 
4). 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΛΚΕΘΕ 
έχει επί λέξει ως εξής:

«Μετά τη βύθιση του αγκυροβολημένου 
δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» την Κυριακή 
10/09/2017 στην περιοχή νοτιοδυτικά της 
νησίδας Αταλάντη στο Σαρωνικό κόλπο, 
ακολούθησε διαρροή πετρελαιοειδών, που 
έπληξε μεγάλο μέρος του θαλάσσιου οικο-
συστήματος του κόλπου και κυρίως την 
ακτογραμμή της ανατολικής Σαλαμίνας και 
από την Πειραϊκή μέχρι και τη Γλυφάδα. Οι 
ίδιες οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών 
του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στον Αγ. Κοσμά έχουν υποστεί 
βλάβη εξαιτίας της συσσώρευσης μεγάλων 
ποσοτήτων πίσσας στα σημεία που γίνεται 
άντληση θαλασσινού νερού.

Η πορεία της πετρελαιοκηλίδας και η 
ταχύτητα εξάπλωσής της από το σημείο του 
ατυχήματος είναι συμβατή με τις υδροδυνα-
μικές συνθήκες (θαλάσσια κυκλοφορία) που 
επικράτησαν στην περιοχή από την ημέρα 
της βύθισης έως και σήμερα.

Οι επιπτώσεις της ρύπανσης από πετρε-
λαιοειδή στο θαλάσσιο περιβάλλον εξαρτώνται 
από την ποσότητα και τον τύπο του πετρελαίου 
που διέρρευσε και από το ρυθμό αποικοδό-
μησής του, ο οποίος εξαρτάται με τη σειρά 
του από πάρα πολλούς παράγοντες κυρίως 
μετεωρολογικούς και ωκεανογραφικούς.

Οι άμεσες συνέπειες είναι τοξικές επι-
δράσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς ή 
ασφυκτικός θάνατός τους, ενώ η καταβύθιση 
μέρους του πετρελαίου στο θαλάσσιο βυθό 
προκαλεί σημαντικές διαταραχές στους 
οργανισμούς που ζουν εκεί, χωρίς να απο-
κλείονται και φαινόμενα βιοσυσσώρευσης 
μέσω του τροφικού πλέγματος. Ο χρόνος 
αποκατάστασης του οικοσυστήματος ποι-
κίλλει και εξαρτάται από την ποσότητα που 
διέρρευσε, το είδος, τη διασπορά, τα μέτρα 
απορρύπανσης, την ποσότητα του πετρελαίου 
που θα επικαθίσει στον θαλάσσιο πυθμένα 
και τις υδροδυναμικές συνθήκες που θα 
επικρατήσουν στην ευρύτερη περιοχή του 
Σαρωνικού (π.χ. θαλάσσια ρεύματα, ανανέωση 
θαλασσίων μαζών του Σαρωνικού Κόλπου).

To ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ως δημόσιο Ερευνητικό 
Κέντρο με απόλυτη εξειδίκευση σε όλα τα 
θέματα που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλ-
λον, έχει τις υποδομές και την τεχνογνωσία, 
ώστε να προσφέρει επιστημονική υποστήριξη, 
τόσο σε θέματα πρόγνωσης της διασποράς 
των πετρελαιοκηλίδων όσο και στη συστη-
ματική παρακολούθηση των επιπτώσεων 
της ρύπανσης στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Σε αυτή τη βάση, και σύμφωνα με το 
νομικό πλαίσιο που προβλέπει το Εθνικό Σχέ-
διο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση 
περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, τo 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει ξεκινήσει πρόγραμμα δειγ-
ματοληψιών και μετρήσεων, ώστε να διερευ-
νηθούν πλήρως και σε βάθος οι επιπτώσεις 
του πρόσφατου συμβάντος στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Οι μετρήσεις θα περιλαμβάνουν 
όλο το πλέγμα του οικοσυστήματος (θαλασ-
σινό νερό, ίζημα, θαλάσσιοι οργανισμοί) 
και θα δώσουν έγκυρη και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη πληροφορία στην πολιτεία 
και στους πολίτες, τόσο για τις επιπτώσεις 

της ρύπανσης όσο και για την ποιότητα 
του οικοσυστήματος μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών απορρύπανσης και το ρυθμό 
αποκατάστασής του.» 

Πράγματι το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. προέβη σε δειγ-
ματοληψίες και μετρήσεις ώστε να διερευ-
νηθούν πλήρως και σε βάθος οι επιπτώσεις 
του πρόσφατου συμβάντος στο θαλάσ-
σιο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν στις 18/09, 
22/09, 29/09, 03/10, 10/10, 23/10 και 
02/11/2017 πραγματοποίησε παράκτιες 
δειγματοληψίες και στις 21-22/09/2017 
πραγματοποίησε δειγματοληψία ανοικτής 
θάλασσας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων 
για τον προσδιορισμό ολικών πετρελαϊκών 
υδρογονανθράκων στην παράκτια ζώνη του 
Σαρωνικού κόλπου καθώς και τα αποτελέ-
σματα των μετρήσεων, στο θαλασσινό νερό, 
ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων στην 
ανοικτή θάλασσα του Σαρωνικού κόλπου 
παρατίθενται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 
1 και 2 αντίστοιχα του από 07.11.2017 
εγγράφου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (Σχετ. 5). 

Οι παρατηρήσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. επί 
των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν 
έχουν επί λέξει ως εξής: 

1. ∆ήµος Σαλαµίνας 
Κατά τη δειγματοληψία της 29/09/2017 

παρατηρήθηκε εκτεταμένη πετρελαϊκή 
ρύπανση στους σταθμούς δειγματοληψίας 
Κυνόσουρας και Σεληνίων (θέση δειγμα-
τοληψίας Ι). Στην περιοχή επιχειρούσαν 
συνεργεία απορρύπανσης. Στις υπόλοιπες 
θέσεις δειγματοληψίας οι συγκεντρώσεις 
ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων 
κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα. Κατά 
τη δειγματοληψία της 23/10/2017 οι θέσεις 
δειγματοληψίας «Κυνόσουρα» και «Σελήνια 
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Ι» δεν εξετάστηκαν, διότι στις ακτές τους 
πραγματοποιούνταν εκτεταμένος καθαρισμός 
από συνεργείο απορρύπανσης (μέθοδος 
flushing) με αποτέλεσμα την παρουσία 
πετρελαϊκών κατάλοιπων επί του θαλασ-
σινού νερού της ακτής. Κατά συνέπεια δεν 
κατέστη δυνατό να ληφθεί αντιπροσωπευ-
τικό δείγμα προς ανάλυση. Στις υπόλοιπες 
θέσεις δειγματοληψίας οι συγκεντρώσεις 
ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων 
κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα. 

2. ∆ήµος Πειραιά 
Κατά τη δειγματοληψία της 29/09/2017 

επιχειρούσαν συνεργεία απορρύπανσης 
στις βραχώδεις ακτές της Πειραϊκής. Δεν 
παρατηρήθηκαν πισσώδη συσσωματώματα 
στις ακτές των σταθμών δειγματοληψίας. 
Οι συγκεντρώσεις των ολικών πετρελαϊκών 
υδρογονανθράκων κυμάνθηκαν σε φυσιο-
λογικά επίπεδα. Κατά τις δειγματοληψίες 
της 10/10/2017 και 23/10/2017 τοπική 
επιβάρυνση σε πετρελαϊκούς υδρογονάν-
θρακες παρατηρήθηκε εντός του Τύμβου 
Θεμιστοκλέους, με τα επίπεδα τους να 
βαίνουν σαφώς μειούμενα στις 02/11/2017. 
Στις υπόλοιπες θέσεις δειγματοληψίας οι 
συγκεντρώσεις ολικών πετρελαϊκών υδρο-
γονανθράκων κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά 
επίπεδα σε όλες τις περιπτώσεις. 

3. ∆ήµος Καλλιθέας 
Κατά τη δειγματοληψία της 22/09/2017 

δεν παρατηρήθηκαν πισσώδη συσσωμα-
τώματα στις θέσεις δειγματοληψίας. Οι 
συγκεντρώσεις των ολικών πετρελαϊκών 
υδρογονανθράκων κυμάνθηκαν σε φυσι-
ολογικά επίπεδα. 

4. ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου 
Κατά τις δειγματοληψίες της 22/09/2017 

και 03/10/2017 πραγματοποιούνταν εργασί-
ες απορρύπανσης (καθαρισμός άμμου) στις 
ακτές και των δυο θέσεων δειγματοληψίας. 
Σε κάθε περίπτωση παρατηρήθηκαν μικρά 
πισσώδη συσσωματώματα. Το δείγμα της 
03/10/2017 στη θέση δειγματοληψίας 
«Φλοίσβος» δεν εξετάστηκε, διότι στην ακτή 
πραγματοποιούνταν καθαρισμός της άμμου 
από συνεργείο απορρύπανσης (μέθοδος 
flushing) με αποτέλεσμα την παρουσία 
πετρελαϊκών κατάλοιπων επί του θαλασ-
σινού νερού της ακτής. 

Κατά συνέπεια το δείγμα απορρίφτηκε 
ως μη αντιπροσωπευτικό. Οι συγκεντρώσεις 
των ολικών πετρελαϊκών υδρογοναν-
θράκων εμφανίζονται ελαφρά αυξημένες 
στις 22/09/2017 και μειούμενες εντός 
φυσιολογικών επιπέδων στις 03/10, 10/10 
και 23/10/2017 στη θέση δειγματολη-
ψίας «Εδέμ». Η αυξημένη συγκέντρωση 
ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων 
στη θέση δειγματοληψίας «Φλοίσβος» 
στις 10/10/2017 δύναται να οφείλεται 
στις εργασίες καθαρισμού της ακτής που 
πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες 
ημέρες. Στις 02/11/2017 οι συγκεντρώσεις 
ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων 
κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα σε 
όλες τις περιπτώσεις. 

5. ∆ήµος Αλίµου 
Κατά τις δειγματοληψίες της 22/09/2017 

και 03/10/2017 παρατηρήθηκαν περιο-
ρισμένα μικρά πισσώδη συσσωματώματα 
στην Ακτή Ηλίου. Οι συγκεντρώσεις των 
ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων 

κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα σε 
όλες τις περιπτώσεις. 

6. ∆ήµος Ελληνικού-Αργυρούπολης 
Κατά τη δειγματοληψία της 18/09/2017 

παρατηρήθηκε εκτεταμένη πετρελαϊκή 
ρύπανση στους σταθμούς δειγματοληψίας, 
ενώ και κατά τις επόμενες δειγματολη-
ψίες της 22/09/2017, 29/09/2017 και 
03/10/2017 παρατηρήθηκαν υψηλές συγκε-
ντρώσεις ολικών πετρελαϊκών υδρογοναν-
θράκων στην παραλία Αγίου Κοσμά και τις 
εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Στην περιοχή 
επιχειρούσαν συνεργεία απορρύπανσης 
(καθαρισμός βράχων και άμμου ακτών). 
Κατά τη δειγματοληψία της 10/10/2017 η 
θέση δειγματοληψίας «Άγιος Κοσμάς» δεν 
εξετάστηκε, διότι στις ακτές πραγματοποι-
ούνταν εκτεταμένος καθαρισμός της άμμου 
από συνεργείο απορρύπανσης (μέθοδος 
flushing) με αποτέλεσμα την παρουσία 
πετρελαϊκών κατάλοιπων επί του θαλασσινού 
νερού της ακτής. Κατά συνέπεια δεν κατέστη 
δυνατό να ληφθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα 
προς ανάλυση. Αυξημένες συγκεντρώσεις 
ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων 
παρατηρήθηκαν στον «Άγιο Κοσμά» αλλά 
και τη θέση δειγματοληψίας «Ναυτικός 
όμιλος Αιγυπτιωτών» στις 23/10/2017 με τα 
επίπεδα τους να βαίνουν σαφώς μειούμενα 
στις 02/11/2017. Στις υπόλοιπες θέσεις 
10 δειγματοληψίας οι συγκεντρώσεις των 
ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων 
κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα στις 
10/10 και 23/10/2017. Κατά τη δειγματολη-
ψία της 02/11/2017 η θέση δειγματοληψίας 
«Εγκαταστάσεις ΕΛΚΕΘΕ» δεν εξετάστηκε, 
διότι πραγματοποιούνταν καθαρισμός 

βράχων από συνεργείο απορρύπανσης με 
αποτέλεσμα την παρουσία πετρελαϊκών 
κατάλοιπων επί του θαλασσινού νερού της 
ακτής. Κατά συνέπεια το δείγμα απορρίφτηκε 
ως μη αντιπροσωπευτικό. 

7. ∆ήµος Γλυφάδας 
Κατά τη δειγματοληψία της 18/09/2017 

αλλά και της 22/09/2017 παρατηρήθηκε 
εκτεταμένη πετρελαϊκή ρύπανση στους 
σταθμούς δειγματοληψίας έναντι της 1ης και 
2ης Μαρίνας, με τα επίπεδα συγκεντρώσεων 
ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων να 
βαίνουν μειούμενα, αλλά υψηλά, στη δειγμα-
τοληψία της 03/10/2017 και περαιτέρω 
στις 10/10/2017 και 23/10/2017. Στην 
περιοχή επιχειρούσαν συνεργεία απορρύ-
πανσης (καθαρισμός βράχων και ακτών). 
Στις υπόλοιπες θέσεις δειγματοληψίας οι 
υψηλές έως πολύ υψηλές συγκεντρώσεις 
ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων 
στις 18/09/2017 παρουσίασαν μείωση 
στις επόμενες δειγματοληψίες και κυμάν-
θηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα στις 03 και 
23/10/2017. Το δείγμα της 10/10/2017 
στη θέση δειγματοληψίας «Παραλία Γλυ-
φάδας 2» δεν εξετάστηκε, διότι στην ακτή 
πραγματοποιούνταν καθαρισμός από συνερ-
γείο απορρύπανσης (μέθοδος flushing) με 
αποτέλεσμα την παρουσία πετρελαϊκών 
κατάλοιπων επί του θαλασσινού νερού της 
ακτής. Κατά συνέπεια το δείγμα απορρίφτηκε 
ως μη αντιπροσωπευτικό. Στις 02/11/2017 
οι συγκεντρώσεις ολικών πετρελαϊκών 
υδρογονανθράκων κυμάνθηκαν σε φυσι-
ολογικά επίπεδα σε όλες τις περιπτώσεις. 

8. ∆ήµος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµέ-
νης 
Ίχνη πετρελαϊκών υδρογονανθράκων παρα-
τηρήθηκαν στις 18/09/2017 στις περιοχές 
Ασκληπιείο Βούλας, Μεγάλο Καβούρι και 
Πλαζ Βουλιαγμένης τα επίπεδα των οποίων 
μειώθηκαν σε ποσοστό περίπου ή/και άνω 
του 90% στην επόμενη δειγματοληψία 
(22/09/2017) και ακόμα περαιτέρω στις 
03/10/2017 σε φυσιολογικά επίπεδα. Κατά 
τη δειγματοληψία της 18/09/2017 παρα-
τηρήθηκαν περιορισμένα μικρά πισσώδη 
συσσωματώματα στις ακτές των περιοχών 
Ασκληπιείο Βούλας και Μεγάλο Καβούρι. Στις 
επόμενες δειγματοληψίες (22/09/2017 και 
03/10/2017) δεν παρατηρήθηκαν πισσώδη 
συσσωματώματα στις ακτές των θέσεων 
δειγματοληψίας. 

9. ∆ήµος Κρωπίας 
Κατά τη δειγματοληψία της 18/09/2017 

παρατηρήθηκαν περιορισμένα μικρά πισ-
σώδη συσσωματώματα στην περιοχή της 
Γαλάζιας Ακτής. Στις δειγματοληψίες που 
ακολούθησαν (22/09/2017 και 03/10/2017) 
δεν παρατηρήθηκαν πισσώδη συσσωμα-
τώματα στην περιοχή της Γαλάζιας Ακτής. 
Οι συγκεντρώσεις των ολικών πετρελαϊκών 
υδρογονανθράκων κυμάνθηκαν σε φυσιο-
λογικά επίπεδα. 

10. ∆ήµος Σαρωνικού 
Κατά τη δειγματοληψία της 18/09/2017 

παρατηρήθηκαν περιορισμένα μικρά πισ-
σώδη συσσωματώματα στην περιοχή της 
Σαρωνίδας και του Μαύρου Λιθαρίου. 
Κατά τη δειγματοληψία της 22/09/2017 
παρατηρήθηκαν περιορισμένα μικρά πισ-
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σώδη συσσωματώματα στην περιοχή της 
Σαρωνίδας. Στις 03/10/2017 δεν παρα-
τηρήθηκαν πισσώδη συσσωματώματα σε 
καμία από τις θέσεις δειγματοληψίας. Οι 
συγκεντρώσεις των ολικών πετρελαϊκών 
υδρογονανθράκων, με εξαίρεση την ελα-
φρά αυξημένη τιμή της 18/09/2017 στη 
θέση «Μαύρο Λιθάρι», κυμάνθηκαν σε 
φυσιολογικά επίπεδα. 

11. ∆ήµος Λαυρεωτικής 
Κατά τη δειγματοληψία της 22/09/2017 

δεν παρατηρήθηκαν πισσώδη συσσωμα-
τώματα στις θέσεις δειγματοληψίας. Οι 
συγκεντρώσεις των ολικών πετρελαϊκών 
υδρογονανθράκων κυμάνθηκαν σε φυσι-
ολογικά επίπεδα.

Επίσης το Υπουργείο Εμπορικής Ναυ-
τιλίας σε ανακοίνωση του, τονίζει ότι 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες 
απορρύπανσης στο Σαρωνικό Κόλπο και 
ειδικότερα σε όλες τις παραλίες του Σαρω-
νικού Κόλπου. (Σχετ. 6).

Όμως τόσο το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. όσο και 
το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
μέχρι σήμερα δεν έχουν έχουν προβεί 
σε απορρύπανση αυτού. Ειδικότερα δεν 
έχει γίνει απορρύπανση του μολυσμέ-
νου βυθού του Σαρωνικού Κόλπου από 
πετρελαιοειδή κατάλοιπα ενώ σε αρκε-
τές παραλίες του Σαρωνικού Κόλπου 
υπάρχουν σκουπίδια και πετρελαιοειδή 
απόβλητα όπως για παράδειγμα στις 

παραλίες του Σκαραμαγκά, στο Πέραμα, 
στον Ασπρόπυργο, στο Σούνιο και στην 
Νέα Πέραμο. (Σχετ. 7).

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσ-
σιας Προστασίας της οργάνωσης Αρχιπέ-
λαγος, Θοδωρής Τσιμπίδης, έχει δηλώσει 
ότι οι Αρχές καθαρίζουν την επιφάνεια 
της θάλασσας και δεν ασχολούνται με το 
βυθό, όπου «κολλάει» το πετρέλαιο, με 
αποτέλεσμα αυτό να επανέρχεται συνε-
χώς: Όπως έχει τονίσει σε σχετικά δημοι-
ευματα: «Το μαζούτ που έχει ‘’καθίσει’’ 
στον βυθό του Σαρωνικού αποτελεί μία από 
τις βασικότερες πηγές ρύπανσης. Ωστόσο, 
για την καταπολέμηση αυτής της βασικής 
εστίας ρύπανσης δεν υπάρχει στην Ελλάδα 
ο απαιτούμενος εξοπλισμός».

Επίσης όπως λέει «μέχρι στιγμής δεν 
έχει γίνει χαρτογράφηση του βυθού προ-
κειμένου να έχουμε μια συνολική εικόμα 
με τα σημεία όπου υπάρχουν κατακαθίσεις 
μαζούτ». 

 «Καθαρίζουν την παραλία και αφή-
νουν το πετρέλαιο στο βυθό. Θα το 
βρίσκουμε για χρόνια στο Σαρωνικό». 
«Το πετρέλαιο είναι δύσκολο υλικό, σύν-
θετο με 3.000 στοιχεία. Όταν έρχεται σε 
επαφή με το νερό κάποια υλικά φτάνουν 
στην επιφάνεια, κάποια άλλα βυθίζονται 
και ένα μέρος ενσωματώνεται στο νερό», 
τόνισε ο κ. Τσιμπίδης μιλώντας στον Real 
FM και προειδοποίησε πως «αυτό που θα 
κατακαθίσει στο βυθό θα μείνει χρόνια, αν 

δεν πάρουμε μέτρα. Σύμφωνα με τη διεθνή 
εμπειρία, μένει 25 χρόνια σκεπάζοντας το 
ίζημα της θάλασσας και το νεκρώνει»! «Αυτό 
που θα κατακαθίσει στο βυθό θα μείνει 
χρόνια αν δεν πάρουμε μέτρα. Σύμφωνα 
με τη διεθνή εμπειρία, μένει 25 χρόνια 
σκεπάζοντας το ίζημα της θάλασσας και 
το νεκρώνει», ανέφερε ο διευθυντής της 
οργάνωσης Αρχιπέλαγος.

Ωστόσο είπε ότι «υπάρχει τρόπος να 
καθαριστεί, αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα», 
και πρόσθεσε: «δεν νομίζω ότι ασχολείται 
κανείς με αυτό. Καθαρίζουν τις ακτές από 
το πετρέλαιο και το βρίσκουν συνεχώς 
μπροστά τους»!

Υποστήριξε όμως ότι υπάρχουν τρόποι 
να καθαριστεί ο βυθός λέγοντας ότι «πρέπει 
να φέρουν σύγχρονες τεχνολογίες που 
έχουν λίγα κράτη και να εντοπίσουν την 
μόλυνση για να καθαριστεί άμεσα, πριν το 
πετρέλαιο κατακαθίσει πάνω στο ίζημα του 
βυθού». (Σχετ. 8).

Επίσης όπως εξηγεί  κ. Σκούλλος, οι 
επιδράσεις από τη ρύπανση με πετρελαιο-
ειδή είναι φυσικές, χημικές και βιολογικές. 
«Οι φυσικές είναι αυτές που βλέπουμε και 
μυρίζουμε: η κηλίδα, η πίσσα. Εκτός από 
την οικονομική ζημία που προκαλούν, έχουν 
επίπτωση στο οικοσύστημα: οι οργανισμοί 
που βρίσκονται στις σκληρές επιφάνειες δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν και πεθαίνουν ή 
ρυπαίνονται βαριά. Το ίδιο ισχύει και με τα 
πουλιά, που είναι φύσει περίεργα, βουτούν 

και λερώνονται, τα φτερά τους κολλούν 
και πνίγονται. Από τις φυσικές επιπτώσεις, 
μερικές αντιμετωπίζονται: το πετρέλαιο συλ-
λέγεται, οι παραλίες καθαρίζονται. Βέβαια 
με τη διαδικασία καθαρισμού παύουμε να 
βλέπουμε τις φυσικές επιπτώσεις αλλά 
αυξάνουμε τις χημικές».

Η διάλυση του πετρελαίου με χημικά 
μέσα θυμίζει το πλύσιμο των πιάτων. «Με 
το απορρυπαντικό, το λάδι δεν διαλύεται, 
αλλά γαλακτοποιείται και φεύγει με τα 
απόνερα. Ετσι και με τα διασκορπιστικά που 
ρίχνονται, το πετρέλαιο “γαλακτοποιείται” 
και επιδρά πιο γρήγορα στους θαλάσσι-
ους οργανισμούς. Κάποιοι οργανισμοί θα 
πεθάνουν, άλλοι υφίστανται μακροχρόνιο 
πρόβλημα γιατί διαποτίζεται η σάρκα τους. 
Εδώ έρχεται και η βιολογική επίπτωση. 
Απελευθερώνονται υδρογονάνθρακες και 
κάποια βαρέα μέταλλα στη θάλασσα και 
αυτά επιδρούν σε όλη την τροφική αλυσίδα. 
Το αλίευμα αποκτά οσμή πετρελαίου και 
αχρηστεύεται. Οι άνθρωποι θα πρέπει να 
αποφύγουν την κατανάλωση του ψαριού 
που μυρίζει πετρέλαιο. Και καλό θα είναι τα 
ψάρια να μη μετατραπούν... σε ιχθυάλευρο, 
όπως είχε γίνει λ.χ. κάποτε στη Μασσα-
λία και έπειτα από λίγους μήνες μύριζαν 
πετρέλαιο τα κοτόπουλα», καταλήγει ο κ. 
Σκούλλος. (Σχετ. 9).

Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος και νόμιμος 
εκπρόσωπός μας, κος Παναγιώτης Χριστο-
δουλάκης στη συζήτηση που πραγματοποίησε 
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το «ΠΑΚΟΕ», στις 20.10.2017 στην αίθουσα 
Lamba του Ξενοδοχείου Intercontinental, 
με θέμα «Οι οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την οικολογική καταστροφή 
στον Σαρωνικό», υποστήριξε ότι «Με το 
ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ» ο Αργοσαρωνικός 
θα αρχίσει να επανέρχεται στην πρότερη 
καλή κατάσταση του τουλάχιστον μετά από 
20 χρόνια», αμφισβητώντας έντονα τις 
διαβεβαιώσεις αρμόδιων φορέων για το 
ότι έχει αντιμετωπιστεί ήδη με επιτυχία 
η θαλάσσια ρύπανση και επομένως δεν 
υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των λου-
ομένων ή για το οικοσύστημα. Ο ίδιος 
επισημάνε μάλιστα, τον ιδιαίτερο κίνδυνο 
που διατρέχει η υγεία των παιδιών και των 
γυναικών. (Σχετ. 10 – Δημοσίευση στην 
μηνιαία εφημερίδα μας υπό τον τίτλο 
«ΟΙΚΟνομία» του μηνός Οκτωβρίου 
2017 – σελ. 3). 

Επειδή οι ευθύνες της κυβέρνησης και 
του ΥΕΝ σχετικά με τα αδιαμφισβήτητα 
προβλήματα που αφορούσαν την ασφάλεια 
του συγκεκριμένου πλοίου σε συνδυασμό 
με την πλήρη αποτυχία που σημειώθηκε 
στην μη επέκταση της πετρελαιοκηλίδας και 
της οικολογικής καταστροφής που συντε-
λέστηκε δείχνουν για άλλη μια φορά πόσο 
μικρή σημασία δίνεται στην ασυδοσία των 
εφοπλιστών και μέσα από ανεπαρκείς και 
αναποτελεσματικούς ελέγχους διασφαλίζεται 
η χρησιμοποίηση πλοίων που αποτελούν 
κινητές οικολογικές βόμβες έτοιμες σε κάθε 
στιγμή να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη 
περιβαλλοντική καταστροφή!

Επειδή είμαστε στη διάθεση Σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε. 

Επειδή προσάγουμε και επικαλού-
μαστε τα κάτωθι έγγραφα:

1. Το από 228/14.09.2017 Δελτίο 
Τύπου μας (Σχετ. 1). 

2. Την μηνιαία εφημερίδα μας υπό τον 
τίτλο «ΟΙΚΟνομία» του μηνός Αυγούστου 
– Σεπτεμβρίου 2017. (Σχετ. 2),

3. Την μηνιαία εφημερίδα μας υπό τον 
τίτλο «ΟΙΚΟνομία» του μηνός Δεκεμβρίου 
2017 (Σχετ. 3).

4. Την 20.09.2017 ανακοίνωση του 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (Σχετ. 4).

5. Το από 07.11.2017 έγγραφο του 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (Σχετ. 5).

6. Έγγραφα του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας στα οποία τονίζει ότι ολοκληρώ-
θηκαν με επιτυχία οι εργασίες απορρύπανσης 
στο Σαρωνικό Κόλπο και ειδικότερα σε 
όλες τις παραλίες του Σαρωνικού Κόλπου. 
(Σχετ. 6).

7. Σχετικές φωτογραφίες. (Σχετ. 7).
8. Αποτύπωση της ομιλίας του κ. θεο-

δωρή Τσιμπίδη, Διευθυντή του Ινστιτούτου 
Θαλάσσιας Προστασίας της οργάνωσης 
Αρχιπέλαγος, στον Real Fm. (Σχετ. 8).

9. Το από 20.09.2017 Δημοσίευμα 
της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», σχετικά 
με τις δηλώσεις του κ. Σκούλλου. (Σχετ. 
9).

10. Την μηνιαία εφημερίδα μας υπό τον 
τίτλο «ΟΙΚΟνομία» του μηνός Οκτωβρίου 
2017 (Σχετ. 10).

Επειδή μάρτυρα προτείνουμε τον:
Παναγιώτη Χριστοδουλάκη του 

Εμμανουήλ, κάτοικο Αθηνών στην οδό 

Ν. Φλώρου αρ. 8. 
Επειδή πληρεξούσιο και αντίκλητο 

δικηγόρο μας διορίζουμε με την παρούσα τον:
Νικόλαο Α. Διαλυνά, PhD LMU 

(Luedwig- Maximilian Universitaet), κάτοικο 
Αθηνών, στην οδό Πλατεία Φιλικής Εται-
ρείας αρ. 18.

Ε Π Ε Ι Δ Η
Η υπόθεση στην οικολογική καταστρο-

φή του Σαρωνικού Κόλπου δεν μπορεί να 
παραμείνει άλλο στα συρτάρια των υπευ-
θύνων αλλά πρέπει να διευθετηθεί άμεσα 
και κατεπειγόντως γιατί διαφορετικά οι 
καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 

και στην δημόσια υγεία θα συνεχίσουν να 
υφίστανται. 

Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Λ Ο Γ Ο Υ Σ
Α Υ Τ Ο Υ Σ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομί-
μου δικαιώματός μας.

Σ Α Σ  Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Λ Ο Υ Μ Ε  - 
Α Ν Α Φ Ε Ρ Ο Υ Μ Ε

Τις πράξεις και παραλείψεις της Κυβέρ-
νησης και του ΥΕΝ σχετικά με τα αδιαμ-
φισβήτητα προβλήματα που αφορούσαν 
την ασφάλεια του συγκεκριμένου πλοίου 
σε συνδυασμό με την πλήρη αποτυχία 
που σημειώθηκε στην μη επέκταση της 
πετρελαιοκηλίδας και της οικολογικής 
καταστροφής και

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε
Όπως, διενεργήσετε έρευνα για τα ως 

άνω καταγγελλόμενα με σκοπό να δράσετε 
άμεσα προκειμένου οι υπεύθυνοι να λογο-
δοτήσουν και η υπόθεση στην οικολογική 
καταστροφή του Σαρωνικού Κόλπου και 
ειδικότερα ο καθαρισμός του βυθού της 
θάλασσας και των παραλιών του Σαρωνικού 
Κόλπου να πραγματοποιηθεί άμεσα και 
κατεπειγόντως προκειμένου να διασωθεί 
το περιβάλλον και η δημόσια υγεία.

Αθήνα, 09/01/2018

Ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρό-
σωπος της άνω εταιρείας με την 

επωνυμία:
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ»ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜ. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Αθήνα, Αυθημερόν

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α– Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρία 
με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.), 
που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 
Νικολάου Φλώρου αρ. 8, όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται από τον κ. Παναγιώτη 
Χριστοδουλάκη του Εμμανουήλ, (Α.Φ.Μ.: 
090073130 - Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού).

Π Ρ Ο Σ
1. Τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. 

Βασίλειο Πέππα. 
2. Την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 

κ. Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου.
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αξιότιμοι κ. Πρόεδρε και κ. Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, δυστυχώς αναγκαζό-
μαστε να Σας υποβάλλουμε την παρού-
σα καθώς όπως καλώς γνωρίζετε στις 
15.11.2017 συνέβη η φονική πλημμύρα 
στην Δυτική Αττική και συγκεκριμένα 
στις περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα και 
Νέα Πέραμο. Η πλημμύρα της Τετάρτης 
(15.11.2017) στη δυτική Αττική άφησε 
πίσω της 24 νεκρούς, κυρίως στη Μάνδρα, 
και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές. Το 
φαινόμενο ήταν τοπικό. Αλλά ήταν αρκετό 
για να προκαλέσει την τρίτη μεγαλύτερη 
καταστροφή από πλημμύρες στην Αττική, 
όσον αφορά στον αριθμό των θυμάτων. 
Είχαν προηγηθεί μεγάλη πλημμύρα στα 
δυτικά προάστια, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 
1961 και στην ίδια περιοχή στις 2 και 3 
Νοεμβρίου 1977. Το πόρισμα του μικτού 
κλιμακίου Επιθεωρητών αποτελούμενο από 
τον κ. Γεώργιο Κοροβέση, Ειδικό Επιθεω-
ρητή Δημόσιας Διοίκησης του Σώματος 
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοί-
κησης, ως συντονιστή καθώς και των κ. 
Σταύρο Ποτουρίδη, Δημήτριο Πατσούκη 
και Ιωάννη Μουτσόπουλο, Επιθεωρητών 
Δημοσίων Έργων, του Σώματος Επιθεω-
ρητών Δημοσίων Έργων είναι καταπέλτης 
για τη φονική πλημμύρα στην Μάνδρα. Στο 
εν λόγω πόρισμα διαπιστώνονται πολλά 
λάθη και παραλείψεις, που οδήγησαν 
ουσιαστικά στην πολεοδόμηση της κοίτης 
του ρέματος Αγίας Αικατερίνης, πλήθος 
αυθαίρετων κατασκευών και ανεπάρκεια 
των υπαρχόντων αντιπλημμυρικών έργων. 
Η ανεξάρτητη αρχή αποδίδει επίσης ευθύ-
νες για την καθυστέρηση στην υλοποίηση 
των αντιπλημμυρικών έργων στο δασαρ-
χείο Μεγάρων, που έπρεπε από το 2012 
να έχει ολοκληρώσει τον χαρακτηρισμό 
των εκτάσεων στις οποίες σχεδιάζονται 
επεμβάσεις. (Σχετ. 1). Επίσης και εμείς με 
το από 238/17.11.2017 Δελτίο Τύπου 
δημοσιευμένο στην μηνιαία εφημερίδα 
μας υπό τον τίτλο «ΟΙΚΟνομία» του μηνός 
Δεκεμβρίου 2017, (Σχετ. 2 και Σχετ. 3) 
καταγγείλαμε την εγκληματική αδιαφορία 
της εξουσίας και ειδικότερα της Πολεο-
δομίας και των αρμόδιων τοπικών και 
κυβερνητικών Αρχών για την οικολογική 
και κοινωνική υποβάθμιση της Δυτικής 
Αττικής η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον 

άδικο θάνατο 24 συμπολιτών μας και 
τις ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές.  

Παρακαλούμε, όπως λάβετε σοβαρά 
υπ’ όψιν Σας τόσο το εν λόγω πόρισμα 
του μικτού κλιμακίου Επιθεωρητών όσο 
και το από 238/17.11.2017 Δελτίο 
Τύπου μας.

Ειδικώτερα και πιο συγκεκριμένα: 
1. ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙ-

ΜΑΚΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 
Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Με βάση τα όσα παρατηρήθηκαν κατά 
την αυτοψία της 20-11-2017 διαπιστώ-
θηκαν επί λέξει τα εξής:

«1) Τα πλημμυρικά ύδατα είχαν ως 
αφετηρία το όρος Πατέρας. Από τα στοι-
χεία που ήρθαν σε γνώση μας θεωρούμε 
ότι η βροχόπτωση στον ορεινό όγκο είχε 
ασυνήθιστη ένταση και μικρή σχετικά 
διάρκεια δηλαδή ήταν καταιγιστική. Έτσι το 
έδαφος των λεκανών απορροής δεν είχε την 
δυνατότητα να απορροφήσει μικρό έστω 
μέρος των υδάτων. Συνεπώς η πλημμυρική 
παροχή ξεκίνησε την καθοδική της πορεία 
(και στην οποία σταδιακά προστίθεντο και 
επιπλέον παροχές) προκειμένου να βρούν 
τον φυσικό τους αποδέκτη. Είναι βέβαιο ότι 

η ταχύτητα απορροής ήταν μεγάλη καθώς 
στην περιοχή των λεκανών δεν είχε ληφθεί 
μέριμνα τουλάχιστον, να εκτελεστούν έργα 
ορεινής υδρονομίας ώστε να την μειώσουν. 
Η έλλειψη των έργων ορεινής υδρονομίας, 
σε συνάρτηση με την απότομη κλίση των 
πρανών,την ένταση της νεροποντής σε 
ελάχιστο χρόνο, και την φύση του εδάφους 
των λεκανών απορροής, (χαμηλή

απορροφητικότητα) δημιούργησαν ένα 
φαινόμενο που επέφερε μεγάλες απώλειες 
σε έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και 
υλικές καταστροφές. Κατά την αυτοψία 
μας, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη καμένης 
έκτασης φυτικού περιβάλλοντος στον ορεινό 
όγκο που αφορά την περιοχή, η κατασκευή 
όμως έργων ορεινής υδρονομίας απαιτείται 
ανεξάρτητα από αυτό.

2) Διαδρομή των πλημμυρικών υδάτων 
μετά την απορροή τους από τις λεκάνες 
απορροής:

Από Βορρά και κατάντη οδηγήθηκαν με 
ελεύθερη ροή δια των πρανών στο ευρύ 
ίχνος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας 
Θήβας (Π.Ε.Ο.Ε.Θ) η οποία λειτούργησε 
ως ανοικτός Αγωγός Ομβρίων με μεγάλη 
κλίση, που ευνόησε την ανάπτυξη υψηλών 
ταχυτήτων και που σε συνδυασμό με την 
μεγάλη ποσότητα του νερού που παροχε-
τεύτηκε, δημιούργησε ένα τρομακτικό και 

πρωτόγνωρο φαινόμενο και αποτέλεσμα.
Η ταχύτητα του νερού ήταν τόσο υψηλή 

που οι συρτικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν 
παρέσυραν νταλίκες, επιβατικά οχήματα, 
καντίνες αλλά και υπέσκαψαν σημαντι-
κά τμήματα του οδοστρώματος της Ε.Ο. 
Όταν το κατά τα ανωτέρω δημιουργηθέν 
ρέμα έφθασε στην θέση όπου η κλίση 
του εδάφους ομαλοποιείται, η ταχύτητα 
του νερού μειώθηκε και η διατομή ροής 
μεγιστοποιήθηκε. Αποτέλεσμα αυτού ήταν 
να υπερχειλήσουν την (ούτως ή άλλως 
ανεπαρκή) διατομή του χειμάρρου Σούρες 
και ανεξέλεγκτα να καταλάβουν το σύνολο 
της επιφάνειας Βορείως της Πόλεως της 
Μάνδρας και δια αυτής την ίδια την πόλη 
και κατόπιν να πλημμυρίσουν αφ’ ενός το 
υφιστάμενο διευθετημένο έργο του ρέμα-
τος Σούρες και αφετέρου την ευθεία της 
Ε.Ο που διασταύρωνε την Αττική οδό και 
να προκαλέσει έντονα καταστροφικά και 
διαβρωτικά αποτελέσματα στα παρακείμενα 
της Ε.Ο εργοστάσια και άλλα κτίρια. Πρέπει 
να επισημανθεί ότι στην περιοχή Βορείως 
της Μάνδρας, τα πλημμυρικά ύδατα που 
είχαν περιοριστεί μέσα στην κοίτη του 
χειμάρρου Σούρες κατά την ροή τους 
συνάντησαν κάποιες κατασκευές μεταξύ των 
οποίων βιομηχανικά κτίρια, αμαξοστάσιο 
Δήμου Μάντρας κ.λπ. και συνεπώς και αυτά 
(τα πλημμυρικά νερά) με την σειρά τους 
εκτραπήκανε και επιφανειακά κατέκλυσαν 
την περιοχή βόρεια-βορειανατολικά της 
Πόλεως της Μάνδρας.

Δυτικά τα πλημμυρικά νερά οδηγήθηκαν 
προς την λεκάνη απορροής του χειμάρρου 
της Αγίας Αικατερίνης.

Ο χείμαρρος της Αγίας Αικατερίνης στην 
ανάντη πλευρά του όπως περιγράφηκε 
παραπάνω έχει σαφή και σχετικά καλή 
εγκιβωτισμένη κοίτη, ενώ στο τμήμα εντός 
του σχεδίου πόλεως και συγκεκριμένα από 
το όριο της επέκτασης του σχεδίου πόλεως 
μέχρι το όριο του παλαιού σχεδίου πόλεως 
η κοίτη είναι ανεπαρκής έως ανύπαρκτη 
ενώ στο τμήμα εντός του παλαιού σχεδίου 
πόλεως ο χείμαρρος οδηγείται επιφανειακά 
με διάχυση σε πλακοσκεπή αγωγό ανε-
παρκούς διατομής. Σημειώνεται ότι παρά 
τις προσπάθειές μας να εντοπίσουμε έργο 
εισόδου υδάτων στον παραπάνω αγωγό, 
αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Συμπερασματικά 
θεωρούμε ότι δεν υπάρχει έργο εισόδου και 
συνεπώς τα νερά εισέρχονται στον αγωγό 
επιφανειακά δια των φρεατίων ομβρίων. 
Η ύπαρξη όμως των φρεατίων, δια των 
οποίων τα νερά οδηγούνται στον αγωγό, 
ουδέν προσέφερε στην αντιπλημμυρική 
προστασία κατά την διάρκεια του συμβά-
ντος, καθότι, πολλές φορές λειτούργησαν 
αρνητικά λόγω της πίεσης του αγωγού και 
της ανεπάρκειάς του.

3) Στην κοίτη των ρεμάτων Σούρες 
και Αγία Αικατερίνη φαίνεται, εκ πρώτης 
όψεως, να παρεμβάλλονται κατασκευές 
που εμποδίζουν την ροή του νερού. Από 
τις επιτόπου αυτοψίες διαπιστώθηκε ότι 
πράγματι κάποιες κατασκευές παρακεί-
μενες της κοίτης με την κατάσταση που 
δημιουργήθηκε (πλημμυρική υπερχείλιση) 

Καταγγελία ΠΑΚΟΕ για την Μάνδρα Αττικής
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βρέθηκαν μέσα στην κοίτη του ρέματος. 
Επειδή ενδεχομένως η εικόνα να άλλαξε 
μετά την πλημμύρα, οι Επιθεωρητές με 
έγγραφό τους προς την Πολεοδομία Δήμου 
Ελευσίνας ζήτησαν να ελεγχθεί η νομιμό-
τητα των συγκεκριμένων κατασκευών, η 
αδειοδότησή τους, η θέση τοποθέτησης 
των κατασκευών που προβλέπονταν κατά 
την αδειοδότηση και η θέση που βρίσκο-
νται σήμερα, η αδειοδοτημένη επιφάνεια 
δόμησης και η ήδη κατασκευασμένη. Οι 
διαπιστώσεις από τις μέχρι σήμερα συντα-
χθείσες εκθέσεις αυτοψίας, αναφέρονται 
στο προηγούμενο κεφάλαιο και είναι πολύ 
σημαντικές.

Στα υποβληθέντα τοπογραφικά κάποιων 
κατασκευών (ιδιοκτησίας Βακόντιου) δεν 
αναφέρεται η ύπαρξη του ρέματος και κατ’ 
ακολουθία δεν ελέγχθηκε η απόσταση από 
το ρέμα και δεν αδειοδοτήθηκε η θέση 
τοποθέτησης του κτιρίου όπως προβλέ-
πεται σαφώς από τον ΓΟΚ και συνεπώς 
τοποθετήθηκαν αυθαιρέτως στην θέση 
που βρίσκονται σήμερα .

4) Σημαντική και κρίσιμη ανθρώπινη 
παρέμβαση στην κοίτη του χειμάρρου Σούρες 
είναι και η ύπαρξη του Αμαξοστασίου του 
Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίου. Το αμαξο-
στάσιο βρίσκεται σε χώρο που προέκυψε 
κατά το πλείστον από επιχωμάτωση της 
βαθειάς και της ευρείας κοίτης. Στο μέσο 
του διαμορφωμένου χώρου είχε διαμορ-
φωθεί τεχνικό υποτυπώδους και εν πολλοίς 
ανεπαρκούς διατομής, για παροχέτευση 
των ανάντι ομβρίων. Η από πολλά χρόνια 
ύπαρξη του αμαξοστασίου στο ίδιο σημείο, 
χωρίς να δημιουργεί προβλήματα, όπως 
ισχυρίστηκαν κάτοικοι, με κανένα τρόπο 
δεν μπορούσε να εξασφαλίσει, και την 
μελλοντική «συμπεριφορά» του για το ίδιο 
και για την πόλη αν εκτίθονταν σε πλημ-
μυρικές παροχές. Στις εκθέσεις αυτοψιών 
που μας εστάλησαν από το Πολεοδομικό 
Γραφείο Ελευσίνας, το εν λόγω εργοτάξιο 
καταγράφεται ως αυθαίρετη κατασκευή 
και έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες για τα αυθαίρετα.

5) Από την μακροσκοπική εξέταση των 
φερτών υλικών παρατηρήθηκε η ύπαρξη 

ανομοιογενών υλικών, μπάζων οικοδομών, 
κλαδιών αλλά και υλικών των οποίων η 
μορφή παρέπεμπε είτε σε προϊόντα που 
μεταφέρθηκαν από τα πρανή του βουνού 
είτε σε απορρίψεις προϊόντων εκσκαφής. 
Η περιοχή που διατρέχεται από τους παρα-
πάνω χείμαρρους και ειδικότερα από τον 
χείμαρρο Σούρες, αφενός βρίσκεται σε 
μεγάλο μέρος της εκτός σχεδίου πόλεως, 
σε σχετικά ερημική περιοχή και αφετέρου 
επειδή στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν 
λατομεία τα φορτηγά «σταυρώνουν» τα 
δρομολόγια μεταφοράς και απόρριψης 
μπάζων, με την μεταφορά αδρανών υλι-
κών που προμηθεύονται στην περιοχή. Οι 
παραπάνω συνθήκες ευνοούν την παράνομη 
απόρριψη-απόθεση προϊόντων εκσκαφών 
ή κατεδάφισης κλπ. Στην κοίτη (ευρεία και 
βαθεία) του χειμάρρου.

6) Σημαντικό και κρίσιμο ρόλο επίσης 
στην εξέλιξη των γεγονότων, όσον αφορά 
την πόλη της Μάνδρας, είχε και ο συντονι-
σμός των δύο ρεμάτων, που συνέρρευσαν 
στην ίδια περιοχή την ίδια στιγμή με την 
μέγιστη παροχή τους. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα στοιχεία της υδρολογίας της εγκεκριμένης 
μελέτης, για παροχή περιόδου επαναφοράς 
μόνο πεντηκονταετίας, (ενώ οι Επιθεωρητές 
με βάση την γενική εμπειρία μας, θεωρούμε 
ότι το συμβάν ήταν ενδεχομένως μεγαλύ-
τερης περιόδου επαναφοράς ) η ταχύτητα 
του νερού που εισέβαλε στην πόλη, ήταν της 
τάξεως των 200 μ3/ δευτ., ενώ ο αγωγός 
απαγωγής που το δέχτηκε (αγωγός οδού 
Κοροπούλη), μπορούσε να δεχθεί μόνο 10 
μ3/δευτ. Η μεγάλη παροχή σε συνάρτηση 
με την μείωση της ταχύτητας του νερού, 
λόγω περιορισμένης κλίσης του εδάφους 
και της ύπαρξης εμποδίων (οικήματα, κλπ), 
αύξησε το ύψος ροής (μέχρι και 2,0 με 2,5 
μ), κατακλύζοντας τα οδοστρώματα των 
οδών στο κέντρο της πόλης λειτουργώ-
ντας ως αγωγός με πυθμένα τα εν λόγω 
οδοστρώματα και κάθετα στοιχεία τις 
προσόψεις των κτισμάτων, με τα γνωστά 
αποτελέσματα.

7) Διαπιστώθηκε η ύπαρξη εγκεκριμένης 
οριστικής μελέτης εκτροπής του χειμάρρου 
Αγίας Αικατερίνης προς τον Χείμαρρο Σούρες 

και η Διευθέτησή του χειμάρρου Σούρες 
από το σημείο εκβολής του χειμάρρου 
Αγίας Αικατερίνης επί του χειμάρρου, έως 
τον υπάρχοντα διευθετημένο αποδέκτη 
του. Από την διαδικασία που περιγράφηκε 
παραπάνω προκύπτει ότι η οριστική μελέτη 
είχε εγκριθεί από 2-7-2014.

Προαπαιτούμενο για την Δημοπράτηση 
των προβλεπομένων εργασιών με βάση 
τον Ν. 4412/2016 ήταν η συντέλεση των 

σχετικών απαλλοτριώσεων. Τελικά την 
4-12-17 με το έγγραφο 102564/3980/4-
12-2017 της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής 
Αττικής (Δασαρχείο Αιγάλεω) αποφασίζεται 
«Για τον λόγο αυτό πρέπει πριν την έναρξη 
υλοποίησης του έργου να κατατεθεί από 
τον φορέα υλοποίησης του έργου σχετική 
αίτηση στην υπηρεσία μας για την εγκα-
τάσταση (καθότι ανάλογη αίτηση στην 
υπηρεσία μας δεν εκκρεμεί γιατί ουδέποτε 
κατατέθηκε) για να προβούμε στις άμεσες 
ενέργειές μας για την εγκατάσταση σε 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στην έκταση 
κατά τα προαναφερόμενα».

Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τα όσα διαπιστώθηκαν κατά 
την αυτοψία της 20-11-2017 εξήχθησαν 
επί λέξει τα εξής συμπεράσματα:

«1) Το συμβάν που έπληξε την περιοχή 
Μάνδρας, με βάση την ένταση και τις ζημίες 
που προξένησε αλλά και με βάση αφενός 
την κατάσταση των ρεμάτων (κατασκευές 
,εργοτάξιο, ανεπαρκή τεχνικά κλπ) ειδικό-
τερα του ρέματος Σούρες, (που σύμφωνα 
με μαρτυρίες) διατηρούνταν σταθερή και 
ουσιαστικά αναλλοίωτη από δεκαετίες, χωρίς 
να δημιουργηθούν παρόμοια προβλήματα 
και αφετέρου, την επί δεκαετίες χρήση της 
ΠΕΟΕΘ χωρίς ζημιές στο οδόστρωμα παρά 
μόνο τις συνήθεις λόγω χρήσης, μπορεί 
να θεωρηθεί και από τους Επιθεωρητές 
θεωρείται ως θεομηνία και ακραίο καιρικό 
φαινόμενο.
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2) Ο χαρακτηρισμός του φαινομένου 
ως θεομηνία δεν δικαιολογεί κατ ουδένα 
τρόπο την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων 
ορεινής υδρονομίας που μπορεί να μην 
έλυναν ριζικά το πρόβλημα αλλά θα μείωνε 
σημαντικά τις αρνητικές συνέπειες και θα 
καθιστούσε την κατάσταση περισσότερο 
ελέγξιμη. Όπως

έχει αναφερθεί παραπάνω ένας από του 
παράγοντες πρόκλησης σοβαρών ζημιών 
στην πόλη της Μάνδρας ήταν η άφιξη 
των πλημμυρικών υδάτων της μέγιστης 
παροχής του χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης 
και των αντίστοιχων της μέγιστης παροχής 
του χειμάρρου Σούρες ταυτόχρονα στην 
περιοχή που συμβάλλουν οι δύο χείμαρροι. 
Θεωρούμε δηλαδή και ισχυριζόμαστε ότι 
η ύπαρξη έργων ορεινής Υδρονομίας θα 
μπορούσε ίσως να είχε αποσοβήσει τον 
συντονισμό και συμβολή των μέγιστων 
ροών στην ίδια θέση την ίδια στιγμή.

3) Το πλημμυρικό πρόβλημα μετά τις 
λεκάνες απορροής μεταφέρθηκε κατάντη 
στις κοίτες των ρεμάτων.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 
ποικίλουν σε αντιστοιχία με την χιλιομετρική 
θέση των ρεμάτων, και ειδικότερα

α. Για το ρέμα Σούρες:
Το ρέμα από ΧΘ 9+400 έως ~ ΧΘ 4+400 

(όπου η κλίση είναι ιδιαίτερα έντονη) με υπο-
τυπώδη διατομή βαίνει άλλοτε παράλληλα 
με την ΠΕΟΕΘ και άλλοτε διασταυρώνεται 
με αυτήν. Τα τεχνικά έργα γεφύρωσης 
της οδού παλαιάς κατασκευής που έχουν 
κατά καιρούς υποστεί επιμηκύνσεις λόγω 
βελτίωσης των συνθηκών οδικής κυκλο-

φορίας, παρουσιάζουν ανομοιομορφίες 
στις διατομές που άλλοτε μπορούν να 
επιφέρουν στραγγαλισμό της ροής και 
άλλοτε πτώση της επιφάνειας ελεύθερης 
ροής με αποτέλεσμα η ροή να λαμβάνει 
μορφή ανεξέλεγκτη. Σε κάθε περίπτωση 
όμως όπου το οδόστρωμα είχε καταλάβει 
μέρος του ρέματος το έδαφος επανακτή-
θηκε βιαίως από το νερό με αποτέλεσμα να 
καταστραφεί κατά τμήματα και η ΠΕΟΕΘ. 
Σημειώνεται εδώ ότι η παρουσία στο υπόψη 
τμήμα κατασκευών (καντίνες, μαρμαράδικο 
κ.λπ) λόγω της υπερβολικής ταχύτητας του 
νερού δεν παρεμπόδισαν την ροή ή και 
όπου την παρεμπόδισαν η παρεμπόδιση 
ήταν ελάχιστης διάρκειάς και δεν επηρέασε 
την κατάντη ροή.

Από την χθ 4+400 Έως ~ χθ 0+000 
(όπου η κλίση γίνεται σταδιακά ηπιότερη) 
τα εμπόδια στην ροή ήταν πυκνότερα 
πολυπληθέστερα και πολύ περισσότερο 
επιβλαβή. Σημειώνεται ότι ανάντι και πλησίον 
των πρώτων κατασκευών το ρέμα είναι 
επαρκώς φυσικά εγκιβωτισμένο και η ροή 
είναι επαρκώς οριοθετημένη. Η ύπαρξη 
τοίχων περίφραξης η ύπαρξη ένθεν και 
ένθεν της κοίτης κατασκευών σε μικρή 
απόσταση μεταξύ τους που περιορίζουν 
την ροή έχοντας ως μοναδική διέξοδο 
του νερού ανεπαρκέστατο τεχνικό, η στην 
συνέχεια ύπαρξη του εργοταξίου του Δήμου 
που περιορίζει την κοίτη σε έναν σωληνωτό 
αγωγό, υποχρέωσε τα πλημμυρικά ύδατα 
σε υπερχείλιση με άμεση συνέπεια την 
τελείως ανεξέλεγκτη πορεία τους και την 
καταστροφή εγκαταστάσεων οικημάτων 

κ.λπ Η ύπαρξη περαιτέρω κατασκευών μέσα 
στην υποτυπώδη κοίτη μετά το εργοτάξιο 
του Δήμου Μάνδρας είχαν μικρότερη 
συμμετοχή στην καταστροφή δεδομένου 
ότι το μεγαλύτερο μέρος των υδάτων ήδη 
είχαν εκτραπεί επιφανειακά προς άλλες 
κατευθύνσεις.

β. Για το ρέμα Αγίας Αικατερίνης:
Ο χείμαρρος της Αγίας Αικατερίνης 

στην ανάντι πλευρά του όπως περιγράφηκε 
παραπάνω έχει σαφή και σχετικά καλή 
εγκιβωτισμένη κοίτη, ενώ στο τμήμα εντός 
του σχεδίου πόλεως και συγκεκριμένα από 
το όριο της επέκτασης του σχεδίου πόλεως 
μέχρι το όριο του παλαιού σχεδίου πόλεως 
η κοίτη είναι ανεπαρκής έως ανύπαρκτη 
ενώ στο τμήμα εντός του παλαιού σχεδίου 
πόλεως ο χείμαρρος οδηγείται επιφανει-
ακά με διάχυση σε πλακοσκεπή αγωγό 
ανεπαρκούς διατομής. Η μη ύπαρξη έργου 
εισόδου από όπου έστω και με την υποτυ-
πώδη διατομή του υπάρχοντος χειμάρρου 
θα προσήγαγε τα νερά στον

πλακοσκεπή αγωγό και η ανεπάρκεια 
του υπάρχοντος αγωγού, οδήγησαν στην 
ανάπτυξη του πλημμυρικού φαινομένου 
που έπληξε την πόλη της Μάνδρας.

Συντονισμός ροών:
Η υπερχείλιση των δύο ανωτέρω 

ρεμάτων και σώρευση του μεγαλύτερου 
ποσοστού της συνολικής παροχής και 
των δύο χειμάρρων στην ίδια περιοχή, 
δηλαδή στην δυτική-βορειοδυτική είσοδο 
της πόλης, την ίδια χρονική στιγμή ήταν 
το αποκορύφωμα (από υδραυλική άποψη) 
του πλημμυρικού γεγονότος.

Έργα όρεινής υδρονομίας δεν θα είχαν 
λύσει το πρόβλημα αλλά σε κάθε περίπτωση 
θα είχαν ενεργήσει θετικά στην μείωση της 
ταχύτητας των υδάτων και συνεπώς και 
στην αποτροπή του συντονισμού των ροών.

4) Σημαντική παρατήρηση που πρέπει 
να αναφερθεί σε σχέση με τα ανωτέρω 
είναι η απάντηση στα ερωτήματα:

1ον. Η υπερχείλιση του ρέματος Σούρες, 
με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν έργα ορει-
νής υδρονομίας, θα μπορούσε με κάποιο 
τρόπο να αποφευχθεί, ή να περιοριστεί 
ώστε στην συνέχεια να αποφευχθεί ή να 
περιοριστεί η συμβολή-συντονισμός των 
επιφανειακών υδάτων των δύο χειμάρρων 
στη συγκεκριμένη

περιοχή ανάντι της πόλεως της Μάν-
δρας? Η απάντηση είναι αρνητική, δεδο-
μένου ότι όπως αναφέραμε παραπάνω τα 
κτίσματα -κατασκευές –επιχωματώσεις, που 
υπήρχαν ανάντι της χθ 0+600 και μέχρι 
την χθ 3+200 δημιούργησαν στενώματα 
στην κοίτη του ρέματος με αποτέλεσμα 
την συνεπαγόμενη αύξηση της στάθμης, 
της υπερχείλισης και του πλημμυρικού 
φαινομένου.

2ον: Απάντηση στο ίδιο ερώτημα για τον 
χείμαρρο Αγίας Αικατερίνης. Η απάντηση 
και πάλι είναι αρνητική καθότι στο τμήμα 
του χειμάρρου, μεταξύ του ορίου της επέ-
κτασης του νέου σχεδίου πόλεως μέχρι το 
όριο του παλαιού σχεδίου πόλεως μήκους 
περίπου 930 μ., η φυσική κοίτη είναι από 
ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Συνεπώς τα η 
ροή της μεγάλης ποσότητας των πλημμυ-
ρικών υδάτων ήταν μόνο επιφανειακή και 
ακολουθούσε το ανάγλυφο της περιοχής.

5) Επόμενο ερώτημα που αφορά τον 

χείμαρρο Σούρες είναι εάν θα μπορούσε 
να εκτιμηθεί από τους επιθεωρητές το 
ποσοστό της «συνεισφοράς» της κάθε 
κατασκευής που εμπόδισε την ροή, στο 
αποτέλεσμα που επέφερε η πλημμύρα. Η 
απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι ότι 
αυτό είναι αδύνατο.

Σχετικά όμως μπορούμε να ισχυριστούμε 
με αρκετή βεβαιότητα, ότι το αποτέλεσμα 
που επέφεραν στο σύνολό τους οι αναφε-
ρόμενες κατασκευές ήταν σοβαρό και ήταν 
ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν 
σε αυτό το γεγονός. Όσον αφορά την απά-
ντηση σε ενδεχόμενη ερώτηση για το πώς 
μπορεί να βεβαιωθεί ότι κάποια κατασκευή 
εμπόδισε την ροή, είναι αυτονόητο ότι αυτό 
μπορεί να βεβαιωθεί από την ανύψωση της 
στάθμης και τη μείωση της ταχύτητας του 
νερού στα σημεία που διασταυρώνεται το 
ρέμα με τα κτίρια. Η μείωση της ταχύτητας 
ως αποτέλεσμα παρεμπόδισης της ροής 
βεβαιώνεται από την απόθεση μεγάλων 
ποσοτήτων φερτών υλικών.

6) Επισημαίνουμε όμως ότι το συγκεκρι-
μένο συμβάν, όσον αφορά τα αποτελέσματα 
που επήλθαν από τον χείμαρρο Σούρες, 
θεωρείται από τους κατοίκους ως σπάνιο 
και λόγω αυτής της θεώρησης υπήρχε 
ένας εφησυχασμός που είχε ενδεχομένως 
επηρεάσει και τις τοπικές Αρχές οι οποίες, 
χρησιμοποιούσαν την έκταση επιχωμάτω-
σης του χειμάρρου ως αμαξοστάσιο, όπου 
στάθμευαν μηχανήματα και κινητά αξίας. 
Περαιτέρω και οι αγρότες της περιοχής 
καλλιεργούσαν υπεραιωνόβιες ελιές ακόμη 
και στις όχθες της ανεπαρκούς βαθειάς 
κοίτης ενώ και διάφοροι βιοτέχνες έμποροι 
κλπ είχαν τοποθετήσει στην ίδια περιοχή 
εγκαταστάσεις υπόστεγα δεξαμενές κλπ.. 
Σε κάθε περίπτωση και επειδή ο δρόμος 
εκτόνωσης των πλημμυρικών φαινομένων 
είναι σαφής θα πρέπει πάντα να είναι ανε-
μπόδιστος. Στην προκειμένη περίπτωση 
δεν ήταν.

7) Από τα στοιχεία που μας υποβλή-
θηκαν σχετικά με την οριστική μελέτη 
διαπιστώσαμε την ωριμότητά της και ότι η 
ολοκλήρωση των προτεινομένων έργων θα 
επιδρούσε αποτελεσματικά στην πρόληψη 
και προστασία της πόλεως της Μάνδρας 
από την πλημμύρα. Θεωρούμε ότι η καθυ-
στέρηση που προέκυψε στην δημοπράτηση 
των εργασιών και η οποία οφείλοταν σε 
γραφειοκρατικές διοικητικές διαδικασίες 
(που επιλύονται εσωτερικά εντός των 
υπηρεσιών του Δημοσίου), ήταν κρίσιμος 
παράγοντας και θα αντιμετωπιστεί ταχύ-
τατα, απρόσκοπτα και με συνεργασίες και 
συνέργειες μεταξύ των εμπλεκομένων 
Υπηρεσιών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 
θεωρούμε ότι οι εμμονές και οι αγκυλώσεις 
επί τυπικών θεμάτων και όχι επί της ουσίας, 
καθώς και η λανθασμένη αξιολόγηση των 
προτεραιοτήτων και της σημασίας και του 
επείγοντος της δημοπράτησης του έργου 
από πλευράς Δασικών Υπηρεσιών, εμπόδι-
σαν την υλοποίηση ενός άκρως αναγκαίου 
έργου της αντιπλημμυρικής προστασίας, το 
οποίο θα αντιμετώπιζε σοβαρά τις αρνητικές 
επιπτώσεις την Μάνδρα ενός ενδεχόμενου 
πλημμυρικού φαινομένου όπως αυτό που 
συνέβη την 15η Νοέμβρη.

8) Η συναίνεση τελικά του Δασαρχείου 
Αιγάλεω να εγκαταστήσει τον φορέα κατα-
σκευής του έργου στην έκταση όπου θα 
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εκτελεστούν τα έργα θεωρούμε ότι δίνει την 
δυνατότητα επίσπευσης των ενεργειών για 
την εκτέλεση των έργων που προβλέπονται 
στην εγκεκριμένη μελέτη.

9) Επειδή διαπιστώθηκε ότι α) ο μεγα-
λύτερος αριθμός απώλειας ανθρώπινων 
ζωών αφορούσε το ανάντι τμήμα του 
ποταμού Σούρες, β) ότι για παροχές τέτοιου 
ή παρόμοιου μεγέθους η ΠΕΟΕΘ λειτουρ-
γεί ως κοίτη χειμάρρου, γ) η κλίση του 
δρόμου είναι μεγάλη και το οδόστρωμα 
λειτουργεί ως πυθμένας της κοίτης με 
αποτέλεσμα να αυξάνει την ταχύτητα του 
νερού και την συρτική του δύναμη, δ) η 
υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη αφορά το 
πιο πεδινό τμήμα του χειμάρρου, θεωρούμε 
ότι είναι αναγκαίο να συνταχθεί μελέτη 
που θα αντιμετωπίζει και το τμήμα αυτό 
την συνεισφορά του στην αντιπλημμυρική 
προστασία αλλά και στην εξασφάλιση της 
ασφαλούς κυκλοφορίας κατά την διάρκεια 
ανάλογων φαινομένων.

10) Αναγκαία επίσης θεωρούμε και την 
εκτέλεση έργων ορεινής υδρονομίας ένθεν 
και ένθεν της μισγάγγειας που διατρέχεται 
από την ΠΕΟΕΘ».

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Οι προτάσεις του μικτού κλιμακίου 
επιθεώρησης με βάση τις παραπάνω 
διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα συνο-
ψίζονται επί λέξει ως εξής: 

«1) Να ολοκληρωθούν άμεσα οι ενέρ-
γειες σύνταξης του κτηματολογίου κήρυξης 
και συντέλεσης της απαλλοτρίωσης, για να 
δοθεί η δυνατότητα άμεσης Δημοπράτη-
σης και έναρξης των έργων διευθέτησης 
των χειμάρρων Σούρες και Αγ. Αικατερί-
νης, που προβλέπονται στην εγκεκριμένη 
Μελέτη «ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡ-
ΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ». 2) Να 
καθαριστούν οι κοίτες των ρεμάτων και τα 
τεχνικά από τα φερτά υλικά και να εξασφα-
λιστεί η ροή του ρέματος με εργασίες από 
τα κατάντη προς τα ανάντη, τουλάχιστον 
όσον αφορά την βαθειά κοίτη του ρέματος 
και τα τεχνικά απορροής. 3) Να ελεγχθεί 
η νομιμότητα κατασκευής και των υπολοί-
πων κτιρίων, κατασκευών, εγκαταστάσεων 
που βρίσκονται μέσα στην βαθειά και την 
ευρεία κοίτη των ρεμάτων, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από την οριοθέτηση του 
ρέματος, με βάση χάρτες της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού η Αεροφωτογραφίες 
της περιοχής διαφόρων περιόδων, και όπου 
εξακριβωθούν αυθαιρεσίες όσον αφορά 
την αδειοδότηση, ή αυθαίρετη επέκταση 
των κατασκευών, ή αυθαίρετη τοποθέτηση 
των κτιρίων σε απόσταση από την κοίτη 
που απαγορεύει ο ΓΟΚ ή η άδεια δόμη-
σης, να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα 
από την πολεοδομική νομοθεσία και όσον 
αφορά τις αυθαιρεσίες και όσον αφορά 
τους παραβάτες. Όσον αφορά τα κτίρια 
εγκαταστάσεις που ελέγχθηκαν και για 
τα οποία διαπιστώθηκαν αυθαιρεσίες να 
προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικα-
σίες. 4) Να μελετηθεί και να κατασκευαστεί 
άμεσα έργο εισόδου για τον αγωγό της οδού 
Κοροπούλη λαμβάνοντας άμεσα μέριμνα για 
τον προηγούμενο καθαρισμό του αγωγού 
και των επιφανειακών αστικών φρεατίων 

προσαγωγής ομβρίων. 5) Να μελετηθεί 
και να προγραμματιστεί επειγόντως η 
εκτέλεση εργασιών ορεινής Υδρονομίας, 
προκειμένου να ελεγχθούν κατά το δυνατόν 
ενδεχόμενα νέα πλημμυρικά συμβάντα. 6) 
Να προγραμματιστεί και να συνταχθεί με 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες μελέτη 
Οδοποιίας για την ΠΕΟΕΘ με τα συνοδά 
Υδραυλικά έργα που θα εξασφαλίζουν την 
υδραυλική επάρκεια και ενίσχυση της υφι-
στάμενης κοίτης του ρέματος Σούρες, στο 
τμήμα που βαίνει παράλληλα της Παλαιάς 
Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θήβας, από 
περιοχή Αγ. Χαραλάμπους, έως το σημείο 
του χειμάρρου για το οποίο υπάρχει ήδη 
η εγκεκριμένη μελέτη. Στην συνέχεια να 
προγραμματιστεί και η υλοποίηση των 
έργων που θα μελετηθούν. Η παρούσα 
έκθεση αφορά σε διαπιστώσεις και έγγραφα 
που μας έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα. 
Εκκρεμεί η αποστολή πρόσθετων στοιχείων 
που έχουν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπη-
ρεσίες, η λήψη των οποίων ενδεχομένως 
να απαιτήσει συμπληρωματική έκθεση 
την οποία και θα σας γνωστοποιήσουμε».

2. ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 238/17.11.2017 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΜΕΣΗ 
ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ»

Στις 17.11.2017 εκδώσαμε το υπ’ 
αριθμ. 238/17.11.2017 Δελτίο Τύπου μας 
με θέμα «Άμεση Τιμωρία στα Συνεχή 
Εγκλήματα» το οποίο δημοσίευσαμε 
στην μηνιαία εφημερίδα μας υπό τον 
τίτλο «ΟΙΚΟνομία», του μηνός Δεκεμβρίου 
2017 και το οποίο επί λέξει έχει ως εξής:  

«Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει την εγκλη-
ματική αδιαφορία της Πολεοδομίας και 
των αρμόδιων τοπικών και κυβερνητικών 

Αρχών για την οικολογική και κοινωνική 
υποβάθμιση της Δυτικής Αττικής. Οι ίδιοι 
άνθρωποι που τώρα, μετά τις φονικές 
πλημμύρες, δήθεν πενθούν για τις χαμένες 
ζωές των δεκαέξι συνανθρώπων μας, επί 
δεκαετίες αφήνουν την περιοχή δίχως καμιά 
φροντίδα για την επιβίωση των κατοίκων 
της, δίχως κανένα ουσιαστικό μέτρο για 
την περιβαλλοντική αναβάθμισή της. Τον 
Φεβρουάριο του 2012 το ΠΑΚΟΕ εκπόνησε 
και κατέθεσε στον Δήμο Μάνδρας, στην 
Περιφέρεια και στον εισαγγελέα Περι-
βάλλοντος εξειδικευμένη επιστημονική 
«Εργασία-Μελέτη Βιωσιμότητας, Σκοπιμό-
τητας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
της Απογραφής των Εκπομπών CO2 και 
της Καταγραφής του Αποτυπώματος του 
Άνθρακα στην Ενέργεια της Περιοχής του 
Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας και Σύνταξη 
Τεχνικού Δελτίου». Σε αυτή τη μελέτη, 
αφού διαπιστωνόταν τεκμηριωμένα, με 

στοιχεία επιστημονικών μετρήσεων από 
όλα τα διαμερίσματα του Δήμου Μάνδρας, 
η ύπαρξη ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης, προτείναμε 
συγκεκριμένες, εφικτές, κοστολογημένες 
και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την 
ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής, μέσω 
της χρήσης τεχνολογιών φιλικών προς το 
περιβάλλον και της αξιοποίησης ήπιων 
μορφών ενέργειας για την οικολογική 
αναβάθμισή της. Αποδοχή και εφαρμογή 
ελάχιστων έστω από αυτές τις προτάσεις 
θα οδηγούσε σε γενικότερη περιβαλλοντική 
και χωροταξική αναβάθμιση της Δυτικής 
Αττικής, λόγω της  δημιουργίας των κατάλ-
ληλων υποδομών. Μέχρι σήμερα δεν έχει 
γίνει απολύτως τίποτε. Επιπλέον, εδώ και 
δεκαετίες, η εφημερίδα «ΟΙΚΟνομία» του 
ΠΑΚΟΕ δημοσιεύει, σχεδόν σε κάθε φύλλο 
της, ρεπορτάζ και σχόλια που καταγγέλ-
λουν την οικολογική ασφυξία της Δυτικής 
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Αττικής, είτε πρόκειται για τις ανεξέλεγκτες 
χωματερές και τις άθλιες συνθήκες υγιεινής 
υπό τις οποίες ζουν πολλοί κάτοικοί της 
είτε για την απρογραμμάτιστη, χωρίς σχέδιο 
και αδειοδότηση βιομηχανική δραστηριό-
τητα και την άναρχη δόμηση. Το ΠΑΚΟΕ 
εδώ και δεκαετίες φωνάζει για όλα αυτά, 
συμπαραστέκεται στους δίκαιους αγώνες 
των κατοίκων της περιοχής, οργανώνει ενη-
μερωτικές εκστρατείες, κάνει παραστάσεις 
στις πολιτικές Αρχές και στη Δικαιοσύνη, 
πασχίζει με κάθε μέσο να αναδείξει και να 
λύσει το πρόβλημα. 

Αντί όμως οι αρμόδιοι να ευαισθη-
τοποιηθούν, το περιβαλλοντικό πρόβλη-
μα της περιοχής καθημερινά οξύνεται. 
Έπρεπε να θρηνήσουμε νεκρούς για να 
ευαισθητοποιηθεί η πολιτική εξουσία ώστε 
να ασκήσει ποινική δίωξη κατά παντός 
υπευθύνου (η οποία σε λίγους μήνες θα… 
αρχειοθετηθεί) για το οικολογικό έγκλημα 
που συντελείται στη Δυτική Αττική χρόνια 
τώρα. Ξεχνά φαίνεται ότι το πρόβλημα 
καταλήγει να γίνεται ποινικό αδίκημα, 
επειδή προηγουμένως υπήρξε πρόβλημα 
ποιότητας της ζωής, δηλαδή κατεξοχήν 
πολιτικό. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δύο 
δήμαρχοι και δύο πρώην νομάρχες ΠΡΕΠΕΙ 
ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ, όχι 
μόνο για παραδειγματισμό αλλά και για 
ην απόδοση δικαιοσύνης και τιμής για 
αυτούς που πνίγηκαν. Γι’ αυτό το ΠΑΚΟΕ 
θα κινηθεί άμεσα. Το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται 
και καταγγέλλει: – Να γκρεμιστούν άμεσα 
στους φυσικούς υδρορροείς (ρέματα, 
ποτάμια) όλες οι παράνομες δραστηριότη-
τες (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, σπίτια). – Να 
πάψουν να λειτουργούν εργοστάσια όπου 
και όπως θέλουν, δίχως άδεια και δίχως 
κανένα σεβασμό στο περιβάλλον. ΩΣ ΠΟΤΕ 
ΘΑ ΘΡΗΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΘΥΜΑΤΑ 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΑΠΙΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ;» 

Επειδή το κράτος έχει υποχρέωση 
να δράσει κατασταλτικά στο περιβαλ-
λοντικό πρόβλημα της περιοχής και να 
υλοποιήσει άμεσα τις προτάσεις του 
ως άνω πορίσματος των επιθεωρητών 
δημόσιας διοίκησης και δημοσίων έργων 

όπως επίσης άμεσα να γκρεμίσει στους 
φυσικούς υδρορροείς (ρέματα, ποτάμια) 
όλες τις παράνομες δραστηριότητες (βιο-
μηχανίες, βιοτεχνίες, σπίτια) καθώς και να 
παρέμβει στη λειτουργία των παράνομων 
εργοστάσιων τα οποία λειτουργούν όπου 
και όπως θέλουν, δίχως άδεια και δίχως 
κανένα σεβασμό στο περιβάλλον.

Επειδή είμαστε στη διάθεση Σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε. 

Επειδή προσάγουμε και επικαλού-
μαστε τα κάτωθι έγγραφα:

1. Το από 20.11.2017 Πόρισμα του 
μικτού κλιμακίου Επιθεωρητών του Σώμα-
τος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας 
Διοίκησης  καθώς και του Σώματος Επι-
θεωρητών Δημοσίων Έργων. (Σχετ. 1).

2. Το υπ’ αριθμ. 238/17.11.2017 
Δελτίου Τύπου μας με θέμα «Άμεση 
Τιμωρία στα Συνεχή Εγκλήματα». 
(Σχετ. 2).

3. Το τεύχος μηνός Νοεμβρίου 2017 
της εφημερίδας μας, με τον τίτλο «ΟΙΚΟ-
νομια», όπου περιέχεται το υπ’ αριθμ. 

238/17.11.2017 Δελτίου Τύπου μας. 
(Σχετ. 3).

Επειδή μάρτυρα προτείνουμε τον:
Παναγιώτη Χριστοδουλάκη του 

Εμμανουήλ, κάτοικο Αθηνών στην οδό 
Ν. Φλώρου αρ. 8.  

Επειδή πληρεξούσιο και αντί-
κλητο δικηγόρο μας διορίζουμε με την 
παρούσα τον:

Νικόλαο Α. Διαλυνά, PhD LMU 
(Luedwig- Maximilian Universitaet), 
κάτοικο Αθηνών, στην οδό Πλατεία Φιλικής 
Εταιρείας αρ. 18.

Ε Π Ε Ι Δ Η
Η υπόθεση στο περιβαλλοντικό πρό-

βλημα της περιοχής της Μάνδρας και 
γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της 
Δυτικής Αττικής δεν μπορεί να παραμείνει 
άλλο στα συρτάρια των υπευθύνων αλλά 
πρέπει να διευθετηθεί άμεσα και κατεπει-
γόντως γιατί διαφορετικά θα θρηνήσουμε 
πάλι αθώα θύματα και ανυπολόγιστες 
υλικές ζημιές στην ιδιωτική και δημόσια 
περιουσία κατά τη διάρκεια νέων έντονων 
καιρικών φαινομένων. 

Γ Ι Α   Τ Ο Υ Σ   Λ Ο Γ Ο Υ Σ
Α Υ Τ Ο Υ Σ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός 
νομίμου δικαιώματός μας.

Σ Α Σ   Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Λ Ο Υ Μ Ε   
-  Α Ν Α Φ Ε Ρ Ο Υ Μ Ε

Τις πράξεις και παραλείψεις της Πολε-
οδομίας και των υπεύθυνων εμπλεκόμε-
νων τοπικών και κυβερνητικών Αρχών 
οι οποίοι με τις εγκληματικές πράξεις 
και παραλείψεις τους συντέλεσαν στην 
οικολογική και κοινωνική υποβάθμιση τη 
Δυτική Αττικής με άμεση τραγική συνέπεια 
την φονική και καταστροφική πλημμύρα 
της 15ης Νοεμβρίου 2017 στην Μάνδρα, 
στην Μαγούλα και στην Νέα Πέραμο η 
οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 24 
αθώων συμπολιτών μας και την πρόκλη-
ση ανυπολόγιστων υλικών ζημιών στην 
ιδιωτική και δημόσια περιουσία και

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε  
Όπως, διενεργήσετε έρευνα για τα 

ως άνω καταγγελλόμενα με σκοπό να 
δράσετε άμεσα προκειμένου οι υπεύθυνοι 
να λογοδοτήσουν, και η υπόθεση στο περι-
βαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής της 
Μάνδρας και γενικότερα στην ευρύτερη 
περιοχή της Δυτικής Αττικής να διευθετηθεί 
άμεσα και κατεπειγόντως ούτως ώστε να 
μην θρηνήσουμε πάλι αθώα θύματα και 
ανυπολόγιστες υλικές ζημιές στην ιδιωτική 
και δημόσια περιουσία κατά τη διάρκεια 
νέων έντονων καιρικών φαινομένων.

Αθήνα, 09/01/2018
Ο διαχειριστής και νόμιμος 

εκπρόσωπος
της άνω εταιρείας  
με την επωνυμία:

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Αθήνα, Αυθημερόν

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
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Π ριν περίπου δύο μήνες λόγω 
των άσχημων καιρικών συν-
θηκών  που επικρατούσαν 

είχε παρατηρηθεί θολότητα στο νερό 
του δικτύου ύδρευσης της Κίρρας. 
Έτσι είχε απαγορευτεί η χρήση του 
νερού από τους κατοίκους της. 

Παρόλ αυτά ο Δήμαρχος με την 
εγκληματική του αδιαφορία το μόνο 
που έπραττε ήταν η αργοπορία της 
αποκατάστασης της βλάβης και η 
παροχή εμφιαλωμένου νερού στους 
πολίτες.

Επίσης, με την πολιτική της ιδε-
οληψίας και της ανευθυνότητας δε 
δίστασε και δε σταμάτησε να υδρο-
δοτεί με λασπόνερα ένα ολόκληρο 
χωριό. Η Δημοτική Αρχή  αδυνατούσε 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αφήνοντας 
τα σπίτια είτε χωρίς νερό είτε τα τροφο-
δοτούσε με λασπόνερα με αποτέλεσμα οι 
κάτοικοι να μην έχουν πόσιμο νερό ένα 
αγαθό πολύτιμο και απαραίτητο.

Σήμερα μετά τις έντονες διαμαρτυρίες 
και την καθημερινή έκφραση αγανάκτησης 
και δυσαρέσκειας των κατοίκων, η Δημο-
τική Αρχή τρέχει και δε φτάνει να πράξει 
το αυτονόητο, να επισκευάσει τις βλάβες 
δηλαδή και να τροφοδοτήσει τους πολίτες 
με πόσιμο νερό επισκευάζοντας τις βλάβες 
του δικτύου ύδρευσης. 

Δυστυχώς προτεραιότητα για τη Δημο-
τική Αρχή έχουν οι ιδεοληψίες της, το πλε-
όνασμα της προπαγάνδας και οι πολιτικοί 
τακτισμοί, με τις ανάγκες των πολιτών να 
έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Προσπαθούν 
πίσω από τη συνειδητή παραπληροφόρηση 
να κρύψουν την απόλυτη αδιαφορία τους 
και την μοναδική ανικανότητά τους, να 
μεριμνήσουν για την απαραίτητη συντήρηση 

του εξοπλισμού και την αποκατάσταση 
των βλαβών σε μηχανήματα δίκτυο και 
ποιότητα νερού.

Αυτό διαπιστώνεται και από την τελευ-
ταία ανακοίνωση τους που με περίσσιο 
θράσος ισχιρίζονται ότι το νερό πλέον 
είναι πόσιμο και κατάλληλο για χρήση 
λέγοντας ότι:

1. Οι τελευταίες δύο αναλύσεις του 
νερού ύδρευσης της Κίρρας (την τελευταία  
03.01.2018) αποδεικνύουν ότι το νερό του 
δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Κίρρας 
βρίσκεται πλέον εντός των προβλεπομένων 
ορίων και είναι ασφαλές για πόση.

2. Ισχυρίζονται  ότι τις τελευταίες 
εβδομάδες, με κατάλληλους χειρισμούς 
που πραγματοποίησαν , η Κίρρα υδρεύεται 
αποκλειστικά με νερό από το Διυλιστήριο 
της Άμφισσας, ενώ για τις ημέρες των 
εορτών χρειάστηκε η ενίσχυση των δεξα-
μενών της Κίρρας με μεταφορά πόσιμου 
νερού από βυτιοφόρα οχήματα.

3. Οι γεωτρήσεις που σε μεγάλο βαθμό 

κάλυπταν μέχρι πρόσφατα τις ανάγκες της 
Κοινότητας Κίρρας αυτή τη στιγμή έχουν 
τεθεί εκτός δικτύου και ελέγχονται συνεχώς 
από τα διαπιστευμένα εργαστήρια με τα 
οποία συνεργαζόμαστε.

Τα αποτελέσματα του ΠΑΚΟΕ ( Πανελ-
λήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) μετά 
από αναλύσεις στο νερό έδειξαν ότι οι 
τιμές είναι εκτός ορίων που καθορίζονται 
από Υπουργική Απόφαση Γ1, που αφο-
ρά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης.

Αυτό πώς το εξηγείται κύριοι της Δημο-
τικής Αρχής;

Συγκεκριμένα:
• Σε μετρήσεις στο νερό από δεξαμενή της 
Κίρρας ( είσοδος Μόρνος) το αποτελέσματα 
είναι τραγικά όντας εκτός ορίων οι Αερόβιοι 
Μικροοργανισμοί, τα κολοβακτηριοειδή  
και ta Escherichia coli.
• Σε μετρήσεις στο νερό από δεξαμενή 
της Κίρρας ( είσοδος γεώτρηση ) εκτός 
ορίων ήταν η συγκέντρωση σε μαγγάνιο, 

σε Νιτρώδη καθώς και η θολότητα 
κατά πολύ αυξημένη. 
• Σε μετρήσεις από τη βρύση του 
Δημοτικού σχολείου της Κίρρας, 
οι μετρήσεις ήταν και εκεί εκτός 
ορίων και συγκεκριμένα στα κολο-
βακτηριοειδή και στους αερόβιους 
μικροοργανισμούς αλλά ακόμα και 
κει η Δημοτική Αρχή ενδιαφέρεται 
μόνο για την παραπληροφόρηση 
και ας βρίσκονται παιδιά στη μέση.
• Εκτός ορίων ήταν επίσης και το 
νερό στη δεξαμενή της Κίρρας ( 
έξοδος δεξαμενής Πλατάνου)  και 
συγκεκριμένα και εδώ στα κολοβα-
κτηριοειδή.
• Δεν διαπιστώθηκε βέβαια κάτι 
διαφορετικό στο νερό από γεώτρηση 

της Κίρρας (Μοντλια 2) που οι τιμές σε 
μαγγάνιο, υδρογονάνθρακες  και νικέλιο 
ήταν αυξημένες καθώς και η οξειδωσιμό-
τητά του. Και εδώ αναπτύχθηκαν κολοβα-
κτηριοειδή και αερόβιοι μικροοργανισμοί.
• Τέλος, τιμές εκτός ορίων με αναπτυγμένα 
κολοβακτηριοειδή και αερόβιους μικροορ-
γανισμούς ήταν σε νερό από το Μόρνο και 
αυξημένο αργίλιο, στο νερό από τη βρύση 
στο «ΠΛΑΤΑΝΟ», στο νερό από τη βρύση 
του καφενείου «ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ»  επί της οδού 
Αγ. Ιωάννου και σε νερό από την βρύση 
του Κοιμητηρίου Κίρρας.

Μετά λοιπόν από αυτές τις αποκαλύ-
ψεις το λιγότερο που θα έπρεπε να συμβεί 
είναι να βρεθεί ο κ Δήμαρχος ενώπιων της 
Δικαιοσύνης γιατί εκτός ότι τρέφει τους 
κατοίκους ψέματα και ανολοκλήρωτες 
υποσχέσεις τους τρέφει και μη πόσιμο και 
επικίνδυνο νερό ως πόσιμο. 

Αν δεν είναι κακούργημα αυτό τότε 
τι είναι κύριοι;

Έγκλημα στο νερό της Κίρρας  
από τον δήμαρχο των Δελφών

Υπογράφτηκε επιτέλους, Πέμπτη 28 
Δεκεμβρίου 2017, από το Δήμαρχο Δελ-
φών, κ. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο και τον 
Πρόεδρο της αναδόχου εταιρείας ΜΥΒΑ 
Α.Ε., κ. Ιωάννη Τρουβά, η σύμβαση για 
την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επε-
ξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Ιτέας, ύψους 
ενός εκατομμυρίου διακοσίων δεκαπέντε 
χιλιάδων διακοσίων (1.215.200,00) ευρώ.

Η πράξη εντάχθηκε αρχικά στο Ε.Σ.Π.Α. 
2007-2014, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
με την αρ. πρωτ. 169374/24-6-2011 
απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και περιελάμβανε 
δύο κύρια υποέργα: α) Ολοκλήρωση 
Αποχετευτικού Δικτυού Κίρρας και β) 
Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Ιτέας.

Η σύμβαση, που υπογράφτηκε σήμερα, 
προβλέπει την αντικατάσταση του συνό-
λου σχεδόν του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού του Βιολογικού Καθαρισμού 
(ΒΙΟ.ΚΑ.) Ιτέας και του κεντρικού αντλι-
οστασίου Ιτέας (Λεωφόρος Ηρώων) και 
αρκετές ακόμη παρεμβάσεις αναβάθμισης 
των εγκαταστάσεων, προβλέπεται δε η 
παρέμβαση να ολοκληρωθεί σε χρονικό 

διάστημα εννέα (9) μηνών.
Με την αναβάθμιση του βιολογικού 

καθαρισμού Ιτέας, ο Δήμος Δελφών 
πραγματοποιεί ακόμη ένα καθυστερημέ-
νο βήμα για τη συνολική βελτίωση των 
υποδομών στην ύδρευση και αποχέτευση. 
Έχοντας πρόσφατα ιδρύσει και τη Δημο-
τική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.), η οποία εντός του Ιανουαρίου 
2018 ξεκινά τη λειτουργία της, διαθέτουμε 
πλέον και το κατάλληλο σχήμα τόσο για 
την καλύτερη λειτουργία των δικτύων και 
συστημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης 
του Δήμου, όσο και για την επαρκέστερη 

εξυπηρέτηση των δημοτών.
Κύριε Δήμαρχε, μετά από εφτά 

χρόνια στη διάρκεια των οποίων 
ο βιολογικός καθαρισμός δεν λει-
τουργούσε, γεγονός που το ΠΑΚΟΕ 
κατήγγειλε επανειλημμένα και οι 
πολίτες κολυμπούσαν μέσα στα σκα-
τά, είναι βέβαια σημαντικό βήμα η 
υπογραφή μιας σύμβασης.

Το 2011 τότε ο Δήμαρχος έλεγε 
και υπέγραφε Δελτίο Τύπου ότι σε 
πέντε μήνες το έργο θα έχει τελειώ-
σει. Τώρα ισχυρίζεστε εννιά μήνες. 
Μήπως θα γίνει σε εννέα χρόνια; 

Υπογράφτηκε η σύμβαση για την αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού της ΙΤΕΑΣ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΤΟ!
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Ένα σημαντικό βήμα για την 
προστασία της ελληνικής βιοποικι-
λότητας και κυρίως της θαλάσσιας 
έγινε με την επέκταση του δικτύου 
NATURA 2000. Το Υπουργείο περι-
βάλλοντος και Αγροτικής ανάπτυξης 
εντάσσει 32 νέες περιοχές ενώ 
επεκτείνονται 63 υφιστάμενες. Οι 
εκτάσεις θεσπίζονται για τη προστα-
σία ων θαλασσοπουλιών, της Μεσο-
γειακής Φώκιας, της Θαλάσσιας 
Χελώνας και των κητωδών. Πλέον, 
οι θαλάσσιες περιοχές NATURA 
καλύπτουν το 22% των εθνικών 
μας υδάτων, από το 6,1% που ήταν 
αρχικά.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη 
θέσπιση Ζωνών Ειδικής Προστασίας 
(ΖΕΠ), δηλαδή των περιοχών που 
δημιουργήθηκαν για την προστασία 
των άγριων πουλιών, εντάσσονται 
9 νέες και επεκτείνονται 24 υφιστά-
μενες περιοχές.  Έτσι, οι θαλάσσιες 
ΖΕΠ αυξάνονται από 36 σε 69, ενώ 
η θαλάσσια έκταση που εντάσσεται 
στο δίκτυο προστασίας είναι πάνω 
από 1.000.000 εκτάρια, δηλαδή 

μια αύξηση της τάξης του 500%! 
Το 50% των θαλάσσιων περιοχών 
που εντάχθηκαν βρίσκονται στο 
Αιγαίο, κυρίως στα Δωδεκάνησα και 
τις Κυκλάδες, όπου στις πολύτιμες 
ακατοίκητες νησίδες τους φωλιά-
ζουν χιλιάδες θαλασσοπούλια.

Με την επέκταση του δικτύ-
ου NATURA 2000, η χώρα μας 
θέτει τις βάσεις για την προστασία 
πάνω από 60-70% του εθνικού 
πληθυσμού των θαλασσοπουλιών 
στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και 
συγκεκριμένα του Αιγαιόγλαρου, του 
Θαλασσοκόρακα, του Αρτέμη, του 
Μύχου και του Υδροβάτη. Εντάσσε-
ται στο δίκτυο προστατευόμενων 
περιοχών η μεγαλύτερη αποικία 
του Αρτέμη στην Ελλάδα και την 
ανατολική Μεσόγειο που βρίσκεται 
στα Στροφάδια του Ιονίου, καθώς 
και σημαντικές μεταναστευτικές 
στενωποί και χώροι τροφοληψίας 
για τον Μύχο στον Κόλπο Καβάλας, 
τη Δυτική Λέσβο, τον Κόλπο Καλλο-
νής, τον Δίαυλο Μακρονήσου και 
τον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο.

Ο ι αποτρόπαιες εικόνες  με υδά-
τινους οργανισμούς να αργοπε-
θαίνουν λόγω του πλαστικού και 

τεράστιες εκτάσεις  χιλιομέτρων καλλυ-
μένες από σκουπδίδια είναι ένα συχνό 
φαινόμενο πλέον και θα χειροτερέψει 
μέχρι το 2050 σε μεγάλο βαθμό.

Όμως μια καταπληκτική νέα μελέτη 
μόλις αποκάλυψε ότι το 90% του πλα-
στικού που καταλήγει στις  θάλασσες  
προέρχεται  μόνο από  10 ποτάμια της 
Αφρικής και της Ασίας. Αν καθαρίσουμε 
αυτά τα ποτάμια, μπορούμε κυριολε-
κτικά να σώσουμε τις θάλασσές μας! 
Γι’ αυτό, αντί να περιμένουμε από τους 
άλλους, αβαζίτες και αβαζίτισσες σε 
συνεργασία με ειδικούς φτιάξαμε ένα 
σχέδιο δράσης. Αν έστω 50.000 από εμάς 
στηρίξουμε σήμερα με ένα μικρό ποσό: 
•  Θα στείλουμε ειδικούς στις πόλεις που 

βρίσκονται στις όχθες των ποταμών, για 
να σχεδιάσουν προγράμματα καθαρισμού

•  Θα ξεκινήσουμε μαζικές εκστρατείες 
στις περιοχές των ρυπογόνων ποταμών

•  Θα πιέσουμε πλούσιες χώρες να χρη-
ματοδοτήσουν το «Πρόγραμμα των 
10 Ποταμών»

Οι 10 επίμαχοι ποταμοί βρίσκονται σε 
χώρες όπως η Καμπότζη, το Λάος και η 
Ινδία, οι οποίες ζητούν βοήθεια. Οι ειδικοί 
λένε ότι αυτοί οι 10 κόμβοι πλαστικού 
στερούνται τεχνογνωσίας, βούλησης 
και πόρων. Το Avaaz όμως έχει μέλη σε 
όλες τις χώρες και ένα μοναδικό ιστορικό 
μαζικών εκστρατειών. Και είμαστε ήδη σε 
επαφή με τους κορυφαίους ειδικούς στο 

πλαστικό που είναι έτοιμοι να πιάσουν 
δουλειά. Τα πλαστικά σκουπίδια στραγ-
γαλίζουν τη θαλάσσια ζωή του πλανήτη 

μας. Αλλά αν συγκεντρώσουμε αρκετά 
χρήματα σήμερα, μπορούμε να γίνουμε 
το παγκόσμιο κίνημα που θα δώσει το 

φιλί της ζωής στις θάλασσές μας.
Αυτό όμως προτείνουμε στο ΠΑΚΟΕ 

και για τα ποτάμια της χώρας μας.

Μόλυνση θαλασσών από πλαστικό 

Επέκταση του Δικτύου Natura 2000 και φώς στον ορίζοντα
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Π ριν από τέσσερις μήνες (10 Σεπτεμβρίου) είχαμε ένα 
θλιβερό γεγονός, επικίνδυνο για την θαλάσσια βιο-
ποικιλότητα και το περιβάλλον του Σαρωνικού, με τις 

δυσάρεστες συνέπειες της επέκτασης.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το περι-

στατικό του Αγία Ζώνη II, βρέθηκε απέναντι σε μια δύσκολη 
κατάσταση που έπρεπε να δράσει γρήγορα και να συνεργαστεί 
με το Υπουργείο Ναυτιλίας και άλλους φορείς για την επίλυση 
του προβλήματος. 

Η Κυβέρνηση κινήθηκε με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στις εξής ενέργειες:
•  Ανελκύστηκε το πλοίο, με σκοπό την αποφυγή περαιτέρω 

μόλυνσης 
•  Ξεκίνησε τις διαδικασίες σε συνεργασία με τους εμπειρο-

γνώμονες για να βρεθούν οι υπαίτιοι 
•  Επίσης, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα να έχει αναλάβει 

την εποπτεία, ξεκίνησαν οι ενέργειες για το καθαρισμό των 
παραλιών αλλά και του πυθμένα.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κος Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής, δεσμεύτηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν 
χρεώθηκε ούτε ένα ευρώ και ότι το έχει αναλάβει το Διεθνές 
Ταμείο Αποζημιώσεων για τις Ρυπάνσεις από Πετρέλαιο που 
επιβεβαιώθηκαν για την σοβαρότητα του θέματος αλλά και 
της ποιότητας δουλειάς.

Ακόμα σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, το Πολυτεχνείο 
Αθήνας, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ινστιτούτο Βιολογίας  του 
πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και το ινστιτούτο Έρευνας και 
Περιβάλλοντος  του πανεπιστημίου Αθηνών προχώρησαν σε 
δειγματοληψίες αλλά και εύρεση λύσης καθώς και σε ανοιχτή 
συζήτηση για να λυθούν όποιες απορίες υπάρχουν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και το Υπουργείου Ναυτιλίας, οι περισσότερες παραλίες του 
Σαρωνικού έχουν καθαριστεί.   

Δράση της κυβέρνησης για το «Αγία Ζώνη II»
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Σ ε έναπόρισμα«φωτιά»κατέληξε το 
κλιμάκιο επιθεωρητών του γραφείου 
της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας 

Διοίκησης για τις αιτίες που οδήγησαν 
στηντραγωδία στηνΔυτική Αττική. Η 
επιτροπή κάνει αποδεκτό το γεγονός ότι 
επρόκειτο για ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, 
όμως παράλληλα κάνει λόγο για ανθρώπινες 
αυθαιρεσίες που φέρουν μερίδιο ευθύνης.

Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι όντως 
η βροχόπτωση στο όρος Πατέρα ήταν καται-
γιστική και ότι αναφορικά με την πόλη της  
Μάνδραςείχε κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη 
των γεγονότων η ταυτόχρονη άφιξη των 
πλημμυρικών υδάτων των χειμάρρων Σούρες 
και Αγ. Αικατερίνης και μάλιστα στη μέγιστη 
παροχή τους - με τις κοίτες των ομώνυμων 
ρεμάτων να έχουν επιχωματωθεί, έως και... 
χαθεί κάτω από τον οικιστικό ιστό.

Παράλληλα όμως, στην έκθεσή, που 
δημοσιεύει η «Εφημερίδα των Συντακτών», 
αν αδεικνύονται οιευθύνες των δημόσιων 
υπηρεσιών, τόσο ως προς τις καθυστερήσεις 
στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων 
όσο και ως προς... το μπάζωμα ενός εκ των 
δύο ρεμάτων, με το αυθαίρετο δημοτικό 
αμαξοστάσιο Μάνδρας.

Τα συμπεράσματα των επιθεωρητών 
είναι ιδιαίτερα σκληρά για τοΔασαρχείο 
Αιγάλεω, ως προς την υλοποίηση του έργου 
της εκτροπής της Αγ. Αικατερίνης. Καταλο-
γίζουν στις δασικές υπηρεσίες«εμμονές και 
αγκυλώσεις επί τυπικών θεμάτων και όχι 
επί της ουσίας»καθώς και «λανθασμένη 
αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και της 
σημασίας και του επείγοντος της δημοπρά-
τησης του έργου», το οποίο, κατά την άποψη 
των επιθεωρητών, ήτανάκρως αναγκαίο για 
την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής 
και «θα αντιμετώπιζε σοβαρά τις αρνητικές 
επιπτώσεις στη Μάνδρα ενός ενδεχόμενου 
πλημμυρικού φαινομένου όπως αυτό που 
συνέβη τη 15η Νοέμβρη».

Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι:
• Ο μεγαλύτερος αριθμός απώλειας ανθρώ-
πινων ζωών αφορούσε το απέναντι τμήμα 
του ποταμού Σούρες

• Για παροχές νερού τέτοιου ή παρόμοιου 
μεγέθους η ΠΕΟΕΘ λειτουργεί ως κοίτη 
χειμάρρου
• Η κλίση του δρόμου είναι μεγάλη και το 
οδόστρωμα λειτουργεί ως πυθμένας της 
κοίτης με αποτέλεσμα να αυξάνει την ταχύ-
τητα του νερού και τη συρτική του δύναμη
• Η υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη αφορά 
το πιο πεδινό τμήμα του χειμάρρου

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει την εγκλημα-
τική αδιαφορία της Πολεοδομίας και των 
αρμόδιων τοπικών και κυβερνητικών 
Αρχών για την οικολογική και κοινω-
νική υποβάθμιση της Δυτικής Αττικής. 
Οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα, μετά τις 
φονικές πλημμύρες, δήθεν πενθούν για 
τις χαμένες ζωές των δεκαέξι συναν-
θρώπων μας, επί δεκαετίες αφήνουν 
την περιοχή δίχως καμιά φροντίδα 
για την επιβίωση των κατοίκων της, 
δίχως κανένα ουσιαστικό μέτρο για 
την περιβαλλοντική αναβάθμισή της. 

Τον Φεβρουάριο του 2012 το ΠΑΚΟΕ 
εκπόνησε και κατέθεσε στον Δήμο 
Μάνδρας, στην Περιφέρεια και στον 
εισαγγελέα Περιβάλλοντος εξειδικευ-
μένη επιστημονική «Εργασία-Μελέ-
τη Βιωσιμότητας, Σκοπιμότητας και 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 
Απογραφής των Εκπομπών CO2 και της 
Καταγραφής του Αποτυπώματος του 
Άνθρακα στην Ενέργεια της Περιοχής 
του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας και 
Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου». Σε αυτή 
τη μελέτη, αφού διαπιστωνόταν τεκ-
μηριωμένα, με στοιχεία επιστημονικών 
μετρήσεων από όλα τα διαμερίσματα του 
Δήμου Μάνδρας, η ύπαρξη ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης και περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης, προτείναμε συγκεκρι-
μένες, εφικτές, κοστολογημένες και 
οικονομικά αποδοτικές λύσεις για 
την ενεργειακή αναβάθμιση της περι-
οχής, μέσω της χρήσης τεχνολογιών 
φιλικών προς το περιβάλλον και της 
αξιοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας 
για την οικολογική αναβάθμισή της. 
Αποδοχή και εφαρμογή ελάχιστων έστω 
από αυτές τις προτάσεις θα οδηγούσε 
σε γενικότερη περιβαλλοντική και 
χωροταξική αναβάθμιση της Δυτικής 
Αττικής, λόγω της δημιουργίας των 
κατάλληλων υποδομών. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απο-
λύτως τίποτε. Επιπλέον, εδώ και δεκα-
ετίες, η εφημερίδα «ΟΙΚΟνομία» του 

ΠΑΚΟΕ δημοσιεύει, σχεδόν σε κάθε 
φύλλο της, ρεπορτάζ και σχόλια που 
καταγγέλλουν την οικολογική ασφυ-
ξία της Δυτικής Αττικής, είτε πρόκει-
ται για τις ανεξέλεγκτες χωματερές 
και τις άθλιες συνθήκες υγιεινής υπό 
τις οποίες ζουν πολλοί κάτοικοί της 
είτε για την απρογραμμάτιστη, χωρίς 
σχέδιο και αδειοδότηση βιομηχανική 
δραστηριότητα και την άναρχη δόμηση. 
Το ΠΑΚΟΕ εδώ και δεκαετίες φωνάζει 
για όλα αυτά, συμπαραστέκεται στους 
δίκαιους αγώνες των κατοίκων της 
περιοχής, οργανώνει ενημερωτικές 
εκστρατείες, κάνει παραστάσεις στις 
πολιτικές Αρχές και στη Δικαιοσύνη, 
πασχίζει με κάθε μέσο να αναδείξει 
και να λύσει το πρόβλημα. Αντί όμως 
οι αρμόδιοι να ευαισθητοποιηθούν, το 
περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής 
καθημερινά οξύνεται. 

Έπρεπε να θρηνήσουμε νεκρούς 
για να ευαισθητοποιηθεί η πολιτική 
εξουσία ώστε να ασκήσει ποινική δίωξη 
κατά παντός υπευθύνου (η οποία σε 
λίγους μήνες θα… αρχειοθετηθεί) για 
το οικολογικό έγκλημα που συντελείται 
στη Δυτική Αττική χρόνια τώρα. Ξεχνά 
φαίνεται ότι το πρόβλημα καταλήγει να 
γίνεται ποινικό αδίκημα, επειδή προη-
γουμένως υπήρξε πρόβλημα ποιότητας 
της ζωής, δηλαδή κατεξοχήν πολιτικό. 
Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δύο δήμαρ-
χοι και δύο πρώην νομάρχες ΠΡΕΠΕΙ 
ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ, όχι 
μόνο για παραδειγματισμό αλλά και 
για ην απόδοση δικαιοσύνης και τιμής 
για αυτούς που πνίγηκαν. Γι’ αυτό το 
ΠΑΚΟΕ θα κινηθεί άμεσα. Το ΠΑΚΟΕ 
διαμαρτύρεται και καταγγέλλει: – Να 
γκρεμιστούν άμεσα στους φυσικούς 
υδρορροείς (ρέματα, ποτάμια) όλες οι 
παράνομες δραστηριότητες (βιομηχα-
νίες, βιοτεχνίες, σπίτια). – Να πάψουν 
να λειτουργούν εργοστάσια όπου και 
όπως θέλουν, δίχως άδεια και δίχως 
κανένα σεβασμό στο περιβάλλον.

Πόρισμα για την τραγωδία στη Μάνδρα
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Παρατείνεται εκ νέου η συγχώνευση 
των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων(ΦοΔΣΑ), έως την 31η.6.2018, 
με τροπολογία των υπουργείων Εσω-
τερικών και Περιβάλλοντος. Η ρύθμιση 
προβλεπόταν από τον Ν. 4071/2012 
οπότε και τότε ορίζοντανεντός εξαμή-
νου από την θέσπισή του, η συγχώνευση 
των ΦοΔΣΑ σε επίπεδο Περιφέρειας.

Ωστόσο, λόγω των επικαιροποιημέ-
νων στοιχείων των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων για την υλοποίηση των 
υποχρεωτικών διαδικασιών συγχώνευ-
σης στους συσταθέντες περιφερειακούς 
ΦοΔΣΑ των νομικών προσώπων και 
των ΟΤΑ, που ασκούν τις αρμοδιό-
τητες των ΦοΔΣΑ καθώς, “προέκυψε 
επιβεβλημένη ανάγκη για την παρά-
ταση της προθεσμίας που εκπνέει την 
31.12.2017 για έξι μήνες”. Έτσι, η 
παράταση ισχύει έως την 30.6.2018, 
δεδομένου ότι σύμφωνα με την τρο-

πολογία, “οι σχετικές διαδικασίες δεν 
αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την 
31.12.2017”.

Με βάση τον Ν. 4071/2012 έπρεπε 
εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση 
του νόμου να έχουν συσταθεί ΦοΔ-
ΣΑ σε επίπεδο Περιφέρειας και ήταν 
υποχρεωτική η συγχώνευση σε αυτόν 
των Συνδέσμων, που είχαν συσταθεί 
ως προϋφιστάμενων φορέων διαχεί-
ρισης ή των ανώνυμων εταιρειών ή 

των άλλων επιχειρήσεων και νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου των 
ΟΤΑ κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν 
αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ.

Επίσης, προβλεπόταν η υποχρεωτική 
εκ μέρους των δήμων που ασκούν τις 
αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ παραχώρηση 
κατά χρήση των εγκαταστάσεων στε-
ρεών αποβλήτων που διαχειρίζονται 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία, που εξυ-
πηρετούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Παράταση στη Παράταση για τη συγχώνευση των ΦοΔΣΑ

Α πό τον Οκτώβριο του 2017 
έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση 
χειρόγραφων υπογραφώνκατά 

της απαράδεκτης επιλογής να συνεχί-
σει η Δυτική Αττική να αποτελεί τον 
προορισμόυποδοχής, διαχείρισης και 
ταφής των σκουπιδιών ολόκληρης 
της περιφέρειας Αττικής.Μέχρι τώρα, 
πάνω από 2.500 πολίτες της Φυλής, 
της Πετρούπολης και των όμορωνπε-
ριοχών έχουν εκφράσει την έντονη 
αντίθεσή τους σε αυτό το σχέδιο και, 
ιδιαίτερα,στη «στοχοποίηση» των ανε-
νεργών λατομείων της Δυτικής Αττικής 
(Μουσαμά, Μελετάνι,ΤΙΤΑΝ κ.ά) σαν 
χώρων για την εγκατάσταση των νέων 
υποδομών της περιφέρειας καιστην 
εφιαλτική προοπτική της δημιουργίας 
μιας νέας χωματερής στη Φυλή.

Η Δυτική Αττική είναι η περιοχή που 

-για δεκαετίες και κατ’ αποκλειστικότη-
τα- υποδέχεται τα σκουπίδια ολόκληρης 
της Αττικής, πληρώνοντας βαρύτατο 
τίμημα στα θέματα της υγείας και της 
(μη) προστασίας του περιβάλλοντος. 

Οι κάτοικοί της αντιμετωπίζονται  
σαν πολίτες τρίτης κατηγορίας. Έχουν 
δοθεί πολλοί και σκληροί αγώνες για 
να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Το ίδιο 
πολλές ήταν και οι υποσχέσεις που 
τους δόθηκαν από τις αρχές όλων των 
βαθμίδων. Αποδείχθηκαν, στο σύνολό 
τους, υποκριτικές και ψεύτικες. Ο ΧΥΤΑ 
της Φυλής, όχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά 
επεκτείνεται και μεγαλώνει. 

Το εργοστάσιο επεξεργασίας σκουπι-
διών (ΕΜΑΚ) σχεδιάζεται να διπλασιάσει 
τη δυναμικότητά του. Ο αποτεφρωτήρας 
επικίνδυνων υγειονομικών αποβλή-
των δεν απομακρύνεται. Μια ιδιωτική 

εταιρεία (WATT ΑΕ) αδειοδοτείται για 
να ξεκινήσει -πάλι- τις παλιές της δρα-
στηριότητες μέσα στην εγκατάσταση 
της Φυλής. 

Αυτή η κατάσταση εξυπηρετεί 
τα οικονομικά συμφέροντα όσων 
βολεύονται με τη μικρή ανακύ-
κλωση, με τα πολλά σύμμεικτα 
και με τα σενάρια της καύσης των 
σκουπιδιών. Εξυπηρετεί και εκείνες 
τις πολιτικές και αυτοδιοικητικές 
δυνάμεις που συνδέονται με τα 
συμφέροντα αυτά και συντηρούν τη 
σημερινή κατάσταση. «Κουμπώνει» 
με τη στάση της κυβέρνησης, που 
υποσκάπτει η ίδια το εθνικό σχέδιο 
διαχείρισης. 

Δεν εξυπηρετεί, όμως, το μέλ-
λον πολυπληθών κοινωνιών, όπως 
αυτών της Δυτικής Αττικής.

Η Δυτική Αττική  
δεν χωράει άλλα σκουπίδια

Συνειδητά 
εγκλήματα  
της «εξουσίας»  
με τα «ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ 
ΚΤΙΣΜΑΤΑ»

Σύμφωνα με την υπ’  αριθ. 
183/2017 Απόφαση του Αρείου Πάγου 
(Γ’ τμήμα), νεότερη δικαστική απόφαση 
για μεταβιβάσεις αυθαιρέτων, δυνάμει 
της οποίας επιτρέπονται οι μεταβι-
βάσεις ακινήτων με κτίσματα άνευ 
οικοδομικής αδείας κατασκευασθέντα 
μετά την 31.3.1983 (νέα αυθαίρε-
τα), αφού αυτά δε θα αναγράφονται 
(αποκρύβονται) στις δικαιοπραξίες και 
στις δηλώσεις συμβαλλομένων διότι 
θεωρούνται «ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ» 
και μάλιστα χωρίς έννομες συνέπειες.

Κατ’ επέκταση σύμφωνα με το σκε-
πτικό της ΑΠ.183/2017, οποιαδήποτε 
δικαιοπραξία (εν ζωή εκούσια, πλει-
στηριασμός, κ.α) με απόκρυψη οποιασ-
δήποτε «ανύπαρκτης» κατασκευής 
(π.χ. νέας αυτοτελής εξ’ολοκλήρου 
χωρίς παντάπασιν οικοδομική άδεια, 
κ.α) «ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ», δεν πάσχει από 
ακυρότητα και δεν υπάρχουν έννομες 
συνέπειες, με ότι συνεπάγει αυτό για 
την αντιμετώπιση της αυθαίρετης 
δόμησης, την επιβολή προστίμων και 
την υποχρεωτική νομιμοποίηση αυτών.

Ως εκ τούτου λοιπόν, έχει κατατεθεί 
ήδη Αναφορά προς την Εισαγγελία ΑΠ 
προσφεύγοντας στην ΕΔΔΑ. Ακόμα 
όμως, περιμένουμε τις ενέργειες του 
ΥΠΕΝ και της Εισαγγελίας ΑΠ ώστε 
η Ολομέλεια ΑΠ να αποφασίσει αν 
υπάρχουν «ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ» 
και επιτρέπεται η μεταβίβασή τους με 
δόλια απόκρυψη από τοπογραφικά , 
δηλώσεις, βεβαιώσεις, δικαιοπραξίες. 

Χρόνια το ΠΑΚΟΕ φωνάζει γι 
αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση 
στο «δήθεν» οικιστικό πρόβλημα 
στη χώρα που δίνει την δυνατό-
τητα εξυπηρέτησης στους πελά-
τες- ψηφοφόρους στην εκάστοτε 
κυβέρνηση να αυαθαιρετεί.
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Α ίτημα για αξιοποίηση του Παλαιού 
Σιδηροδρομικού διαδρόμου Γραμ-
μής Πελοποννήσου για Προαστι-

ακό – Αστικό Σιδηρόδρομο Δυτ. Αττικής.
1) Θεσμικό πλαίσιο
Η παλαιά μετρική σιδηροδρομική 

γραμμή Αθηνών – Πελοποννήσου, στο 
τμήμα Σιδηροδρομικός  Σταθμός (ΣΣ) 
Αγίων Αναργύρων- ΣΣ Ελευσίνας – ΣΣ 
Μεγάρων, είναι χαρακτηρισμένη από το 
θεσμοθετημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 
– Αττικής (ΡΣΑ) ως κλάδος προαστιακού 
τραίνου ή ελαφρού μετρό (Νόμος 4277 
/ 1-8-2014, Παράρτημα XIV – άρθρο 30 
παράγραφος 2ε: « 1. Δίκτυο Προαστιακού 
Σιδηρόδρομου… (ε) Αγ. Ανάργυροι- Ελευ-
σίνας- Μέγαρα: επαναλειτουργία παλαιάς 
γραμμής ΟΣΕ για την εξυπηρέτηση Δυτικής 
Αττικής/ Θριασίου Πεδίου (εναλλακτικά 
μπορεί να λειτουργήσει ,ε Ελαφρύ Μετρό 
/ Τραμ και να συνδεθεί με το δίκτυο του 
μετρό)..» Αντίστοιχος χαρακτηρισμός προ-
βλέπεται για τον εν λόγω σιδηροδρομικό 
διάδρομο από τα θεσμοθετημένα ΓΠΣ 
(Τοπικά Χωρικά Σχέδια) Ελευσίνας, Μεγά-
ρων και Ασπρόπυργου.

Η «Δήλωση Δικτύου 2017» του ΟΣΕ 
χαρακτηρίζει το τμήμα της εν λόγω γραμ-
μής Άγιοι Ανάργυροι- Άνω Λιόσια- Ελευ-
σίνα ως γραμμή εν λειτουργία (τροχιά 
συνδυασμένου εύρους), ενώ το τμήμα 
Ελευσίνα- Μέγαρα- Κόρινθος ως γραμμή 
σε προσωρινή αναστολή κυκλοφορίας (με 
βάση το νόμο 3891/2010)

2) Σκοπιμότητα αξιοποίησης της 
γραμμής για αστική, ημιαστική και 
προαστιακή συγκοινωνία με μέσα 
σταθερής τροχιάς.

Η εν λόγω σκοπιμότητα για την επα-
ναλειτουργία τμήματος ή του συνόλου της 
ανωτέρω γραμμής με την μορφή σύγχρονου 
προαστιακού τραίνου ή ελαφρού μετρό 
(τομεακές συγκοινωνιακές μελέτες που 
έχουν εκπονηθεί μεταξύ 1989 και 2004 
από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Αθήνας (Στρατηγική Μελέτη Προαστιακού 
Σιδηρόδρομου Αθηνών- Αττικής) , τον 
ΟΣΕ (Μελέτη τεχνικο-οικονομική και 
Λειτουργική του Προαστιακού Σιδηρόδρο-
μου Αθήνας-Αττικής), την Αττικό Μετρό 
(Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό) και τον ΟΑΣΑ 
σε συνεργασία με τον ΕΜΠ για λογαριασμό 
του Υπουργείου Μεταφορών (Μελέτη 
Επεκτάσεων του Τραμ της Αθήνας), που 
όλες εκτίμησαν μια σημαντική σε όγκο 
ζήτηση επιβατών ημερησίως που δικαιο-
λογεί λειτουργία προαστιακού τραίνου ή 
ελαφρού μετρό,  το οποίο θα συνδέεται 
με το υπόλοιπο δίκτυο Προαστιακού Σιδη-
ρόδρομου ή Μετρό και Τραμ της Αθήνας 
και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζει την 
ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΙΚΗ συγκοινωνιακή σύνδεση 
των μεγάλων πληθυσμιακών κέντρων, 
οικισμών και βιομηχανικών ζωνών της 
Δυτικής Αττικής (Μεγαρίδας και Θριάσιου 
Πεδίου), τόσο μεταξύ τους όσο και με την 
κεντρική περιοχή Αθήνας.

Ο νεοδημιουργηθείς άξονας του Προ-
αστιακού Σιδηρόδρομου Αθηνών –ΣΚΑ- 
Κορίνθου – Κιάτου, εξυπηρετεί την ταχεία 

συγκοινωνιακή σύνδεση της Κορινθίας με 
την Αθήνα και τον Διεθνή Αερολιμένα ΕΛ. 
Βενιζέλος, Αλλά δεν εξυπηρετεί αρκούντως 
ικανοποιητικά από πλευράς κεντροβαρικής 
εξυπηρέτησης την Ελευσίνα,  τα Μέγαρα, 
τον Ασπρόπυργο και τις παραθαλάσσιες 
βιομηχανικές ζώνες της περιοχής, όπου 
είναι γραμμικά διατεταγμένες πολυάριθμες 
βιομηχανίες και στρατιωτικές μονάδες, που 
καθημερινά παράγουν χιλιάδες μετακινήσεις 
που σήμερα εξυπηρετούνται κατά βάση 
με υπηρεσιακά λεωφορεία με τις ώρες 
αιχμής και φυσικά με αστικά και υπεραστικά 
λεωφορεία και ΙΧ συμβάλλοντας έτσι στην 
κυκλοφοριακή συμφόρηση του αντίστοι-
χου οδικού δικτύου, τους αυξημένους 
χρόνους διαδρομής και την επιδείνωση 
των περιβαλλοντικών συνθηκών σε μια 
περιοχή που είναι ιδιαίτερα πληγείσα και 
ευάλωτη από αυτής της πλευράς.

3) Κίνδυνοι από την χρόνια εγκα-
τάλειψη του διαδρόμου

με εξαίρεση το τμήμα μεταξύ Άνω 
Λιοσίων (σημείο διασύνδεσης της παλαιάς 
γραμμής Αθηνών- Ελευσίνας με την νέα 
Σιδηροδρομική γραμμή υψηλής Ταχύτητας 
(ΣΓΥΤ) – Διυλιστηρίων Ασπροπύργου που 
χρησιμοποιείται ακόμη από εμπορικές 
αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο υπόλοιπος 
σιδηροδρομικός διάδρομος παραμένει 
ανενεργός τα τελευταία χρόνια, με κίν-
δυνο να απαξιωθεί οριστικά και να μην 
μπορεί καταστεί εφικτή μια λειτουργική 
επαναξιοποίηση του, λόγω αυθαιρέτων 
καταπατήσεων, πιέσεων παρόδιων προς 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ΟΣΕ για 
δημιουργία πολυάριθμων νέων ισόπεδων 
διαβάσεων, φυσικών καταστροφών και 
δημιουργίας αρνητικών τετελεσμένων 
που δεν μπορούν να αναταχθούν, όταν θα 
χρειαστεί να ξεκινήσει η επαναλειτουργία 
της γραμμής, κατόπιν των απαιτούμενων 
βεβαίως εργασιών ανάταξης και αναβάθ-
μισης του διαδρόμου.

4) Αίτημα για την άμεση έναρ-
ξη σχεδιασμού και μελέτης για την 
επαναδραστηριοποίηση της γραμ-
μής για προαστιακή σιδηροδρομική 
συγκοινωνία.

Ως πολίτες και συλλογικότητες μιας 

πολυάνθρωπης περιοχής με φυσική ομορ-
φιά και έντονο ιστορικό αποτύπωμα, που 
όμως έχει υποστεί έντονες τις δυσμενείς 
επιπτώσεις από την αλόγιστη ανάπτυξη 
ρυπογόνων χρήσεων και την συσσώ-
ρευση στη περιοχή υπερτοπικών και 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ζητάμε 
κατ’ ελάχιστον ως δικαίωμα αλλά και 
ως βασική αντισταθμιστική παροχή, την 
έναρξη διαδικασιών μελετητικής ωρίμαν-
σης του αιτήματος για την σιδηροδρομική 
συγκοινωνιακή επαναλειτουργία του δια-
δρόμου, έτσι ακριβώς όπως το επιτάσσει 
το θεσμοθετημένο ΡΣΑ και τα ΓΠΣ των 
οικισμών της περιοχής μας, καθώς και 
ο αρχικός σχεδιασμός του Προαστιακού 
Σιδηροδρομικού Δικτύου της Αττικής.

Θεωρούμε πως επειδή υπάρχει 
έτοιμος και διαθέσιμος σιδηροδρο-
μικός διάδρομος, που μάλιστα στο 
τμήμα Άγιοι Ανάργυροι – Ελευσίνα 
σιαθέτει διπλή γραμμή (μια τροχιά 
συνδυασμένου εύρους και μια τροχιά 
μετρικού εύρους), είναι δυνατόν με 
έργα χαμηλού κόστους (ανακαίνηση 
επιδομής, δημιουργία η βελτίωση 
στάσεων, σηματοδότησης κλπ) να 
αποκτήσουμε μια άκρως εξυπηρε-
τική νέα γραμμή αστικού και προ-
αστιακού σιδηρόδρομου, με χρήση 
ελαφρών σιδηροδρομικών συρμών 
και οχημάτων, που θα λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τον υπάρχοντα 
προαστιακό σιδηροδρομικό άξονα 
Αθηνών-ΣΚΑ-Κορίνθου, του οποίου 
οι σταθμοί βρίσκονται σε μεγάλη 
απόσταση από τα μεγάλα αστικα και 
βιομηχανικά κέντρα της περιοχής μας 
και σε κάθε περίπτωση εξυπηρετεί 
όμορη μεν αλλά διαφορετική ζώνη 
επιρροής σε σχέση με την ζώνη επιρ-
ροής του παλαιού σιδηροδρομικού 
διαδρόμου Πελοποννήσου.

Θα μπορούσαν να μελετηθούν διαφο-
ρετικά σενάρια αξιοποίησης, πχ:

α) Προαστιακός Σιδηρόδρομος με 
αφετηρία τον Σταθμό Αθηνών και είσο-
δο στον διάδρομο της Παλαιάς Γραμμής 
Πελοποννήσου από τα Άνω Λιόσια όπου 
έρχονται σε επαφή οι δύο σιδηροδρομικοί 

διάδρομοι (τα εν εξελίξει έργα αναβάθμισης 
του κεντρικού σιδηροδρομικού διαδρόμου 
Σταθμός Αθήνας – Άγιοι Ανάργυροι και ο 
αναβαθμισμένος τετραπλός σιδηροδρο-
μικός διάδρομος Άγιοι Ανάργυροι- ΣΚΑ 
θα επιτρέψουν στο εγγύς μέλλον από 
πλευράς χωρητικότητας την προσθήκη 
της εν λόγω λειτουργίας).

β) Αστικός η Προαστιακός ελαφρύς 
σιδηρόδρομος (light Rail /TramTrain) στο 
τμήμα Άγιοι Ανάργυροι (ανταπόκριση με 
γραμμή Προαστιακού Πειραιώς – Αθήνας – 
ΣΚΑ- Χαλκίδας)- Καματερό ( ανταπόκριση 
με την επέκταση του μετρό / Γραμμή 2 από 
Ανθούπολη προς Ίλιον, Καματερό η Άνω 
Λιόσια) – Ελευσίνα - Μέγαρα ή έστω σε 
πρώτη φάση μέχρι Ελευσίνα και Ναυπηγεία 
Ελευσίνας. Εναλλακτικά το σενάριο αυτό 
θα μπορούσε να εξεταστεί με επέκταση 
συρμών του μετρό υβριδικού τύπου από 
το σημείο απόληξης της Γραμμής 2 μέχρι 
Ελευσίνα με χρήση του σιδηροδρομικού 
διαδρόμου, με βάση το προηγούμενο των 
συρμών μετρό προς το Αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιζέλος.

Η προοπτική της Ελευσίνας ως Πολι-
τιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για 
το 2021 της δίνει ένα νέο κίνητρο για 
την κατά προτεραιότητα εξέταση του ως 
άνω αιτήματος, που αποτελεί στοιχείο 
του θεσμοθετημένου συγκοινωνιακού 
σχεδιασμού όσον αφορά τα μέσα σταθερής 
τροχιάς στην Αττική.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Ζητάμε από το Υπουργείο Μεταφορών 

Υποδομών και Δικτύων την έναρξη της 
διαδικασίας σχεδιασμού, αξιολόγησης 
εναλλακτικών σεναρίων, επιλογής του 
βέλτιστου σεναρίου και περαιτέρω εξει-
δικευμένων μελετών αυτού με βάση τα 
ανωτέρω εκτεθέντα, σε συνεργασία με 
τους καθ’ ύλην συναρμόδιους φορείς (ΟΣΕ, 
Αττικό Μετρό κλπ).

Η αδικία που συντελείται τα τελευταία 
χρόνια που η γραμμή παραμένει ανενεργή 
διαιωνίζει το στερεότυπο δεκαετιών ότι 
το Θριάσιο και οι πόλεις του είναι η πίσω 
αυλή του λεκανοπεδίου, ο μόνιμος υποδο-
χέας κάθε ανεπιθύμητης δραστηριότητας 
του λεκανοπεδίου. Είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ και 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ οι κεντρικοί σχεδιασμοί του 
Υπουργείου Μεταφορών να εντάξουν στις 
προτεραιότητές τους την επαναλειτουργία 
της Γραμμής. Περιττό να αναφερθούμε 
ότι η επαναλειτουργία της γραμμής όχι 
μόνο θα άρει αυτήν την μεγάλη αδικία σε 
βάρος των πολιτών του Θριάσιου και της 
Μεγαρίδας όσον αφορά την πολιτισμένη 
μετακίνησή τους με περιβαλλοντικά φιλικό 
τρόπο αλλά θα αποτελέσει και κοινωνικό 
μισθό τον οποίο έχουν στερηθεί οι χιλιάδες 
εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι κάτοικοι 
αλλά και όλοι οι εξυπηρετούμενοι από τις 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο 
Θριάσιο.

Θα ακολουθήσει άραγε η Κυβέρνη-
ση την πολιτική των προκατόχων της; 

Eco Eleusis

Βασικό αίτημα που χρονίζει 
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Α ναφερόμενος στην φονική πλημμύρα 
της Μάνδρας ο υπουργός τόνισε ότι 

"Μετά από μία τραγωδία τόσο μεγάλης 
κλίμακας, με νεκρούς και ανυπολόγιστο 
ανθρώπινο πόνο, σίγουρα κάθε συζήτηση 
είναι δύσκολη", πρόσθεσε ωστόσο ότι 
"ανοίγουμε τη συζήτηση για την αντι-
μετώπιση της ρίζας του προβλήματος, 
ώστε να μην επαναληφθεί, ποτέ ξανά 
και πουθενά".

«Καταρχάς, χρειάζεται να αναγνω-
ρίσουμε ότι το οδυνηρό χτύπημα που 
δέχθηκε η Δυτική Αττική, οφείλεται πρω-
τίστως στις συνέπειες της παράλογης 
ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό και 
δομημένο περιβάλλον, εδώ και δεκαετίες» 
συμπέρανε ο κ. Σταθάκης, επισημαίνοντας 
ότι δεν υπάρχει αμφιβολία, πλέον ότι η 
μεγάλη ποσότητα βροχής σε τόσο μικρό 
χρονικό διάστημα συνδέεται, εν μέρει, με 
την κλιματική αλλαγή. 

«Η αντιμετώπιση του φαινομένου, στο 
πλαίσιο της "Συμφωνίας του Παρισιού", 
βρίσκει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή 
υλοποίησης φιλόδοξων, δεσμευτικών, 
περιβαλλοντικών στόχων».

Αναφερόμενος στην χωροταξική πολιτι-
κή υπογράμμισε ότι "Μπορούμε να κάνουμε 
μόνο μεγάλα πράγματα απότομα και βία 
για να δημιουργήσουμε έτσι ένα ισχυρό 
πάτημα ώστε να γυρίσουμε σελίδα".

Αναφερόμενος ειδικά στην Δυτική 
Αττική σημείωσε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο 
Αθήνας-Αττικής προβλέπει την οργάνωση 
της περιοχής ως ισχυρού αναπτυξιακού 
και επιχειρηματικού πόλου του δευτερο-
γενούς τομέα, του χονδρεμπορίου και του 
διαμετακομιστικού εμπορίου. Επίσης, τη 
χωροθέτηση νέων ζωνών χονδρεμπορίου 
κοντά στην Εθνική και Αττική οδό, που ήδη 
λειτουργούν σε περιοχές εκτός σχεδίου 
και σε θέσεις με καλή προσπελασιμότητα 
καθώς και τον περιορισμό της επέκτασης 
της βιομηχανικής ανάπτυξης στον παρά-
κτιο χώρο, με εξαίρεση τις μονάδες που 
αποδεδειγμένα λειτουργούν σε άμεση 
σχέση με τη θάλασσα.

Στο πλαίσιο αυτό όπως είπε είναι υπό 
επεξεργασία σχέδια για τη μετεγκατάσταση, 
ασύμβατων, υψηλής όχλησης, ρυπογόνων, 
χρήσεων, ιδιαίτερα από περιοχές που 
υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας

Σχετικά με τις ερευνητικές γεωτρήσεις 

βωξίτη στην περιοχή των Μεγάρων, ο 
Υπουργός επισήμανε ότι οι αρμόδιες διευ-
θύνσεις του ΥΠΕΝ εξετάζουν το αίτημα 
αδειοδότησης ερευνών ώστε οι διαδικασίες 
να είναι απόλυτα συμβατές με τα νομικά 
δεδομένα. Τόνισε ότι συμμερίζεται τις 
ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας και πως 
σύντομα θα ανακοινωθεί η απόφαση.

Στις 8 Ιανουαρίου οι υπογραφές στη 
σύμβαση παραχώρησης του εμπορευμα-
τικού κέντρου στο Θριάσιο

Στις 8 Ιανουαρίου θα υπογραφεί η σύμ-
βαση παραχώρησης του εμπορευματικού 
κέντρου στο Θριάσιο που έχει κατατεθεί 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοίνωσε επίσης 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
, αφού υπενθύμισε ότι προηγήθηκαν 11 
διαγωνισμοί που ακυρώθηκαν.

 Αναλυτικότερα, ο κ. Σταθάκης ανα-
φέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις απαιτούμενες 
δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν:

- Την άμεση ολοκλήρωση του χωρι-
κού σχεδιασμού και την εκπόνηση και 
εφαρμογή πολεοδομικών μελετών που 
θα ενσωματώνουν πράξεις για αντι-
πλημμυρική προστασία. «Προς αυτήν την 
κατεύθυνση»- ανέφερε -«συνεργαζόμαστε 
με τους δήμους στη Δυτική Αττική για την 
επίσπευση της αναθεώρησης των Γενικών 
Πολεοδομικών τους Σχεδίων, που θα 

δώσουν πνοή στην περιοχή, προσεγγί-
ζοντας ανάλογα τα ιδιαίτερα ζητήματα 
που αντιμετωπίζουν».

- Την οργάνωση υφιστάμενων ζωνών 
παραγωγικών δραστηριοτήτων και άτυ-
πων συγκεντρώσεων σε δύο άξονες είτε 
θεσμοθετώντας τις άτυπες είτε οργανώ-
νοντας τις νέες.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, «προς αυτήν 
την κατεύθυνση:

Προωθούμε τη θεσμοθέτηση της 
πολεοδομικής μελέτης οργάνωσης του 
ΒΙΠΑ-Καλυμπάκι, σε συνεργασία με το 
δήμο Ελευσίνας, διασφαλίζοντας κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό πρόσημο (ανάπλαση 
Χαλυβουργική).

Ολοκληρώνονται, σε συνεργασία με 
τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, οι 
απαιτούμενες ενέργειες για τη θεσμική 
θωράκιση της οργανωμένης και συντε-
ταγμένης ανάπτυξης του κλάδου της 
εφοδιαστικής στην ευρύτερη περιοχή 
του Ασπροπύργου.

- Την επεξεργασία σχεδίων για τη 
μετεγκατάσταση, ασύμβατων, υψηλής 
όχλησης, ρυπογόνων, χρήσεων, ιδιαίτερα 
από περιοχές που υπόκεινται σε καθεστώς 
προστασίας.

- Την προώθηση έργων στον αστι-
κό ιστό για αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής, την προστασία της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη 
έμφαση σε ό,τι αφορά την ανάδειξη του 
πολιτιστικού και τουριστικού χαρακτήρα 
της Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης 2021:

Προωθείται μελέτη για την ανάδειξη 
των αρχαιολογικών μνημείων διεθνούς 
ακτινοβολίας, η οποία θα ολοκληρωθεί 
τον Απρίλιο του 2018.

Σε στενή συνεργασία με τη δημοτική 
αρχή, προωθούμε δράσεις για τη δ ιάσωση, 
ανάδειξη και αξιοποίηση της βιομηχανικής 
κληρονομιάς της πόλης».

Ο κ. Σταθάκη ην αυθαίρετη δόμηση 
και παρεμβαίνει στην αντιμετώπιση των 
χρόνιων παθογενειών» σημείωσε ο ίδιος.

Επίσης, ο υπουργός Ενέργειας συμπλή-
ρωσε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική 
χώρα που δεν έχει ολοκληρωμένα και 
επικαιροποιημένα πολεοδομικά σχέδια, 
δεν έχει κτηματολόγιο, δεν έχει δασι-
κούς χάρτες, δεν έχει σχεδιασμό για τις 
παραλίες, κλπ. «Η κυβέρνηση επιδιώκει να 
λύσει όλα τα συσσωρευμένα προβλήματα 
με ενιαίο τρόπο, διότι δεν θεραπεύεται 
κανένα πρόβλημα, εάν το δει κάποιος 
αποσπασματικά» διευκρίνισε ο ίδιος.

Συγκεκριμένα, είπε: «Έχουμε σχεδιάσει 
και υλοποιούμε μία ολοκληρωμένη και 
συνολική στρατηγική σε δύο άξονες:

- Αναρτούμε δασικούς χάρτες, μία 
μεγάλη τομή, η οποία θα δημιουργήσει 
ισχυρή και στέρεα βάση στον πολεοδομικό 
σχεδιασμό. Σύντομα, θα προωθήσουμε 
ρύθμιση για την οριοθέτηση των παραλιών 
σε όλη τη χώρα. Και οι δύο αυτές πρωτο-
βουλίες είναι απαραίτητα προαιτούμενα 
για το Κτηματολόγιο και τη συγκρότηση 
ενός ενιαίου φορέα που προωθούμε με 
πολύ δυναμικό τρόπο. Το σχετικό σχέδιο 
νόμου θα ψηφιστεί τον Ιανουάριο, με 
στόχο, έως το 2020, να έχει κτηματολόγιο 
το 70% της επικράτειας.

- Δρομολογούμε την εκπόνηση Τοπικών 
Χωρικών Σχεδίων από τους δήμους σε 
όλη τη χώρα, τα οποία θέλουμε να αποτε-
λέσουν εργαλεία οργάνωσης και χωρικής 
ανάπτυξης, συνδέοντας τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό με τα επιχειρησιακά σχέδια των 
δήμων και τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 
και ολοκληρώνουμε τα 13 Περιφερειακά 
Χωροταξικά Πλαίσια»

Τοποθετήσεις βουλευτών και Υπουργών στο        8ο Περιφερειακό Συνέδριο Δυτικής Αττικής
Μ ε ομιλία του πρωθυπουργού ολοκλη-

ρώθηκαν την Κυριακή, στα Μέγαρα, οι 
εργασίες του περιφερειακού-αναπτυξι-

ακού συνεδρίου για «την ανάταξη της Δυτικής 
Αττικής»

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν δύο παράλ-

ληλα πάνελ, το πρώτο για τις πολιτικές σε Παι-
δεία-Αθλητισμό, το δεύτερο για Εργασιακές 
Σχέσεις-Αλληλέγγυα Οικονομία.

Στο συνέδριο, τη διεξαγωγή του οποίου απο-
φάσισε η κυβέρνηση αμέσως μετά τις φονικές 
πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στα μέσα 

Νοεμβρίου, τέθηκαν τα ζητήματα της αντιπλημ-
μυρικής προστασίας και της αποκατάστασης 
των ζημιών στην πληγείσα περιοχή αλλά και 
ευρύτερα θέματα της περιοχής όπως εκείνα των 
χωματερών, της αγροτικής παραγωγής και της 
κτηνοτροφίας.

Γ. Σταθάκης: 

Κινητοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο για την κάλυψη  
των έκτακτων αναγκών από τις πλημμύρες στη Δυτ. Αττική
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Ε ντός του πρώτου τρίμηνου 
του 2018, θα καταβληθούν 

οι αποζημιώσεις για τις κατα-
στροφές που προκλήθηκαν από 
τις πλημμύρες του Νοεμβρίου, 
εκτίμησε ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Βαγγέλης Αποστόλου, κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του στο 8ο 
Περιφερειακό Συνέδριο για την 
Ανάταξη της Δυτικής Αττικής.

Όπως είπε, η καταστροφική 
πλημμύρα προξένησε σοβαρό-
τατες ζημιές στις καλλιέργειες 
κηπευτικών και μικρές ζημιές 
στο μελισσοκομικό κεφάλαιο, σε 
πάγιο εξοπλισμό και αποθηκευ-
μένα προϊόντα. Σύμφωνα με τον 
κ. Αποστόλου, ολοκληρώνονται 
οι εκτιμήσεις, συντάσσονται τα 
πορίσματα και οι πληρωμές θα 
γίνουν εντός του πρώτου τριμή-
νου του 2018.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων διαπίστω-
σε ότι ο πρωτογενής τομέας 

στην Αττική έχει υποχωρήσει 
σημαντικά ως αποτέλεσμα των 
οικιστικών και ανθρωπογενών 
πιέσεων. «Παρόλα αυτά» - σχο-
λίασε - «ο τομέας υπάρχει και, 
υπό προϋποθέσεις, μπορεί να 
διατηρηθεί, συμβάλλοντας στην 
οικονομική, χωροταξική και περι-
βαλλοντική ισορροπία. Υπάρχουν 

παραδείγματα στην περιοχή σας 
που μπορούν ταυτόχρονα να 
παράγουν προστιθέμενη αξία 
(φιστίκια-ανθοκομία-αλιεύματα)». 
«Όλα αυτά, μέσω προγραμμάτων 
του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, 
μπορούν και ενισχύονται, ώστε να 
διατηρηθούν εισοδήματα κύρια 

και συμπληρωματικά» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Τόνισε δε ότι, στο πλαίσιο του 
ΠΑΑ 2014-2020, στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, 
έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 
έργα, συνολικού προϋπολογισμού 
5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όπως 
σημείωσε, για τη μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων, έχουν 
υποβληθεί 14 επενδυτικά σχέδια 
συνολικής δημόσιας δαπάνης 
1,21 εκατ. ευρώ και όλα έχουν 
αξιολογηθεί ότι πληρούν τις 
προϋποθέσεις ένταξης στο πρό-
γραμμα.

Αναφορικά με τα ζητήματα 
αλιείας από τη μόλυνση με καύ-
σιμα του πλοίου Αγία Ζώνη μέχρι 
τις καταστροφές των σκαφών 
στη Νέα Πέραμο, ο κ. Αποστόλου 
υπογράμμισε ότι, στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος της Βουλής, που 
πραγματοποιήθηκε την προη-
γούμενη εβδομάδα, το Ελληνικό 
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

(ΕΛΚΕΘΕ) παρουσίασε τα απο-
τελέσματα των ερευνών του για 
την πορεία απορρύπανσης του 
Σαρωνικού Κόλπου. Όπως είπε, 
«από τις μελέτες, φαίνεται ότι 
στη στήλη του νερού και στις 
παραλίες η απορρύπανση έχει 
ολοκληρωθεί πλήρως, καθώς 
οι μετρήσεις έχουν επανέλθει 
σε φυσιολογικά για την εν λόγω 
περιοχή επίπεδα».

Ο κ. Αποστόλου δήλωσε ότι, 
τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, ανα-
μένονται τα νεότερα στοιχεία από 
τις αναλύσεις που έχουν γίνει σε 
δείγματα ψαριών και οστράκων 
και, παράλληλα, έχει προγραμ-
ματιστεί σύσκεψη με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, «για να 
αξιολογήσουμε την υφιστάμενη 
κατάσταση και να προγραμμα-
τίσουμε τις επόμενες ενέργειές 
μας. Οι έρευνες στην περιοχή 
θα συνεχιστούν, έως ότου να 
είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι 
δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος».

Βαγγέλης Αποστόλου:

Το πρώτο τρίμηνο του 2018 οι αποζημιώσεις  
για τις ζημιές από τις πλημμύρες στη Δυτ. Αττική

Τοποθετήσεις βουλευτών και Υπουργών στο        8ο Περιφερειακό Συνέδριο Δυτικής Αττικής

Όπως είπε, η περιοχή που εξε-
λίσσεται αυτό το διήμερο συνέδριο, 
είναι μία πολύπαθη περιοχή. Με 
δεδομένο αυτό, σημείωσε ότι το 
υπουργείο Ναυτιλίας έχει εκπο-
νήσει και θα θέσει σε δημόσια 
διαβούλευση ένα αφήγημα με 
συγκεκριμένες στοχεύσεις, με 
στόχο να αποτελέσει ένα εθνικό 
σχέδιο σε έναν τομέα που άπτεται 
κρίσιμων αναπτυξιακών ζητημάτων, 
όπως είναι η ναυτιλία, η ναυτική 
εκπαίδευση, η νησιωτική πολιτική, 
η καινοτομία και μία σειρά άλλων 
δράσεων.

Ο κ. Κουρουμπλής τόνισε, 
μεταξύ άλλων ότι οι πρόσφατες 
κλιματολογικές καταστροφές δημι-
ούργησαν αρκετά προβλήματα 
στο λιμάνι της Νέας Περάμου. 
Ήδη, όπως υπογράμμισε, υπήρξε η 
απαραίτητη συνεργασία με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς και 
δρομολογείται η προσπάθεια για 
την αποκατάσταση των προβλη-

μάτων. «Δυστυχώς, και εκεί δεν 
υπήρξε κανένας σοβαρός προ-
γραμματισμός, με συνέπεια κάποια 
στιγμή που συνέβη αυτή η καιρική 
εξέλιξη, να δημιουργήσει αυτό 
το σοβαρό πρόβλημα» ανέφερε 
χαρακτηριστικά. Όπως διαπίστω-
σε, σε πολλά λιμάνια έχουν γίνει 
με προχειρότητα οι μελέτες και 
«εγκρίθηκαν από ένα όργανο στο 
υπουργείο στο οποίο δεν συμμε-
τείχαν οι εκπρόσωποι εκείνων που 
χειρίζονται τα λιμάνια».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο 
κ. Κουρουμπλής σημείωσε ότι οι 
δεσμεύσεις του υπουργείου είναι 
δρομολογημένες και θα υλοποι-
ηθούν σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. «Θα προσπαθήσουμε 
να αλλάξουμε τα δεδομένα που 
συνδέονται με την ανάπτυξη της 
περιοχής. Όμως, όλα όσα πρόκει-
ται να γίνουν, θα υπακούουν σε 
έναν τεκμηριωμένο σχεδιασμό» 
σχολίασε ο ίδιος.

Σε εκδήλωση με θέμα το Περιβάλλον, 
την Ενέργεια, τη λιμενική πολιτική και 
τη Δημόσια Περιουσία συμμετείχε ο αν. 
υπ. Περιβάλλοντος, Σωκ Φάμελλος στο 
περιθώριο του 8ου Περιφερειακού Συνε-
δρίου για τη Δυτική Αττική. Τόνισε δε ότι 
«περιβαλλοντικά η Δυτική Αττική είναι ένα 
καζάνι που βράζει».

«Η κυβέρνηση ήρθε και βρήκε πόρους να 
τους δεσμεύσει στο ΕΣΠΑ και να προκηρύξει 
έργα διαχείρισης πλημμυρών που έχουν 
παγώσει από το 2012. Είχαμε προκηρύξει 
τα μέτρα αυτά από τον Ιούλιο του 2017 
και μπορούμε να δεσμευτούμε ότι μέχρι το 
Μάρτιο του 2018 η χώρα θα έχει σχέδιο 
διαχείρισης των πλημμυρών, επισήμανε ο 
κ. Φάμελλος».

Επιπλέον ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι 
«υπάρχει ήδη προεργασία για μια νομοθετική 
παρέμβαση για τα επικίνδυνα ρέματα. Ένα 
νέο τεχνικό εργαλείο».

Όσον αφορά στους δασικούς χάρτες ο 
κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι «την άλλη 
Πέμπτη θα κυρωθεί ένα 30% της έκτασης 
στους δασικούς χάρτες». «Καταφέραμε 
στην περιοχή της Ζακύνθου να κηρυχθεί 
αναδασωτέα περιοχή και να εφαρμοστεί 

δασικός χάρτης».
Τέλος ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «Η 

Ελλάδα έχει μία μοναδική ευκαιρία να 
είναι πρωτοπόρος στην κλιματική αλλαγή, 
αλλά θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές 
αποστολής μεταφορών των κτιρίων, των 
αποβλήτων και του πρωτογενούς τομέα 
και ταυτόχρονα να προσαρμοστούμε με 
το περιβάλλον».

«Το Περιφερειακό σχέδιο της Αττικής για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
έχει ήδη προκηρυχθεί και θα πρέπει να 
κάνουμε μία συζήτηση για το πώς θα επη-
ρεαστούμε και για τον μετριασμό αλλά και 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής», πρόσθεσε.

Παν. Κουρουμπλής: 
«Προσπαθούμε να αλλάξουμε  
τα δεδομένα για την ανάπτυξη της Δυτ. 
Αττικής, με τεκμηριωμένο σχεδιασμό»

Σ. Φάμελλος: 
«Υπάρχει ήδη προεργασία νομοθετικής 
παρέμβασης για τα επικίνδυνα ρέματα»
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Σύμφωνα με το άρθρο 279 Π.Κ 
περί δηλητηρίασης πηγών ισχύει 
ότι: Όποιος με πρόθεση δηλητη-
ριάζει πηγές, πηγάδια, βρύσες ή 
άλλες διοχετεύσεις δεξαμενές 
νερού, τρόφιμα ή άλλα τέτοια 
πράγματα που η χρήση τους μπορεί 
να προκαλέσει βλάβη σε αόριστο 
αριθμό ανθρώπων ή βάζει μέσα 
σε κάποιο απ αυτά τα αντικείμε-
να άλλες ύλες που μπορούν να 
προκαλέσουν το ίδια αποτέλεσμα, 
τιμωρείται με κάθειρξη. Αν από την 
πράξη επήλθε θάνατος, μπορεί να 
επιβληθεί ισόβια κάθειρξη.

Ανακεφαλαιώντας, περίληψη 
των συμβάντων

Με πρόσχημα την κατασκευή 
αποχέτευσης και βιολογικού, 
κατασκευάζεται ένα ανορθόδο-
ξο, αντιεπιστημονικό και φαιδρό 
έργο, σε βάρος του Φυσικού 
και Ανθρωπογενούς περιβάλλο-
ντος, της Δημόσιας Υγείας και 
του Δημοσίου συμφέροντος. Αντί 
να κατασκευάσουν την μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων, εκεί που 
πέφτουν τα λύματα του Πολυγύρου 

με φυσική ροή, εδώ και αιώνες, τα 
μεταφέρουν με δύο αντλιοστάσια 
ανηφορικής αποχέτευσης για να τα 
οδηγήσουν κατηφορικά σε από-
σταση 10 χιλιομέτρων, σε οικόπεδο 
ακατάλληλο προς τούτο, το οποίο 
επί πλέον δεν είναι δικό τους (του 
Δήμου). Έχουν καταστρέψει δάσος, 
επιχειρούν να εγκαταστήσουν το 
αντλιοστάσιο επάνω σε υπόγεια 
πηγή νερού την οποία βρήκαν, 
με σαφή πρόθεση μόλυνσης του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, 
αφού γνώριζε η Δημοτική Αρχή 
την εύρεση του νερού εκεί, καθώς 
τους είχε κοινοποιηθεί από την 
αδειοδοτούσα Αρχή το 6628/6-
9- 2016 έγγραφό τους. Έχουν 
μπαζώσει ρέμα κεφαλάρι, το 
οποίο παραμένει μπαζωμένο μέχρι 
σήμερα, έχουν μηνυθεί, ο πρώην 
Δασάρχης Πολυγύρου Ελευθέριος 
Πιτσόκος ο Διευθυντής Δασών 
Χαλκιδικής, Γεώργιος Καψάλης, 
ο Δήμαρχος Πολυγύρου Αστέριος 
Ζωγράφος, η εταιρεία Βαφειάδης, 
με τον νόμιμο εκπρόσωπό της που 
έκανε τις εκσκαφές.

Όσο για το οικόπεδο, που ο 
Δήμος Πολυγύρου θέλει να κατα-
σκευάσει βιολογικό καθαρισμό, 
ενώ υπήρχε η 502/2011 αναιρετι-
κή απόφαση του Αρείου Πάγου, η 
οποία καθιστούσε ισχυρή διαθήκη 
υπέρ τρίτων, εκδόθηκε η 535/2017 
απόφαση του εφετείου Θεσσα-
λονίκης, η οποία την μνημονεύει 
και παρ΄όλα αυτά παραχωρεί το 
οικόπεδο στον Δήμο Πολυγύρου, 
χωρίς να αναφέρει το γιατί και 
υπαρχούσης της μεταγενέστερης 
διαθήκης υπέρ τρίτων.

Ο λόγος γίνεται για τη περι-
οχή του Πολυγύρου που παρά 
τις αλλεπάλληλες καταγγελίες 
του κ. Τίγκα για την ύπαρξη του 
νερού, με πολλαπλές φωτογρα-
φίες (η τελευταία λήφθηκε την 
13/7/2017) που δείχνουν ότι το 
νερό συνεχίζει να αναβλύζει παρά 
τις αλλεπάλληλες αντλήσεις που 
κάνουν όλο αυτό το διάστημα, και 
παρά τα έγγραφα που τους έχουν 
κοινοποιηθεί, παρατηρείται εμμονή 
από την Δημοτική Αρχή και τις 
τεχνικές της Υπηρεσίες που δίνουν 

τις εντολές, σε συνεχείς απόπειρες 
διάπραξης προπαρασκευαστικών 
πράξεων που εκδηλώνουν την 
πρόθεσή τους να διαπράξουν το 
άνω κακούργημα, δηλώνοντας 
σε τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχε, τόσον με τον έναν από τους 
αντιδημάρχους όσον και με τον 
προϊστάμενο των τεχνικών Υπηρε-
σιών ότι τάχα δεν γνωρίζουν τίποτε 
για την ύπαρξη του νερού εκεί.

Υπεύθυνος για το ανωτέρω 
κακούργημα είναι ο Δήμαρχος 
Πολυγύρου που συνεχίζει να δια-
πράττει κακούργημα και παρόλ 
αυτά δε συλλαμβάνεται. 

Η τελευταία μήνυση έγινε από 
τον κ. Τίγκα στις 12/1/2018 και 
ήταν η εξής:

Στις 11.00 το πρωί, της 
11/1/2018 φορτηγάκι με μπε-
τονιέρα, έφτασε στο σημείο, όπου 
επιχειρούν να ρίξουν λύματα σε 
υπόγειο νερό πηγής, έξω από το 
σπίτι μου. Μετά την άφιξη του 
περιπολικού της άμεσης δράσης 
το οποίο κάλεσα, το φορτηγάκι 
με την μπετονιέρα απεχώρησε 

παίρνοντας την μπετονιέρα μαζί 
του. Μετά την αποχώρηση του 
περιπολικού, έφτασε άλλο φορτη-
γό περί τις 13.00 και ξεφόρτωσε 
τσιμέντα και βαρέλια με νερό. 
Σε δεύτερη κλήση της άμεσης 
δράσης και άφιξη εκ νέου του 
περιπολικού, απεχώρησαν και 
αυτοί, αφήνοντας εκεί τα υλικά. Και 
όλα αυτά, ενώ είχαν σταματήσει 
επί ένα και πλέον χρόνο και την 
ώρα που έχω καταθέσει την από 
14/7/2017 αναφορά μου η οποία 
είναι καταλυτική, και αρμοδιότητα 
της Υπηρεσίας σας η εφαρμογή 
της. Κατόπιν των ανωτέρω σας 
καταθέτω επίσης δημοσίευμα του 
Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογι-
κών Ερευνών ΠΑΚΟΕ για το θέμα 
και ζητώ την άμεση απομάκρυνση 
των υλικών που έχουν εναποτεθεί 
στο σημείο, και την σύλληψη των 
δραστών, καθώς η παραμονή τους 
εκεί συνιστά την απόπειρα του 
άρθρου 42 ΠΚ διαρκή και ενεργή, 
συνδυαστικά με το άρθρο 279 
Π.Κ. περί δηλητηρίασης πηγών 
και τροφίμων.

Απόπειρα διάπραξης κακουργήματος με συνεργό τον δήμαρχο Πολυγύρου

Η ΛΑΡΚΟ ήταν από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς σιδηρονικελίου στη 
Ευρώπη και με διαφορά ο ποιο-

τικότερος. Και όμως η διάλυση της είναι 
προ των πυλών εδώ και μερικά χρόνια. 
Άλλωστε η ελληνική οικονομία έχει μικρύνει 
και μαζί της παρασέρνει επιχειρήσεις και 
ολόκληρη την κοινωνία.

Μέσα σ’ ένα κύκλο συμφερόντων η 
ΛΑΡΚΟ χρεώνει τους πάντες στην ελληνική 
κοινωνία. Η ΔΕΗ χαρίζει 60 εκατομμύρια 
ετησίως στη εταιρία που της κατέχει το 
11,4% της. Άρα αναγκαστικά η ΔΕΗ χαρα-
τσώνει τους υπόλοιπους επιχειρηματίες 
και πολίτες. Η Εθνική Τράπεζα κατέχει το 
33,4% της εταιρείας και χαρίζει 250 εκα-
τομμύρια ετησίως στη ΛΑΡΚΟ προκειμένου 
να επιβιώσει. Το υπόλοιπο 55,2% ανήκει 
στο Ελληνικό Δημόσιο βάζοντας το για τα 
καλά μέσα κάθε χρόνο 170 εκατομμύρια.

Πώς εξηγείται η ζημία αυτή; Απλούστατο 
λέγοντας μόνο ότι οι διεθνείς τιμές του 
νικελίου παρουσιάζουν κάμψη με αποτέ-
λεσμα η τιμή του τόνου να βρίσκεται στα 
10,000 δολάρια και το κόστος παραγωγής 
να υπολογίζεται στα 16,000 δολάρια. Έτσι 
σε ημερήσια βάση η ΛΑΡΚΟ καταγράφει 
ζημίες 300,000 ευρώ και περίπου 7-8 
εκατομμύρια ετησίως.  

Το τελευταίο χτύπημα της ΛΑΡΚΟ ήρθε 
όταν αποφασίστηκε αύξηση κεφαλαίου 
από το Ελληνικό Δημόσιο 45 εκατομμύρια 

ευρώ το 2009, με απόφαση της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού  της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, και έπρεπε να επιστρέψει 136 
εκατομμύρια.

Εν ολίγοις η ΛΑΡΚΟ με την διαχείριση 
της κατέστρεψε και οικονομικά αλλά και 
περιβαλλοντικά με τους τόνους αποβλή-
των ( υγρών και στερεών) που κατέληγαν 
σε θάλασσα και στεριά στο λιμάνι της 
Λάρυμνας.

Το λιμάνι της Λάρυμνας πρέπει να 
αναμορφωθεί και να γίνει πόλος έλξης 
βιομηχανικών επισκεπτών και η Λάρυμνα 
αξιοπρεπής πόλη και όχι γκέτο εργατών.

Το ΠΑΚΟΕ με την λειτουργία του και την 
εμπειρία του ως φορέας εδώ και 40 χρόνια 
είχε ζητήσει και συνεχίζει να επιδιώκει την 
ορθολογική χρήση του υπόγειου πλούτου 
αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος 
ώστε να προχωρήσει η ΛΑΡΚΟ με σταθερά 
βήματα προς το μέλλον και την αναγέννηση 
της και συγκεκριμένα στους τομείς:

• Διαχείρισης και λειτουργίας μονάδων 
εξόρυξης και παραγωγής 

• βιωσιμότητας της μονάδας χωρίς τα 
βαρίδια ζημιών

• περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων

Ελπίζουμε αυτή τη φορά να υπάρξει 
τουλάχιστον η στοιχειώδη επικοινωνία 
μαζί μας αν όχι η συνεργασία που σας 
προτείνουμε εδώ και καιρό.

Η ΛΑΡΚΟ αργοπεθαίνει  
και παρασύρει και άλλους μαζί της
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Μ ε την άδεια του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ξεκίνησαν στις 2 Σεπτεμβρίου 

οι εργασίες για την τρίτη ερευνητική κοπή 
του καλαμιώνα. Η ολοκλήρωση της κοπής 
στα τέλη του Οκτωβρίου, έδωσε τη σκυ-
τάλη για την περισυλλογή του κομμένου 
καλαμιού από τη λίμνη και τη μεταφορά 
του στον αγρό απόθεσης. Η διαδικασία 
θα συνεχιστεί έως το τέλος Δεκεμβρίου. 
Χειριστές μηχανημάτων, Τοπική Μονάδα 
Διαχείρισης, ειδικοί επιστήμονες και Δήμος 
Σικυωνίων δίνουν το παρών σε αυτό το 
μεγάλο έργο που θα δώσει ανάσα στον 
σημαντικό υγροβιότοπο.

 Η παραγωγή compost προβλέπεται 
ως ένας από τους βέλτιστους τρόπους 
αξιοποίησης της βιομάζας των καλαμιών 
της λίμνης Στυμφαλίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
ξεκίνησε συνεργασία με εξειδικευμένο 
σύμβουλο κομποστοποίησης, ο οποίος έχει 
αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
και εργασίες. 

Ανάμεσα τους είναι η παραλαβή των 
κομμένων καλαμιών που έχουν προκύψει 
από την 1η πιλοτική και την 2η ερευνητική 
κοπή, ο τεμαχισμός τους σε κατάλλη-
λο πάχος και η παραγωγή βελτιωτικών 
εδάφους (compost) στην εγκατάσταση 
κομποστοποίησης στα Μέγαρα. Στο πλαί-
σιο του προγράμματος, το παραγόμενο 
compost θα διατίθεται δωρεάν στους 
αγρότες της περιοχής, ως εδαφοβελτιω-
τικό προϊόν, επιτρέποντας ταυτόχρονα 
τη διερεύνηση της κομποστοποίησης ως 
πιθανής επιχειρηματικής.

Επιχειρηματικό σχέδιο

Για την εξασφάλιση των αναγκαίων 
οικονομικών πόρων, με σκοπό την μακρο-
χρόνια προστασία και αειφόρο διαχείριση 
της λίμνης Στυμφαλίας, προετοιμάζεται 
επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan). Με 
το επιχειρηματικό σχέδιο έχει ξεκινήσει 
καταγραφή των δράσεων, προγραμμάτων 
και έργων, τα οποία θα αναδείξουν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της προστα-
τευόμενης περιοχής. 

Απώτερος στόχος της δράσης αυτής 
είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας της 
λίμνης, μέσω της δημιουργίας υπερτο-
πικού πόλου περιβάλλοντος, υπαίθριας 
αναψυχής και περιβαλλοντικής αγωγής, 
σε συνδυασμό με εναλλακτικές επιχει-
ρηματικές, τουριστικές αθλητικές και 
πολιτιστικές λειτουργίες. 

Βασική προτεραιότητα στη δημιουργία 
και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηρι-
οτήτων, είναι η προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και της μοναδικότητας της 
βιοποικιλότητας της λίμνης, η ενίσχυση της 
οικονομικής βιωσιμότητας της διαχείρισης 
και προστασίας της, η ενδυνάμωση της 
τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, η 
διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων 
στην τοπική κοινωνία, καθώς και η ευαι-
σθητοποίηση, ενημέρωση και συμμετοχή 
του τοπικού πληθυσμού. 

Με σκοπό την ανάπτυξη και επιτυχή 

λειτουργία αυτού του καινοτόμου επιχειρη-
ματικού σχήματος, απαιτείται η συνεργασία 
και εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, ώστε η λίμνη Στυμφαλία να απο-
τελέσει πόλο περιβαλλοντικής έλξης και 
ανάπτυξης.

Η 4η επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας 
παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στο πρόγραμμα LIFE-Stymfalia, 
έλαβε χώρα στις 16 Μαΐου 2017 στο 
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. 
Εκεί, οι εταίροι παρουσίασαν τον απολο-
γισμό των δράσεων του προγράμματος 
σε εκπροσώπους της Κομισιόν. Κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης, πραγμα-
τοποιήθηκε οικονομικός έλεγχος του 
προγράμματος. Τέλος, κρίθηκε αναγκαία 
η χρονική παράταση του προγράμματος 
κατά ένα χρόνο, λόγω της καθυστέρησης 
αδειοδότησης των διαχειριστικών δράσεων, 
ώστε να επιτευχθεί ο κύριος στόχος του 
προγράμματος για την αποκατάσταση 
της λίμνης.

Στις 9-10 Ιουνίου διοργανώθηκε 
διεθνές συνέδριο με θέμα «Βιοποικιλό-
τητα και επιχειρηματικότητα σε περιοχές 
Natura 2000: Προχωρώντας μπροστά» 
στο Καστρί και στο Μουσείο Περιβάλλο-
ντος Στυμφαλίας. Σκοπός του συνεδρίου 

ήταν να αναδείξει την αξία των περιοχών 
Natura 2000 σε επίπεδο βιοποικιλότητας 
και τοπίου.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συζητή-
θηκαν από φορείς του ιδιωτικού και του 
δημοσίου τομέα οι δυνατότητες ανάπτυξης 
ήπιας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 
περιοχές Natura 2000, ως εναλλακτικών 
πηγών χρηματοδότησης των απαραίτη-
των έργων προστασίας της φύσης και 
της βιοποικιλότητας. Κατά τη σύνθεση 
των συμπερασμάτων του συνεδρίου 
οι συμμετέχοντες αποδέχτηκαν, ότι η 
ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα στην 
προσπάθεια εξασφάλισης πόρων για την 
προστασία των περιοχών Natura 2000 
είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και ότι η προστασία της φύσης 
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο 
για αειφόρο ανάπτυξη και δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. 

Στη λήξη του συνεδρίου υιοθέτησαν 
τη «Δήλωση LIFE-Stymfalia». Στο Συνέ-
δριο παρευρέθηκαν και έκαναν σχετικές 
εισηγήσεις στελέχη από την Μονάδα 
Βιοποικιλότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και την «Πλατφόρμα της Επιχειρηματικό-

τητας και Βιοποικιλότητας» της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του 
Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ, 
της Τράπεζας Πειραιώς, της ΤΕΜΕΣ (Costa 
Navarino), του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του WWF, της 
ΟΙΚΟΜ (μελετητική εταιρεία) και της 
IFOAM (διεθνής ένωση βιοκαλλιεργητών). 
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας 
των εργασιών, οι σύνεδροι επισκέφτηκαν 
το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, 
ξεναγήθηκαν στην έκθεση «Ο έκτος άθλος» 
και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην καρδιά 
της Αρχαίας Στυμφάλου και στο μονοπάτι

περιβαλλοντικής ερμηνείας, αποκτώ-
ντας μία

Οι δράσεις είναι εποικοδομητικές 
όταν είναι οργανωμένες και αποτελε-
σματικές. Το ΠΑΚΟΕ από την ίδρυση 
του (1979) προβλημάτισε το κράτος 
για την εγκατάλειψη της λίμνης. 
Ευτυχώς μετά από χρόνια εμφανί-
στηκαν ιδιαίτερα ιδιωτικοί φορείς 
που αντιμετώπισαν το πρόβλημα, 
δημιουργώντας ένα διεθνές κέντρο 
πληροφόρησης. 

Η λίμνη σήμερα σ’ ένα βαθμό 
παραμένει απροστάτευτη.

Οι όρνιθες – η λίμνη και το μέλλον της
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Η Τράπεζα Πειραιώς, αντί εταιρικού 
δώρου στους πελάτες και τους συνεργάτες 
της, εφέτος θα προσφέρει το ποσό για 
την ενίσχυση όλων των δράσεων της 
ΕΛΕΠΑΠ. Με τον τρόπο αυτό, στηρίζει 
τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, η οποία 
γιορτάζει εφέτος τα 80 χρόνια προσφοράς 
στα άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για το 
πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό 
σωματείο στην Ελλάδα, το οποίο παρέχει 
υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά με 
κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές 
δυσκολίες από το 1937.

M

Η WIND συνεχίζει το πρόγραμμα 
δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας για 
ισότιμη πρόσβαση όλων των Ελλήνων στις 
απεριόριστες δυνατότητες της επικοινω-
νίας, με τους ανθρώπους της εταιρείας να 
ταξιδεύουν από την Ανάφη στη Σίκινο. Η 
εταιρεία, που επενδύει στην αναβάθμιση 
της άγονης γραμμής, επέλεξε το μικρό νησί 
των Κυκλάδων προκειμένου να παρέχει 
δωρεάν επικοινωνία για έναν ολόκληρο 
χρόνο σε όλους τους μόνιμους κατοίκους 
του. H αναβάθμιση του δικτύου σε 4G στη 
Σίκινο είναι μέρος των υποδομών νέας 
γενιάς που έχει προγραμματίσει η WIND 
σύμφωνα με το 5ετές επενδυτικό πλάνο 
της σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία, 
ύψους 500 εκατ. ευρώ.

M

Την κορυφαία διάκριση «Κέντρο Τηλε-
φωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της 
Χρονιάς», απέσπασε για μία ακόμη χρονιά 

η COSMOTE στην φετινή απονομή των 
βραβείων του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυ-
πηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ). Στην τελετή, 
που πραγματοποιήθηκε την περασμένη 
Τετάρτη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
η COSMOTE διακρίθηκε στην κατηγορία 
«Μεγάλος Οργανισμός». Τα Εθνικά Βραβεία 
Εξυπηρέτησης Πελατών, διοργανώνονται 
από το ΕΙΕΠ τα τελευταία 8 χρόνια. Ο 
θεσμός στοχεύει στην επιβράβευση και την 
προβολή καινοτόμων πρακτικών, οι οποίες 
υιοθετούνται με σκοπό τη σύνδεση με την 
εκπαιδευτική διαδικασία των οργανισμών 
& την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. 
Τα βραβεία απονέμονται σε εταιρείες/
οργανισμούς αλλά και διακεκριμένους 
επαγγελματίες από διάφορους κλάδους.

Υποτροφίες ύψους 620.000 ευρώ 
απένειμε για το ακαδημαϊκό έτος 2017-
18η COSMOTE σε πρωτοετείς φοιτητές 
πανεπιστημίων της ανώτατης εκπαίδευσης, 
που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοι-
νωνικές δυσκολίες. Μέσα από τον θεσμό 
των υποτροφιών, η COSMOTE στηρίζει 
τους νέους, που με τη δύναμη και την 
επιμονή τους, δίνουν μαθήματα ζωής. Στα 
16 χρόνια ιστορίας τους θεσμού, έχουν 
απονεμηθεί συνολικά 622 υποτροφίες, 
συνολικής αξίας 5 εκατ. ευρώ.

Tην έκθεση «Science Fiction: ταξίδι 
στο άγνωστο» που παρουσιάζεται έως τις 
14 Ιανουαρίου στη Στέγη του Ιδρύματος 
Ωνάση στηρίζει η COSMOTE. Για τρίτη 
συνεχή χρονιά η COSMOTE συμμετέχει 
ως χορηγός στις εκθέσεις της Στέγης, που 
αξιοποιούν διαφορετικά μέσα και μορφές 
καλλιτεχνικής έκφρασης οι οποίες βασί-
ζονται στην τεχνολογία ή επηρεάζονται 
από αυτήν.

M

Η Coca-Cola έδωσε την ευκαιρία 
στους νέους την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου. 
100 νέοι, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
Youth Empowered, είχαν τη δυνατότητα 
να κάνουν ακριβώς αυτό: να συναντήσουν 
και να πάρουν απαντήσεις από τα κορυ-
φαία Διευθυντικά Στελέχη των 28 χώρων 
του Ομίλου Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company σε 20 βασικά ερωτήματα που 
θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική 
τους εξέλιξη. Σε ένα inspirational session 
που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 
στην Αθήνα, έδρα της Coca-Cola Τρία 
Έψιλον, η διεθνής εμπειρία κορυφαίων 
στελεχών συνδυάστηκε δυναμικά με 
τους προβληματισμούς της νέας γενιάς 

για το μέλλον τους. Το περιεχόμενο της 
συζήτησης, που πραγματοποιήθηκε στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος, καθορίστηκε από τους ίδιους τους 
συμμετέχοντες. Τα κύρια ζητήματα που 
ανέδειξαν με τις ερωτήσεις τους, ήταν: 
οι δεξιότητες που οδηγούν στην επιτυχία, 
ο σωστός επαγγελματικός προσανατολι-
σμός, τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για 
να βρει κάποιος εργασία και οι αξίες που 
χαρακτηρίζουν την Coca-Cola HBC. Για 
περισσότερες από δύο ώρες, οι Γενικοί 
Διευθυντές της Coca-Cola HBC, μεταξύ 
των οποίων και αρκετοί Έλληνες που 
ξεκίνησαν από την Ελλάδα και ακολουθούν 
επιτυχημένη διεθνή πορεία, μοιράστηκαν 
την εμπειρία τους και τα προσωπικά τους 
παραδείγματα. Μοναδικός τους στόχος να 
βοηθήσουν τους νέους στην επαγγελμα-
τική τους εξέλιξη. Ο διάλογος ανέδειξε τη 
σημασία της μάθησης σε όλη τη διάρκεια 
της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός 
ατόμου, στοιχείο που βρίσκεται στον 
πυρήνα των αξιών της Coca-Cola HBC.

M

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε μία 
σειρά ευνοϊκών λύσεων αλλά και κοι-
νωνικών δράσεων, για την ανακούφιση 
και τη στήριξη των επαγγελματιών, των 
επιχειρήσεων και των οικογενειών που 
επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες, 
στην περιοχή της Μάνδρας, της Μαγούλας 
και της Ν.Περάμου. Είναι μέτρα έκτακτης   
εφαρμογής, που ανακοινώνει η Τράπεζα για 
τους πελάτες της, ιδιώτες, επαγγελματίες 
και επιχειρήσεις, στις πλημμυροπαθείς 
αυτές περιοχές. Εκτιμώντας παράλληλα 
τις ανάγκες των οικογενειών με παιδιά 
και κυρίως τις ανάγκες τροφίμων για την 
πλήρη διατροφή των μαθητών αυτή τη 
κρίσιμη περίοδο, η Εθνική θα προσφέρει 
καθημερινά μεσημεριανά γεύματα σε 
μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών 
σχολείων του Δήμου Μάνδρας. Ι. Τα 
μέτρα ανακούφισης και στήριξης των 
πληγέντων πελατών της Τράπεζας, αφο-
ρούν ειδικότερα στην παροχή: - Δίμηνης 
περιόδου αναστολής καταβολής δόσεων 
(«πάγωμα») σε δανειολήπτες με ενήμερες 
οφειλές - Ρύθμισης με ευνοϊκούς όρους για 
δανειολήπτες με οφειλές σε καθυστέρηση - 
Αναστολή μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018 κάθε 
εξωδικαστικής και δικαστικής ενέργειας 
είσπραξης απαιτήσεων Σημειώνεται πως 
τα παραπάνω μέτρα θα εφαρμοστούν και 
για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που 

επλήγησαν από τις πλημμύρες στη Σύμη.

M

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Προ-
σωπικού Alpha Bank συναντήθηκε με 
τους εκπροσώπους του Ιδρύματος προ-
στασίας παιδιών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟ. Η 
αντιπροσωπεία του Συλλόγου κατέθεσε 
ως  προσφορά αγάπης δωρεάν πρόσβα-
ση στο Πολυιατρείο του Συλλόγου και 
κάλυψη όλων των ιατρικών δαπανών που 
θα προκύψουν για ένα έτος, καταβολή 
ποσού για αγορά πετρελαίου και δωρεάν 
συμμετοχή στην εκδήλωση του Συλλόγου 
για την παράσταση του Russian Circus 
on ice με δωρεάν μεταφορά τους.

 Το ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟ λειτουργεί πάνω 
από εβδομήντα χρόνια. Η ζωή του ιδρύ-
ματος ξεκινά το 1943, στα δύσκολα 
χρόνια της κατοχής όταν ένας φωτισμένος 
άνθρωπος, ο π. Απόστολος Χριστοδούλου 
αγκάλιασε και προστάτεψε ορφανά παιδιά 
από την πείνα, την ανέχεια και τον πόλεμο.

M

Βράβευσε η Eurobank Τους 325 
αριστούχους αποφοίτους λυκείων της 
Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας 
καθώς και 26 αριστούχους από τους 
νομούς Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου 
και Χίου που φοιτούν σε ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της Αθήνας, στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για 
την Παιδεία», που αποτελεί το μακροβι-
ότερο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης του Ομίλου Eurobank, με 15 
συνεχή χρόνια εφαρμογής.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, στο πλαίσιο του προγράμματος, 
το οποίο αφορά όλους τους μαθητές και 
μαθήτριες της Γ’ Λυκείου, η Eurobank 
επιβραβεύει κάθε χρόνο τον αριστούχο 
απόφοιτο που συγκέντρωσε τον μεγα-
λύτερο αριθμό μορίων πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, που είναι πάνω 
από 18.000, σε κάθε ένα από τα 1.800 
γενικά και επαγγελματικά λύκεια της 
χώρας. Η επιβράβευση του κάθε αριστού-

Νέα και Δράσεις των μεγαλύτερων 
ελληνικών εταιριών
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χου συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό 
των 800 ευρώ. Από το 2003 που ξεκίνησε 
το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την 
Παιδεία», το οποίο πραγματοποιείται με 
την υποστήριξη του υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχουν 
βραβευθεί συνολικά 16.835 μαθητές και 
μαθήτριες από όλη τη χώρα.

M

Η ELBISCO, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
της, συνεργάζεται για άλλη μία φορά με το 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ για 
την κάλυψη επισιτιστικών αναγκών των 
συνανθρώπων μας στη Μάνδρα Αττικής 
που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αντίξοες 
καιρικές συνθήκες.

 Η εταιρεία προσέφερε περισσότερα 
από 1.350 προϊόντα της μέσω του ΔΕΣΜΟΥ 
που έχει ήδη καταγράψει τις ανάγκες των 
συνανθρώπων μας. Η αποστολή αυτή 
αποτελεί την 1η από μία σειρά αποστολών, 
οι οποίες σε συνεργασία με την ΜΚΟ θα 
συνεχιστούν σύμφωνα με τις ανάγκες 
που υπάρχουν.

M
Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος 

Χατζηιωάννου με το «Φαγητό από καρ-
διάς» προχωρά σε άμεση δωρεά 100.000 
τεμαχίων μπισκότων (cookie bites) στο 
Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας προκειμένου 
να στηρίξει τα θύματα των πρόσφατων 
καταστροφικών πλημμυρών στη Μάνδρα 
και τη Δυτική Αττική. Η δωρεά θα γίνει 
μέσω του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» το 
οποίο έχει αναλάβει την πρωτοβουλία 
συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης 
για την περιοχή. Η διανομή έχει ήδη 
ξεκινήσει και θα γίνει τμηματικά σε διά-
στημα 2 μηνών.

M

Ο διευθυντής του σταθμού Παντελής 
Διαμαντόπουλος και οι εργαζόμενοι του 
Sport24 Radio 103,3, βρέθηκαν στις 
εγκαταστάσεις της Φλόγας δείχνοντας 
την συμπαράστασή τους στα παιδιά που 
δίνουν καθημερινά την δική του μάχη για 
την ζωή. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης 
μίλησαν με τους μικρούς ήρωες, τους 
μοίρασαν δώρα, και πληροφορήθηκαν 
από την πρόεδρο του Ιδρύματος, κα. 
Μαρία Τρυφωνίδη, για τις ανάγκες και 
τις δυσκολίες που υπάρχουν καθημερινά 
για την φροντίδα των παιδιών που αντι-
μετωπίζουν μια νεοπλασματική ασθένεια. 

O σύλλογος “Φλόγα” συμπαραστέκεται 
στις οικογένειες και αγωνίζεται για την 
καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική 
φροντίδα των παιδιών που νοσούν από 
καρκίνο.

M

Τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της κλείνει 
φέτος η εταιρεία Τεχνική Προστασίας 
Περιβάλλοντος (ΤΠΠ), η μεγαλύτερη 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών και εξοπλι-
σμού προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος 
στην Ελλάδα. Η οικογένεια Πολυχρονο-
πούλου μαζί με τους συνεργάτες της, 
αλλά και πάνω από 800 εκπροσώπους της 
ελληνικής και της παγκόσμιας ναυτιλιακής 
κοινότητας και βιομηχανίας γιόρτασαν, σε 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Φυσικά αναφορά 
έγινε και στο Polyeco Contemporary Art 
Initiative, την πρωτοβουλία των εταιρειών 
του Ομίλου, που έχει στόχο να εκπαιδεύσει, 
μέσω της σύγχρονης τέχνης, τις νεότερες 
και μελλοντικές γενεές στον ευαίσθητο 
τομέα των επικίνδυνων αποβλήτων, αλλά 
και να συμβάλλει στην περιβαλλοντική 
αφύπνιση της κοινωνίας. Αυτή η πρω-
τότυπη σε παγκόσμιο επίπεδο δράση 
μιας Ελληνικής εταιρικής οντότητας έχει 
προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς 
επιχειρηματικής κοινότητας και ανοίγει 
νέους ορίζοντες στον τομέα της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. 

Τέλος, τονίστηκε η επενδυτική πολιτική 
της εταιρίας ERMA FIRST, της μοναδικής 
ελληνικής εταιρείας που κατασκευάζει 
σύστημα επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος, 
το 6 σύστημα παγκοσμίως το οποίο έχει 
λάβει Πιστοποίηση Τύπου από την Αμε-
ρικανική Ακτοφυλακή. Υπογραμμίστηκε, 
η πρόθεση για επένδυση στη δημιουρ-
γία ενός παγκόσμιου δικτύου σταθμών 
τεχνικής υποστήριξης, αποποιούμενοι τις 
τακτικές που χαρακτήριζαν την Ελληνική 
Ναυπηγική βιομηχανία στο παρελθόν και 
δουλεύοντας σε παγκόσμιο επίπεδο με 
παγκόσμια πρότυπα και παραδείγματα. 
Μέσα από το παγκόσμιο αυτό δίκτυο 
το κάθε πλοίο εξοπλισμένο με προϊόντα 
της ERMA FIRST θα μπορεί να λάβει 
υποστήριξη και ανταλλακτικά όπου και 
να βρίσκεται ότι ώρα τα χρειαστεί. Επί-
σης, στα μελλοντικά της σχέδια η εταιρία 
συμπεριλαμβάνει την χρήση σύγχρονων 
δορυφορικών τεχνολογιών, μέσω των 
οποίων με το πάτημα ενός κουμπιού θα 
ελέγχεται η κατάσταση λειτουργίας ενός 
συστήματος εξ αποστάσεως.

Όλα αυτά πολύ καλά, αλλά εμείς 
αναρωτιόμαστε, γιατί από τις 3500 
πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα μόνο μερικές είναι αυτές 
που διαχειρίζονται μικρό ποσοστό 
του τζίρου τους ( 0,7-0.8%) για την 
πολυδιαφημισμένη εταιρία κοινωνι-
κής ευθύνης;

Το σήμα CE μας δείχνει ότι τα προϊ-
όντα είναι ελεγμένα απ την Ευρωπαϊκή 
αγορά και εγκεκριμένα… θεωρητικά.. 
Έχει αποδειχτεί όμως ότι πολλά απ αυτά 
τα προϊόντα που φέρουν το σήμα είναι 
μη ασφαλή παραπλανώντας τον κατα-
ναλωτή. Δίνει, στους καταναλωτές, την 
εντύπωση ότι ένα προϊόν είναι ασφαλές 
ή έχει μια συγκεκριμένη ποιότητα, ότι 
έχει εγκριθεί ή κατασκευαστεί στην 
Ευρωπαϊκό Ένωση, ενώ, στην πραγ-
ματικότητα δεν υπάρχουν εγγυήσεις 
ότι αυτό συμβαίνει. 

Για πολλά προϊόντα το σήμα CE δεν 
αντιπροσωπεύει τίποτε περισσότερο 
από τον ισχυρισμό του κατασκευαστή 
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για να τεκμη-
ριώσει ο κατασκευαστής αυτόν τον 
ισχυρισμό, δεν είναι υποχρεωμένος να 
προσκομίσει βεβαιώσεις ανεξάρτητου 
φορέα. Και έτσι η εποπτεία της αγοράς 
αποτυγχάνει να πετύχει το στόχο της. 
Το σήμα CE πρέπει να προστεθεί, στο 
φάκελο, για την τεχνική πληροφόρηση, 
για το προϊόν, όπου θα ήταν ορατός 
στις Αρχές Εποπτείας της Αγοράς, 
για τις οποίες προοριζόταν αρχικά. 
Το σήμα CE δεν προοριζόταν, ποτέ 
για τους καταναλωτές, αλλά για τις 
Εποπτικές Αρχές. 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων 

Καταναλωτών - BEUC, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για το συντονισμό της Εκπρο-
σώπησης των Καταναλωτών στην 
Πιστοποίηση – A.N.E.C., η Βέλγικη 
Οργάνωση Καταναλωτών Test-Achats, 
η Ισπανική Οργάνωση Καταναλωτών 
OCU, η Ιταλική Οργάνωση Καταναλωτών 
Altroconsumo, η Πορτογαλική Οργάνω-
ση Καταναλωτών Deco και το ΚΕ.Π.ΚΑ. 
- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, 
ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να απομακρύνει το σήμα CE από τα 
προϊόντα και τις συσκευασίες τους, 
διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι όλα 
τα προϊόντα, στην αγορά, είναι ασφαλή. 
Σε κοινή επιστολή, που απέστειλαν οι 
Ενώσεις Καταναλωτών τόνισαν την 
ξεκάθαρη ανάγκη για περισσότερη 
και καλύτερη εποπτεία της αγοράς και 
απαίτησαν νομοθεσία κατάλληλη να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της επο-
χής των συνδεδεμένων στο διαδίκτυο 
προϊόντων. Όπως πληροφορούμαστε, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω 
σε μια ανάλογη πρόταση.

Πόσα και πόσα προϊόντα «μαϊ-
μού» έχει εντοπίσει το ΠΑΚΟΕ στα 
τριάντα εννέα (39) χρόνια λει-
τουργίας του. Δυστυχώς, αυτά 
ξανά φυτρώνουν με άλλα ονόματα 
σαν μανιτάρια και πάντοτε με το 
κερασάκι στη τούρτα το CE.

Στις 11 Δεκεμβρίου γράφτηκε η μαύ-
ρη σελίδα για το Δήμο του Βύρωνα με 
μια πολιτική κίνηση άνευ προηγουμένου.

Αναβρασμός στους πολίτες, που 
στρέφονται εναντίον της δημοτικής 
αρχής, η οποία προσπαθεί να αποποιηθεί 
τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες που 
αναλαμβάνει με αυτή την πολιτική της.

Λίστα με τα 3.800 ονόματα συμπο-
λιτών, που χρωστούν χρήματα στο 
δήμο Βύρωνα, για διάφορους λόγους, 
έδωσε η δημοτική αρχή στις τράπεζες. 
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη αφορούν ποσά 
που ξεκινούν από 70 ευρώ και πάνω, 
ενδεχομένως ανάμεσα τους βρίσκονται 
και μεγαλοοφειλέτες που χρωστούν 
δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Από την Τρίτη το πρωί καταφθάνουν 
στο Δημαρχείο αγανακτισμένοι πολίτες 
που διαμαρτύρονται γιατί έχουν κατασχε-
θεί λογαριασμοί, ακόμα και λογαριασμοί 
μισθοδοσίας. Ορισμένοι δηλώνουν 
άγνοια για το χρέος προς το Δήμο, αφού 
όπως δηλώνουν τα ειδοποιητήρια που 
έστελνε ο Δήμος πήγαιναν σε λάθος 
διεύθυνση. Ενδεικτικό της κατάστασης 
που επικρατεί στο συγκεκριμένο ζήτημα 
είναι ότι κατασχέθηκε λογαριασμός σε 
υπάλληλο του δήμου για χρέος που δεν 
γνώριζε ότι έχει.

Εν τω μεταξύ καθώς κυκλοφορεί η 
είδηση, πολλοί συμπολίτες μας τρέχουν 
να δηλώσουν ακατάσχετο το τραπεζικό 
λογαριασμό τους, σε μια προσπάθεια 
άμυνας απέναντι στη πολιτική της δημο-
τικής αρχής, που λειτουργώντας ως 
μακρύ χέρι της αντιλαϊκής κυβερνητικής 
πολιτικής εφαρμόζει με οριζόντιο τρόπο 
χωρίς κανένα διαχωρισμό ή αξιολόγη-
ση, την αναγκαστική είσπραξη χρεών 
μέσω κατασχέσεων σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς.

Ίσως θα πρέπει όσο είναι νωρίς ακό-
μα για τη δημοτική αρχή να αναστείλει 
αυτή την απόφαση για αναγκαστική 
δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών για 
χρέη συμπολιτών μας και να απολογη-
θεί τουλάχιστον γι αυτή τη φασιστική 
της κίνηση.

Υπάλληλος των τραπεζών έγινε 
ο Δήμος του Βύρωνα με την από-
φαση αυτή.

Όμως το χειρότερο απ αυτά, είναι 
ότι ο Δήμος για να «κουκουλώσει» 
τα τεράστια προβλήματά του δανεί-
ζεται από τις τράπεζες με επιτόκια 
απαράδεκτα 8-10% την στιγμή 
που θα μπορούσε από το Διεθνές 
Νομισσματικό Ταμείο με 0,8-1%. 
Φανταστείτε την ΔΙΑΠΛΟΚΗ.

Παραπλανητικό το σήμα CE

Η Δημοτική Αρχή Βύρωνα  
«έδειξε» τους πολίτες της
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Σ τον τομέα του περιβάλλοντος, η 
ΕUROCERT πρωτοστάτησε για 
ακόμη μία φορά, καθώς αποτέ-

λεσε τον πρώτο Φορέα Πιστοποίησης 
στην Ελλάδα, ο οποίος έλαβε διαπί-
στευση από το UKAS για το πρότυπο 
ETS (Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων 
Θερμοκηπίου). Επίσης, είναι αναγνωρι-
σμένος φορέας από το διεθνές σύστημα 
ISCC (International Sustainability and 
Carbon Certification) για την πιστοποί-
ηση βιοκαυσίμων. Μεταξύ άλλων, είναι 
κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό 
αναγνώρισης 1128 στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τις οδηγίες ανελκυστήρων, 
του εξοπλισμού υπό πίεση, των μηχα-
νών, των απλών δοχείων πίεσης που 
αφορούν τη σήμανση CE και ο μονα-
δικός διαπιστευμένος, από το Ε.ΣΥ.Δ., 
φορέας διοργάνωσης διεργαστηριακών 
συγκριτικών δοκιμών ικανότητας σε 
δομικά προϊόντα στην Ελλάδα. Σήμερα 
η ΕUROCERT, έχοντας κερδίσει την 
εμπιστοσύνη της αγοράς, προσφέρει 

υπηρεσίες Ελέγχου και Πιστοποίησης 
σε 25 χώρες σε όλον τον κόσμο, ενώ οι 
δραστηριότητες της στον τομέα ελέγχων 
και πιστοποιήσεων εκτείνονται σε όλους 
τους κλάδους φτάνοντας συνολικά τις 
50 διαπιστευμένες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCERT 
ΑCADEMY πραγματοποιεί ενδοεπιχει-
ρησιακά σεμινάρια προσαρμοσμένα στις 
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης/
εργαζόμενου, ώστε να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στο νέο κοινωνικό-οικο-
νομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. 
Η διεξαγωγή των ενδοεπιχειρησιακών 
σεμιναρίων λειτουργεί σαν «όχημα» για 
την επιτυχία μιας επιχείρησης γιατί: -
• μέσα από την συνεχή κατάρτιση των 
στελεχών της μεγιστοποιείται η αξιοποίη-
ση των δυνατοτήτων κάθε εργαζόμενου, 
• η ομάδα των εργαζομένων που παρα-
κολουθεί ένα σεμινάριο αποκτά κοινούς 
κώδικες επικοινωνίας.

Τα νέα σεμινάρια της EUROCERT 
είναι:

• Νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυ-
ροδέματος
• Οδηγός ενεργειακών ελέγχων και 
εισαγωγή  στα συστήματα ενεργειακής 
διαχείρησης κατά ISO 50001
• Get Fsma ready food safety 
modernization act – brc extra module
• Food defence / άμυνα τροφιμων
• Μετάβαση στο νέο πρότυπο iso 
9001:2015
• μετάβαση στα νέα πρότυπα iso 
9001:2015 & 14001:2015
• μετάβαση στο νέο πρότυπο iso 
14001:2015
• νέο πρότυπο iso 9001:2015 – εσωτερι-
κοί επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης 
της ποιότητας
• νέο πρότυπο iso 9001:2015 – επι-
θεωρητές/επικεφαλής επιθεωρητές 
συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας
Περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνία 
και συμμετοχή στα προγράμματα μπορείτε 
να έχετε στο site της EUROCERT (www.
eurocert.gr)

Πρόγραμμα εκπαίδευσης  
για το 2018 από την EUROCERT

Είμαστε άραγε έτοιμη σαν χώρα 
για ένα τέτοιο άνοιγμα, καθώς είναι 
μεγάλο και σε μια τεραστίων διαστά-
σεων βιομηχανία, ή είναι μια κίνηση 
ελπίδας και σωτηρίας δυστυχώς; 

Οι υποχρεώσεις του κράτους 
για να εκτελεστεί σωστά και νόμιμα 
αλλά και των εταιριών είναι πολλές. 

Αρχικά το κράτος θα πρέπει να 
δημιουργήσει τις σωστές υποδομές  
που ορίζεται από τη διεθνή συνθήκη 
καθώς επίσης και από επιμέρους 
συνθήκες που καλύπτουν την απο-
θήκευση, την μεταφορά, την επε-
ξεργασία κ.α.

Βέβαια υποχρεώσεις έχουν και 
οι εταιρίες με πολλές απορίες να 
δημιουργούνται γύρω απ αυτό.

-Έχει υπολογίσει το κράτος το 
κόστος των υποδομών και των προ-
διαγραφών ασφαλείας που οφείλουν 
να τηρήσουν οι ίδιες οι εταιρίες από 

την πλευρά τους, από την εξόρυξη έως 
την διάθεση του τελικού προϊόντος; 

-Έχει αναγκάσει τις εταιρίες, όπως 
προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, 
να επωμιστούν και τα κόστη για την 
δημιουργία των κρατικών υποδομών 
που λείπουν, ώστε να γνωρίζουν ποιο 
είναι το κόστος αυτών των κρατικών 
υποδομών και να το συμπεριλάβουν 
στα έξοδα που θα δεσμευτούν εξ 
αρχής να καταβάλουν;

-Έχει υπολογίσει αν το όλο έργο 
θα είναι τελικά βιώσιμο, συμπερι-
λαμβανομένων όλων αυτών των 
κοστών, εφόσον (και που πρέπει να) 
τηρηθούν στο γράμμα, υποδομές 
και προδιαγραφές ασφαλείας, πριν 
ξεκινήσει οποιαδήποτε κατασκευή 
στο Ιόνιο; 

Αν τελικά, ο συνδυασμός όλων 
των ανωτέρω υποχρεώσεων κράτους 
και εταιριών τηρηθεί, ή όχι, δεν μπο-

ρεί να κατοχυρωθεί με προφορική 
διαβεβαίωση των εταιριών προς ένα 
κράτος, οι ελλείψεις του οποίου, είναι 
κατ’ αρχή πολύ μεγαλύτερες ακόμη 
και από τις υποχρεώσεις ασφαλείας 
των εταιριών.

Εξ άλλου γνωρίζουμε ως τώρα, 
ότι σε ποσοστό 99% των περιπτώ-
σεων παγκοσμίως, τόσο το κράτος, 
όσο και οι εταιρίες, προσπαθούν 
να αποφύγουν να πληρώσουν τα 
κόστη για τα κενά των υποδομών και 
των προδιαγραφών ασφαλείας. Σε 
περιπτώσεις δε, όπως η Ελλάδα, που 
οι ελλείψεις είναι πολύ μεγάλες, τα 
κράτη προσπαθούν να επωφεληθούν, 
σε βάρος των εταιριών.

Όμως, όσο περισσότερο το κρά-
τος προσπαθήσει να υποχρεώσει τις 
εταιρίες να πληρώσουν για τις δικές 
του ελλείψεις, τόσο λιγότερο θα είναι 
το τελικό κέδρος θα έχουν αυτές.

Εξόρυξη Υδρογονανθράκων «Ευρωπαϊκά ή αλά Ελληνικά...;»

Ανάγκη για προσωπικό  
για τις δομές φιλοξενίας 
προσφύγων

Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 
υποδηλώνεται η ανάγκη για πρόσληψη 
προσωπικού για την φιλοξενία των 
προσφύγων. 

Έτσι το κράτος προχωράει σε προ-
σλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου από οποιοδήποτε κράτος – μέλος 
της Ε.Ε και παράλληλα προχωράει και 
σε αποσπάσεις ή παράταση αυτών 
κατά ένα χρόνο. 

Επίσης για κάλυψη των επειγουσών 
αναγκών παρατείνεται κατά ένα έτος 
και εώς 31.12.2018 κατά παρέκκλιση 
της κείμενης νομοθεσίας, η σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία, 
Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ ) για την κάλυψη των 
αναγκών μεταναστών και προσφύγων 
( στέγαση, σίτιση, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη κ.λπ.) 

Το κόστος μισθοδοσίας θα καλυ-
φθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό 
του κράτους.

Έγγραφο  
του ΠΑΚΟΕ σχετικά 
με τη ρύπανση

Στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτι-
κού Ελέγχου, η βουλευτής Αττικής 
Εύη Χριστοφιλοπούλου κατέθεσε στη 
Βουλή Αναφορά με το έγγραφο του 
Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών 
Ερευνών με θέμα: «Οι κόλποι της Ελευ-
σίνας και του Ασπροπύργου πνίγονται 
στα σκουπίδια και στη ρύπανση από 
τοξικές ουσίες…»

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου, με την 
κατάθεση της Αναφοράς προς το Υπουρ-
γείοΠεριβάλλοντος & Ενέργειαςθέλησε 
να μεταφέρει τα ανησυχητικά για το 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία απο-
τελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων 
του ΠΑΚΟΕ και να ενημερωθεί για 
τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να 
προβεί το αρμόδιο Υπουργείο.

Καταγγελία Πολίτη  
για το νερό του Στραβά

Ο κύριος Δ. Μαντάς συνταξιού-
χος κατέθεσε γραπτή καταγγελία στο 
ΠΑΚΟΕ για την ακαταλληλότητα του 
νερού. Τα Στραβά είναι ένα χωριό 
κοντά στο Σχίνο που παρομοίως το 
νερό του είναι ακατάλληλα για οποια-
δήποτε χρήση. 

Ο κύριος Μαντάς καταγγέλλει 
ακόμα, και είναι ένα αρκετά επικερδή 
σενάριο, ότι «το παιχνίδι ήταν στημέ-
νο» για να κερδοσκοπήσει κάποιος, 
πουλώντας φίλτρα στα σπίτια, εις 
βάρος των συμπολιτών του και του 
περιβάλλοντος.
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Αθήνα,15/1/2018
Αρ. Πρωτ.: 8793
Προς την
ΜΑΣΣΙΜΟ ΝΤΙΟΥΤΙ Α.Ε                                                
Υπόψη Δ/ντα Σύμβουλου
Κύριε Δ/νοντα Σύμβουλε, 
Σας καταγγέλλουμε το γεγονός ότι 

στις13/1/201817:49 ο Πρόεδρος του 
ΠΑΚΟΕ κος Παναγιώτης Χριστοδουλά-
κης, ψώνισε από το κατάστημά σας στο 
THE MALL στο Μαρούσι ένα πουλόβερ 
αξίας όπως ήταν τυπωμένη στην ετικέτα, 
45,95  ευρώ .

Όταν στο σπίτι του έβγαλε την ετικέτα 
διαπίστωσε κάτω απ’ αυτήν την τιμή, μια 
άλλη τιμή πολύ χαμηλότερη απ’ αυτήν – 
δήθεν εκπτώσεων -39,95.

Αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο και 
ως φορέας προστασίας του καταναλωτή 
(www.pakoe.gr), θα το καταγγείλουμε 
στους αρμοδίους κρατικούς φορείς, θα 
το δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα μας 
και θα το αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα 
μας και στο Facebook.

Συνημμένα η απόδειξη αγοράς και η 
φωτογραφία της ετικέτας.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ MASSIMO NTIOUTTI
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Η κατάσταση με  τους  Σταθμούς 
Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ( ΣΜΑ) 
ανεξέλεγκτη. Η κερδοσκοπία και οι 

μίζες στο μεγαλείο τους. Η αδιαφορία για τους 
πολίτες και το περιβάλλον και η απραξία του 
Κράτους ξεφεύγει από τα όρια.

Νότια προάστια ο παράδεισος των σταθμών 
μεταφόρτωσης ( ΣΜΑ), με τα περιστατικά να 
είναι πολλά και άλλοτε μετά τις καταγγελίες 
του κ. Θεοδωρόπουλου να υπάρχει κινητικότητα 
και τιμωρία, άλλοτε πάλι οι καταγγελίες να 
αρχειοθετούνται για χρόνια.

Ένα από τα περιστατικά που κατήγγειλε ο 
κ. Θεοδωρόπουλος ήταν ο ΣΜΑ στη Γλυφάδα, 
στην οδό Παναγούλη 3, που κατά τον έλεγχο 
από κλιμάκιο επιθεωρητών περιβάλλοντος 
του Τμήματος Μετρήσεων και Υδροοικονομίας 
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
Αττικής διαπιστώθηκε ότι δε συμμορφώνεται 
με τη Περιβαλλοντική Νομοθεσία συγκεκριμένα 
δεν έχει περιβαλλοντική άδεια και τιμωρήθηκε 
με πρόστιμο είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ ( 22.000) 
χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια αν καταβλήθηκε.

Για την δραστηριότητα του ΣΜΑ απαιτείται 
Περιβαλλοντική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 
4 του Ν. 1650/ 1986. Στο Δήμο βέβαια της 
Βούλας – Βουλιαγμένης δεν το γνώριζαν 
καθώς μετά από τη καταγγελία του πολίτη 
διαπιστώθηκε ότι δεν είχε ούτε Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση ούτε Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, 
ούτε Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς στερεών 
αποβλήτων. 

Βέβαια, θα έπρεπε να το γνωρίζουν 
καθώς διέθετε μέχρι πρόσφατα έναν Σταθμό 
Μεταφόρτωσης στο Πανόραμα Βούλας, ο οποίος 
έκλεισε με παρεμβάσεις των Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος, που ορθά έκριναν ότι ήταν 
παράνομος.

Για τους ίδιους λόγους, δηλαδή ότι δεν είχα 
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έκλεισαν και οι 
ΣΜΑ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ( 27ο ΧΛΜ 
της Π.Ε.Ο.Α.Θ) και του Δήμου Ασπρόπυργου 
Αττικής (ΛΑΚΚΑ ΧΑΤΖΗ).

Βέβαια τα περιστατικά είναι πολλά, που αν 
και τιμωρήθηκαν οι Δήμοι χρειάστηκε μεγάλο 
χρονικό διάστημα και πολλές καταγγελίες για 
να συμβεί και κατά πόσο αποπληρώθηκε το 
πρόστιμο που εισέπραξαν στη κάθε περίπτωση.

Ας δούμε τις περιπτώσεις αυτές και ας μας 
ενημερώσουν οι Δήμοι αν αποπλήρωσαν το 
πρόστιμο, τουλάχιστον, αφού παρανομούσαν 
και συνεχίζουν να το πράττουν.

Στο Δήμο Αιγάλεω για τις παραβάσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας από διεργασίες 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ( ΣΜΑ), 
επί της οδού Μικέλη 6, και αναλυτικότερα 
την μη προσκόμιση Περιβαλλοντικής Άδειας, 
επίσης κατά την αυτοψία υπήρχαν άχρηστα 

οχήματα εντός του χώρου και δεν είχα ληφθεί 
μέτρα ώστε να μην έρχονται σε επαφή όμβρια 
με στερεά απόβλητα. Το πρόστιμο στο δήμο 
ήταν χίλια ευρώ ( 1000).

Στο Δήμο Περιστερίου επιβλήθηκαν 
διοικητικές κυρώσεις για το χώρο στάθμευσης 
απορριμματοφόρων που βρίσκεται στην οδό Αγ. 
Βασιλείου καθώς δεν διέθετε περιβαλλοντική 
άδεια. Το πρόστιμο ανήλθε στο ποσό των 
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ ( 15000). Στο 
Περιστέρι όμως η παρανομία και η ανευθυνότητα 
προϋπήρχε καθώς λίγο καιρό πριν είχε τιμωρηθεί 
με πρόστιμο δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων 
ευρώ (18.900) διότι κατά τον έλεγχο της 
Ε.Υ.Ε.Π / Τ.Ν.Ε / ΥΠΕΧΩΔΕ διαπιστώθηκε ότι 
στον χώρο του πρώην Λατομείου Μαλατέστα 
αποθηκεύονταν κενοί κάδοι απορριμμάτων και 
ορισμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 
άνω των 3,5 τόνων.

Ακόμα, τιμωρήθηκε ο Δήμος Νέας Σμύρνης 
για μη συμμόρφωση με τον Περιβαλλοντικό 
Νόμο και για ρύπανση του περιβάλλοντα 
χώρου με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του 
τοπικού περιβάλλοντος κατά την έννοια της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 1650/ 86 
καθώς υγρά απόβλητα μέσω του δικτύου της 
ΕΥΔΑΠ κατέληγαν στον Σαρωνικό κόλπο χωρίς 
την σχετική έγκριση. Επίσης ο ΣΜΑ λειτουργούσε 
χωρίς Περιβαλλοντική αδειοδότηση και το 

πρόστιμο ανήλθε και ελπίζουμε να εισπράχτηκε 
στα σαράντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (40.500).

Στο Δήμο Αγ. Παρασκευής, για εργασίες 
πλύσης και συντήρησης απορριμματοφόρων σε 
χώρο στάθμευσης τους στην οδό Αλεξάνδρου 
Παναγούλη χωρίς να διαθέτει εγκεκριμένος 
περιβαλλοντικούς όρους, επιβλήθηκε πρόστιμο 
πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000).

Στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής επιβλήθηκε 
πρόστιμο εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000) για 
παραβάσεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/ 86, 
καθώς δεν είχε περιβαλλοντική αδειοδότηση, 
εντοπίστηκε κάδος με συλλεγμένα ορυκτέλαια 
και εντοπίστηκε απορριμματοφόρο μη πλυμένο 
και σταθμευμένο επί της οδού Αμαλιάδος 20, 
Μεταμόρφωση.

Τέλος, χωρίς να έχει περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και υποβαθμίζοντας περιβαλλοντικά 
τον περιβάλλον χώρο με στερεά απόβλητα 
και δυσοσμία εντοπίστηκε ο ΣΜΑ στο Δήμο 
Αλίμου. Το πρόστιμο για τις παραβάσεις αυτές 
ανήλθε στο ύψος των δεκατριών χιλιάδων 
ευρώ (13.000).

Ελπ ίζουμε αυτά τα  πρόστ ιμα να 
καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν και να 
μην εξαφανιστούν στο βωμό της αλληλοκάλυψης 
μα περισσότερο απ όλα ελπίζουμε στην βοήθεια 
ανάκαμψης του περιβάλλοντος από τα σκουπίδια 
και όχι στη καταστροφή αυτού.

Καταγγελίες πολίτη για παράνομους  
Σταθμούς Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ)

ΣΜΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΜΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
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ΣΜΑ περιστεριου ΣΜΑ περιστεριου
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Σ ύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΕΚΑ 
του 2012 υπάρχουν πάνω από 
20.000 αυθαίρετες διαφημίσεις. 

Η Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών 
αναφέρει Αφαίρεση των διαφημιστικών 
πινακίδων ή των αντικειμένων αστικού 
εξοπλισμού  που εμποδίζουν την ελεύθερη 
ζώνη όδευσης, με την δέουσα προσοχή 
ώστε να μη μένουν προεξοχές στο δάπεδο

Η ευθύνη και εποπτεία εφαρμογής 
του προγράμματος βαρύνει τον οικείο 
Δήμαρχο.  Ιδιαίτερα τονίζεται η κρισιμότητα 
του ρόλου των Δημάρχων στην εποπτεία 
και στον έλεγχο της εφαρμογής των 
μέτρων προσβασιμότητας τους οποίους 
και καθιστούμε προσωπικά υπεύθυνους.

Οι Διαφημιστικές Πινακίδες είναι  Ρύποι 
(σκουπίδια) Νόμος 3254/2004 άρθρο 2 
παρ. 10  και αποσπούν την προσοχή των 
οδηγών ΣΤΕ, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, 169/2010.

 Οι Διαφημιστικές Πινακίδες σε ΤΑΡΑΤ-
ΣΕΣ είναι σε κάθε περίπτωση Παράνομες  
άρθρο 286 ΠΚ σε συνδυασμό με το  άρθρο 
75 Ν 4257 / 2014. 

Στο Δήμο Περιστερίου υπήρχαν περίπου 
630 Παράνομες Διαφημιστικές Πινακίδες 
και δεν προκύπτει ότι έχουν εισπραχθεί 
όλα τα πρόστιμα από το 2013 και μετά. 
ΑΔΑ:ΒΛ1ΒΩΞ2-Α4Χ από 22-10-2013

Παρακαλούμε  να εξετασθεί αν εισπρά-
χτηκαν  τα πρόστιμα ως σήμερα. 

Σύμφωνα με το έγγραφο  1946 /16-
11-2015 του  ΥΠ. Εσωτερικών ο Δήμος, 
το ΥΠΕΚΑ ( για το ιστορικό κέντρο των 
Αθηνών)  ως το Νοέμβριο 2017 , η Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , ο Επί-
τροπος, το Ελεγκτικό Συνέδριο αρ. 276, 
277 Ν. 3852/10 και η (Γ.Δ.Δ.Ε.)  Γενική 
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του 
Υπ. Οικονομικών έχει την αρμοδιότητα 
να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την εξασφάλιση της Είσπραξης των 
Εσόδων  κατά τις Διαδικασίες που προ-
βλέπει ο νόμος.

 Η Περιφέρεια Αττικής Δ/ση Χωρικού 
Σχεδιασμού στην οδό Πολυτεχνείου 4 & 
Πατησίων είναι αρμόδια αρ 210 παρ Β 4 
Ν 3852/ 2010. 

Έχει κριθεί ότι αν οι υπόχρεοι για 
ανακοίνωση παραβλέψουν τούτη την 
υποχρέωσή τους για ανακοίνωση αξιό-
ποινης πράξης διαπράττουν το αδίκημα 
της παράβασης καθήκοντος.

Δεν γνωρίζω  αν εισπραχτήκαν ΟΛΑ 
τα πρόστιμα για παράνομες διαφημιστι-
κές επιγραφές που είναι ανεξάρτητα της 
αφαίρεσης άρθρο 9 παρ 2 ν 2946/01 
επιβάλλονται από το δημοτικό συμβούλιο

Οι κ. Δήμαρχοι, Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση να ασκήσου πειθαρχικές διώξεις κατά 
παντός αρμόδιων Διευθυντών και Προϊ-
σταμένων των υπηρεσιών τους  σε τυχόν 
μη εφαρμογή της νομοθεσίας. Επειδή, Το 
προστατευόμενο αγαθό δεν είναι μόνο η 
ασφάλεια στην συγκοινωνία, αλλά και η 
ζωή και η σωματική ακεραιότητα και η 
ιδιοκτησία (επί 291),για αυτό και είναι 

δυνατό να παρασταθούν ως πολιτικώς 
ενάγοντες αυτοί των οποίων η περιουσία ή 
η ζωή ή σωματική ακεραιότητα μπορούσε 
να τεθεί σε κίνδυνο.

 Γιατί: 
α) σαν χρήστης οδηγός μοτοσικλετιστής 

των οδών και των κοινόχρηστων χώρων 
έχω έννομο συμφέρον και, 

β) εξαιτίας τέτοιας παγίδας θανάτου 
τίθεται σε κίνδυνο η σωματική μου ακε-
ραιότητα και ψυχική υγεία, δύναται να 
επακολούθησαν άλλοι θάνατοι συμπολιτών 
μου από την ίδια αιτία, δηλαδή λόγω των 
αμέτρητων παράνομων ως άνω παγίδων 
θανάτου, που δια της βίας, όσων, γνωστών 
στον Εισαγγελέα, τις εκμεταλλεύονται, 
καταλαμβάνουν τους κοινόχρηστους 
χώρους των μεγάλων πόλεων της χώρας 
και ιδιαίτερα της ευρύτερης περιοχής του 
νομού Αττικής.

 Ο δήμαρχος είναι υπεύθυνος για τη 
διασφάλιση της τακτικής και έγκαιρης 
καταχώρισης τη βάση των οικονομικών 

στοιχείων του δήμου, των νομικών του 
προσώπων δημοσίου δικαίου και των 
επιχειρήσεων του στη βάση δεδομένων. 

Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής 
συνιστά για το δήμαρχο σοβαρή πειθαρ-
χική παράβαση καθήκοντος (άρθρο 283, 
παρ.21 ν. 3852/2010). Η μη ενσωμάτωση 
ή η καθυστέρηση ενσωμάτωσης στη 
βάση των οικονομικών στοιχείων από 
τους δήμους, επισύρει κατά περίπτωση 
τις ακόλουθες κυρώσεις: 

 α) Παρακρατείται και δεν αποδίδεται 
στο δήμο η μηνιαία τακτική επιχορήγηση 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση 
των στοιχείων στη βάση (άρθρο 7, παρ.5 
π.δ 113/2010) 

β) Επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του 
δήμου που ανέρχεται από πέντε τοις εκατό 
(5%) έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) του 
άρθρου 259 του ν. 3852/2010, ανάλογα 
με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της 

παράβασης, το οποίο παρακρατείται κατά 
την κατανομή των Κ.Α.Π. του επόμενου 
έτους. 

 γ) Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται από το ν.3832/2010 για τους 
δήμους με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., επιβάλ-
λονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας 
υπηρεσίας του δήμου ή του συνδέσμου 
δήμων ή στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο 
του συνδέσμου οι ακόλουθες διοικητικές 
κυρώσεις: 

− Σύσταση για άρση της παράβασης 
μέσα σε ορισμένη αποκλειστική προθεσμία 
και πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) 
ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) 
ευρώ, εάν παρέλθει άπρακτη η αποκλει-
στική προθεσμία για άρση της παράβασης. 
Οι διοικητικές κυρώσεις είναι ανάλογες 
προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες 
περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά επιβα-
ρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση 
της σύμφωνα με την σελίδα 35995 του 
ΦΕΚ Β 2043/ 2010.

Διαφημιστικές πινακίδες  
ένα μεγάλο έγκλημα
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Τ ο επίδομα του πετρελαίου θέρ-
μανσης σύμφωνα με απόφαση 
του υπουργείου Οικονομικών 

δικαιούνται. 
•  Οι άγαμοι με ετήσιο συνολικό οικο-

γενειακό εισόδημα 12,000 €,
• Οι έγγαμοι εώς 20000 € , προαυξα-
νόμενο κατά 2,000 € για κάθε τέκνο 
και για τις μονογονεϊκές οικογένειες, 
προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε 
τέκνο μετά το πρώτο.

Οι κλιματικές ζώνες χωρίζονται ανά 
νομούς σε:

Ζώνη Α (Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, 
Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, 
Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας)

 Ζώνη Β (Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσ-
σαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, 
Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, 
Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής ) 

Ζώνη Γ (Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, 
Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών 
Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, 
Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κοριν-
θίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, 
Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χίου) 

Ζώνη Δ ( Αργολίδας, Δωδεκανήσου, 
Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθί-
ου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης, Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού, 
Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων)

Το ποσό επιδόματος για κάθε λίτρο 

καύσης είναι 0,125€ και θα χορηγήται 
από 15/10/17 εώς 30/04/2018 και η 
διαδικασία ενεργοποίησης και πληρω-
μής θα γίνεται μέσω της εφαρμογής 
TAXISNET.

Έπαιτε οι πολίτες για ένα 10% 
στα μεγάλα ποσά που πληρώνουν 
για να ζεσταθουν. Σε άλλες χώρες 
του βορρά μέχρι και στη Βουλγαρία 
η πολιτεία πριμοδοτεί μέχρι και 50%. 

Αυτή η «κατάντια» δείχνει την 
αντιμετώπιση των πολιτώ. Από 
την μια τα παίρνει με αβάσταχτους 
φόρους και από την άλλη δίνει 
ψίχουλα για σπουργίτια. Είστε απα-
ράδεκτοι κύριοι της εξουσίας.

Απαράδεκτο Επίδομα  
θέρμανσης πετρελαίου

Ο κρατικός  
προυπολογισμός  
για το 2018 όπως  
είχε σχεδιαστεί...;

Σύμφωνα με τον Κο Πάνο Σκουρολιά-
κο, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αττικής, ο οποίος 
τοποθετήθηκε την Τετάρτη 13.12.2017 
όλα κυλούν βάση σχεδίου παρόλο που 
η κοινωνία αργοπεθαίνει. 

Συγκριμένα ο Βουλευτής μίλησε στην 
ολομέλεια της Βουλής για τον κρατικό 
προϋπολογισμό για το έτος 2018. Ξεκί-
νησε την τοποθέτηση του τονίζοντας 
πως το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας 
μέσα από τις ακραίες τοποθετήσεις των 
Βουλευτών της προσπαθεί να κρύψει την 
διάψευση του πολιτικού αφηγήματος της, 
όσον αφορά την έξοδο της χώρας από 
την σκληρή επιτροπεία. Τόνισε, πως  ο 
Προϋπολογισμός του 2018, είναι ένας 
Προϋπολογισμός εντός περιοριστικού 
πλαισίου που κληροδοτήθηκε στην 
κυβέρνηση, αλλά είναι ο Προϋπολογι-
σμός που συνδέεται με το τέλος μίας 
επώδυνης περιόδου για τη χώρα και τον 
λαό. Και αυτό το αναγνωρίζουν ακόμα 
και πολιτικοί φίλοι της αντιπολίτευσής 
σ’ όλη την Ευρώπη.

Επίσης υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βάλει ένα 
τέρμα στον κατήφορο, αυξάνοντας τις 
επιχορήγησες από τα σαράντα οκτώ 
εκατομμύρια που ήταν το 2014 στα 
εβδομήντα πέντε εκατομμύρια το 2018 
ενώ έχουν υπογραφεί και Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας στα Κρατικά Θέατρα.

Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε 
τι θα μας φέρει η νέα χρονιά με τη 
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή ποιος ξέρει 
και με κάποια άλλη.

Μήπως οι επιχορηγήσεις αυτές 
πηγαίνουν αποσπασματικά και μόνο 
στα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ όπως αυτό 
γίνεται τουλάχιστον για τέσσερις 
δεκαετίες;

Γιατί σε μας που κάνουμε συγκε-
κριμένο έργο δεν μας δόθηκε ουδέ-
ποτε κάποια επιχορήγηση;

Ο Ενιαίος Απολογισμός 2016 
αποτελεί τον πρώτο Απολογισμό 
του Ομίλου Global Sustain.
Για μια ακόμα χρονιά η Global 
Sustain αποδεικνύει την 
έμπρακτη δέσμευσή της στη 
βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και στη 
διαφάνεια, παρουσιάζοντας 
τον δεύτερο Ετήσιο Ενιαίο 
Απολογισμό για το έτος 
αναφοράς 2016 (1 Ιανουαρίου 
2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016). Ο 

Απολογισμός της Global Sustain 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
επιχειρησιακής στρατηγικής της, 
αποτυπώνοντας το όραμα του 
οργανισμού με βάση το τρίπτυχο 
people-planet-profit.
Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, στο 
ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, 
παρουσιάστηκαν οι απολογισμοί 
των εταιρειών Global Sustain και 
Ελληνικός Χρυσός ΑΕ.
 Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 

είχε διαμορφωθεί ως εξής:
 08:30 – 09:00: Προσέλευση – 
Εγγραφές
09:00 – 09:30: Ο ρόλος και η 
λειτουργία των Stakeholder 
Panels (βέλτιστες πρακτικές)
09:30 – 11:00: Stakeholder 
Panel 1: Απολογισμός GLOBAL 
SUSTAIN
11:00 – 11:20: Διάλειμμα
11:20 – 13:00: Stakeholder Panel 
2: Απολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
13:00 – 13:15: Σύνοψη – 
Συμπεράσματα
13:15 – 14:00: Ελαφρύ Γεύμα – 
Networking
Με τις ευχαριστίες που 
στάλθηκαν στο ΠΑΚΟΕ για την 
συμμετοχή του μας ενημέρωσαν 
ότι τα επόμενα Stakeholder 
Panels θα πραγματοποιηθούν 
στα τέλη Απριλίου και στα τέλη 
Νοεμβρίου του 2018.

Απολογισμός εταιρειών Ελληνικός Χρυσός ΑΕ και  Global Sustain
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Τ ο zeroHouse διαθέτει φωτοβολ-
ταϊκά πάνελ για πλήρη αυτονομία, 
ενώ μπαίνει σε λειτουργία «αδρα-

νοποίησης» όταν παραμένει ακατοίκητο, 
ώστε να εξοικονομεί ενέργεια!

Το zeroHouse είναι ένα μικρό προκα-
τασκευασμένο σπίτι, που μπορεί εύκολα 
να μεταφερθεί και να συναρμολογηθεί 
γρήγορα. Είναι αυτόνομο, λειτουργεί 
δηλαδή ανεξάρτητα, χωρίς την ανά-
γκη εξωτερικών συνδέσεων. Παράγει το 
ρεύμα του, επεξεργάζεται τα δικά του 
απόβλητα, συλλέγει και αποθηκεύει το 
νερό της βροχής και απαιτεί ελάχιστη 
συντήρηση. Οι αρχιτέκτονες λένε ότι τα 
φωτοβολταϊκά πάνελ του δεν χάνουν 
την αποτελεσματικότητά τους παρά τη 
συνεχή έκθεση. Μπορεί να παραμείνει 

ακατοίκητο για παρατεταμένες χρονικές 
περιόδους, μπαίνοντας στην αυτορυθμι-
ζόμενη λειτουργία «αδρανοποίησης» που 
εξοικονομεί ενέργεια.

 Το σπίτι με την υδραυλική οροφή 
τού επιτρέπει να ανοίγει στα δύο, σαν τα 
φτερά πεταλούδας. Μ αυτόν τον τρόπο 
ενισχύεται ο εξαερισμός, ενώ εξασφαλίζει 
ζέστη τον χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι!

Το σπίτι αυτό βρίσκεται στην Τοσκάνη 
και διαθέτει ένα εντυπωσιακό χαρακτηρι-
στικό: η οροφή του ανοίγει σαν τα φτερά 
πεταλούδας, 30 μοίρες η κάθε πλευρά της. 
Αυτή του η λειτουργία το κρατά δροσερό 
τον χειμώνα και ζεστό το καλοκαίρι, ενώ 
επιτρέπει και τον σωστό εξαερισμό του 
χώρου. Τα βράδια προσφέρει επίσης 
υπέροχη θέα των αστεριών.

Στην έπαυλη του Bill Gates η θερ-
μοκρασία, η μουσική και ο φωτισμός σε 
κάθε δωμάτιο αλλάζουν κατά τη βούληση 
του κάθε επισκέπτη! 

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει 
η εντυπωσιακή έπαυλη του Bill Gates. Οι 
επισκέπτες που καταφθάνουν προμηθεύ-
ονται μια καρφίτσα που αλληλεπιδρά με 
τους αισθητήρες σε κάθε δωμάτιο του 
σπιτιού. Ανάλογα με τις προτιμήσεις των 
καλεσμένων, η θερμοκρασία, η μουσική 
και ο φωτισμός αλλάζουν κατά βούληση. 
Γι’ αυτό και κάθε δωμάτιο φέρει το δικό 
του touchpad, ώστε να ελέγχεται το περι-
βάλλον της αίθουσας. Από δωμάτιο σε 
δωμάτιο παίζει μουσική, η οποία αλλάζει 
ανάλογα με το πού πηγαίνει και το ποιος 
είναι ο καλεσμένος.

To EcoCapsule τροφοδοτείται απο-
κλειστικά από ηλιακή και αιολική ενέργεια, 
μεταφέρεται όπου επιθυμεί ο ιδιοκτήτης, 
αποθηκεύει το νερό της βροχής και δεν 
επιτρέπει τις θερμικές απώλειες! 

Το Ecocapsule είναι ένα αυτοσυντηρού-
μενο «έξυπνο» σπίτι, που τροφοδοτείται 
αποκλειστικά από ηλιακή και αιολική 
ενέργεια. Στην ουσία, πρόκειται για ένα 
συμπαγές κινητό σπίτι, σχεδιασμένο ώστε 
να ζει κανείς εκτός δικτύου για ένα έως 
δύο χρόνια. Το σχήμα του έχει σχεδιαστεί 
για τη συλλογή του νερού της βροχής 
και την ελαχιστοποίηση των θερμικών 
απωλειών. Είναι ικανό να παραγάγει ισχύ 
1,35 kW και να αποθηκεύσει επιπλέον 10 
kW μέσω μπαταρίας.

πηγή: 4green

High tech κατοικίες... από το μέλλον!
Τέσσερεις από τις πιο εντυπωσιακές high-tech κατοικίες του κόσμου συνδυάζουν  

τη «φευγάτη» τεχνολογία με την εξοικονόμηση ενέργειας!
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Τ ο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
(ΕΚΤ) με το 15ήμερο eNewsletter 
της 1ης-15ης Οκτωβρίου 2017 μας 

ενημερώνει σχετικά με την ολοκλήρωση 
του προγράμματος HERON. Το κύριο 
χαρακτηριστικό του έργου HERON είναι 
η ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου 
λήψης αποφάσεων (Decision Support 
Tool - DST), του οποίου η χρήση επιτρέπει 
σε όσους αναπτύσσουν σενάρια ενεργει-
ακής αποδοτικότητας να μειώνουν την 
απόκλιση από τους στόχους.

Επιστήμη – Έρευνα – 
Καινοτομία – Τεχνολογία–
Χρηματοδότηση

Το ευρωπαϊκό έργο HERON «Forward-
looking socio-economic research on 
Energy Efficiency in EU countries» διανύει 
το τελευταίο στάδιο ως προς την ολοκλή-
ρωσή του. Το έργο αφορά την ανάπτυξη 
ενός καινοτόμου εργαλείου λήψης αποφά-
σεων (Decision Support Tool - DST), που 
επιτρέπει τον ποσοτικό μετασχηματισμό 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών της συμπε-
ριφοράς των τελικών χρηστών, τα οποία 
εμποδίζουν την εφαρμογή των πολιτικών 
για Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα σε 
κτήρια και μεταφορές. Στο πλαίσιο ολο-
κλήρωσης του έργου, δημιουργήθηκε ένα 
ερωτηματολόγιο που αφορά φορείς που 
δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τομείς 
και καλούνται να το συμπληρώσουν έως 
τις 8 Δεκεμβρίου 2017.

To έργο χρηματοδοτείται μέσω του 
«Ορίζοντα 2020» (“Horizon 2020”), του 
χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την 
Έρευνα και την Καινοτομία την περίοδο 
2014-2020, και συγκεκριμένα μέσω του 
προγράμματος «Ασφαλής, Καθαρή και 
Αποδοτική Ενέργεια». Συντονιστής του 
έργου HERON είναι το Κέντρο Ενεργειακής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Στο έργο συμμετέχουν άλλοι έξι 
φορείς από Βουλγαρία, Γερμανία, Εσθονία,  
Ιταλία, Σερβία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το 
έργο HERON επιλέχθηκε, μάλιστα, από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως καλή πρακτική 
(good practice) ενσωμάτωσης κοινωνι-
κών και ανθρωπιστικών επιστημών στα 
προγράμματα του Ορίζοντα 2020, μετά 
από διαδικασία επιλογής με συμμετοχή 
500 συντονιστών έργου.

Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, παρόλο που απο-
τελούν προτεραιότητα για τη μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, πρέπει 
να ξεπεράσουν σημαντικά εμπόδια που 
συνδέονται στενά με τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών, προκειμένου να εφαρμό-

σουν στρατηγικές που είναι απαραίτητες 
για την ενεργειακή μοντελοποίηση.

Η κοινοπραξία HERON, μέσω των 
δραστηριοτήτων του έργου, εντόπισε ένα 
σύνολο εμποδίων που συνδέονται με τη 
συμπεριφορά των τελικών χρηστών σε δύο 
τομείς: Κτήρια (οικιστικά και τριτογενή) 
και Μεταφορές (επιβάτες και φορτία). 
Τα εμπόδια αυτά ομαδοποιήθηκαν σε 
τρεις βασικές κατηγορίες: i) Κοινωνικό-
Πολιτιστικό-Εκπαιδευτικό, ii) Οικονομικό 
και iii) Θεσμικό. 

Κάθε ένα από τα εντοπισμένα εμπόδια 
δημιουργείται από τη συμπεριφορά των 
τελικών χρηστών και έχει διαφορετικό 
αντίκτυπο/συμβολή στον περιορισμό των 
προσπαθειών εξοικονόμησης ενέργειας, 
με βάση το γεγονός ότι οι καταναλωτές 
ενέργειας παρουσιάζουν διαφορετικούς 
τύπους συμπεριφοράς/προτιμήσεων 
απέναντι στις συμπεριφορές προώθησης 
της ΕΕ.

Το κύριο χαρακτηριστικό του έργου 
HERON είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου 
εργαλείου λήψης αποφάσεων (Decision 
Support Tool - DST), του οποίου η χρήση 
επιτρέπει σε όσους αναπτύσσουν σενάρια 
ενεργειακής αποδοτικότητας να μειώ-
νουν την απόκλιση από τους στόχους, 
σχετικά με κοινωνικοιοικονομικά εμπόδια 
συμπεριφοράς καταναλωτών που έως 
τώρα δεν μπορούσαν να ενσωματώσουν, 
καθώς τα είχαν σε μορφή πληροφοριών 
αλλά όχι δεδομένων.

Με στόχο να μετρηθεί ο αντίκτυπος του 
έργου και ταυτόχρονα να ενημερωθεί η 
επιστημονική κοινότητα για την ανάπτυξη 
του εργαλείου αυτού (HERON-DST), τη 
δυνατότητα δωρεάν παροχής του λογι-
σμικού του και τη μελλοντική διοργάνωση 
σεμιναρίων, οι εταίροι του έργου δημι-
ούργησαν ένα σχετικό ερωτηματολόγιο 
και απευθύνουν πρόσκληση στους φορείς 
που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω 
τομείς να το συμπληρώσουν:

• Ενεργειακή αποδοτικότητα
• Συμπεριφορά καταναλωτών
• Ανάπτυξη ενεργειακών σεναρίων
• Αγορά ενέργειας σε κτήρια
• Μεταφορές
Καταληκτική ημερομηνία για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι 
η 8η Δεκεμβρίου 2017. Περισσότερες 
πληροφορίες για το εργαλείο HERON-
DST, καθώς και υλικό που έχει παραχθεί 
εντός του έργου είναι διαθέσιμες στον 
σχετικό ιστότοπο. 

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτουργεί ως Εθνι-
κό Σημείο Επαφής για τον «Ορίζοντα 
2020» και για μια σειρά από επιμέρους 
προγράμματα του, υποστηρίζοντας την 
ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επι-
χειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή 
της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των 
ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία 
της πρότασης έως την υλοποίηση και την 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμά-

των, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: 
Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπη-
ρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, 
Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού 
υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και 
σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για 
τη συγκρότηση κοινοπραξιών και την από 
κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή 
της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατι-
στικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο “C-Energy 
2020” των Εθνικών Σημείων Επαφής 
για το πρόγραμμα «Ασφαλής, Καθαρή 
και Αποδοτική Ενέργεια» του «Ορίζοντα 
2020» απαρτίζεται από Εθνικά Σημεία 
Επαφής για την Ενέργεια από 18 χώρες 
και δραστηριοποιείται από το τέλος του 
2014. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
(ΕKT), ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον 
«Ορίζοντα 2020», συμμετέχει και στο 
δίκτυο “C-Energy 2020”, αποτελώντας 
τον ελληνικό κόμβο του ευρωπαϊκού 
δικτύου.

Στη σειρά των ειδικών εκθέσεων 
που δημοσιεύει το Εθνικό Κέντρο Τεκ-
μηρίωσης,δημοσιεύεται έκθεση όπου 
παρουσιάζονται τα αναλυτικά στοιχεία 
της ελληνικής συμμετοχής στις προκη-
ρύξεις της περιόδου 2014-2016 για το 
πρόγραμμα «Secure, Clean and Efficient 
Energy» του Προγράμματος «Ορίζοντας 
2020», με δείκτες που αναδεικνύουν 
σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευ-
νητικής δραστηριότητας.

HERON: Ενεργειακή απόδοση  
και καταναλωτική συμπεριφορά

Ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο του έργου HERON  
για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και συμπεριφοράς καταναλωτών
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• Χιλιάδες οικογένειες Ροχίνγκια 
βρέθηκαν εγκλωβισμένες στα σύνορα 
όταν τα στρατεύματα της Μιανμάρ 
άρχισαν τη μεγάλη εθνοκάθαρση ενα-
ντίων τους. Γι' αυτό 47.000 από εμάς 
χρηματοδοτήσαμε αποστολές ανθρω-
πιστικής βοήθειας και διάσωσης, με 
βάρκες να δουλεύουν μέρα-νύχτα για 
να τους μεταφέρουμε με ασφάλεια στο 
Μπαγκλαντές.

• Κι όχι μόνο στη Μιανμάρ. Αβα-
ζίτες και αβαζίτισσες συγκεντρώσα-
με πάνω από 2 εκατ. δολάρια για να 
βοηθήσουμε τους αμάχους στη Συρία, 
χρηματοδοτώντας τα Λευκά Κράνη, 
μια γενναία ομάδα εθελοντών που 
διασώζει οικογένειες εγκλωβισμένες 
σε βομβαρδισμένα χαλάσματα.

• Και στηρίξαμε υπερασπιστές των 
άγριων ζώων για να φέρουμε εκατο-
ντάδες λαθροκυνηγούς ενώπιο της 

δικαιοσύνης!! 
Περισσότεροι από 64.500 από εμάς 

χρηματοδοτήσαμε γενναίους μυστι-
κούς πράκτορες για να διεισδύσουν σε 
κυκλώματα λαθροθηρίας στην Αφρική 
και να συγκεντρώσουν στοιχεία που ήδη 
οδήγησαν σε 218 συλλήψεις! 

«Το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων 
έχει οδηγήσει ελέφαντες, πιθήκους, 
λιοντάρια και πολλά άλλα ζώα στο 
χείλος της εξαφάνισης. Το παγκόσμιο 
κίνημα του Avaaz βοήθησε τα ανυπε-
ράσπιστα άγρια ζώα να αντεπιτεθούν, 
βάζοντας εκατοντάδες λαθροκυνηγούς 
και διεφθαρμένους αξιωματούχους 
στη φυλακή.»

• Αλλά τα καταφέρνουμε και στην 
πολιτική -- τα βάλαμε με την ακροδεξιά, 
όπου κι αν αυτή ξεμύτησε! Τρέξαμε 
εξελιγμένες προεκλογικές εκστρατείες 
για να αναχαιτίσουμε την άνοδο της 

ακροδεξιάς στη Γαλλία και σε όλη την 
Ευρώπη, και διοργανώσαμε τεράστιες 
πορείες αλληλεγγύης στην Ολλανδία 
και τη Γερμανία.

• Κατατροπώνουμε τη Monsanto. 
Όταν οι επιστήμονες βρήκαν ότι το 
πιο διαδεδομένο φυτοφάρμακο της 
Monsanto είναι ύποπτο για καρκινο-
γενέσεις, γίναμε Η κινητήριος δύναμη 
της παγκόσμιας εκστρατείας για την 
απαγόρευσή του. 50.000 από εμάς 
χρηματοδοτήσαμε ενημερωτική καμπά-
νια στα μέσα ενημέρωσης -- και τώρα 
ισχυρές χώρες όπως η Γαλλία είναι κοντά 
στην απαγόρευση της γλυφοσάτης!

• Και χρηματοδοτήσαμε τη δημι-
ουργία μιας τράπεζας σπόρων για να 
δώσουμε στους αγρότες μια εναλλακτική 
ενάντια στα γενετικά μεταλλαγμένα 
φυτά που προωθούν οι κολοσσοί της 
αγροχημείας! Τώρα κάθε αγρότης, σε 

κάθε χώρα του κόσμου μπορεί να προμη-
θεύεται δωρεάν μεγάλη ποικιλία φυτών.

• Ενισχύσαμε ένα δίκτυο που 
παρέχει ασφαλή καταλύματα για 
να βοηθήσουμε γκέι ανθρώπους 
να δραπετεύσουν την καταδίωξη 
στην Τσετσενία. Όταν κυκλοφόρησε 
η είδηση ότι γκέι συλλαμβάνονται και 
οδηγούνται σε στρατόπεδα βασανιστη-
ρίων, χρηματοδοτήσαμε τοπικές ομάδες 
που οργανώνουν αποστολές διάσωσης 
και παρέχουν ασφάλεια

• Επιπλέον... στείλαμε δημοσιογρά-
φους σε εμπόλεμες ζώνες, χρηματοδο-
τήσαμε επιστημονικές έρευνες για να 
σώσουμε τις μέλισσες και καλύψαμε τα 
έξοδα για την εκπαίδευση προσφυγό-
πουλων της Συρίας.

Το ΠΑΚΟΕ ως βασικό μέλος του 
Avaaz επικροτεί όλες αυτές τις 
δράσεις.

Οι δράσεις και τα αποτελέσματα του AVAAZ  
που δίνουν ελπίδα μαζί με τον κόσμο που βοηθάει

Τ ο παθητικό κτίριο είναι ένα κτίριο 
στο οποίο η εσωτερική θερμική 
άνεση (ISO 7730) εξασφαλίζεται 

αποκλειστικά από προθέρμανση ή πρόψυξη 
της ποσότητας του νωπού αέρα, η οποία 
απαιτείται (DIN 1946) για την σωστή 
εσωτερική ατμόσφαιρα, χωρίς τη χρήση 
επιπλέον ανακυκλοφορίας του αέρα. 

Το παθητικό κτίριο (Passiv Haus στα 
γερμανικά και Passive House στα αγγλι-
κά) είναι ένα πρότυπο κτιρίου το οποίο 
προσφέρει ταυτόχρονα υψηλή ενεργειακή 
απόδοση, άνεση, οικονομία και είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον.Το Παθητικό Κτίριο 
δεν είναι ένα εμπορικό σήμα, αλλά μια 
σχεδιαστική φιλοσοφία που είναι ανοικτή 
σε όλους και αυτό έχει αποδειχθεί στην 
πράξη. Ως εκ τούτου, το παθητικό κτίριο 
είναι κάτι περισσότερο από «απλώς» ένα 
ενεργειακά αποδοτικό κτίριο.

ΗCαrbonlite, η οποία ειδικεύεται στη 
δημιουργία βιώσιμων προκατασκευασμέ-
νων σπιτιών, προκατασκεύασε τα τμήματα 
του κτιρίου μέσα σε περίπου πέντε ημέρες.

Τα τμήματα παραδόθηκαν στο χώρο και 
την ίδια ημέρα το εξωτερικό ανεγέρθηκε. 
Το υπόλοιπο του σπιτιού τοποθετήθηκε 
έξω μέσα στις επόμενες 10 μέρες, μετά 
το πέρασμα των οποίων επιτράπηκε η 
μετακόμιση των κατοίκων στο σπίτι.

Το σπίτι έχει μονωμένη στέγη με μια 
προεξοχή που παρέχει σκιά και βοηθά 
στην ελαχιστοποίηση της υπερθέρμανσης 
το καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης ένα ξύλινο 
πλαίσιο με μόνωση από μαλλί και ίνες 
ξύλου. Αυτό δίνει στο κτίριο αυτό που η 
Ακαδημία Παθητικού Κτιρίου περιγράφει 
ως «εξαιρετική θερμομόνωση».

Οι συνολικές ετήσιες ανάγκες του 
σπιτιού σε θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα 

και ζεστό νερό ανέρχονται σε περίπου 
115 kWh/τ.μ. Φωτοβολταϊκά πάνελ χρη-
σιμοποιούνται για να καλύψουν μέρος 
της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ 
μια δεξαμενή 4.000 λίτρων χρησιμοποι-
είται για τη συλλογή βρόχινου νερού 
για χρήση σε χώρους όπου το καθαρό, 
επεξεργασμένο νερό δεν είναι απαραίτητο. 

Η ετήσιες ανάγκες θέρμανσης για το 
κτίριο υπολογίζονται σε 6 kWh/ τ.μ. και 
καλύπτονται από μια αντλία θερμότητας 
αέρα-νερού της Sanden. 

Ο αερισμός του κτιρίου χειρίζεται από 
ένα σύστημα Lunos, με το οποίο η Ακα-
δημία Παθητικού Κτιρίου σημειώνει ότι 
μπορεί να παραδώσει υψηλής απόδοσης 

αεροστεγανότητα με «λιγότερες από 0,6 
αλλαγές αέρα ανά ώρα».

Μήπως είναι ο κατάλληλος τρόπος για 
να συνδυάσουμε την ανάπτυξη της χώρας 
και της προστασίας του Περιβάλλοντος;

Η κλιματική αλλαγή μας προβλη-
ματίζει. Ας προσπαθήσουμε να την 
αντιμετωπίσουμε.

Σπίτια «ευγενικά» στο περιβάλλον
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Εξοικονόμηση 
ενέργειας  
και χρηματων

Επειδή φτάνει η στιγμή που πρέ-
πει να ενδιαφερθούμε έμπρακτα για το 
περιβάλλον και όχι στα λόγια ο μόνος 
τρόπος για συμβεί αυτό είναι να βρούμε 
κέρδος και στην τσέπη μας. Ας δούμε 
λοιπόν μερικούς τρόπους εξοικονόμησης 
ενέργειας αλλά και χρημάτων σύμφωνα 
με την ELPEDISON. 

Θέρμανση και ψύξη 
Η ιδανική θερμοκρασία είναι στους 

21-23 βαθμούς Κελσίου. Οπότε ρυθμίστε 
ανάλογα το χειμώνα και το καλοκαίρι τη 
θερμοκρασία σας. Αντικαταστήστε άμεσα 
την ελαττωματική μόνωση  και καθαρίζετε 
και συντηρήστε τα συστήματα θέρμανσης.

Άλλωστε μάθετε ότι η μείωση της 
θερμοκρασίας θέρμανσης κατά 1 βαθ-
μό μπορεί να μειώση την κατανάλωση 
καυσίμων κατά 8%.

Φωτισμός
Αντικαταστήστε τις παλιές λάμπες 

πυρακτώσεως με λαμπτήρες κατηγορίας 
Α++ που έχουν μικρότερη κατανάλωση 
και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ακό-
μα, χρησιμοποιήστε το φώς του ήλιου 
που αρκεί για να φωτίσει ένα ολόκληρο 
δωμάτιο και σβήστε τα φώτα αν δεν είναι 
αναγκαία. Τέλος, ένα σύνηθες φαινόμενο 
είναι τα ξεχασμένα αναμμένα εξωτερικά 
φώτα την ημέρα.. 

Εξοπλισμός 
Απενεργοποιείτε πάντα υπολογιστές 

οθόνες και οποιαδήποτε μηχανήματα 
δεν σας είναι απαραίτητα. Φροντίστε 
να είναι πάντα καθαρός και χωρίς σκό-
νη ο εξοπλισμός σας  καθώς και καλά 
συντηρημένος.

Κ αθώς, για φέτος τουλάχιστον, έγιναν αλλαγές 
στη νομοθεσία για τη κεντρική θέρμανση και στην 
αυτόνομη από το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος ενημερώσου για την οικονομία της τσεέ-
πης σου. Αν λοιπόν έχεις ή σκοπεύεις να βάλεις αυτόνομη 
θέρμανση θα πρέπει να γνωρίζεις:
•  Θα συμμετέχεις μόνο σε έκτακτες δαπάνες για τη συντή-

ρηση του κεντρικού καυστήρα. 
•  Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση πάρει αρνητική 

απόφαση τότε ένας ιδιοκτήτης μπορεί να αυτονομηθεί 
με δική του δαπάνη.

•  Αναλαμβάνεις εσύ ο ίδιος την ευθύνη και την επιμέλεια 
της αποσύνδεσης. 

•  Πρέπει να μονώσεις τους σωλήνες της κεντρικής θέρ-
μανσης που περνούν από το διαμέρισμά σου, χωρίς να 
επηρεάζει τη θέρμανση των υπολοίπων. 

•  Για την εγκατάσταση του νέου συστήματος χρειάζεται 
πολεοδομική άδεια και ο εξοπλισμός μπαίνει σε χώρο 
που ανήκει στην ιδιοκτησία σου (π.χ. μπαλκόνι). 

•  Είσαι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσεις στους υπόλοι-
πους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, την αποσύνδεση, τον 
τρόπο που θα περάσουν οι σωλήνες, πότε θα ξεκινήσουν 
οι εργασίες και πόσο χρόνο θα διαρκέσουν. 

•  Απαλλάσσεσαι από το σύνολο των δαπανών καυσίμου 
κεντρικής θέρμανσης, αλλά πληρώνεις για τη συντήρη-
ση του κεντρικού συστήματος και για την ενδεχόμενη 
αντικατάστασή του.

Οι τιμές για τα τέσσερα βασικά καύσιμα είναι οι εξής:

Πετρέλαιο
Η τιμή του για τον φετινό χειμώνα (2017-1018) εξαρ-

τάται από την διεθνή τιμή του πετρελαίου, με την αγορά να 
τείνει πλέον προς σταθεροποίηση σε σχετικά υψηλότερα από 
πέρυσι επίπεδα και από το τι ισχύει σχετικά με τον Ειδικό 
Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), που εφέτος είναι στο 22%, 

αλλά και το ΦΠΑ, που εφέτος είναι στο 24%.
Η τιμή διάθεσης, λοιπόν, του πετρελαίου θέρμανσης 

κινείται στα επίπεδα των 0,981 ευρώ/λίτρο (ή, εναλλακτικά, 
0,093 ευρώ/kWh).

Καταγράφεται αύξηση κατά 0,054 ευρώ/λίτρο περίπου, 
ή κατά 5,8%, συγκριτικά με πέρυσι.

Φυσικό αέριο
Το Σεπτέμβριο η μέση τιμή φυσικού αερίου βρισκόταν 

στα 5,4 λεπτά η κιλοβατώρα,πλέον η τιμή Νοεμβρίου που 
έχει θέσει σε ισχύ η ΕΠΑ Αττικής, διαμορφώνεται στα 5,1 
λεπτάη κιλοβατώρα.

Υγραέριο
Το σημερινό μέσο κόστος του υγραερίου θέρμανσης 

ανέρχεται περί τα 0,54-0,57 ευρώ ανά λίτρο. Και σε αυτή 
την περίπτωση, ο παράγοντας που θα καθορίσει στο μεγα-
λύτερο βαθμό τις τιμές του ερχόμενο χειμώνα είναι αυτός 
της φορολογίας.

Η επιδότηση που χορηγήθηκε, σε τιμές υπέρογκες 
και οι πολίτες- πελάτες ζεσταίνονται με καρκινογόνα 
υλικά. Αναπαράγει το Υπουργείο να μην ανάψουν 
τα τζάκια οι πολίτες αλλά δεν δίνει ένα ποσοστό 
σημαντικό της τάξεως 50% σαν επιδότηση θέρμανσης.

Το ΠΑΚΟΕ αρκετά χρόνια τώρα κάνει προτάσεις 
για την αντικατάσταση της πετρελαιο- ηλεκτροκίνησης 
των νησιών με φυσικό αέριο. Η ΔΕΗ θα είχε σημαντικό 
όφελος 750 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. 

Το επίδομα θέρμανσης για να μετατραπεί από 10% 
σε 50% κάθε χρόνο 210 εκατομμύρια .

Και όμως η ΔΕΗ προτίμησε να εμπαίξει τα νησιά 
με επικίνδυνα... και να χάνει 700 εκατομμύρια κάθε 
χρόνο. Πρέπει όμως η «εξουσία» κάποια στιγμή να 
λογοδοτήσει στο λαό όχι με τις εκλογές αλλά με την 
νόμιμη διαδικασία με ανεξάρτητη δικαστική αρχή.

Η ζέστη περνάει από τη τσέπη
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Δ ιάλεξε τα σωστά δομικά υλικά 
που θα καταναλώνουν ελάχιστη 
ενέργεια στο σπίτι σου, αυτά 

ευθύνονται για πάνω από τα μισά 
που σπαταλά το σπίτι σου. Μάθε που 
πρέπει να απευθυνθείς τώρα!

Με την αντικατάσταση των δομι-
κών υλικών, όπως τα τζάμια ή τα 
κουφώματα ανεβαίνεις ενεργειακή 
βαθμίδα και εξοικονομείς ενέργεια 
σε ποσοστό 70%.

Τα δομικά υλικά παίζουν πολύ σημα-
ντικό ρόλο στην ενεργειακή κατανάλωση 
ενός κτηρίου (κυρίως αυτά που χρη-
σιμοποιούνται για την κατασκευή του 
εξωτερικού κελύφους του κτηρίου), ενώ 
μπορούν και να επηρεάσουν σε μεγάλο 
βαθμό την ενεργειακή κατάταξή του.

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας 
του κελύφους καθορίζεται στην ουσία 
από τη θερμική συμπεριφορά (αυτό που 
ονομάζουμε συντελεστή θερμικής αντί-
στασης «λ») του κάθε δομικού υλικού, 
αλλά και την αλληλουχία με την οποία 
αυτά χρησιμοποιούνται. Θα μπορούσαμε, 
ανάλογα με τη μεθοδολογία κατασκευής, 
να κατατάξουμε τις εξωτερικές τοιχοποιίες 
σε τρεις γενικές κατηγορίες: τις ελαφρές, 
τις μέσες (ή σύμμικτες) και τις βαριές 
τοιχοποιίες. Και στις τρεις περιπτώσεις, 
τα υλικά με τον χαμηλότερο συντελεστή 
θερμικής αντίστασης (λ) είναι αυτά που 
καθορίζουν σε ποσοστό έως και 60% 
τη συνολική ενεργειακή συμπεριφορά 
του κτηρίου.

Αυτά τα δομικά υλικά καθιερώθηκε 
εδώ και πέντε δεκαετίες να ονομάζονται 
μονωτικά υλικά. Η εξέλιξή τους συνεχί-
ζεται εντυπωσιακά και στις μέρες μας. 
Η συνήθης τοποθέτηση το μονωτικού 
υλικού στο κέλυφος του κτηρίου είναι 
στην εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας. 
Με αυτόν τον τρόπο το κτήριο «θωρακί-
ζεται» από την επιρροή των εξωτερικών 
συνθηκών, ενώ παράλληλα μειώνονται 
οι πιθανότητες εμφάνισης υγρασίας και 
μούχλας. Αυτό, φυσικά, προϋποθέτει 
και την ορθή αντιμετώπιση των τυχόν 
θερμογεφυρών. 

Αν συνδυάσεις τα υλικά, μπορείς 
να έχεις ένα σπίτι Σχεδόν Μηδενικής 
Ενεργειακής Κατανάλωσης

Η συμμετοχή των δομικών υλικών 
στην κατασκευή ενός κτηρίου σχεδόν 
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 
είναι καθοριστική και προκύπτει από τη 
σωστή προσομοίωση του κτηρίου. Ένα 
νέου τύπου τούβλο, μια αυξημένη μόνωση, 
ένα καλύτερης ποιότητας κούφωμα, ένας 
ενεργειακός υαλοπίνακας, ένας συνδυα-
σμός τελικά αυτών και άλλων υλικών και 
συστημάτων, μπορούν να οδηγήσουν στο 
Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανά-
λωσης Κτίριο (ΣΜΕΚ). 

 
Μάθε για τη σήμανση CE. 
Επίλεξε σωστά!

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ 
(CPD), η οποία ενσωματώθηκε στην 

ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 334/94 
ΦΕΚ 176/Α/25.10.1994, αφορά τη συμ-
μόρφωση των προϊόντων του τομέα 
δομικών κατασκευών (Δομικά Υλικά) και 
τη χρήση σήματος “CE” Ο όρος «Δομικά 
Υλικά» περιλαμβάνει τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται για να ενσωματωθούν 
σε δομικά έργα εν γένει, που καλύπτουν 
τόσο τα κτήρια όσο και τα έργα πολιτικού 
μηχανικού. Με βάση αυτήν την Οδηγία, 
εκδίδονται Ευρωπαϊκά Πρότυπα με σκοπό 
τη συμμόρφωση, ως προς τις καθοριζό-
μενες από αυτά απαιτήσεις, των εκάστοτε 
ομάδων ή μεμονωμένων προϊόντων.

Γενικές απαιτήσεις για τη σήμανση CE:
1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια
2. Πυρασφάλεια
3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
4. Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης
5. Προστασία κατά του θορύβου
6. Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση 
της θερμότητας
7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων 
(νέα απαίτηση)

Για πολλά δομικά υλικά (όπως π.χ. 
διπλοί πολλαπλοί μονωτικοί υαλοπί-
νακες, ρολά, γκαραζόπορτες και άλλα) 
υπάρχουν τα αντίστοιχα Εναρμονισμένα 
Πρότυπα (ΕΝ), και οι προθεσμίες τους 
για να σημανθούν με CE έχουν λήξει προ 
πολλού. Στην Ελλάδα όμως, δυστυχώς, 
υπάρχει μια αδράνεια σε αυτό το θέμα 
(όπως και σε πολλά άλλα), που συντη-
ρείται από την έλλειψη πληροφόρησης 

και οργάνωσης.
Έτσι, η σήμανση “CE” υποδηλώνει ότι 

το προϊόν πληροί αυτές τις συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και αποτελεί για τις εταιρίες 
απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτρα-
πεί η χρήση των προϊόντων αυτών στην 
ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς προσαρμογή ή 
επανέλεγχο των προϊόντων τους.

Ανάλογα με το είδος της κατασκευής 
και με βάση τις κλιματικές συνθήκες (π.χ. 
θερμοκρασία) πρέπει να επιλέγονται και 
να τοποθετούνται τα κατάλληλα δομικά 
υλικά. 

Γι’ αυτό, να απευθυνθείς σε εξειδικευ-
μένο μηχανικό και όχι σε απλό τεχνίτη.

Ανάλογα με το είδος της κατασκευ-
ής πρέπει να γίνεται και η κατάλληλη 
επιλογή δομικών υλικών, και αυτό προ-
ϋποθέτει καλή γνώση των ιδιοτήτων και 
της συμπεριφοράς τους, καθώς και του 
περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται η 
κατασκευή. Ειδικότερα, πρέπει να λαμβά-
νονται υπ’ όψιν οι εξωτερικοί παράγοντες 
που επιδρούν στην κατασκευή, ο τρόπος 
συμπεριφοράς των δομικών υλικών 
στις εξωτερικές επιδράσεις, οικονομικοί 
παράγοντες, όπως το κόστος των υλικών 
σε συνάρτηση με την αποτελεσματικό-
τητα τους, το κόστος συντήρησής τους, 
η φιλικότητα προς το περιβάλλον, που 
περιλαμβάνει τις ενεργειακές ιδιότητες 
τους, και κατ’ επέκταση το κόστος που 
επιβαρύνει τον χρήστη ως ένοικο της 
εκάστοτε κατασκευής. 

Παράγοντες που επιδρούν 
στα δομικά υλικά 
- Οι κλιματολογικές συνθήκες
- Η υγρασία
- Η θερμοκρασία
- Ο άνεμος
- Το νερό 
- Η έκθεση σε ειδικές συνθήκες, οξέα, 
άλατα, χημικές ουσίες 
- Η ύπαρξη βλάστησης

Φυσικά, αυτά δεν είναι υποχρέωση των 
ιδιοκτητών να τα γνωρίζουν, αλλά των 
μηχανικών που μελετούν και υλοποιούν 
την ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου. 
Οι μηχανικοί, μάλιστα, είναι κι εκείνοι που 
θα πρέπει να επιλέξουν τα κατάλληλα 
υλικά για τη συγκράτηση της θερμότητας, 
τη θερμομόνωση, τη θερμοχωρητικότητα, 
την ηχομόνωση, την αντισεισμικότητα, 
την πυροπροστασία, τον περιορισμό της 
ακτινοβολίας κ.ά., ανάλογα με τις προ-
διαγραφές του κτηρίου, έτσι ώστε να 
επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικο-
νόμηση ενέργειας. Η πραγματική ευθύνη 
των χρηστών στην προκειμένη περίπτωση 
είναι να απευθύνονται σε εξειδικευμένους 
μηχανικούς ενεργειακούς συμβούλους και 
όχι σε τεχνίτες και πωλητές προϊόντων.

Εσύ τι υλικά διαλέγεις για το σπίτι 
σου;

Το δικό σου σπίτι πόση ενέργεια 
καταναλώνει λόγω των παλιών δομι-
κών υλικών;

πηγή: 4green,gr

Κάνε το σπίτι σου να καίει ... μηδέν!



#95 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
για το 
Περιβάλλον 40 /  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

T ο ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ καταφέρεται ενάντια 
στην απόφαση της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων να γίνο-

νται αποκλειστικά μέσω τραπεζών οι 
πληρωμές προς το Δημόσιο, ορίζοντας 
ταυτόχρονα και τραπεζική προμήθεια, 
και χαρακτηρίζει την απόφαση «ρατσι-
στική επίθεση». Ολόκληρο το κείμενο 
έχει ως εξής:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: 
Η ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 
που δεν είναι τραπεζικό όργανο, με τις 
νέες προμήθειες που καθορίζει υπέρ των 
τραπεζών τιμωρεί και στοχοποιεί μερίδα 
φορολογούμενων με ωμό εκβιαστικό 
τρόπο που δεν ξανάγινε ποτέ στη χώρα. 
Ξεχωρίζει ρατσιστικά καταδικάζοντας 
παραδειγματικά τους πολίτες που δεν 
γνωρίζουν ή δεν το επιθυμούν να χρη-
σιμοποιούν τα ΑΤΜ και το e-banking για 
δικούς τους λόγους ή θρησκευτικούς ή 
ιδεολογικούς λόγους, δηλαδή ως επί το 
πλείστον ηλικιακά από 50 μέχρι 69. 

Δεν τους δίνει εναλλακτική δυνατότητα, 
εξαφανίζει το δικαίωμα της επιλογής (το 
σημαντικότερο κεκτημένο του πολίτη-
καταναλωτή), επειδή κατάργησαν τα 
ταμεία στις ΔΟΥ και επέβαλαν σε καιρό 
δημοκρατίας με την μέθοδο του «απο-
φασίζομεν και διατάσσομεν» μόνο μέσω 
των τραπεζών πληρωμές για το Δημόσιο.

Οι λόγοι που αναφέρει για τις προ-
μήθειες η ΑΑΔΕ δεν τεκμηριώνονται με 
κανένα τρόπο, είναι μια Ρατσιστική Παρά-
νομη και Αντισυνταγματική διάταξη, που 
προσκρούει στον νόμο 4285/2014 επειδή 
δημόσια υποκινεί βία και μίσος, όπως 

αναφέρονται αναλυτικά οι παράμετροι 
στο άρθρο 4, εις βάρος της ελευθερίας 
επιλογής του τρόπου πληρωμής, της 
θρησκευτικής ελευθερίας, της ιδεολογικής 
ελευθερίας των πολιτών, αλλά και αντι-
βαίνοντας έτσι και στις θεσμοθετημένες 
αρχές του καταναλωτικού κινήματος, το 
δικαίωμα επιλογής. 

Επισημαίνουμε ότι το Σύνταγμα της 
Ελλάδας στα άρθρα 4 και 5 ορίζει: «Οι 
Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», 
«οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις» και «όλοι 
όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια 
απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία 
της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας 
τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, 
γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών 
πεποιθήσεων».

Με βάση αυτά, η ΑΑΔΕ ενεργεί παρά-
νομα, εκβιαστικά και καταχρηστικά από 
την εξουσία που της δίνεται, ενισχύει τις 
καθόλα «ιδιωτικές» και μοναδικές τρά-
πεζες, για να ορίσει νέες προμήθειες με 
ποσά υπεράνω (σχεδόν 10πλάσια) από όσα 
θα πλήρωνε αυτή για τις ίδιες παροχές. 
Η δήθεν εξοικονόμηση 10 εκατομμυρίων 
ευρώ είναι πλασματικό νούμερο, αφού και 
μετά από έρευνα του ΙΝΚΑ, από τα 19 
εκατομμύρια ετησίως τα 10 εκατομμύρια 
αντιστοιχούν στο 53% των φορολογούμε-
νων, υπερβολικό νούμερο, ότι στήνονται 
στην ουρά των γκισέ περισσότεροι από 
τους μισούς για τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις.

Τα αυθαίρετα διατάγματα, όπως της 
ΑΑΔΕ, τα συναντάμε μονάχα στα ολοκλη-
ρωτικά καθεστώτα, εκεί όπου η κρατική 

βία είναι υπεράνω της ανθρώπινης αξι-
οπρέπειας, εκεί όπου εκμηδενίζουν την 
ανθρώπινη νοημοσύνη και την καθοδηγούν 
με προπαγάνδα.

Η ΑΑΔΕ ξεχνά ότι για πληρωμές σε 
τρίτους στην ίδια τράπεζα δεν λαμβάνεται 
προμήθεια, μπορεί να προσαρμόσει κατάλ-
ληλα την υποδομή της για να γλυτώσει 
όχι 10 αλλά το σύνολο των 19 εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Προτίμησε να ξεχωρίσουν να 
χρεώνουν μια μερίδα φορολογούμενων 
πολιτών ποσά που φτάνουν το 1,5 ευρώ 
για κάθε συναλλαγή τους. 

Το επόμενο στάδιο της ΑΑΔΕ μπο-
ρούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να 
είναι κυριολεκτικά το «μαστίγωμα με 
αλατισμένο μαστίγιο» σε όσους δεν χρη-
σιμοποιούν τραπεζικές κάρτες για να 
ικανοποιήσουν τη γνωστή αρρωστημένη 
εμμονή, για την ηλεκτρονικοποίηση των 
συναλλαγών, δηλαδή τη χρηματοφοβία, 
με το εντελώς αβάσιμο επιχείρημα ότι 
έτσι, με τον έλεγχο-τρομοκρατία κατά 
των απλών φιλήσυχων πολιτών δήθεν 
θα καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή 
και την τρομοκρατία. 

Για αυτό το τελευταίο τους απαντά-
με ότι οι λίστες Λαγκάρντ, τα Panama 
papers, τα σκάνδαλα και ο χρηματισμός 
των τελευταίων δεκαετιών δεν έγιναν με 
μετρητά αλλά με τη χρήση του τραπεζι-
κού συστήματος (και πάντα θα γίνονται, 
η δε τρομοκρατία δεν σταματάει από το 
αποτέλεσμα αλλά από την αιτία), και σε 
offshore φορολογικούς παραδείσους 
που τα κυβερνητικά όργανα προσπάθη-
σαν να νομιμοποιήσουν για τα πολιτικά 
πρόσωπα, δηλαδή να συγκαλύψουν τα 
παράνομα έσοδα μαύρου-αφορολόγητου 
χρήματος, ακόμη και σήμερα, που δήθεν 
καταπολεμούν την φοροδιαφυγή.

Το ΙΝΚΑ κατά των τραπεζικών προμηθειών

Το Κέντρο Προστασίας Κατα-
ναλωτών εφιστά την προσοχή των 
καταναλωτών στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις που αφορούν τα υπερ-
χρεωμένα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα 
αναφέρει:

Μετά την τροποποίηση του Ν. 
3869/2010 περί Ρύθμισης Οφειλών Υπερ-
χρεωμένων Φυσικών Προσώπων, με τον 
Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152/20.11.2015) 
ορίζεται ότι: Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2018 ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει 
στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και 
σχέδιο διευθέτησης οφειλών, ζητώντας 
να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια 
κατοικία του, εφόσον, στο πρόσωπο 
του οφειλέτη, πληρούνται σωρευτικά 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όσοι, 
λοιπόν, μέχρι τις 31/12/2018 αιτηθούν 
την υπαγωγή τους στον παραπάνω νόμο 
μπορούν να ζητήσουν την προστασία 
της κύριας κατοικίας τους, υπό τον όρο 

ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του 
νόμου. 

Μέχρι σήμερα, καμία επίσημη πλη-
ροφόρηση δεν έχει περιέλθει σε γνώση 
του ΚΕΠΚΑ (Κέντρου Προστασίας Κατα-
ναλωτών) ότι ο παραπάνω νόμος έχει 
τροποποιηθεί ως προς την προθεσμία 
της 31ης Δεκεμβρίου 2017. Επιπρό-
σθετα, το ΚΕΠΚΑ επισημαίνει ότι σε 
κανένα σημείο του νόμου αυτού, όπως 
μέχρι σήμερα ισχύει,  δεν προβλέπεται 
ότι αυτός θα πάψει, γενικά, να ισχύει 
μετά τις 31/12/2018. Η συγκεκριμένη 
προθεσμία υφίσταται μόνο για το αίτημα 
προστασίας της κύριας κατοικίας. 

Η προστασία της κύριας κατοικίας 
είναι μια από τις βασικότερες διατάξεις 
του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά 
πρόσωπα, η οποία σαφώς και επιτακτι-
κά θα πρέπει να διατηρηθεί και μετά 
τις 31/12/2018. Ο νόμος 3869/2010 
αποτελεί σημαντικό θεσμό-μηχανισμό 

δικαστικής προστασίας για το σύνολο 
των υπερχρεωμένων συμπολιτών μας, 
ο οποίος είναι απαραίτητος, στην εποχή 
της δεινής οικονομικής κρίσης, τόσο για 
αυτούς που διαθέτουν κύρια κατοικία 
όσο και για αυτούς που δεν διαθέτουν 
αλλά δυστυχώς έχουν πρόβλημα υπερ-
χρέωσης. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό 
από όλους ότι πολλές φορές, ακόμη και 
ο πλειστηριασμός ενός ακινήτου, ιδίως 
λόγω της δραματικής πτώσης των τιμών 
των ακινήτων, δεν αποφέρει τίμημα το 
οποίο επαρκεί για την αποπληρωμή του 
συνόλου των χρεών ενός οφειλέτη, με 
αποτέλεσμα αυτός να συνεχίζει να οφεί-
λει, και σε κάθε περίπτωση οι πιστωτές 
έχουν και άλλα μέσα για την είσπραξη 
των οφειλομένων, όπως καταθέσεις 
λογαριασμών σε τράπεζες κ.λπ. 

Με βάση τα ως άνω, το ΚΕΠΚΑ ενη-
μερώνει τους πολίτες ότι η δυνατότητα 
προστασίας της κύριας κατοικίας, με 

βάση τον νόμο αυτό όπως μέχρι σήμερα 
ισχύει, παρέχεται μέχρι τις 31/12/2018.

Το ΚΕΠΚΑ καλεί όλους τους εμπλεκο-
μένους να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη 
προσοχή τα ζητήματα που άπτονται της 
υπερχρέωσης των πολιτών, γιατί η σωστή 
πληροφόρηση είναι το πρώτο βήμα 
προκειμένου να δώσουμε σε αυτούς 
τους συμπολίτες μας τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία τη δύσκολη 
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.

Το ΚΕΠΚΑ ζητάει από την Πολιτεία 
να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια 
προκειμένου, έγκαιρα και άμεσα, να 
υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για 
την επέκταση της δυνατότητας  προ-
στασίας της κύριας κατοικίας και μετά 
τις 31/12/2018. Το ΚΕΠΚΑ δηλώνει ότι 
οποιαδήποτε σκέψη για κατάργηση της 
δυνατότητας αυτής θα μας βρει κάθετα 
αντίθετους, γιατί βλάπτει τα συμφέροντα 
των καταναλωτών. 

Τι συμβαίνει με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;
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Για δεύτερο συνεχόμενο χειμώνα, οι ελλη-
νικές αρχές εγκλωβίζουν χιλιάδες άντρες, 
γυναίκες και παιδιά στα ελληνικά νησιά και 
τους αφήνουν στο χείλος ανθρωπιστικής κρί-
σης προειδοποιούν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. 
Ως απάντηση σε αυτή την κρίση, οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα κλιμακώνουν την επείγουσα 
ανθρωπιστική παρέμβασή τους και καλούν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ελληνικές αρχές να 
ανοίξουν τα νησιά και να μεταφέρουν αμέσως 
τους ανθρώπους στην ηπειρωτική χώρα.

Εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλει 
η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, η οποία καθηλώνει 
τους πρόσφυγες  στο νησί, ο καταυλισμός 
της Μόριας στη Λέσβο είναι υπερπλήρης σε 
επικίνδυνο βαθμό. Αυτή τη στιγμή, περισ-
σότεροι από 7.000 άνθρωποι ζουν σε έναν 
καταυλισμό δυναμικότητας 2.300 ατόμων, 
ενώ κατά μέσο όρο 70 άνθρωποι φτάνουν 
καθημερινά στη Λέσβο από την Τουρκία, 
στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά. 
Δεν υπάρχουν αρκετά λουτρά και τουαλέτες 
στον καταυλισμό, η πρόσβαση σε νερό είναι 
δύσκολη και ολόκληρες οικογένειες κοιμούνται 
σε μικρές καλοκαιρινές σκηνές δύο ατόμων, 
που δεν προστατεύουν από τη βροχή και το 
κρύο. Στη Σάμο, 1.500 άνθρωποι ζουν σε 
έναν καταυλισμό που έχει σχεδιαστεί για 700, 

με αποτέλεσμα εκατοντάδες πρόσφυγες να 
κοιμούνται σε μικρές σκηνές χωρίς θέρμανση 
και με κακές συνθήκες υγιεινής.

Αυτές οι άθλιες συνθήκες αποτελούν σοβαρή 
απειλή για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων: 
ήδη πέρυσι, 5 άνθρωποι πέθαναν στη Μόρια 
εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούσαν 
στον καταυλισμό. Η κατάσταση είναι ιδιαίτε-
ρα επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά, τα οποία 
δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν σε τέτοιες 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, αυτή 
η αφόρητη κατάσταση αυξάνει τις εντάσεις 
και την απόγνωση μεταξύ των ανθρώπων που 
διαμένουν στον καταυλισμό, ενώ οι κάτοικοι 
και οι τοπικές αρχές των νησιών διαμαρτύ-
ρονται δικαιολογημένα ότι τα νησιά τους 
μετατρέπονται σε φυλακές.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν ξεκινήσει 
τη λειτουργία μιας κινητής μονάδας έξω από 
τον καταυλισμό της Μόριας για παιδιά κάτω 
των 16 ετών και εγκύους, με την οποία παρέ-
χεται βασική φροντίδα υγείας και πρόληψη 
της πνευμονίας, της υποθερμίας και άλλων 
καταστάσεων που συνδέονται με το κρύο στα 
πιο ευάλωτα άτομα. Ακόμη, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα διαπραγματεύονται με τις ελληνικές 
αρχές για να βελτιώσουν τις συνθήκες ύδρευ-
σης και αποχέτευσης στη Λέσβο και τη Σάμο.

Οι γιατροί χωρίς σύνορα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίπλα στους πρόσφυγες

Π ερισσότεροι από 2.300 ασυνό-
δευτοι ανήλικοι ζουν στη χώρα 
μας σε επισφαλείς συνθήκες, σε 

κρατητήρια, καταυλισμούς, ακόμα και 
στο δρόμο, λόγω έλλειψης θέσεων σε 
κατάλληλες δομές φιλοξενίας. Αρκετοί 
από αυτούς είναι έφηβοι.

Το 2017 ήταν η πιο κρίσιμη χρονιά για 
τη διαβίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων 
στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, η ΜΕΤΑ-
δραση, μετά το πρόγραμμα αναδοχής που 
ξεκίνησε το 2016, προχωράει σε μια ακόμη 
πρωτοπόρο δράση: την «Υποστηριζόμενη-
ημιαυτόνομη διαβίωση για ασυνόδευτους 
ανήλικους» ηλικίας 16-18.

«Με δεδομένη την επείγουσα κατάστα-
ση, είναι απολύτως αναγκαία η εξεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων και η αξιοποίηση 
της τεχνογνωσίας και εμπειρίας άλλων 
χωρών της Ε.Ε.», αναφέρει η πρόεδρος 
της ΜΕΤΑδρασης Λώρα Παππά. «Τα παιδιά 
αυτά, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, 
έχουν αναγκαστεί να ωριμάσουν πριν την 
ώρα τους, έχουν μάθει να συντηρούν και 
να φροντίζουν, όχι μόνον τον εαυτό τους, 
αλλά αρκετές φορές και τα μικρότερα 
αδέλφια τους, κοντινούς συγγενείς ή 
συνομήλικους φίλους τους». Εκτός από 
την κάλυψη της ανάγκης για στέγαση, η 
καινοτόμος αυτή δράση, εστιάζοντας στην 
αξιοποίηση και ενίσχυση των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων που έχουν αποκτήσει οι 

ασυνόδευτοι έφηβοι, στοχεύει στην ομαλή 
μετάβαση στην ενηλικίωση και την ένταξή 
τους στην ελληνική κοινωνία.

«Συνεργαστήκαμε με θεσμικούς φορείς 
και οργανώσεις άλλων χωρών, μελετήσαμε 
τα διαφορετικά μοντέλα που εφαρμόζονται 
στην Ευρώπη, εδώ και δεκαετίες, τις καλές 
και κακές πρακτικές, το ελληνικό νομοθε-
τικό πλαίσιο και πιστεύουμε ότι φτιάξαμε 
ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον για 
τους ασυνόδευτους ανήλικους», εξηγεί 

η υπεύθυνη της δράσης Κλαίρη Παυλάκη.
Ο Σάμι* είναι το πρώτο παιδί που 

εντάχθηκε στη δράση. Ήρθε μόνος του στη 
χώρα μας, πριν από περίπου ένα χρόνο, 
αναζητώντας καταφύγιο και ασφάλεια, 
αφήνοντας πίσω συγκρούσεις, βία και 
την απώλεια δικών του ανθρώπων. Η 
ΜΕΤΑδραση στηρίζει τον Σάμι από τις 
πρώτες ημέρες του στην Ελλάδα, μέσω 
του Δικτύου Επιτροπείας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων και της δομής φιλοξενίας στη 

Χίο. Χάρη στην πρωτοβουλία αυτή, ο Σάμι 
πλέον κατοικεί σε διαμέρισμα στην Αθήνα, 
έχει το δικό του δωμάτιο, πηγαίνει στο 
σχολείο και αισθάνεται πιο σίγουρος να 
ονειρευτεί και να υλοποιήσει τα πρώτα 
του σχέδια.

Η Δέσποινα, το μέλος του Δικτύου 
Επιτροπείας της ΜΕΤΑδρασης που έχει 
αναλάβει την στήριξή του, αναφέρει: «Ο 
Σάμι είναι ένας φιλομαθής και συγκροτη-
μένος έφηβος. Από την πρώτη στιγμή, με 
εντυπωσίασε η ευγένειά του και το γεγονός 
ότι πάντα χαμογελά, παρά τις δυσκολίες 
που έχει αναγκαστεί να αντιμετωπίσει 
από μικρή ηλικία. Είναι πολύ χαρούμενος 
που έχει τώρα τον δικό του χώρο και θα 
μπορεί να μελετά τα μαθήματά του. Το 
όνειρό του είναι να τελειώσει το σχολείο, 
κάτι που στερήθηκε στην πατρίδα του και 
καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες γι’ αυτό. 
Είναι συγκινητικό το ότι το σχολείο του τον 
αγκάλιασε από την πρώτη μέρα, μάλιστα 
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κάνει 
προσπάθειες να συγκεντρώσει τα χρήματα 
που θα χρειαστούν για να καλυφθούν τα 
δίδακτρά του». 

Η δράση υλοποιείται με την στήριξη 
της UNICEF, τη σημαντική συμβολή των 
Εισαγγελέων Ανηλίκων και Πρωτοδικών 
και του Δικτύου Επιτροπείας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης, καθώς και 
με τη συνεργασία του ΕΚΚΑ.

Δράση για τους απροστάτευτους  
ανηλίκους από την ΜΕΤΑδράση
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Ο ι προτάσεις, που έχουν ήδη 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τον Μάρτιο[1], 

περιλαμβάνουν υψηλότερους στό-
χους ανακύκλωσης για τα στερεά 
αστικά απόβλητα, στόχους για την 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίη-
ση των αστικών στερεών αποβλήτων 
και συσκευασιών, καλύτερη χωριστή 
συλλογή όλων των διαφόρων ροών 
αποβλήτων -  συμπεριλαμβανομένων 
των βιοαποβλήτων, κανόνες - σε 
επίπεδο ΕΕ- για την ευθύνη του 
παραγωγού, καθώς και στόχους 
Πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 
έως το 2030.

Η έρευνα δείχνει ότι η φιλόδοξη 
μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου 
της ΕΕ για τα απόβλητα υφίσταται 
«επίθεση» από αρκετές χώρες. Εάν 
επικρατήσει μια οπισθοδρομική θέση 
στις διαπραγματεύσεις, τα σχέδια 
για επιτάχυνση της μετάβασης στην 
Κυκλική Οικονομία τα επόμενα χρό-
νια, πιθανότατα θα σταματήσουν.

Πρόσφατες διαρροές της τρέχου-
σας κοινής θέσης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου δείχνουν ότι οι ουραγοί 
κερδίζουν, παρά τους υψηλότερους 
οριοθετημένους στόχους ορισμένων 
κρατών μελών σε τομείς όπως η 
ανακύκλωση, η αυξημένη ευθύνη του 
παραγωγού και η χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων[2].

Επίσης διακυβεύεται η δημι-
ουργία πάνω από 800.000 θέσεων 
εργασίας, εκ των οποίων τουλάχι-
στον η 1 στις 10 προέρχεται από 
την επαναχρησιμοποίηση. Το ίδιο 

συμβαίνει και για την εξοικονόμηση 
72 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως 
σε όλη την Ευρώπη. Οι χώρες της 
ΕΕ θα χάσουν επίσης την ευκαιρία 
να αποφύγουν περισσότερους από 
420 εκατομμύρια τόνους ισοδύνα-
μου CO2, που αντιστοιχούν με την 
μείωση κατά 40% της κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Οι χώρες που αντιτίθενται στις 
περισσότερες προτάσεις συμπεριλαμ-
βάνουν τη Δανία και τη Φινλανδία, 
οι οποίες συχνά θεωρούνται ηγέτες 
στην πολιτική αποβλήτων παρά τον 
τεράστιο όγκο των αποβλήτων που 
παράγουν. Άλλες χώρες που αντιτίθε-
νται τη θέσπιση υψηλότερων στόχων 
είναι η Ουγγαρία, η Λιθουανία και 
η Λετονία.

Χώρες όπως η Τσεχία, η Ιταλία, η 
Σουηδία, η Πορτογαλία, το Λουξεμ-
βούργο και η Σλοβακία έχουν θέσει 
το 65% ως στόχο ανακύκλωσης.

Ωστόσο, αναμένεται να αντι-
ταχθούν σε σχέδια υποχρεωτικής 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποί-
ηση, όπως στην οριοθέτηση στόχου 
επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών 
σε ποσοστό 10%, καθώς και η την 
οριοθέτηση στόχων πρόληψης των 
αποβλήτων – που αποτελούν κορυ-
φαίες προτεραιότητες στην Κυκλική 
Οικονομία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, 
η Πολωνία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία 
και η Κροατία δεν έχουν μέχρι στιγ-
μής την πρόθεση να κοινοποιήσουν 
τις θέσεις τους, επισημαίνοντας ένα 
μακροχρόνιο πρόβλημα διαφάνειας 

στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των 
κρατών μελών, καθώς και μεταξύ 
των κρατών μελών και των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ. Έτσι δημιουργούνται 
φραγμοί μεταξύ των πολιτών της ΕΕ 
και των εθνικών κυβερνήσεών τους, 
σε αντίθεση με την προοδευτική και 
διάφανη στάση που υιοθέτησε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από την άλλη πλευρά, οι νότιες 
χώρες, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην ολοκληρωμένη διαχείριση των 
αποβλήτων, όπως η Ελλάδα, η Ρουμα-
νία και η Ισπανία, ζητούν μεγαλύτερη 
στήριξη για την ανακύκλωση, την 
πρόληψη των αποβλήτων, την προ-
ετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
και την καλύτερη χωριστή συλλογή.

Και οι δύο Ελληνικές ΜΚΟ μέσα σ 
αυτές και το ΠΑΚΟΕ, καλωσορίζουν 
τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που 
υποστηρίζει τα υψηλότερα ποσοστά 
ανακύκλωσης, τους για πρώτη προ-
τεινόμενους στόχους πρόληψης και 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποί-
ηση, τη χωριστή συλλογή των βιοα-
ποβλήτων και τους προτεινόμενους 
κανόνες για την βελτιστοποίηση των 
πολιτικών της διευρυμένης ευθύνης 
του παραγωγού. Ωστόσο, οι δύο 
Ελληνικές ΜΚΟ αναμένουν αυτή 
η θετική διάθεση να συνοδευτεί το 
συντομότερο δυνατό  με πολλαπλές 
δράσεις εφαρμογής και υλοποίησης 
στην Ελλάδα.

Άλλες χώρες που υποστηρίζουν 
τις προτεινόμενες θέσεις είναι η 
Γαλλία, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες.

Προτεραιότητα μας  
η Κυκλική Οικονομία!

Καταγγελία πολίτη  
και δολοφονική αδιαφορία  
της Κυβέρνησης

Ο κ. Οικονομόπουλος καταγγέλλει την ρύπανση 
αιθάλης εκπεμπόμενης από δύο φουγάρα κοντά 
στο ποταμό Ασωπό με την πινακίδα NYFAN.

Το εργοστάσιο αυτό που αποκαλύφτηκε ότι 
είναι το ΠΡΟΚΟΣ ΑΕ, που ασχολείται με πλαστικά, 
ρυπαίνει όλη την ημέρα (24 ώρες ) και τεράστια 
έκταση. Το τραγικό και εγκληματικό της όλης υπό-
θεσης είναι ότι ο πολίτης έκανε την ίδια καταγγελία 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
Αριθμό πρωτοκόλλου 3606 στις 16/12/2013. Το 
Κράτος αποφάσισε να κάνει τον έλεγχο δύο χρόνια 
αργότερα με πόρισμα ότι όλα «βαίνουν καλώς» 
παρόλο που δεν μπορείς να αναπνεύσεις στην 
γύρω περιοχή σύμφωνα με τον κ. Οικονομόπουλο. 

Η απάντηση του Υπουργείου και συγκεκριμένα 
του αρμόδιου κ. Σωτηρόπουλο και της κα. Κοτίνη 
ήταν ότι έχει άδεια από το γραφείο Βιομηχανικής 
νομαρχίας Θηβών  για λειτουργία με καύσιμο ύλη 
ΒΙΟΜΑΖΑ η οποία ΔΕΝ ρυπαίνει.

Λυπάμαι κύριοι αλλά δεν μπορώ να καταλάβω 
αν η κατάσταση είναι για «γέλια» ή για κλάματα και 
αν έχει περισσότερο σημασία για σας η βιομηχανία 
ή αν μπορούν οι πολίτες σας να ανασάνουν.   

Το ΠΑΚΟΕ ερευνά την 
ατμόσφαιρα στην Αθήνα

Το ΠΑΚΟΕ σε  συνεργασία με το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης θα συλλέξει πρωτογενή 
δεδομένα από μετρήσεις πεδίων για τα αιωρούμενα 
σωματίδια PM10, PM2.5 και Ολικά PM καθώς και 
μετρήσεις συγκεντρώσεων ΝΟΧ για δύο συνεχό-
μενους μήνες.

Στόχος να μοντελοποιήσει την διασπορά τους για 
την υφιστάμενη κατάσταση και για την κατάσταση 
μείωσης των εκπομπών κατά 30%.

Οι μετρήσεις για την εκπόνηση και συλλογή 
πρωτογενών δεδομένων για τα αιωρούμενα σωμα-
τίδια θα γίνει σε κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ο 
συνολικός προυπολογιμσός υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου του έργου ορίζεται στο ποσό των 8,400 
ευρώ. Η κατανομή των δαπανών θα γίνει από τον 
Ε.Υ βάσει των αναγκών του ερευνητικού έργου 
και όπως αυτός κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη.

Τα περίπτερα του ΠΑΚΟΕ
Το ΠΑΚΟΕ με στόχο την ενημέρωση, την δημι-

ουργία αλλά και την εκπαίδευση δημιούργησε 
περίπτερα στη Πλατεία Κλαυθμώνος και πολίτες 
της Αθήνας παρακολούθησαν μαθήματα για τις 
χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των νερών 
που πραγματοποιεί το ΠΑΚΟΕ στα πιστοποιημένα 
εργαστήρια του για την ρύπανση των θαλασσών 
των ποταμών και των εμφιαλωμένων νερών και 
των υγρών αποβλήτων. Επίσης για τους μικρούς 
φίλους της γης γίνεται παρουσίαση φύτευσης 
φυτών αλλά και ενημέρωση για την παροχή πρώτων 
βοηθειών σε πνιγμό ή σε τσίμπημα.

Επίσης στα περίπτερα του ΠΑΚΟΕ μαθαίνεις για 
το φυσικό αέριο και την ενέργεια καθώς και για τις 
ανακυκλώσιμες πηγές αλλά και πληροφόρηση για 
τα ναρκωτικά από ειδικούς επιστήμονες.
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«Σ ούπερ τροφές» ή «υπερ-τρό-
φιμα»  θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι είναι τροφές που 

μας παρέχουν πληθώρα αντιοξειδωτικών 
ουσιών, μετάλλων, βιταμινών ή θρεπτι-
κών συστατικών που είναι ευεργετικά 
για την υγεία μας. Για παράδειγμα τα 
μούρα και η κολοκύθα.

• Μούρα (φράουλες, μύρτιλλα, βατό-
μουρα, κράνα, σμέουρα): Τα μούρα ή 
τα berries ανήκουν στα φρούτα και 
είναι αρκετά διαδεδομένα στην Ελλά-
δα (φράουλες, μύρτιλλα, βατόμουρα, 
κράνα, σμέουρα). Τα κατατάσσουμε στις 
«σούπερ τροφές» διότι είναι πλούσια σε 
αντιοξειδωτικές ουσίες (ανθοκυανίνες, 
φλαβονοειδή, φυτοχημικές ουσίες, 
λουτεΐνη), βιταμίνη C, κάλιο, φυτικές 
ίνες! Επομένως, ασκούν αντιγηραντική 
και αντικαρκινική δράση, δρουν προ-
στατευτικά έναντι των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων, συμβάλλουν στην καλύτερη 
λειτουργία του ουροποιητικού, του 
ανοσοποιητικού και του γαστρεντερικού 
συστήματος! 

• Σπόροι κολοκύθας: Οι περισσό-
τεροι καταναλώνουν την κολοκύθα και 
αγνοούν πλήρως την κατανάλωση των 
σπόρων που περιέχει! Τους σπόρους της 
κολοκύθας, αφού τους αφαιρέσουμε 
για να καταναλώσουμε την κολοκύθα, 
δεν τους πετάμε γιατί μπορούμε να 
τους αποξηράνουμε μόνοι μας και να 
τους χρησιμοποιήσουμε. Οι σπόροι 
είναι εξίσου θρεπτικοί με τη σάρκα 
της κολοκύθας! Συγκεκριμένα, είναι 
πλούσιοι σε πρωτεΐνη, φυτικά λιπαρά 
οξέα, φυτοστερόλες, βιταμίνη Α (αντιο-
ξειδωτική), μαγνήσιο! Οι φυτοστερόλες 
που περιέχει βοηθούν στη μείωση της 

χοληστερόλης αλλά και προστατεύουν 
έναντι του καρκίνου του προστάτη! Η 
βιταμίνη Α προάγει την υγεία των ματιών, 
την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και 
την καλύτερη εμφάνιση της επιδερμίδας! 
Ενώ το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για 
υγιή οστά και δόντια! 

«Καθαρά» απόβλητα 

Απόβλητα τόσο «καθαρά», που ξανα-
πέφτουν στο χωράφι … Το έργο Emigrate, 
έχει στόχο τη βιολογική αποδόμηση 
μυκητοκτόνων από τα συσκευαστήρια 
εσπεριδοειδών & μηλοειδών. Έτσι παρά-
γονται έως και 100% «καθαρά» υγρά 
απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν ξανά στην άρδευση 
των παρακείμενων οπωρώνων. Μια 
«συγκεκριμένη βακτηριακή κοινότητα 
έχει τη δυνατότητα να διασπά το μυκη-
τοκτόνο Θιαπενταζόλ σε διάστημα 2-3 
ημερών, ενώ, εάν αυτό καταλήξει στο 
περιβάλλον μέσα από τα απόβλητα, 
αποδημείται το 50% σε διάστημα ενός 
χρόνου». Τα απόβλητα θα προσδίδουν 
μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
των συσκευαστηρίων φρούτων, «που 
τα κάνει πιο ανταγωνιστικά από οικο-
νομικής άποψης, καθώς, σήμερα, για να 
απαλλαγούν από τα απόβλητα, καλούν 
ειδικές εταιρείες μεταφοράς με μεγάλο 
κόστος.

Εκμετάλλευση  
των κτηνοτρόφων

Το πρόβειο γάλα έχει πέσει στα 0,85€ 
και κάτω το κιλό, το γίδινο λιγότερο από 
0,55€. Οι πιο πολλοί κτηνοτρόφοι δίνουν 

το γάλα δίχως δέσμευση για τιμή. Σε 
πολλούς κτηνοτρόφους χρωστάνε τα 
περσινά. Ο έμποροι παίρνουν από τον 
παραγωγό το αρνί 4-4,50€ το κιλό ή 
και λιγότερο. Οι ζωοτροφές πανάκριβες. 
Η φοροληστεία στο έπακρο.

Φύτευση ακάλυπτου 

Πρόστιμο 250€ σε όσους δεν έχουν 
φυτεμένο τον ακάλυπτο χώρο του οικο-
πέδου κατά τα 2/3. Είναι πολεοδομική 
παράβαση. Είναι φανερό ότι, με την 
ανοχή της πολεοδομίας τα τελευταία 
30 χρόνια, ο νόμος καταστρατηγείται 
και ελάχιστη φύτευση γίνεται στους 
ακάλυπτους χώρους κυρίως των πολυ-
κατοικιών, που έχουν μετατραπεί σε 
χώρους εναπόθεσης άχρηστων πραγ-
μάτων ή στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ. 
Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και 
στις πρασιές, που είναι υποχρεωτικοί 
ακάλυπτοι χώροι στο μπροστινό μέρος 
των οικοδομών, οι οποίοι όμως έχουν 
τσιμεντοστρωθεί και έχουν μετατραπεί 
σε χώρους επέκτασης εμπορικών δρα-
στηριοτήτων, π.χ. τραπεζοκαθισμάτων 
καφέ και εστιατορίων ή σε παρκινγκ 
αυτοκινήτων. Αυτές οι αυθαίρετες εγκα-
ταστάσεις και χρήσεις των ακαλύπτων 
χώρων έχουν οδηγήσει στην  υποβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 
στην αύξηση της θερμοκρασίας  του 
μικροκλίματος των αστικών περιοχών 
κατά τους θερινούς μήνες.

Όλα αυτά είναι στοιχεία που μας 
δίνουν την αίσθηση ενός άλλου 
πλανήτη. Όμως εδώ και χρόνια το 
ΠΑΚΟΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ τα βροντοφω-
νάζει.

Προσεχείς 
Ανακατατάξεις στις 
εταιρείες αλλαντικών

Ρυπαίνεις, μολύνεις, έχεις υποβαθ-
μίσει την περιοχή που λειτουργείς στο 
Ρέθυμνο και εσύ ακάθεκτη δηλώνεις 
απροκάλυπτα κέρδη 10 εκατομμυρίων 
ευρώ για το 2012.

Επενδύσεις για την αποτροπή της 
ρύπανσης θα κάνεις ποτέ σαν εταιρεία; 
Το ΠΑΚΟΕ εδώ είναι περιμένει.

Με το ζητούμενο να υπάρξει ισχυρός 
αντίπαλος απέναντι στη CRETA FARMS 
τα επιτελεία ΝΙΚΑΣ και ΥΦΑΝΤΗΣ  βρί-
σκονται σε πυρετώδης διαβουλεύσεις. 
Οι συγκυρίες φαίνεται να ευνοούν τις 
αμοιβαίες υποχωρήσεις καθώς οι δύο 
εταιρίες τον τελευταίο καιρό λόγω δια-
τροφικού σκανδάλου, οπού εντοπίστηκε 
κρέας αλόγου στα προϊόντα τους έχουν 
πλήξει τη φήμη τους. 

Μια πιθανή συνεργασία θεωρητικά 
θα έλυνε τα οικονομικά θέματα της 
ΝΙΚΑΣ και θα τοποθετούσε την Υφα-
ντής σε άλλη κατηγορία. Στην ουσία 
εξετάζουν ένα παλιότερο σχέδιο που 
είχε «ναυαγήσει» στο παρελθόν λόγω 
ασυνεννοησίας μετόχου της Νίκας και 
του CEO της Υφαντής.

Ενημερωτική ημερίδα 
από το Εθνικό  
Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 
Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ενέργεια 
στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας προσκαλεί 
σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η 
Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020» για 
την παρουσίαση των νέων προκηρύξεων 
του προγράμματος 2018-2020. Η εκδή-
λωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
15 Ιανουαρίου 2018, στην Αθήνα, στο 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέα-
τρο Λ. Ζέρβας (Βασ. Κωνσταντίνου 48, 
Αθήνα). Η εκδήλωση υποστηρίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και 
εγγραφές οι οποίες είναι απαραίτητες 
εώς τις 10 Ιανουαρίου επισκεφτείτε το 
site (www.ekt.gr).

Νοθευμένο  
το βούτυρο Milba

Ύστερα από αεριοχρωματική εξέταση 
των λιπαρών οξέων και των στερολών 
του βουτύρου φάνηκε το έστω και 
μικρό ποσοστό νοθείας που ανέρχεται 
στο 18%. Η επί δεκαετίας επιχείρηση 
του κυρίου Μπατάλα Βασίλη συνεχι-
στεί απ τον συγχωρεμένο πατέρα του 
Γιάννη βάζοντας τον καλά « χωμένο» 
και καλλυμένο από χημικούς.

Η καθημερινότητα σε λίγες γραμμές
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Κατανομή ποσού  
σε νησιωτικούς Δήμους  
για αφαλάτωση

O υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, 
ενέκρινε τη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 
2.350.000,00 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση 
των Νομών Αττικής, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, 
Κεφαλληνίας και Χίου για την κάλυψη δαπανών 
λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος. Με 
χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ που τηρείται 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων «Κεντρικοί 
Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», το ως άνω ποσό 
αποδίδεται στους δικαιούχους Δήμους ως εξής:
• Αγκιστρίου Αττικής 116.343,81€
• Μεγίστης Δωδεκανήσου 29.835,03€
• Νισύρου Δωδεκανήσου 71.485,35€
• Σύμης Δωδεκανήσου 122.274,87€
• Χάλκης Δωδεκανήσου 52.020,88€
• Ιθάκης Κεφαλληνίας 61.968,39€
• Θήρας Κυκλάδων 161.739,90€
• Μήλου Κυκλάδων 115.250,94€
• Μυκόνου Κυκλάδων 246.979,66€
• Πάρου Κυκλάδων 174.820,15€
• Σίφνου Κυκλάδων 108.393,81€
• Σύρου – Ερμούπολης Κυκλάδων 404.720,52€
• Τήνου Κυκλάδων 107.562,41€
• Φολεγάνδρου Κυκλάδων 50.596,83€
• Οινουσσών Χίου 49.328,15€
• Χίου Χίου 476.679,29€ 

Η αυτάρκεια στην κάλυψη των αναγκών σε νερό, 
είναι σημαντική για τους νησιωτικούς δήμους που 
αναζητούν ίσες ευκαιρίες στην αυτονομία και την 
ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας. Η λειτουργία 
των μονάδων αφαλάτωσης για την υδροδότηση 
των άνυδρων νησιών μας έρχεται να υποστηρίξει 
αυτό τον σκοπό, με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις 
για την ζωή των κατοίκων.

Εκτεταμένη ρύπανση  
από λύματα στο Πρασονήσι

Τη λήψη μέτρων αστυνόμευσης για την απομά-
κρυνση τροχόσπιτων από την παραλία του Πρασο-
νησίου ζήτησε αρμοδίως η Κτηματική υπηρεσία του 
Δημοσίου μετά από έκθεση «βόμβα» της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. Όπως έγρα-
ψε η «ΟΙΚΟνομία», το μαγευτικό τοπίο της Ρόδου 
για ακόμα μια χρονιά καταστράφηκε και κινδυνεύει 
να μετατραπεί σε χωματερή από το εργοστάσιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και από 
τους θαμώνες που ζουν σε τροχόσπιτα εκεί και δεν 
σέβονται το περιβάλλον. Μετά από αναφορά του 
προέδρου της τοπικής κοινότητας κ. Νίκου Ζαννετάκη, 
που προκάλεσε την εισαγγελική παρέμβαση, επενέβη 
και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Το θέαμα ήταν χει-
ρότερο απ ότι το περίμεναν καθώς είχαν σταθμευθεί 
σε διπλή σειρά και εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης τα 
τροχόσπιτα με την πλειοψηφία των επισκεπτών να 
είναι αλλοδαποί. Πέραν των τροχόσπιτων υπήρχαν 
σε παράνομο σημείο σκηνές  και σε καμία απ τις 
δύο περιπτώσεις δεν υπήρχαν υποδομές για την 
εξυπηρέτηση τους δημιουργώντας ακόμα μια πηγή 
ρύπανσης και θαλάσσιο αλλά και χερσαίο περιβάλλον.

Φανταστείτε λοιπόν την υποβάθμιση που δέχεται 
κάθε χρόνο αυτή η περιοχή περιβαλλοντικά παρόλο 
που έχει ενταχθεί στο δίκτυο «natura 2000» και 
παρόλο που είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Ας ελπίσουμε 
να ήταν η τελευταία φορά που καταστράφηκε και 
να υπάρξει συμμόρφωση.  

Στη διαδρομή από την Αράχοβα προς το χιονοδρομικό 
κέντρο υπάρχει ένα σημείο που δε φαίνεται με το μάτι 
αλλά είναι ίσως ένα από τα πιο ξεχωριστά της περιοχής. 
Σε υψόμετρο 1260 μέτρων στη θέση Επτάστομο υπάρχει 
ένας παγετώνας που συγκλονίζει.

Το σπηλαιοβάραθρο του Παρνασσού δεν καταλαβαίνει 
από εποχές και οι θερμοκρασίες του, είτε είναι χειμώνας 
είτε καλοκαίρι, δεν ξεπερνούν ποτέ τους 0 βαθμούς 
κελσίου. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνει να κρατήσει 
διαρκώς τον παγετώνα στη βάση του βαράθρου.

Η είσοδος στο σπήλαιο δεν είναι καθόλου εύκολη 
υπόθεση και πραγματοποιείται μόνο από άτομα που έχουν 
εκπαιδευτεί επαρκώς αλλά και σπηλαιολόγους. Παρόλα 
αυτά οι φωτογραφίες από το Επτάστομο προδίδουν 
μία μοναδική ομορφιά με σταλακτίτες και σταλαγμίτες, 
καταρράκτες αλλά και λίμνη.

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της επίσκεψης στο 
βάραθρο είναι ένας ήχος που ακούγεται ανά διαστήματα 

και μοιάζει με την «ανάσα της σπηλιάς». Τον φαντασμα-
γορικό αυτό θόρυβο προκαλεί ο αέρας που εισέρχεται 
στο βάραθρο από τα 7 στόμιά του που βάφτισαν και 
όλο το εκπληκτικό αυτό φυσικό σημείο.

Ο Παρνασσός και η κρυμμένη ομορφιά του

Μέτσοβο:

Ο Παράδεισος στη Γη
Π ολλές είναι οι πόλεις της 

Ηπείρου που διεκδικούν τον 
τίτλο του πιο παραμυθένιου 

οικισμού, αναμφίβολα όμως αυτός 
ο τίτλος ανήκει στο Μέτσοβο. Μια 
ορεινή πολιτεία με χρώματα που 
αιχμαλωτίζουν τον επισκέπτη και 
με εικόνες που μένουν αξέχαστες. 
Χτισμένο ακριβώς στο σημείο όπου 
χωρίζεται η Βόρεια Πίνδος από τη 
Νότια και σε υψόμετρο 1200 μ, ένα 
εντυπωσιακό τοπίο γεμάτο πράσινο 
σας καλωσορίζει στο Μέτσοβο. Απο-
τελεί τόπο καταγωγής ορισμένων 
από τους σημαντικότερους Εθνικούς 
Ευεργέτες και για αυτό τον λόγο 
φημίζεται για την μεγάλη πνευματική 
του ανάπτυξη.

Σε υψόμετρο 1790 μέτρων στη 
θέση «Γκιουζέλ Τεπέ» βρίσκεται το 
χιονοδρομικό κέντρο του Μετσόβου 
που απέχει μόλις 7 χιλιόμετρα από 
το χωριό. Πίστες και αναβατήρες σε 
ένα κατάλευκο τοπίο θα σας κάνουν 
να θέλετε να ζήσετε την απόλυτη 
έκρηξη αδρεναλίνης είτε επιλέξετε 
για την κατάβασή σας snowboard 
είτε πέδιλα του σκι. 

Για όσους δεν επιλέξουν να κατέ-
βουν την πλαγιά είναι αξιοθαύμαστη 
η κατάλευκη θέα που προσφέρει η 
χιονισμένη Πνδος. Κατά την παραμονή 
σας στο Μέτσοβο αξίζει τον κόπο να 
επισκεφτείτε τον Αβερώφειο Κήπο 
που διαθέτει όλα τα είδη δέντρων 
της Πίνδου ενώ αφήστε τον δρόμο 
να σας οδηγήσει και στην Πινακοθήκη 
Αβέρωφ όπου θα θαυμάσετε έργα 
τέχνης Ελλήνων καλλιτεχνών του 
19ου και του 20ου αιώνα. Τέλος 
μη χάσετε την ευκαιρία να μπείτε 
στο Αρχοντικό Τοσίτσα, εκεί που 
πια στεγάζεται το Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης του Μετσόβου, ένα από τα 
ωραιότερα της Ελλάδας.

Μπορεί το Μέτσοβο να δημι-
ουργήθηκε σαν χωριό βοσκών και 
κτηνοτρόφων, όμως οι κάτοικοί του 
διακρίθηκαν και σε άλλα επαγγέλμα-
τα. Το κορυφαίο προϊόν της περιοχής 
είναι βεβαίως τα τυριά, τα οποία 
πωλούνται σε όλα τα μαγαζιά και 
αποτελούν πλέον το δημοφιλέστερο 
πόλο έλξης. Διασημότερο όλων είναι 

το νοστιμότατο καπνιστό μετσοβόνε 
ενώ ακολουθούν η ημίσκληρη μετσο-
βέλλα, η γραβιέρα ,το γιδίσιο τύπου 
σεβρ και η παρμεζάνα την οποία οι 
Ιταλοί θεωρούν κορυφαία.

Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία  
τώρα που χειμώνιασε για μια εκδρομή 
με το έτερον ήμισυ να σας μείνει 
αξέχαστη.
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Σ την σχετική νομοθεσία προβλέπονται 
οι διαδικασίες για την ενημέρωση 
των ιδιοκτητών των ανασφάλιστων 

οχημάτων σχετικά με την επιβολή των 
προστίμων.

Συγκεκριμένα:
• Οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων 

οχημάτων θα ενημερώνονται με επι-
στολή, η οποιά θα αποστέλλεται, είτε με 
e-mail, είτε ταχυδρομικά, είτε μέσω του 
TaxisNet, από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ.ΗΛΕ.Δ.), ότι 
πρέπει να ασφαλίσουν το όχημά τους. Δεν 
υποχρεούνται ωστόσο να ασφαλιστούν 
οι ιδιοκτήτες των οχημάτων για τα οποία 
έχουν κατατεθεί πινακίδες.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ασφάλιση είναι να καταβληθεί πρώτα το 
ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου.

• Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των 
ανασφάλιστων οχημάτων δεν προβούν 
στην καταβολή του ηλεκτρονικού παραβό-
λου και την ασφάλισή τους, η Δ.ΗΛΕ.Δ θα 
αποστέλλει τα στοιχεία τους στην αρμόδια 
Αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής 
τους, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις, 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 παράγραφος 4 
και 12 του Π.Δ. 237/1986. Προβλέπεται 
πρόστιμο για ανασφάλιστα δίκυκλα, για 
επιβατικά αυτοκίνητα και για φορτηγά. 
Παράλληλα με το τσουχτερό πρόστιμο, 

οι οδηγοί, ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων 
οχημάτων δεν πρόκειται να αποφύγουν την 
αφαίρεση πινακίδων, άδειας κυκλοφορίας 
και διπλώματος για 6 μήνες.

• Σε περίπτωση που ένα ανασφά-
λιστο όχημα προκαλέσει ζημιά σε άλλο 
ασφαλισμένο όχημα, τότε ο νόμος προ-
βλέπει αφαίρεση πινακίδων για 2 χρόνια, 
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, ποινικές 

κυρώσεις και τα παραπάνω χρηματικά 
πρόστιμα.

Για την επιστροφή των πινακίδων 
και της άδειας κυκλοφορίας χρειάζε-
ται η προσκόμιση του Ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου. Για να επιστραφεί η άδεια 
ικανότητάς οδηγού πριν την χρονική 
διάρκεια που ορίζεται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, χρειάζεται:

• να πληρωθεί το αντίστοιχο διοικη-
τικό πρόστιμο.

• η προσκόμιση του Ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου.

 Με τις παραπάνω νομοθετικές προβλέ-
ψεις, αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά 
το φαινόμενο των ανασφάλιστων οχημά-
των, μιας και τα πρόστιμα που θα κληθούν 
να πληρώσουν οι ανασφάλιστοι οδηγοί 
θα ξεπερνούν κατά πολύ το χρηματικό 
ποσό μιας ασφάλισης αυτοκινήτου, ενώ 
παράλληλα θα υποστούν διοικητικές και 
ποινικές κυρώσεις.

Τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα ΙΧ 
έχουν πλέον διαμορφωθεί στις εξής τιμές:

-100 ευρώ για δίκυκλα έως 250 κυβικά 
εκατοστά,

-150 ευρώ για δίκυκλα κυβισμού άνω 
των 250 κυβικών,

-200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 
κυβικά και

-250 ευρώ για τα μεγαλύτερου κυβι-
σμού οχήματα

Για τα εγκαταλελειμμένα ΙΧ και δίκυ-
κλα, οι πινακίδες των οποίων δεν έχουν 
κατατεθεί, εκτιμάται ότι θα υπάρξει ειδική 
ρύθμιση η οποία θα προβλέπει την κατά-
θεση εκ μέρους του ιδιοκτήτη υπεύθυνης 
δήλωσης καταστροφής και οριστικής δια-
γραφής τους από τα αρχεία, με ένα μικρό 
παράβολο, πιθανότατα ύψους 20 ευρώ.

Ανασφάλιστα οχήματα  
και ποινικές διώξεις που ξεκίνησαν

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων 
Διαμεσολαβητών προ-
σκλήθηκε και συμμετείχε 

την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στην 
ακρόαση φορέων που πραγμα-
τοποιήθηκε από τις διαρκείς επι-
τροπές της Βουλής στην αίθουσα 
της ολομέλειας με θέμα την 
κατάθεση προτάσεων για το 
συζητούμενο πολυνομοσχέδιο, 
εκπροσωπώντας τους Έλληνες 
διαμεσολαβητές.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Δια-
μεσολαβητών αναφερόμενος 
στην αναμόρφωση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης υποστήριξε 
την πάγια θέση των Ελλήνων 
Διαμεσολαβητών για τη χρησιμό-
τητα υποχρεωτικής προσπάθειας 
επίλυσης με διαμεσολάβηση πριν 
από την προσφυγή στα δικαστή-
ρια. Είχε επίσης την ευκαιρία 
να ενημερώσει το Σώμα για τις 
ανυπόστατες αναφορές περί 
ιδιωτικοποίησης της δικαιοσύνης, 
τονίζοντας πως στις αίθουσες της  
διαμεσολάβησης δεν υπάρχει 
ούτε έδρα, ούτε δικαστής, ούτε 
ακροατήριο, ούτε εκδίδονται 

αποφάσεις. Τόνισε πως η υπο-
χρεωτική διαμεσολάβηση είναι η 
μεγάλη ευκαιρία για τους πολίτες 
να επιλύσουν χιλιάδες διαφορές 
με τρόπο πολύ γρήγορο και πολύ 
οικονομικό και πως ο νόμος 
αποτελεί μια μεγάλη τομή που 
περιλαμβάνει τους διαμεσο-
λαβητές, τους δικηγόρους, τη 

δικαιοσύνη και κυρίως την ίδια 
την κοινωνία.    

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων 
Διαμεσολαβητών αναφέρθηκε 
στον νόμο 3898/2010 για τη 
διαμεσολάβηση τονίζοντας πως 
απέτυχε να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις εφαρμογής της 
διαμεσολάβησης στην πράξη 

και πως είναι ώρα να αλλάξει, 
σημειώνοντας πως η εποχή της  
ανακύκλωσης εκδηλώσεων και 
γιορτών απέτυχε πλήρως και πως 
φωνές που προτείνουν οτιδήποτε 
λιγότερο από την υποχρεωτικό-
τητα κινούνται στην κατεύθυνση 
«στηρίζουμε τη διαμεσολάβηση, 
αρκεί να μη λειτουργεί» . Κάλεσε 
μάλιστα όσους αντιδρούν, να 
δικαιολογήσουν γιατί είναι κακό 
να προσφέρουμε στους πολίτες 
μια διαδικασία στην οποία μέσα 
σε λίγες μέρες και με χαμηλό 
κόστος μπορούν να λύσουν τη 
διαφορά τους υπογράφοντας 
πρακτικό συμφωνίας που μπορεί 
μάλιστα να αποκτήσει την ισχύ 
δικαστικής απόφασης.   

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων 
Διαμεσολαβητών ενημέρωσε 
το Σώμα και μέσω γραπτού 
υπομνήματος για την ανάγκη 
διατήρησης των ποινών ώστε 
να μην παρακάμπτεται η υπο-
χρεωτική παρουσία των μερών 
στη διαδικασία ενώ ανέφερε 
πως η προτεινόμενη αμοιβή είναι 
εξαιρετικά προσιτή αν ληφθεί 

υπόψη το έργο των διαμεσολα-
βητών και η υψηλή πιθανότητα 
επίλυσης της διαφοράς, αναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά πως όσο 
μικρότερη είναι η αμοιβή τόσο 
υψηλότερος είναι ο κίνδυνος 
να συμβάλλει σε μια ιδιότυπη 
«εμπορία» του Πρακτικού Απο-
τυχίας της διαδικασίας. Τέλος, 
ζήτησε την κατάργηση της διάτα-
ξης που αποκλείει όσους έχουν 
διατελέσει δικαστές από το να 
ασκήσουν το επάγγελμα του 
διαμεσολαβητή, θεωρώντας πως 
η παρουσία τους θα ενισχύσει 
το κύρος της διαμεσολάβησης.  

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Δια-
μεσολαβητών, προώθησε σχετικό 
υπόμνημα των προτάσεών του 
στα κόμματα της Βουλής και 
τους βουλευτές και εξέφρασε 
την αισιοδοξία του πως τελικά οι 
δικηγόροι, που είναι στο κέντρο 
της νέας διαδικασίας με ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο, με αίσθημα 
ευθύνης θα στηρίξουν τον νέο 
νόμο και θα συμβάλλουν με τη 
γνώση και την εμπειρία τους 
στην επιτυχία του νέου θεσμού.  

Προτάσεις των Διαμεσολαβητών στην Βουλή
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Α γανάκτηση και οργή του κ. Θεο-
δωρόπουλου ενός πολίτη που ζει 
και μάχεται για τη προστασία του 

νόμου και των αδύναμων και καταγγέλλει 
την τοποθέτηση των κάδων σκουπιδιών 
αλλά και τη παλαιότητά τους στα Νότια 
προάστια και κυρίως σε Ελληνικό και 
Αργυρούπολη.

Έτσι βλέποντας τις καταγγελίες του 
τη μια μετά την άλλη και την τοποθέτηση 
τους στο αρχείο της μιας μετά της άλλης 
αποφασίσαμε να μοιραστούμε το Νόμο 
μαζί σας για να υπάρξει μια συλλογική 
αντίδραση. 

Βέβαια το βασικότερο πράγμα που 
είναι για γέλια είναι ότι στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει ένας κοινός Κανονισμός Καθα-
ριότητας Δήμου για όλα τα θέματα αλλά 
κάθε Δήμος έχει τον δικό του κανονισμό.

Με βάση τα νέα δεδομένα που δημι-
ουργούνται (νέες οικοδομές ανάγκη 
τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης κ.λ.π.) 
η χωροθέτηση μπορεί να επανεξετάζεται 
με βάση πάντα τον κανονισμού όπου 
μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:

«Κάθε οικοδομή οφείλει να διαθέ-
τει χώρο για την τοποθέτηση κάδου 
μηχανικής αποκομιδής σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο ώστε να είναι προ-
σβάσιμη η μεταφορά του από και προς 
το απορριμματοφόρο.

Για οικοδομές με συνολική δόμηση 
μέχρι 500 τ.μ.  ο χώρος πρέπει να υπο-
δέχεται κάδο 250 λίτρων. Για οικοδομές 
από 500 – 1.500 τ.μ. να δέχεται κάδο 
1.100 λίτρων  από 1.500 – 3.000 τ.μ. να 
δέχεται 2 κάδους των 1.100 λίτρων και 
αναλογικά θα ισχύσει το ίδιο ανά 1.500 
τ.μ. επί πλέον δόμησης. Για τις νέες οικο-
δομές ο σχεδιασμός του χώρου αυτού 
θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για 
την έκδοση οικοδομικής άδειας.
 • Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει 
δύο κτίρια τότε τοποθετείται ακριβώς 

στη μεσοτοιχία των δύο κτιρίων. Όταν 
όμως υπάρχουν είσοδοι ή βιτρίνες κατα-
στημάτων και υπάρχει μικρό πεζοδρόμιο 
τότε η τοποθέτηση γίνεται στην είσοδο 
της οικοδομής με τα περισσότερα δια-
μερίσματα.
• Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει 
περισσότερα των δύο κτιρίων τότε τοπο-
θετείται μπροστά στην είσοδο του κτιρίου 
με το μεγαλύτερο αριθμό κατοικιών. 
Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη 
και το είδος των καταστημάτων της 
περιοχής ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος (τρόφιμα εστιατόρια κρεοπωλεία 
κλπ.) που παράγουν μεγάλες ποσότητες 
σκουπιδιών.  
Στην περίπτωση αυτή ο κάδος τοποθε-
τείται στην είσοδο της οικοδομής κοντά 
στα καταστήματα αυτά. Στα super market 

ο κάδος τοποθετείται στην πρόσοψη 
του καταστήματος σε συνεννόηση με 
τη διεύθυνση.
• Όταν ένα πεζόδρομος απαιτεί μέχρι 
4 κάδους αυτοί τοποθετούνται στην 
αρχή και το τέλος του πεζόδρομου. Αν 
ο απαιτούμενος αριθμός των κάδων 
είναι μεγαλύτερος από 4 τότε οι κάδοι 
τοποθετούνται μπροστά στην είσοδο των 
πολυκατοικιών του πεζόδρομου.
• Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφωνία 
ως προς τη θέση τοποθέτησης του κάδου 
σε ένα δρόμο (οδό) προτείνεται η εκ 
περιτροπής τοποθέτησή του ανά μήνα σε 
θέσεις (σημεία) που θα ορίσει η υπηρεσία 
καθαριότητας του Δήμου.

Δεν τοποθετούνται κάδοι αποκομιδής:
• Σε γωνίες δρόμων
• Σε σηματοδότες
• Σε διαβάσεις πεζών

• Σε ράμπες ατόμων με ειδικές ανάγκες
• Σε στάσεις λεωφορείων
• Σε ράμπες ασθενοφόρων
• Μπροστά σε εκκλησίες
• Σε πυροσβεστικούς κρουνούς
• Σε εισόδους παιδικών σταθμών και 
σχολείων
• Σε χώρους όπου ενδέχεται να δημιουρ-
γήσουν προβλήματα ασφαλείας

Η δημοτική αρχή μπορεί να αλλοι-
ώσει την απόσταση μεταξύ των κάδων 
ή να διορθώσει τη θέση της για λόγους 
ασφαλείας ή λειτουργικότητας.

Επί αμφισβήτησης θέσης κάδου μπο-
ρεί να αλλάξει με τη σύμφωνη γνώμη 
όλων των ενδιαφερομένων εφόσον δεν 
ενοχλεί και δεν διαταράσσει τη σωστή 
λειτουργία της μηχανικής αποκομιδής 
(συχνές στάσεις  απορριμματοφόρων 
κυκλοφοριακά προβλήματα).

Καταγγελεία πολίτη

Τραγικές και επικίνδυνες καταστάσεις  
σε Ελληνικό - Αργυρούπολη 

Αυτόματες ηλεκτρονικές κατασχέσεις 
τραπεζικών καταθέσεων όσων χρω-
στούν πάνω από 70.000 ευρώ έχει 
ξεκινήσει η εφορία καθώς όριζε το 
τρίτο Μνημόνιο.
Σύμφωνα με την απόφαση η διαδικασία 
θα ολοκληρώνεται σε τρία στάδια:
1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης της ΓΓΔΕ δημιουργεί 
ηλεκτρονική λίστα στην οποία αποτυ-
πώνονται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές άνω των 70,000 ευρώ και 
την αποστέλλει μαζικά σε όλες τις 
τράπεζες.
2. Οι τράπεζες διασταυρώνονουν τα 
στοιχεία των πελατών τους και μέσα 
σε δύο ημέρες επιστρέφουν τη λίστα 

στη ΔΗΛΕΔ έχοντας δεσμεύσει ήδη τα 
ποσά των καταθέσεων των πελατών 
τους. Το μέτρο της δέσμευσης παρέχει 
το δικαίωμα στη φορολογική Διοίκηση 
να ικανοποιεί κατά προτεραιότητα 
έναντι μεταγενέστερων της δέσμευσης 
αποκτηθέντων δικαιωμάτων τρίτων, τις 
απαιτήσεις της από τις δεσμευθείσες 
χρηματικές απαιτήσεις με επίσπευση 
των προβλεπόμενων διαδικασιών 
αναγκαστικής εκτέλεσης.
3. Η ΔΗΛΕΔ δημιουργεί ηλεκτρονική 
κατάσταση στην ίδια μέρα με τα στοι-
χεία τψν φορολογούμενων  οι οποίοι 
έχουν ταυτόχρονα μεγάλες οφειλές 

και καταθέσεις με βάση τις απαντήσεις 
των τραπεζών στο ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα Taxis στο 
οποίο έχουν πρόσβαση τα τμήματα 
κάθε μηχανισμού της ΓΓΔΕ με αρμο-
διότητα είσπραξης, ώστε η δέσμευση 
να μετουσιωθεί σε κατάσχεση.
Προσέξτε όμως τώρα… με τα στοιχεία 
οφειλετών του Δημοσίου με συνολική 
βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από 
εβδομήντα χιλιάδες ευρώ ( 70.000) 
ανά Α.Φ.Μ στην οποία προστίθενται 
οι αναλογούντες τόκοι, πρόστιμα, 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 
και λοιπές επιβαρύνσεις αυτης.

Τότε γιατί κύριοι της Κυβέρνησης « 
βάζετε χέρι» στο ΠΑΚΟΕ που είναι κάτω 
των εβδομήντα χιλιάδων (70.000);
Για το παραπάνω άρθρο έγινε δέσμευση 
που παρέχει το δικαίωμα στη Φορο-
λογική διοίκηση να ικανοποιεί κατά 
προτεραιότητα έναντι μεταγενέστερων 
της δέσμευσης αποκτηθέντων δικαιω-
μάτων τρίτων, τις απαιτήσεις της από 
τις δεσμευθείσες χρηματικές απαιτήσεις 
με επίσπευση των προβλεπόμενων 
διαδικασιών.
Έγινε δέσμευση γιατί το συνολικό ποσό 
έχει ανέλθει ήδη στις 76.164,96 με 
ημερομηνία προσδιορισμού 17/2/2015 
οπότε σήμερα θα έχει φτάσει παρα-
πάνω.

Ηλεκτρονικές κατασχέσεις χωρίς όρια
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Η Χοληστερόλη είναι ένα λιπίδιο 
που παράγεται στον οργανισμό 
μας, αλλά το προσλαμβάνουμε 

και από τη διατροφή. Ακριβέστερα το 
μεγαλύτερο ποσοστό της χοληστερόλης 
συντίθεται στο συκώτι μας / περίπου 
80%/ και το υπόλοιπο 20% προέρχεται 
από τη διατροφή.

Αυτός είναι και ο λόγος που κάποιες 
φορές δεν μειώνεται ακόμη και με την 
πιο αυστηρή δίαιτα και χρειαζόμαστε 
φάρμακα για τη ρύθμισή της.

Η χοληστερόλη στην πραγματικότητα 
είναι μια σημαντική ουσία για την καλή 
λειτουργία του οργανισμού μας. Χρησιμεύει 
για τη σύνθεση των κυτταρικών μεμβρα-
νών και ορισμένων ορμονών, καθώς και 
στην απορρόφηση λιποδιαλυτών ουσιών 
στο έντερο. Παράλληλα συμμετέχει και 
σε άλλες σημαντικές λειτουργίες του 
οργανισμού. Όσο πολύτιμη όμως είναι 
όταν βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, τόσο 
επιζήμια γίνεται όταν αυξηθεί, καθώς 
συνδέεται με την ανάπτυξη αθηρωμάτω-
σης των αρτηριών μας και ως εκ τούτου 
των αποφρακτικών αρτηριοπαθειών, με 
τις γνωστές του συνέπειες (έμφραγμα 
του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο, περιφερική αρτηριοπάθεια, 
εντερική ισχαιμία).

Η χοληστερόλη χωρίζεται σε 
δυο βασικές κατηγορίες. Την κακή 
(LDL) και την καλή (HDL). Υψηλά 
επίπεδα της LDL χοληστερόλης 
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφά-
νισης των αποφρακτικών 
αρτηριοπαθειών που προ-
αναφέρθηκαν.

Γι’ αυτό ο κύριος 
στόχος πρόληψης 
και θεραπείας των 
καρδιαγγειακών 
νοσημάτων είναι 
τα χαμηλά επίπεδα 
της LDL χοληστε-
ρόλης.

Η κακή (LDL) 
χοληστερόλη, είναι 
χρήσιμη για τον οργα-
νισμό, καθώς ένα μικρό 
ποσοστό της χρησιμοποιείται 
για τις ζωτικές μας λειτουργί-
ες. Όταν όμως α επίπεδα της LDL 
χοληστερόλης ξεπεράσουν ένα όριο τότε 
γίνεται επιζήμια, γιατί συγκεντρώνεται 
σε αυξημένες ποσότητες στο τοίχωμα 
των αγγείων, προκαλώντας αθηρωμά-
τωση – στένωση. Γνωστή σε όλους ως 
αθηροσκλήρωση. 

Τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδι-
κασίας είναι η εκδήλωση καρδιαγγειακών 
επεισοδίων με πιο χαρακτηριστικά το 
έμφραγμα του μυοκαρδίου και το εγκε-
φαλικό επεισόδιο.

Με απλά λόγια, το πρόβλημα δεν 
βρίσκεται σε αυτή καθαυτή την LDL 
χοληστερόλη, αλλά στην ποσότητά της. 
Επομένως η LDL χοληστερόλη αποτελεί 
τη βασική παράμετρο θεραπείας για τους 
ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία.

Η καλή (HDL) χοληστερόλη, αποτελεί 
τον εξισορροπητικό παράγοντα για την 
ποσότητα της βλαβερής LDL χοληστε-
ρόλης που συσσωρεύεται στις αρτηρίες, 
καθώς έχει την ιδιότητα να απομακρύνει 
την LDL χοληστερόλη από το τοίχωμα 
των αρτηριών και να την οδηγεί στο 
συκώτι από όπου και αποβάλλεται από 
τον οργανισμό.

 Συνεπώς, όσο σημαντικό είναι 
να διατηρούμε χαμηλά τα επίπεδα της 
LDL χοληστερόλης στον οργανισμό μας, 
εξίσου σημαντικό είναι να φροντίζουμε 
ώστε να είναι υψηλά τα επίπεδα της HDL 
χοληστερόλης. 

Πώς αντιμετωπίζεται
Βασική επιδίωξη είναι η μείωση της 

LDL χοληστερόλης με αλλαγή του τρό-
που ζωής, όπως ορίζουν οι Ελληνικοί και 
Διεθνείς επιστημονικοί φορείς:

• Διακοπή καπνίσματος
• Δίαιτα πτωχή σε λιπαρά:
α) τροφές που περιέχουν φυτικές 

στερόλες / στανόλες (π.χ. γάλα, γιαούρτι, 
μαργαρίνες μειώνουν την LDL χοληστε-
ρόλη 7-10%

β) τροφές που είναι πλούσιες σε 
φυτικές ίνες  / 5-15 g/ημέρα π.χ. χόρτα, 
φρούτα, λαχανικά.

γ) δίαιτα πτωχή σε χοληστερόλη 
(<200mg/ημέρα) και ζωικά λίπη (<7%των 
θερμίδων).

• Απώλεια βάρους (μείωση κατά 10% 

μέσα σε 6 μήνες)
• Σωματική άσκηση (για παράδειγμα 

γρήγορο βάδισμα 30΄-60΄/ημέρα)
Η LDL χοληστερόλη όμως, δεν μπορεί 

να μειωθεί στα επιθυμητά επίπεδα, πάντα, 
μόνο με τη διατροφή. 

Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται η 
κατάλληλα για τον καθένα φαρμακευτική 
αγωγή, πάντα βέβαια με τη συμβουλή του 
ειδικού ιατρού.

Εν κατακλείδι, καθώς η LDL χολη-
στερόλη αποτελεί βασικό στόχο για τη 

θεραπεία των ασθενών με υπερχο-
ληστερολαιμία, σημαντική εξέλιξη 

των τελευταίων ετών αποτε-
λούν οι χαμηλότερες τιμές 

που τίθενται ως στόχος 
για την κακή χολη-

στερόλη.
Σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Ευρω-

παϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και της 
Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, 
το όριο – στόχος της LDL χοληστερόλης, 
ειδικότερα για ασθενείς με καρδιαγγει-
ακό κίνδυνο, διαφέρει ανά κατηγορία 
ασθενούς.

Έτσι, για ασθενείς μετά από έμφραγμα 
μυοκαρδίου ασθενείς με διαβήτη ή χρόνια 
νεφρική νόσο, το όριο της LDL χολη-
στερόλης είναι 70mg/dl ή χαμηλότερο.

Για τους ασθενείς με δύο ή περισ-
σότερους παράγοντες κινδύνου – όπως 
κάπνισμα, υπέρταση, οικογενειακό ιστορικό 
ή ασθενείς μεγάλης ηλικίας – το όριο 
της LDL χοληστερόλης είναι 100mg/
dl ή χαμηλότερα και για τους ασθενείς 
μετρίου κινδύνου η LDL χοληστερόλη 
θα πρέπει να είναι κάτων από 115mg/dl

Φασουλάκης Μύρων
Αγγειοχειρούργος – Δ/ντής ΕΣΥ

ΓΝΩ «Η ΕΛΠΙΣ»
Πρόεδρος Συνδέσμου Κρητών 

Επιστημόνων, αντιπρόεδρος ΠΑΚΟΕ

Χοληστερόλη και αγγειοπάθεια
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Ψ υχοφάρμακα ! Μια λέξη που 
σίγουρα έχετε ξανακούσει ... !

“Κάθε 40 δευτερόλεπτα ένας 
άνθρωπος υπόκειται σε ακούσιο εγκλεισμό 
σε κάποιο  ψυχιατρικό ίδρυμα. Κάθε χρόνο 
δίνονται ηλεκτροσόκ σε 1 εκατομμύριο 
ανθρώπους. Και σήμερα συνταγογραφούνται 
ψυχοτρόπα φάρμακα σε 120 εκατομμύρια 
ανθρώπους διεθνώς, 20 εκατομμύρια από 
τους οποίους είναι παιδιά. Κάθε χρόνο η 
ψυχιατρική φαρμακοβιομηχανία συλλέγει 
330 δισεκατομμύρια δολάρια.” 

Τα πιο πάνω δεδομένα προέρχονται 
αυτούσια από την CCHR, την Επιτροπή 
Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
όπου ιδρύθηκε το 1969 με σκοπό τη δια-
σφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στη λέξη 
που ακούει στο όνομα ψυχοφάρμακα και 
όλα όσα συνυπάρχουν με αυτήν.

Πιστεύω ότι κανείς δε μπορεί να 
αμφισβητήσει ότι η παρακάτω αναλογία 
αποτελεί πλέον γεγονός στις μέρες μας : 

Αύξηση των ατόμων που χαρακτηρί-
ζονται με κάποια ψυχική διαταραχή, με 
αναλογική  αύξηση της χρήσης ψυχο-
φαρμάκων στην κοινωνία !

Λογική ή παράλογη 
αναλογία;

Με μια πρώτη ματιά, φαίνεται μια 
απολύτως λογική αναλογία καθώς αυξα-
νομένου του αριθμού των ασθενών, αυξά-
νεται και η χρήση των ψυχοφαρμάκων.

Πριν βιαστείτε όμως να βγάλετε κάποιο 
συμπέρασμα, ας δούμε και κάποια άλλα 
πράγματα: 

Σύμφωνα και πάλι με δεδομένα της 
CCHR, στο DSM (American Psychiatric’s 
Association’s Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders), το οποίο 
είναι το βασικό εγχειρίδιο της ψυχιατρικής, 
στο οποίο κατονομάζεται και περιγράφεται 
κάθε ψυχική διαταραχή που υπάρχει, ο 
αριθμός των διαταραχών όταν πρωτοεμ-
φανίστηκε το βιβλίο το 1952 ανερχόνταν 
στις 112 διαταραχές, ενώ στις μέρες μας, 
ο νέος αριθμός διαταραχών ανέρχεται 
στις 374 διαταραχές !!!

Και παρόλο που κάποιος μπορεί να 
υποστηρίξει ότι ζούμε σε μια πιεστική, 
γεμάτη προβλήματα και άγχος κοινωνία 
και παρά το ότι πιθανον να μας έχουν 
ενσταλάξει και πείσει ότι με βάση αυτό 
είναι λογικό και αναμενόμενο να αυξάνεται 
η χρήση των ψυχοφαρμάκων, υπάρχει μια 
ερώτηση, που τουλάχιστον στο δικό μου 
μυαλό, παραμένει μετέωρη ... 

“Πόσο αποτελεσματική είναι μια 
μέθοδος θεραπείας, η οποία όχι μόνο 
είναι ανίκανη να χειριστεί και να μει-
ώσει το ποσοστό των ασθενών της με 
τις θεραπείες της, αλλά έχει καταφέρει 
να προκαλέσει μια ραγδαία αύξηση 

του ποσοστού των ασθενών και των 
ασθενειών της, παρά την αύξηση των 
θεραπειών της, και παρά το γεγονός ότι 
ζούμε σε μια εποχή όπου η ιατρική και 
η τεχνολογία βρίσκονται στο καλύτερο 
και αποτελεσματικότερό τους σημείο; ”

Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά σε κάτι 
άλλο : 

Κρατάω στα χέρια μου το φύλλο 
οδηγιών του γνωστού ψυχιατρικού φαρ-
μάκου Xanax. 

Αν το έχετε στο σπίτι, σας προσκαλώ 
να το πάρετε στα χέρια σας για να διαπι-
στώσετε μόνοι σας αυτά που πρόκειται να 
γράψω. Αν έχετε κάποιο άλλο ψυχοφάρ-
μακο,  είμαι σίγουρη ότι αν διαβάσετε το 
φύλλο οδηγιών, θα βρείτε κάτι παρόμοιο.

Στην ενότητα 1 όπου περιγράφεται 
η χρήση του, αναγράφεται αυτολεξεί :“ 
Τα δισκία XANAX χρησιμοποιούνται για 
την αντιμετώπιση του άγχους, ιδίως του 
άγχους που συνοδεύεται από κατάθλιψη 
και της διαταραχής πανικού με ή χωρίς 
αγοραφοβία.” 

Στην ενότητα 4 του ίδιου φύλου οδη-
γιών κάτω από τον τίτλο:  Πολύ συχνές 
ανεπιθύμητες ενέργειες: μπορεί να επη-
ρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10 
ανθρώπους»,  αναγράφεται σαν πρώτη 
ανεπιθύμητη ενέργεια, η “Κατάθλιψη”  
και στο ίδιο τμήμα  αναγράφονται, σαν 
«συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες» οι λέξεις: 
“Σύγχυση, αποπροσανατολισμός, άγχος 
(αδυναμία για ύπνο ή διαταραγμένος ύπνος) 
, νευρικότητα” και πολλά άλλα. 

Και εδώ προκύπτει η δεύτερη ερώτηση : 
Πως είναι δυνατόν ένα φάρμακο 

που δίνεται για τη θεραπεία του άγχους 
και της κατάθλιψης,  να προκαλεί το 
ίδιο το φάρμακο άγχος και κατάθλιψη 
? Πώς η φαρμακευτική ουσία που δίνε-
ται για να επιδιορθώσει αυτό που πάει 
στραβά με το άτομο, προκαλεί η ίδια 
τα συμπτώματα τα οποία προορίζεται 
να θεραπεύσει , και όχι μόνο ? 

Ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα άλλο 
ψυχιατρικό φάρμακο που φέρει το όνομα 
“EFEXOR”.

Στην ενότητα 4.4 στο τμήμα για παιδιά 
και εφήβους κάτω των 18 ετών αναφέρει: 

“Δεν πρέπει να χορηγείται για την θερα-
πεία παιδιών και εφήβων κάτω των 18 ετών. 
Η εμφάνιση αυτοκτονικής συμπεριφοράς 
(απόπειρες αυτοκτονίας και σκέψεις αυτο-
κτονίας) , καθώς και η εμφάνιση εχθρικής 
συμπεριφοράς (κυρίως επιθετικότητα, 
εναντιωτική συμπεριφορά, θυμός) παρατη-
ρήθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα σε 
κλινικές δοκιμές με παιδιά και εφήβους 
που λάμβαναν αντικαταθλιπτικά σε 
σύγκριση με εκείνους που λάμβαναν 
εικονικό φάρμακο”.

[εικονικό φάρμακο είναι αυτό που δίνεται 
χωρίς καμία φαρμακευτική επίδραση και 
αξία για σκοπούς κλινικής δοκιμής]

Πώς οι ασθενείς που έπαιρναν το 
φάρμακο που θα τους θεράπευε είχαν 
χειρότερα συμπτώματα από αυτούς που 
δεν έπαιρναν κανένα φάρμακο;

Τελικά τί θεραπεύουν ιατρικώς 

τα ψυχοφάρμακα απ’ τη στιγμή που 
προκαλούν τα συμπτώματα για τα 
οποία χορηγούνται ή και χειρότερα;

Αυτή μάλλον θα παραμείνει μια ανα-
πάντητη ερώτηση προς το παρών, διότι 
δεν έχω ακούσει κανένα ιατρικό-εργα-
στηριακό τεστ που να αποδεικνύει την 
ουσία που δήθεν λείπει από το άτομο 
και προκαλεί “χημική ανισορροπία”, που 
όπως υποστηρίζεται είναι ο λόγος μιας 
ψυχική διαταραχής ! 

Δεν κατηγορώ όσους αναγκάστηκαν 
να κάνουν λήψη ψυχοφαρμάκων. Αντι-
λαμβάνομαι και κατανοώ ότι ο καθένας 
έψαχνε μια λύση στο πρόβλημά του. Και 
δεν αντιλέγω ότι κάποιες διαταραχές 
πιθανώς να χρήζουν κάποιου είδους 
ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας. 
Αλλά όταν η ίδια η ιατρική φροντίδα 
φέρει τα ανωτέρω αποτελέσματα, τότε 
δεν αποτελεί θεραπεία αλλά κατάντια ! 

Σας φαίνομαι πολύ σκληρή ? Πιθανόν. 
Αλλά θα σας ζητήσω να φανταστείτε την 
εξής σκηνή : Σε περίπου 50 χρόνια από 
τώρα, με στατιστική ακρίβεια σύμφωνα 
με τους ρυθμούς αύξησης των ψυχο-
φαρμάκων, οι γονείς σας, οι φίλοι σας, 
τα παιδιά σας, θα βρίσκονται όλοι κάτω 
από την λήψη ψυχοφαρμάκων. 

Εσύ; 

Μην το ψάχνεις περισσότερο! Η ανα-
λογία θα προσεγγίζει το 100% του πλη-
θυσμού. Άρα και εσύ. Με τί αιτιολογία ? 
Μην ανησυχείς γι’ αυτό. Είμαι σίγουρη 
ότι κάτι θα ταιριάζει και σε σένα, στις 
...τουλάχιστον 748 ψυχικές διαταραχές 
που θα έχουν ανακαλυφθεί μέχρι τότε !!!

Δεν έχω σκοπό να σας τρομάξω ή 
να ματαιοδοξώ. Αλλά η ψυχική και η 
πνευματική υγεία του ατόμου δεν είναι 
ρουλέτα που ρισκάρεις και αν κερδίσεις, 
κέρδισες ... Γιατί αν χάσεις, καμιά φορά 
δεν μπορείς να πάρεις πίσω αυτά που 
έχασες !

Την επόμενη φορά λοιπόν που κάποιος 
θα προτείνει σε εσάς ή σε κάποιον δικό 
σας τη λήψη ψυχοφαρμάκων, ρωτήστε 
αντί μόνο να απαντάτε, παρατηρήστε αντί 
απλώς να αποδέχεστε παθητικά, και αντί 
να αφήνετε απλώς να σας αξιολογούν, 
Αξιολογήστε εσείς οι ίδιοι ! 

Τα συμπεράσματα δικά σας και η 
απόφαση επίσης !

Παρασκευά A.
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών

Πηγές: 
•  cchr.org –  http://www.cchr.gr/about-us/what-

is-cchr.html  
•  psychcrime.org (Section Articles/Publications → 

Article: The unreliability of the APA's Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders)

•  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για το 
χρήστη του Ψυχιατρικού φαρμάκου XANAX

•  Φύλλο Οδηγιών του Ψυχιατρικού φαρμάκου 
EFEXOR

Ψυχοφάρμακα: η μόδα του 21ου αιώνα  
ή η κατάρα των εποχών;
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας, η πλειοψηφία των θανά-
των προκαλούνται από καρκίνους των 
πνευμόνων, του στήθους, του εντέρου, 
του στομάχου και του ήπατος.

Η παχυσαρκία, η κατάχρηση αλκοόλ 
και το κάπνισμα, αυξάνουν τον κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου. 

Τα συμπτώματα του καρκίνου μπο-
ρούν να ενεργοποιηθούν από φαινομενικά 
ακίνδυνα αντικείμενα που υπάρχουν στα 
περισσότερα σπίτια, όπως τα αρωματικά 
κεριά, τα προϊόντα καθαρισμού και οι 
κουρτίνες του μπάνιου.

Προσοχή στα παρακάτω πέντε προ-
ϊόντα που υπάρχουν στα περισσότερα 
σπίτια:
Αρωματικά κεριά και αποσμη-
τικά χώρου

Μπορεί να αναδίδουν ωραία μυρωδιά, 

αλλά τα φθηνά αποσμητικά χώρου και 
τα αρωματικά κεριά μπορούν να γίνουν 
επικίνδυνα. Τα αρωματικά κεριά απελευ-
θερώνουν καρκινογόνες χημικές ουσίες, 
καθώς καίγονται λόγω της παραφίνης 
που περιέχουν και η οποία παράγεται 
από απόβλητα πετρελαίου. Επιπλέον, 
τα φιτίλια των κεριών περιέχουν μόλυ-
βδο, που είναι επίσης καρκινογόνος. 
Αναζητήστε κεριά που φτιάχνονται από 
φυσικά υλικά.
Προϊόντα καθαρισμού

Κάποια καθαριστικά προϊόντα περι-
έχουν χημικές ουσίες που προκαλούν 
καρκίνο. Αρκετά σαπούνια περιέχουν 
φθαλικούς εστέρες, κάποια κρεμοσά-
πουνα τρικλοζάνη, ενώ τα καθαριστικά 

πολλαπλών χρήσεων συχνά περιέχουν 
τη χημική ουσία 2-βουτοξυαιθανόλη. 
Όλες οι παραπάνω χημικές ουσίες έχουν 
συνδεθεί με τον καρκίνο. Προσπαθείτε 
να χρησιμοποιείτε φυσικά καθαριστικά, 
τουλάχιστον όταν καθαρίζετε τις επιφά-
νειες της κουζίνας.
Αναπτήρες

Ορισμένοι αναπτήρες περιέχουν 
κηροζίνη και κάποιοι άλλοι παραφίνη, που 
μπορεί να απελευθερώσει φορμαλδεΰδη. 
Η ουσία έχει ταξινομηθεί ως ανθρώπινο 
καρκινογόνο από τη Διεθνή Υπηρεσία 
Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC).
Κόκκινο κρέας

Το κόκκινο κρέας, όπως το βόειο, 
το χοιρινό και το αρνί, αποτελεί καλή 

πηγή πρωτεϊνών και μετάλλων, δεν είναι 
όμως υγιεινό σε όλες τις μορφές του. Η 
κατανάλωση επεξεργασμένου κόκκινου 
κρέατος, όπως λουκάνικα και μπέικον, 
έχει συνδεθεί με υψηλή αρτηριακή πίεση, 
καρδιακές παθήσεις, διαβήτη τύπου 2 
και καρκίνο.
Κουρτίνα μπάνιου

Μερικές κουρτίνες ντους είναι κατα-
σκευασμένες από πολυβινυλοχλωρίδιο 
(PVC), το οποίο, σύμφωνα με την Υπη-
ρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος 
των ΗΠΑ, απελευθερώνει επικίνδυνες 
χημικές ουσίες. Το PVC θεωρείται σήμε-
ρα ένας από τους πιο τοξικούς τύπους 
πλαστικού και έχει συνδεθεί με τον 
καρκίνο. Αποφεύγοντας τις κουρτίνες 
ντους από το συγκεκριμένο υλικό και 
επιλέγοντας άλλα υλικά, μπορείτε να 
μετριάσετε τον κίνδυνο.

Ο Καρκίνος μέσα στο σπίτι μας

Μ ετά την ανάγνωση αυτού 
του άρθρου μην αρχίσετε να 
αισθάνεστε ότι έχετε καρκίνο 

και πεθαίνετε… μπορεί πολύ απλά να 
έχετε κάποια ίωση ή να φάγατε βαριά 
χθες το βράδυ. 

Εμείς απλά σας παραθέτουμε μερικά 
συμπτώματα που τυγχάνει να είναι ίδια 
με συμπτώματα της καθημερινότητας μας 
και τα αγνοούμε. 
ΚΑΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΠΕΨΙΑ

Εάν αισθάνεστε συχνά κάψιμο ή ελα-
φρύ πόνο στο στήθος μετά το φαγητό θα 
πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό σας 
για να σας εξετάσει προσεκτικά.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΘΗΛΕΣ

Μία από τις πιο συχνές αλλαγές που 
παρατηρούν οι γυναίκες πριν διαγνωστούν 
με καρκίνο του μαστού είναι κάποια θηλή 
η οποία μοιάζει να έχασε τον όγκο της, 
να έχει αλλάξει φορά ή να έχει γυρίσει 
προς τα μέσα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΜΜΗ-
ΝΟΡΡΟΙΑ

Πολλές γυναίκες αναφέρουν ασυνήθι-
στα πολύ αίμα ή επώδυνη εμμηνόρροια ή 
εμφάνιση αίματος μεταξύ των περιόδων 
πριν διαγνωστούν με καρκίνο του ενδο-
μητρίου ή της μήτρας.
ΣΥΡΙΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ

Ένα από τα πρώτα σημάδια του καρ-
κίνου του πνεύμονα που θυμούνται οι 
περισσότεροι ασθενείς είναι το λαχάνια-
σμα. Ο καρκίνος του θυρεοειδούς επίσης 
προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα.
ΕΝΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η δυσκοιλιότητα, η διάρροια και οι 
οποιαδήποτε αλλαγές στις κενώσεις μπορεί 
να αποτελούν σημάδι καρκίνου. Το κλειδί 
είναι να παρατηρήσετε εάν επιμένουν τα 
συμπτώματα χωρίς να υποχωρούν χωρίς 
κάποια εμφανή αιτία.
ΤΑ ΝΥΧΙΑ

Ένα καφέ ή μαύρο σημάδι κάτω από 
το νύχι μπορεί να σημαίνει καρκίνο του 
δέρματος, ενώ τα πρησμένα άκρα των 

δαχτύλων και τα νύχια που γέρνουν προς 
τα κάτω μπορεί να σημαίνουν καρκίνο 
του πνεύμονα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΥΣΗΣ

Ακόμη ένα σύμπτωμα του καρκίνου του 
προστάτη είναι η δυσκολία να επιτευχθεί 
ή να διατηρηθεί η στύση.
ΚΟΠΩΣΗ

Μια γενική αίσθηση κακουχίας και 

κόπωσης μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά 
πράγματα αλλά όταν συνδυάζεται και με 
άλλα συμπτώματα μπορεί να σημαίνει 
καρκίνο ή άλλες απειλητικές για τη ζωή 
ασθένειες.
ΠΥΡΕΤΟΣ

Οι συχνοί πυρετοί μπορεί να αποτελούν 
σημάδι ύπαρξης λευχαιμίας.
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΡΗΣΗ

Στους άνδρες, το πιο συχνό σύμπτω-
μα του καρκίνου του προστάτη είναι η 
δυσκολία στην ούρηση. Πολλοί άνδρες 
έχουν αναφέρει επίσης δυσκολία στο να 
διακόπτουν την ροή των ούρων.
ΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΣΤΟΜΑΧΙ

Το πιο συχνό από τα πρώτα συμπτώ-
ματα του καρκίνου του στομάχου είναι 
ο πόνος στην άνω και μέση κοιλία που 
μοιάζει με κάψιμο ή αέρια. (WMUR)
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

Εάν το στήθος σας μοιάζει κόκκινο 
ή μωβ, το αισθάνεστε ζεστό, πρησμένο 
ή ερεθισμένο, μπορεί να σημαίνει ότι 
πάσχετε από καρκίνο του μαστού.
ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ο πόνος στην κοιλιά μπορεί να σημαίνει 
πολλά πράγματα, μέχρι και καρκίνο του 
ήπατος ενώ οι κράμπες και οι συχνές στο-
μαχικές διαταραχές μπορεί να σημαίνουν 
καρκίνο στο πεπτικό.
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

Η δυσκολία στην κατάποση έχει συν-
δεθεί με τον καρκίνο του οισοφάγου ή 
του λάρυγγα αλλά μπορεί να αποτελεί 
και την πρώτη ένδειξη καρκίνου στον 
πνεύμονα. Η βραχνάδα ή η αίσθηση ότι 
κάτι σας πιέζει στο λαιμό μπορεί να δείχνει 
κάποιο πρόβλημα με τον θυρεοειδή σας.
ΠΡΗΞΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΟΡΧΕΙΣ

Οι κακοήθεις όγκοι δεν συνοδεύονται 
συνήθως από πόνο. Συχνά τυχαίνει να 
αυξηθεί το μέγεθος ενός όρχη ή να εμφα-
νίσει οίδημα χωρίς να υπάρχει κάποιος 
όγκος, σύμφωνα με το Caring.com.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

Εάν παρατηρείτε ότι χάνετε βάρος 
παρόλο που δεν έχετε αλλάξει το πρό-
γραμμα διατροφής σας ή τη συχνότητα 
και το είδος της άσκησης που κάνετε, 
θα πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό 
σας γιατί τα συμπτώματα αυτά μπορεί 
να σημαίνουν ότι πάσχετε από καρκίνο 
του εντέρου ή άλλου είδους καρκίνο του 
πεπτικού.

Συμπτώματα του καρκίνου
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Το αλκοόλ και το τσιγάρο  
σε γερνούν γρήγορα

Σύμφωνα με μια δανική επιστημονική έρευνα 
στην οποία η μέση κατανάλωση αλκοόλ των 
συμμετεχόντων ήταν περίπου δυόμισι ποτά 
την εβδομάδα για τις γυναίκες και 11 για τους 
άνδρες, το 57% των γυναικών και το 67% των 
ανδρών ήσαν καπνιστές, εμφανίζουν πρόωρα 
σημάδια γήρανσης αυτοί οι άνθρωποι.

Ως σημάδια πρόωρων γηρατειών θεωρή-
θηκαν οι ρυτίδες στους λοβούς των αυτιών, 
οι σκούροι κύκλοι γύρω από τα μάτια (το πιο 
κοινό σημάδι και στα δύο φύλα), οι κιτρινωπές 
πλάκες στα βλέφαρα (ξανθελάσματα), η απώ-
λεια των μαλλιών (κυρίως στους άνδρες) κ.α.

Διαπιστώθηκε ότι όσο περισσότερο πίνει και 
καπνίζει κανείς, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα 
να δείχνει πιο μεγάλος από την ηλικία του, 
δηλαδή να υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στη 
βιολογική και στη χρονολογική ηλικία του. 
Για παράδειγμα, μια γυναίκα που καπνίζει 
ένα πακέτο τσιγάρων τη μέρα επί 15 έως 30 
χρόνια, έχει κατά μέσο όρο 41% μεγαλύτερη 
πιθανότητα να δείχνει μεγαλύτερη από τα 
χρόνια της, ενώ για τους άνδρες η πιθανότητα 
αυξάνει κατά 12% αντίστοιχα.

Μια γυναίκα που πίνει 28 ποτά την εβδο-
μάδα (τέσσερα τη μέρα κατά μέσο όρο), έχει 
33% μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσει μαύ-
ρους κύκλους γύρω από τα μάτια της, ενώ 
ο κίνδυνος είναι κατά 35% μεγαλύτερος για 
έναν άνδρα που πίνει πάνω από 35 μερίδες 
αλκοόλ την εβδομάδα.

SOS ιατροί μ’ ένα τηλέφωνο
Καλώντας στο 1016 οποιαδήποτε στιγμή 

μπορείς να μιλήσεις με γιατρό όλο το 24ωρο, 
για κάθε επείγον πρόβλημα υγείας και να σε 
κατευθύνει.

Η τηλεφωνική SOS Γραμμή 1016 λειτουργεί 
ΔΩΡΕΑΝ εδώ και 23 χρόνια, μέρα νύχτα και 
οποιονδήποτε ασθενή έχει ανάγκη.

Στο Συντονιστικό κέντρο 1016, γιατροί 
υποδέχονται τις κλήσεις και παρέχουν χωρίς 
καμία χρέωση ιατρικές οδηγίες σε οποιονδή-
ποτε τις χρειαστεί .

Την επόμενη φορά που θα ανησυχήσεις 
για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, κάλεσε 
τους ειδικούς!

Η εμπειρία των SOS ΙΑΤΡΩΝ στη διαχεί-
ριση επειγόντων περιστατικών τους καθιστά 
κατάλληλους να σε καθοδηγήσουν, να σε 
ενημερώσουν για τις πρώτες βοήθειες και να 
σε καθησυχάσουν, μέχρι να έρθει κοντά σου 
βοήθεια.

Απόφυγε το συναίσθημα πανικού και ζήτα 
την ιατρική μας συμβουλή!
• Άμεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο
• Υποδοχή των κλήσεων από γιατρούς
• Ξενόγλωσσες τηλεφωνικές υπηρεσίες
• Περισσότερες από 20.000 τηλεφωνικές 
κλήσεις μηνιαίως
• Μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση επει-
γόντων περιστατικών. Κατά τα 23 χρόνια 
λειτουργίας τους, οι SOS ΙΑΤΡΟΙ έχουν δεχτεί 
πάνω από 3.000.000 τηλεφωνικές κλήσεις, 
είτε για αποστολή βοήθειας είτε για απλές 
τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές!

Π ολλοί είναι αυτοί που έχουν 
βιώσει άσχημα  αποτελέσματα, 
εφαρμόζοντας στο πρόσω-

πό τους μάσκες από φυσικά υλικά 
που υποτίθεται ότι καταπραΰνουν τα 
συμπτώματα της ακμής, απαλλάσσουν 
από τα μαύρα στίγματα και ρυθμίζουν 
τη λιπαρότητα. Να θυμάστε ότι αν 
αντιμετωπίζετε δερματικά προβλήμα-
τα, όπως η ακμή, η ξηροδερμία κοκ., 
μόνο ο δερματολόγος μπορεί να σας 
συστήσει την κατάλληλη θεραπεία, 
μετά τη σχετική διάγνωση.
Χυμός λεμονιού: Ίσως θα έχετε 
ακούσει ότι μπορείτε να απλώσετε 
χυμό λεμονιού απευθείας στην επι-
δερμίδα σαν τονωτική λοσιόν, για 
την καταπολέμηση της ακμής ή την 
αντιμετώπιση των μαύρων στιγμάτων.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το 
λεμόνι είναι όξινο και μπορεί να αλλά-
ξει το pH της επιδερμίδας σας, να 
καταστρέψει την ευαίσθητη εξωτε-
ρική στοιβάδα της και να προκαλέσει 
τσούξιμο, ερεθισμό, ακόμη και σημάδια 
στο δέρμα. 

Ο χυμός λεμονιού μπορεί επίσης 
να αυξήσει την ευαισθησία στην υπε-
ριώδη ακτινοβολία, που συνεπάγεται 

ότι μπορεί να πάθετε πιο εύκολα 
έγκαυμα.
Μαγιονέζα: Μία άλλη τάση των 
τελευταίων ετών είναι η επάλειψη του 
προσώπου με μαγιονέζα για καλύτερη 
ενυδάτωση του ξηρού δέρματος. 
Παρότι κάτι τέτοιο δεν είναι επικίνδυνο, 
μπορεί να φράξει τους πόρους της 
επιδερμίδας. Αν λοιπόν έχετε τάση 
ακμής, δεν είναι ότι καλύτερο για την 
επιδερμίδα σας να την καλύπτετε με 
ένα συνδυασμό αυγών και ελαίων…
Οινόπνευμα: Εάν έχετε λιπαρό ή 
μεικτό δέρμα, ίσως θεωρείτε ότι να η 
χρήση οινοπνεύματος μπορεί να αφαι-
ρέσει την λιπαρότητα και να ξηράνει 
τα σπυράκια. Πρόκειται ωστόσο για 
μια πολύ βάρβαρη διαδικασία για την 
επιδερμίδα. Το τρίψιμο με αλκοόλ 
αφαιρεί τα απαραίτητα λιπίδια και 
τις πρωτεΐνες που σχηματίζουν την 
προστατευτική στοιβάδα και καθιστούν 
το δέρμα σας ευάλωτο σε επικίνδυ-
νους εξωτερικούς παράγοντες και 
φλεγμονή.
Μαγειρική σόδα: Ένα πολύ 
γνωστό γιατροσόφι για την αντιμε-
τώπιση της ακμής είναι η ανάμειξη 
μαγειρικής σόδας με μέλι, που χρη-

σιμοποιείται επίσης και ως scrub. 
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η μαγειρική 
σόδα είναι αλκαλική και αλλάζει το 
pH της επιδερμίδας, αφήνοντάς την 
εκτεθειμένη σε βακτήρια και άλλους 
επιβλαβείς παράγοντες. Μπορεί επίσης 
να προκαλέσει ερεθισμό, ακόμη και 
έγκαυμα στην επιδερμίδα.
Ωμά αυγά: Η μάσκα με ωμά αυγά 
υπόσχεται το κλείσιμο των μεγάλων 
πόρων. Είναι όμως πιθανό αυτά να 
περιέχουν βακτήρια σαλμονέλας, 
τα οποία προκαλούν δηλητηρίαση. 
Αποφεύγετε τη μάσκα με ωμά αυγά, 
καθώς είναι πιθανό να την καταπιείτε 
κατά λάθος. Εναλλακτικά μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε κάποια μάσκα με 
εκχύλισμα αυγών που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο και δεν εγκυμονούν ανά-
λογο κίνδυνο, καθώς δεν περιέχουν 
ωμά αυγά.
Κανέλα: Πολλοί άνθρωποι που 
έχουν εφαρμόσει μάσκα με μέλι και 
κανέλα, υπέφεραν από ερεθισμό και 
αίσθημα καύσου. Όπως συμβαίνει με 
τον χυμό λεμονιού και τη μαγειρική 
σόδα, η κανέλα μπορεί να μεταβάλει 
το pH του δέρματος, γεγονός που 
οδηγεί σε ερεθισμό.

Τα φυσικά υλικά δεν είναι 
καλά για όλες τις χρήσεις
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Γ ια να μειωθεί το λίπος στο συκώτι 
επιβάλλεται κατ’ αρχάς μείωση 
των θερμίδων που παρέχει η 

διατροφή. Επίσης, η διατροφή πρέπει 
να είναι πλούσια σε τροφές με φυτικές 
ίνες και αγνές τροφές που δεν έχουν 
υποστεί επεξεργασία.

Εξίσου σημαντικό είναι να κατανα-
λώνονται σύνθετοι υδατάνθρακες και 
καθαρές πρωτεΐνες, ώστε να αποφευχθεί 
η πείνα κατά τη διάρκεια της ημέρας 
και η ροή ενέργειας να είναι σταθερή.

Τέλος, απαραίτητες είναι οι τροφές με 
ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, καθώς 
βοηθούν το συκώτι να επιδιορθώσει 
βλάβες στα κύτταρά του.

Πέρα από αυτές τις γενικές κατευ-
θύνσεις, ιδιαίτερα βοηθητικές μπορεί να 
αποδειχτούν και συγκεκριμένες τροφές.
Σκόρδο

Μελέτη στην επιθεώρηση Advanced 
Biomedical Research έχει δείξει πως 
το σκόρδο συμβάλλει στη μείωση του 
σωματικού βάρους και των αποθεμά-
των λίπους στο σώμα σε ασθενείς με 
λιπώδη νόσο του ήπατος.
Ψάρι

Τα Ω-3 λιπαρά οξέα που υπάρχουν 
σε ψάρια όπως ο τόνος, ο σολομός και 
το σκουμπρί βελτιώνουν τα επίπεδα 
λίπους στο συκώτι και τα επίπεδα της 
«καλής» HDL χοληστερόλης στα άτομα 
με λιπώδη νόσο του ήπατος. Εκτός από 
τα ψάρια, τα Ω-3 λιπαρά βρίσκονται 
σε σημαντικές ποσότητες και στους 
ξηρούς καρπούς.
Καφές

Σύμφωνα με μελέτη στην επιθεώ-
ρηση Annals of Hepatology, ο καφές 
είναι ιδιαίτερα ευεργετικός για το συκώτι 

χάρη στο χλωρογενικό οξύ που περιέχει. 
Το συγκεκριμένο συστατικό έχει ισχυρή 
αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη 
δράση και βοηθά στην αντιμετώπιση 
της υψηλής χοληστερόλης και της 
υπέρτασης.
Μπρόκολο

Η διατροφή για να αντιμετωπιστεί 
το λίπος στο συκώτι πρέπει να περι-
λαμβάνει ποικιλία λαχανικών και ένα 
από αυτά είναι σίγουρα το μπρόκολο. 
Μελέτη στην επιθεώρηση Journal of 
Nutrition που βασίστηκε σε πειράματα 
σε ποντίκια έδειξε ότι το μπρόκολο 
μπορεί να αποτρέψει τη συσσώρευση 
επιπρόσθετου λίπους στο συκώτι.
Αβοκάντο

Το αβοκάντο είναι πλούσιο σε υγιεινά 
λιπαρά, αντιφλεγμονώδη συστατικά και 
διαλυτές ίνες, βοηθώντας στη μείωση 
των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και 
οξειδωτικού στρες στο σώμα. Έτσι, 
αποτρέπει έμμεσα τη συσσώρευση 
λίπους στο συκώτι.

Ποιες τροφές δεν πρέπει να 
περιλαμβάνει η διατροφή

Η προσθήκη υγιεινών τροφών στο 
καθημερινό διαιτολόγιο βοηθά να αντι-
μετωπιστεί το λίπος στο συκώτι. Εξίσου 
σημαντικό είναι όμως να αποφεύγονται 
προϊόντα που επιδεινώνουν το πρόβλημα.
Ζάχαρη

Οι τροφές και τα ποτά με μεγάλη 
περιεκτικότητα σε επεξεργασμένη (λευ-
κή) ζάχαρη αυξάνουν τα επίπεδα του 
σακχάρου στο αίμα κι έτσι συμβάλλουν 
μακροπρόθεσμα στη συσσώρευση λίπους 
σε ολόκληρο το σώμα –και στο συκώτι.
Αλκοόλ

Το αλκοόλ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο 

για το συκώτι. Εκτός από τη λιπώδη 
νόσο, το αλκοόλ, όταν καταναλώνεται 
σε μεγάλες ποσότητες και για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, οδηγεί και στην 
κίρρωση. Ιδανικά, τα άτομα με λιπώδη 
νόσο του ήπατος πρέπει να απέχουν 
εντελώς από το αλκοόλ.
Επεξεργασμένοι 
υδατάνθρακες

Το λευκό ψωμί, τα λευκά ζυμαρικά 
και το λευκό ρύζι ανήκουν στην κατηγο-
ρία των επεξεργασμένων υδατανθρά-
κων. Οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες 
αυξάνουν τα επίπεδα του σακχάρου και 
οδηγούν σταδιακά στη συσσώρευση 
λίπους. Στη θέση των επεξεργασμένων 
υδατανθράκων πρέπει να καταναλώ-
νονται τα αντίστοιχα προϊόντα ολικής 
άλεσης.
Τηγανητά

Τα τηγανητά φαγητά είναι πλούσια σε 
ανθυγιεινά λιπαρά, τα οποία προωθούν 
την αύξηση του σωματικού βάρους.
Κόκκινο κρέας

Το μοσχάρι και το χοιρινό είναι 
πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία 
πρέπει να καταναλώνονται σε ελάχιστες 
μόνο ποσότητες.

 Στη θέση τους πρέπει να κατανα-
λώνονται είδη άπαχου κρέατος (όπως 
το κοτόπουλο και η γαλοπούλα), το 
ψάρι και η σόγια.

Για την αντιμετώπιση της λιπώ-
δους νόσου του, εκτός από τη σωστή 
διατροφή απαιτείται και τακτική 
σωματική άσκηση. Ακόμη και 30 
λεπτά άσκησης τρεις με πέντε φορές 
την εβδομάδα συμβάλλουν στη 
διαχείριση των συμπτωμάτων και 
στον έλεγχο του σωματικού βάρους.

Διατροφή για μείωση λίπους

Θυρεοειδίτιδα και 
διαροφή πάνε μαζί

Η νόσος πιθανότατα οφείλεται 
σε βλάβη της κυτταρικής ανοσίας, 
κατά την οποία τα κατασταλτικά Τ 
λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται από 
τα Β λεμφοκύτταρα και επιτρέπουν 
στα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα να 
παράγουν αυτοαντισώματα τα οποία 
καταστρέφουν τα θυρεοειδικά αντιγόνα. 
Αυτό είναι δυνατόν να διαρκέσει από 
μερικούς μήνες μέχρι χρόνια, γι’ αυτό 
η εξέλιξη της νόσου είναι αργή.

Η Θυρεοειδίτιδα Hashimoto είναι 
ένα από τα τουλάχιστον 80 καταγεγραμ-
μένα αυτοάνοσα νοσήματα (AARDA, 
2016) που εντοπίζονται στους ανθρώ-
πους. Η διατροφική της αντιμετώπιση 
βασίζεται στη λογική της ρύθμισης των 
λειτουργιών του ανοσοποιητικού. Ας 
δούμε λοιπόν τις αναλυτικές διατρο-
φικές πληροφορίες που έχουμε και 
σχετίζονται με το θέμα αυτό.

Τα συμπτώματα της διαταραχής 
είναι μη ειδικά και μπορούν να εμφα-
νιστούν σταδιακά ή απότομα. Περι-
λαμβάνουν κόπωση, νευρικότητα, 
περιορισμένη ανοχή στο κρύο ή στη 
ζέστη, αδυναμία, αλλαγές στην υφή 
ή στην πυκνότητα των μαλλιών και 
απώλεια ή αύξηση σωματικού βάρους.

Όπως αναφέρθηκε η αυτοάνοσος 
θυρεοειδίτιδα Hashimoto (χασιμότο) 
ή λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα είναι 
μία ακόμα πάθηση που ανήκει στη 
μεγάλη κατηγορία των αυτοάνοσων 
νοσημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, ο 
οργανισμός αντιλαμβάνεται, από λάθος, 
ότι πρέπει να απορρίψει-αποβάλει τον 
θυρεοειδή αδένα, με τον ίδιο τρόπο 
που θα προσπαθούσε να αποβάλει ένα 
μεταμοσχευμένο νεφρό ή μια καρδιά. Εν 
προκειμένω, το ανοσολογικό σύστημα 
του οργανισμού δημιουργεί αντισώματα 
για να καταπολεμήσει τον θυρεοειδή.

Η διατροφή, καθώς δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη φαρμακευτική αντιμε-
τώπιση,  φαίνεται να παίζει ένα πολύ 
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 
της θυρεοειδίτιδας Hashimoto.

Τα συστατικά τροφής που βοηθούν 
στην ομαλότερη εξέλιξη της νόσου 
είναι η Βιταμίνη D, η βιταμίνη B12 και 
σιδήρου, η βιταμίνη Β6 και  φυλλικού 
οξέως και η Γλουτένη.
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Θέλετε ένα φυτό όμορφο αλλά και 
φαρμακευτικό στο σπίτι σας, καθώς 
και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά; Το 
moringa είναι ένα δέντρο που αναπτύσ-
σεται γρήγορα και γίνεται τεραστίων 
διαστάσεων γι αυτό καλό είναι να κλα-
δεύεται σ ένα κατάλληλο ύψος.

Τα moringas προτιμούν το μαλακό 
χώμα και κατά προτίμηση βιολογικό. 
Όταν θα αρχίσουν να αναπτύσσονται 
ο κορμός τους θα είναι πράσινος αλλά 
όσο θα ωριμάζουν θα αποκτούν το καφέ 
χρώμα ενός δέντρου στο κορμό αλλά 
και την υφή του.  

Αυτά τα θαυματουργά δέντρα είναι 
το πιο πλούσια φυτά σε πρωτεΐνη καθώς 
έχουν 40%  αλλά και την ποιότητα της 
πρωτεΐνης καθώς είναι ίδια με αυτή της 
σόγιας. Επίσης, είναι πλούσια σε αμινοξέα 
και δεν είναι γενετικά τροποποιημένα. 

Περιέχουν πλούτο βιταμινών όπως 
βιταμίνη C, βιταμίνη E και βήτα-καροτίνη. 
Έτσι οι επιστήμονες αναφέρουν ότι μπορεί 
να θεραπεύσει  περίπου 300 ασθένειες 
καθώς και βοηθάει στη καλή διάθεση 
στη μείωση του βάρους καθώς και στη 
χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Οι κύριες φαρμακευτικές χρήσεις 

του φυτού είναι:
• Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
• Καθαρίζει το σώμα από τις τοξίνες και 
τα βαρέα μέταλλα
• Εξοντώνει τα παράσιτα στα έντερα 
• Στηρίζει τη θεραπεία κατά τη διάρκεια 
της ακτινοβολίας και της χημειοθεραπείας 
• Στήριξη θεραπεία κατά τη διάρκεια 
έλλειψης όρεξης σε παιδιά και ενήλικες
• Βοηθάει με τη θεραπεία της οστεο-
πόρωσης 
• Προσφέρει στήριξη με τη θεραπεία 
του διαβήτη
• λοιμώξεις εντέρου

• λοιμώξεις των ούλων 
• λοίμωξη του προστάτη 
• διάφορες ασθένειες δέρματος
• Αναπνοή 
• Πόνους στο κεφάλι και Ημικρανίες 
• Αρθρίτιδα 
• Ποδάγρα
• Τριχόπτωση 
• Βοηθά στη στειρότητα.

Τέλος, χαρίζουν λάμψη έχουν αντι-
γηραντική ιδιότητα, και θωρακίζουν την 
υγρασία του δέρματος. Συμπεραίνοντας 
λοιπόν ότι συμβάλει στη καλή υγεία με 
πάρα πολλούς τρόπους.

Το αρχαιότερο φαρμακευτικό φυτό MORINGA

Τ α αντιβιοτικά είναι ένα πολύτιμο 
όπλο στην ιατρική και για αυτό πρέ-
πει να το χειριζόμαστε με προσοχή 

τονίζει ο κος Στάθης Σκληρός, Γενικός 
Ιατρός και Πρόεδρος της Εταιρείας. Έτσι 
μόνο θα εξασφαλίσετε την καλύτερη 
θεραπεία για εσάς και την οικογένειά σας, 
συμβάλλοντας συγχρόνως στη μείωση 
της αντίστασης στα αντιβιοτικά.

Η λανθασμένη και αλόγιστη χρήση 
αντιβιοτικών έχει ως αποτέλεσμα την 
αυξανόμενη αντίσταση των μικροβίων 
σε αυτά γεγονός που αποτελεί απειλή 
για τη δημόσια υγεία καθώς μπορεί να 
μετατρέψει μια απλή λοίμωξη σε κατά-
σταση απειλητική για τη ζωή.

Πρέπει να επιβραδύνουμε την ανάπτυξη 
και την εξάπλωση της αντίστασης έτσι ώστε 
τα αντιβιοτικά, που έχουμε στη φαρέτρα 
μας, να συνεχίσουν να είναι αποτελεσμα-
τικά όσο το δυνατόν περισσότερο χρονικό 
διάστημα . Επίσης, πρέπει επειγόντως να 
αφιερώσουμε περισσότερους πόρους 
για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων 
αντιβιοτικών.

Ο καθένας μας πρέπει να δράσει 
διαφορετικά με κοινό στόχο όμως. 

Οι καταναλωτές, πάρτε τα αντιβιοτικά 
μόνο όταν συνταγογραφούνται από έναν 
πιστοποιημένο επαγγελματία υγείας. Εάν 
πάρετε ένα αντιβιοτικό, θα πρέπει πάντα 
να ολοκληρώνετε το κύκλο θεραπείας, 
ακόμη και αν αισθάνεστε καλύτερα, γιατί 
η διακοπή της θεραπείας προωθεί την 
ανάπτυξη βακτηρίων ανθεκτικών στα 
φάρμακα.

Να θυμάστε ότι τα περισσότερα κρυο-
λογήματα και η γρίπη οφείλονται σε ιούς 
ενάντια στους οποίους τα αντιβιοτικά 
ΔΕΝ είναι αποτελεσματικά. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η κατάστασή σας δεν θα 
βελτιωθεί αν πάρετε αντιβιοτικά καθώς τα 
αντιβιοτικά δεν καταπολεμούν τον πυρετό 
ούτε συμπτώματα όπως το φτέρνισμα.Ο 
βήχας και ο πονόλαιμος που είναι από 
τα πολύ συνηθισμένα συμπτώματα των 

ιώσεων εάν δεν οφείλονται σε κάποια 
βακτηριακή λοίμωξη, θα κάνουν τον 
κύκλο τους και θα υποχωρήσουν, χωρίς 
να χρειαστεί η λήψη αντιβίωσης.

Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες βεβαι-
ωθείτε ότι τα αντιβιοτικά που χορηγούνται 
σε ζώα χρησιμοποιούνται μόνο για τον 
έλεγχο ή τη θεραπεία μολυσματικών 
ασθενειών και υπό κτηνιατρική παρακο-
λούθηση. Οι ορθές πρακτικές εσταυλισμού 
και ο εμβολιασμός των ζώων μπορούν να 
μειώσουν την ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών.

Η κακή χρήση αντιβιοτικών στο ζωι-
κό κεφάλαιο, στην υδατοκαλλιέργεια 

και στις καλλιέργειες αποτελεί βασικό 
παράγοντα που συμβάλλει στην αντοχή 
στα αντιβιοτικά και στην εξάπλωσή τους 
στο περιβάλλον, την τροφική αλυσίδα και 
τους ανθρώπους.

Οι Κυβερνήσεις πρέπει να αντιληφτούν 
ότι, χρειαζόμαστε ισχυρά εθνικά σχέδια 
δράσης για την αντιμετώπιση της αντίστα-
σης στα αντιβιοτικά. Τα κρίσιμα βήματα 
είναι η βελτίωση της παρακολούθησης 
των λοιμώξεων που είναι ανθεκτικές 
στις αντιβιοτικές, η ρύθμιση της κατάλ-
ληλης χρήσης ποιοτικών φαρμάκων και 
η εκπαίδευση για τους κινδύνους της 

υπερβολικής χρήσης.
Η βιομηχανία πρέπει να κινηθεί γρηγο-

ρότερα και πιο επιθετικά για την έρευνα 
και την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών, αλλά 
θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε νέους 
τρόπους για την τόνωση της έρευνας και 
της ανάπτυξης. Πολλοί μιλάνε για «κενό 
γνώσης» στην ανακάλυψη νέων αντιβιοτι-
κών από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. 
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία μάχη 
που διεξάγεται μεταξύ ανάπτυξης νέων 
φαρμάκων και βακτηριακής εξέλιξης.

Τα κίνητρα για την ανάπτυξη νέων 
αντιβιοτικών μπορούν να βοηθήσουν και 
ευτυχώς υπάρχουν ορισμένες ενθαρρυ-
ντικές τάσεις. Για παράδειγμα, η ΕΕ, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 
προχώρησαν σε σχέδια για την κάλυψη 
αυτού του κενού γνώσης Α) με την άμεση 
χρηματοδότηση βασικής και κλινικής έρευ-
νας από επιστήμονες, Β) με συνεργασία 
με φαρμακευτικές εταιρείες και Γ) με 
καθιέρωση χρηματικών βραβείων και την 
ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εργαλείων 
, τα οποία είναι απαραίτητα για την πιο 
σωστή χρήση των αντιβιοτικών.

Είναι όμως σαφές ότι χρειάζεται μια 
νέα, πιο σφαιρική προσέγγιση. Από όσα 
είμαι σε θέση να γνωρίζω, τονίζει ο κος 
Σκληρός, ο WHO εργάζεται για τη δημι-
ουργία μιας παγκόσμιας μονάδας έρευνας 
και ανάπτυξης για τα αντιβιοτικά, η οποία 
θα συνεργάζεται στενά με τη φαρμακευ-
τική βιομηχανία, τα πανεπιστήμια, την 
κοινωνία των πολιτών και τις υγειονομικές 
αρχές παγκοσμίως. Αυτή η συνεργασία θα 
εξασφαλίσει ότι τα νέα φάρμακα θα είναι 
προσιτά για όλους και θα ενσωματώνουν 
την ανάγκη διατήρησης νέων αντιβιοτικών 
στη διαδικασία ανάπτυξης.

Χωρίς ένα νέο σύστημα για τη χρή-
ση αντιβιοτικών, θα επαναλάβουμε τις 
αποτυχημένες ιστορικές προσπάθειες να 
αξιοποιήσουμε μία από τις μεγαλύτερες 
επιστημονικές ανακαλύψεις που έχει δει 
ποτέ ο κόσμος.

Βάλτε τέλος στην αλόγιστη  
και λανθασμένη χρήση αντιβιοτικών
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E να πρόγραμμα υγιεινής δια-
τροφής είναι απαραίτητο για 
όποιον στοχεύει στην απώλεια 

κιλών. Αν θέλετε να περιορίσετε 
την όρεξή σας και να πάψετε να 
υποκύπτετε σε πειρασμούς, απλά 
στραφείτε στα φυσικά κατασταλτικά 
που ακολουθούν.
Αμύγδαλα: Σύμφωνα με έρευνες 
τα αμύγδαλα είναι απαραίτητα στο 
διατροφικό σας πρόγραμμα εφόσον 
θέλετε να περιορίσετε την όρεξη και 
να κρατήσετε το σωματικό βάρος σε 
φυσιολογικά επίπεδα. Είναι πλούσια 
σε βιταμίνη C, μαγνήσιο και διάφορα 
αντιοξειδωτικά που έχει αποδειχθεί 
ότι ρυθμίζουν αποτελεσματικά την 
διαχείριση των κιλών.
Μήλα: Φάτε ένα μήλο ώστε να 
νιώσετε χορτάτοι για αρκετή ώρα. Τα 
μήλα έχει αποδειχθεί πως μειώνουν 
το αίσθημα της πείνας, ενώ λόγω των 
φυτικών ινών που περιέχουν, ελέγχουν 
τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
Αβοκάντο: Aν και είναι πλούσια 
σε λιπαρά, δεν θα πρέπει να λείπουν 
από την διατροφή σας. Αποτελούν 
πλούσια πηγή φυτικών ινών και καλί-
ου. Επίσης περιέχουν ελαϊκό οξύ- ένα 
από τα μονοακόρεστα ωμέγα-3 λιπαρά 
οξέα μέσω των οποίων στέλνει ο 
εγκέφαλος το μήνυμα πως το στομάχι 
είναι άδειο.
Ορός γάλακτος: Bοηθά στην 
προσπάθεια απώλειας βάρους ενώ 
παράλληλα ρυθμίζει τα επίπεδα γλυ-
κόζης στο αίμα. Αν τον καταναλώσετε 
30 λεπτά πριν το γεύμα, βοηθά στην 
μείωση της όρεξης, ενώ μειώνει την 
ποσότητα θερμίδων που κατανα-
λώνονται.

Νερό: Πίνοντας ένα ποτήρι νερό 
πριν το γεύμα, βοηθά ώστε να κατα-
ναλώσετε λιγότερο φαγητό. Επίσης 
αν πιείτε νερό όταν πεινάτε, σίγουρα 
θα σας κόψει κάπως την όρεξη καθώς 
γεμίζει γρήγορα το στομάχι σας.
Μπαχαρικά: Σύμφωνα με έρευ-
νες, ορισμένα βότανα και μπαχαρικά 
βοηθούν ώστε να διατηρήσετε ένα 
σωστό σωματικό βάρος, αυξάνοντας 
τον μεταβολισμό και συρρικνώνοντας 
τον λιπώδη ιστό. Η κανέλα, ο κουρ-
κουμάς και το πιπέρι καγιέν, ανήκουν 
στην παραπάνω κατηγορία.
Σολoμός: Περιέχει ωμέγα-3 λιπαρά 
οξέα και λεπτίνη- ένα κατασταλτικό 
της όρεξης που παράγεται στα λιπο-
κύτταρα και απελευθερώνονται στον 
εγκέφαλο.
Καφές: H καφεΐνη βοηθά στο 
κάψιμο των θερμίδων και ενισχύει 

την θερμογένεση μέσω της οποίας 
καταναλώνετε περισσότερες θερμίδες 
μέσα στην ημέρα.

Πλιγούρι βρώμης: Ξεκινήστε 
την μέρα σας με πλιγούρι βρώμης, 
αφού καταστέλλει την όρεξη καθώς 
περιέχει διαλυτές φυτικές ίνες και 
β-γλυκάνες.
Μέντα: Πιείτε ένα τσάι μέντας ή 
κάψτε στη φωτιά λίγη μέντα προ-
κειμένου να περιορίσετε την όρεξή 
σας. Σύμφωνα με έρευνες άτομα που 
εισπνέουν το άρωμα της μέντας κάθε 
2 ώρες νιώθουν λιγότερο πεινασμένοι 
και καταναλώνουν μικρότερες μερίδες.
Μηλόξυδο: Δημιουργεί αίσθημα 
πληρότητας για μεγάλο διάστημα, 
ενώ παράλληλα βοηθά στην χώνεψη 
και μειώνει τον χρόνο που το λίπος 
παραμένει στο πεπτικό σύστημα.

Φάτε λιπαρά  
άφοβα αρκεί  
να είναι τα σωστά

Τα «κακά» λιπαρά (κορεσμένα) τα συνα-
ντάμε στα παχιά τυριά, στα γλυκά, στα 
αλλαντικά, σε σος (όπως πχ. Τη μαγιονέζα), 
στο βούτυρο και γενικά στα επεξεργασμένα 
τρόφιμα.

Όταν μιλάμε για λιπαρά θα πρέπει να γίνει 
μια σημαντική διάκριση: τα «κακά» (ή τρανς) 
λιπαρά πράγματι μπορούν να επιβαρύνουν 
τον οργανισμό μας και να οδηγήσουν στην 
αύξηση του σωματικού βάρους.

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται τα καλά 
λιπαρά: αυτά που βοηθούν στην αύξηση του 
μεταβολικού ρυθμού, μας δίνουν ενέργεια 
και εξασφαλίζουν ένα ισχυρό ανοσοποιητικό 
σύστημα και λαμπερή επιδερμίδα.

Τα καλά λιπαρά τα βρίσκουμε και καλό 
θα ήταν να επιλέγαμε τις παρακάτω τροφές:
Αυγά και πουλερικά

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε 
στο American Journal of Clinical Nutrition τα 
αυγά και τα πουλερικά όχι μόνο μας δίνουν 
ενέργεια με τις πρωτεΐνες που περιέχουν, 
αλλά επιπρόσθετα είναι πηγή ωμέγα-6 
λιπαρών οξέων (ωμέγα 6-λιπαρά συναντάμε 
στο αβοκάντο και στους ξηρούς καρπούς).

Αυξάνουν τον μεταβολικό ρυθμό και 
βοηθούν στην ελαστικότητα του δέρματος.
Αβοκάντο

Σύμφωνα με έρευνες ,το αβοκάντο είναι 
μια από τις τροφές που μπορούν να βοηθή-
σουν στην αύξηση του μεταβολικού ρυθμού 
σε σημαντικό βαθμό. Πηγή βιταμίνης Ε και 
Κ και φυλλικού οξέος, έχει αντιοξειδωτική 
και αντιγηραντική δράση.
Σολοµός

Ο σολομός είναι μια φυσική πηγή ωμέ-
γα-3 λιπαρών οξέων. Μειώνει την αρτηριακή 
πίεση και αυξάνουν το μεταβολικό ρυθμό. 
Περιέχει πρωτεΐνες, σίδηρο και βιταμίνη Β12.

Χάσε κιλά τρώγοντας 
συγκεκριμένα

Η Pharmathen είναι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει ότι έχει έρθει σε συμφωνία για πώληση 
της εμπορικής της δραστηριότητας στην Ελλάδα, 
σε επενδυτικό όμιλο επιχειρηματιών, με επικεφαλής 
τους Περικλή και Πέτρο Βασιλόπουλο, την συμμετοχή 
των Βασίλη και Νέλλης Κάτσου αλλά και διοικητικών 
στελεχών του τμήματος που πωλείται. 

Ο νέος φορέας που θα προκύψει από την συμφωνία, 
θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την απρόσκοπτη συνέχιση 
της δραστηριότητας στην Ελληνική αγορά, βασιζόμενος 
στο υπάρχον εργατικό, στελεχιακό και διευθυντικό 
δυναμικό. Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου 
φορέα, θα λάβει χώρα μετά και την τυπική έγκριση 
της συμφωνίας από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Στόχος της Pharmathen, μέσα από την συμφωνία 
αυτή, είναι να ενισχύσει την ήδη ηγετική θέση της 
στην παγκόσμια φαρμακευτική αγορά, έχοντας ήδη 
επενδύσει πάνω από €135 εκ. τα τελευταία 5 χρόνια 
για την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά και 

για την αναβάθμιση και ενίσχυση των παραγωγικών 
εγκαταστάσεων της εταιρείας στην Ελλάδα.

Η Pharmathen προχωρά στην πώληση της εμπορικής 
της δραστηριότητας στην Ελλάδα και επικεντρώνεται 
100% στις διεθνείς αγορές

Μετά την πιστοποίηση του εργοστασίου των 
Σαπών από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων 
και Φαρμάκων FDA, η Pharmathen προχωρά στο 
επόμενο βήμα του στρατηγικού της σχεδιασμού για την 
εγκαθίδρυσή της στην κορυφή των διεθνών αγορών. 
Έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της μια μεγάλη σειρά από 
καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως τα ενέσιμα 
προϊόντα παρατεταμένης αποδέσμευσης (Long Acting 
Injectable - LAI), και διαθέτοντας πλέον το διαβατήριο 
για την είσοδό της στην μεγαλύτερη φαρμακευτική 
αγορά του κόσμου, τις ΗΠΑ, η Pharmathen ανοίγει 
το νέο κεφάλαιο του επιχειρησιακού της σχεδίου, με 
στόχο να είναι πλέον αποκλειστικά μία εξαγωγική 
επιχείρηση.

Μεγάλη επένδυση η Pharmathen στην Ελλάδα
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Α πό την Επιτροπή Αγροτεχνολο-
γίας του Ελληνο-αμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου το 

6ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: 
«Κλιματική αλλαγή: Προκλήσεις και Προ-
σαρμογή» πραγματοποιήθηκε και έλαβε 
χώρα την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στις 
εγκαταστάσεις του Perrotis College της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Το φετινό Συνέδριο, εστίασε στο 
αδιαμφισβήτητο και επιταχυνόμενο φαι-
νόμενο της κλιματικής αλλαγής, που για 
τη χώρα μας θα σημάνει μείωση των 
βροχοπτώσεων, παρατεταμένες περιόδους 
ξηρασίας, αύξηση της θερμοκρασίας 
καθώς και της έντασης κυμάτων καύ-
σωνα. Το κόστος αγνόησης του φαινο-
μένου υπολογίζεται σε πολλαπλάσιο του 
Α.Ε.Π. και ο αγροδιατροφικός τομέας θα 
υποστεί τον πλήρη αντίκτυπο, αφού οι 
βασικότερες παράμετροι της παραγωγής 
θα παρουσιάσουν έντονες μεταβολές.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλ-
λοντος, κ. Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του σημείωσε ότι 
η κλιματική αλλαγή είναι αδιαμφισβή-
τητο γεγονός και η άρνηση αυτής της 
πραγματικότητας στο πολιτικό και στο 
επιστημονικό επίπεδο, στερεί αρκετές 
ευκαιρίες από το μέλλον των επόμενων 
γενεών και καθυστερεί την προσαρμογή 
της οικονομίας και της κοινωνίας. Στη 
συνέχεια δήλωσε, «το θέμα της κλιματικής 
αλλαγής είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα 
της χώρας και ότι η Ελλάδα πρέπει να 
έχει ενεργό ρόλο στο συνολικό σχεδια-
σμό για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, για λόγους που ευνοούν και την 
ίδια». Αναφερόμενος στις συνεργασίες 
που έχουν γίνει με κράτη της Ανατολικής 

Μεσογείου, για πρωτοβουλίες στον τομέα 
αυτό πρόσθεσε, «Η Ελλάδα στην ανα-

τολική Μεσόγειο, είναι από τα hot spot 
της κλιματικής αλλαγής, είναι δηλαδή, 

στις πιο ευπρόσβλητες ζώνες από τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Η κλιματική αλλαγή το θέμα συζήτησης  
στο 6ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

Κίνδυνος το κινητό  
δίπλα στο κρεβάτι

Οι επιστήμονες μελέτησαν 70 άτομα ηλικίας 18-45 
ετών τους οποίους χώρισαν σε δύο ομάδες. Στη μία 
ομάδα υποβάλλονταν σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
εφάμιλλη του κινητού τους πριν πάνε για ύπνο, ενώ στην 
άλλη ομάδα υποβάλλονταν σε εικονική ακτινοβολία. 
Καμία ομάδα δεν γνώριζε αν εκτίθεται σε κανονική ή 
σε εικονική ακτινοβολία. Οι ερευνητές κατέγραφαν τα 
συμπτώματα όλων των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια 
του ύπνου τους.

Οι ερευνητές παραδέχθηκαν ότι οι πληροφορίες είναι 
λίγες λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων, ενώ 
πρόσθεσαν ότι μεγαλύτερες μελέτες διαπίστωσαν ότι η 
χρήση των κινητών τηλεφώνων δεν έχει βραχυπρόθεσμες 
επιπτώσεις στον εγκέφαλο.

Ωστόσο, όπως είπαν, μένει να απαντηθεί για ποιο λόγο 
οι εθελοντές οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι υποβάλλονται σε 
ακτινοβολία είχαν προβλήματα τόσο υποκειμενικά όπως 
αϋπνία, πονοκέφαλο, σύγχυση, όσο και αντικειμενικά 
όπως διαφάνηκε στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
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Π ριν ένα χρόνο είχαμε καταγγείλει 
το έγκλημα στο Ταύρο εξαιτίας 
της αυθαίρετης, ανεξέλεγκτης 

και παράνομης δράσης ορισμένων που 
με την ανοχή των υπηρεσιών σας, αλλά 
και των Δημοτικών αρχών, δημιουργούν 
έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα, που 
πολλές φορές παίρνουν ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις με αποτέλεσμα να κινδυνεύει 
η υγεία των κατοίκων και ιδιαίτερα των 
παιδιών μας.

Επειδή 40 χρόνια που λειτουργεί το 

ΠΑΚΟΕ είναι μάρτυρας πολλών τέτοιων 
δυστυχημάτων και επειδή δυστυχώς 
η ιστορία συνεχίζεται με αιτία όλων 
αυτών των τραγικών γεγονότων , η 
ανεπάρκεια ελέγχου στην λειτουργία 
τέτοιων εγκαταστάσεων , η ανύπαρκτη 
και συνεχιζόμενη έλλειψη ουσιαστικής 
πολιτικής στην διαχείριση των πάσης 
φύσεως αποβλήτων, η έλλειψη στοι-
χειώδους προσαρμογής στα ευρωπαϊκά 
δεδομένα στον τομέα της ανακύκλωσης 
και τελικά η παντελής και ουσιαστική 

έλλειψη  πολιτικής  στις ουσιαστικές 
δράσεις για την ποιότητα της ζωής των 
Ελλήνων.

Μετά από όλα αυτά, περιμένουμε 
να ενεργοποιηθούν οι οικολογικές σας 
ευαισθησίες προς όφελος των θιγομένων 
και ανήμπορων να αντιδράσουν πολιτών 
και ταυτόχρονα σας είχαμε ζητήσει να 
μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.

Όπως περιμέναμε δεν έγινε δυστυχώς 
καμία ενέργεια και δεν λάβαμε καμία 
απάντηση ούτε καν ενημέρωση.

Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου οι μαθητές 
επέστρεψαν στα θρανία μετά τις χριστου-
γεννιάτικες διακοπές και ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος καταθέτει το πολυνομο-
σχέδιο - γίγαντα με τα προαπαιτούμενα 
της τρίτης αξιολόγησης. Παρά τους 
αρχικούς σχεδιασμούς για κατάθεση δύο 
πολυνομοσχεδίων, τελικά οι ημερομηνίες 
των κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων 
δεν "βγήκαν" λόγω Προϋπολογισμού. 
Όλα, όμως, θα έχουν ψηφιστεί πριν τις 
22 Ιανουαρίου οπότε θα συνεδριάσει το 
Eurogroup για να επικυρώσει τυπικά το 
κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης και να 
ανάψει "πράσινο φως" στην εκταμίευση 
της δόσης των περίπου 5,5 δισ. ευρώ. 
Να σημειωθεί ότι μέρος από τα χρήματα 
της δόσης θα πάνε στον "κουμπαρά" που 
φτιάχνει το υπουργείο Οικονομικών για 

τη μεταμνημονιακή εποχή.
Αν κάτι ανησυχεί την κυβέρνηση, δεν 

είναι τι θα συμβεί στη Βουλή αλλά το 
πώς θα αντιδράσει η κοινωνία σε τρία 
«καυτά» ζητήματα που περιλαμβάνονται 
στο προαπαιτούμενα:

Πρώτον, τι θα γίνει με τους πλειστη-
ριασμούς; 

Αν και το υπουργείο Οικονομικών 
διαβεβαιώνει ότι "η λαϊκή κατοικία είναι 
διασφαλισμένη", εντούτοις, βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνουν ζωηρές ανησυχίες 
για τον κίνδυνο "ατυχήματος". Δηλαδή 
φοβούνται ότι μπορεί να βγει στο "σφυρί" 
από αμέλεια η κατοικία κάποιου ανέργου 
ή φτωχού εργαζόμενου, με αποτέλεσμα 
"να δοθεί η ευκαιρία στον Λαφαζάνη να 
κάνει σπέκουλα".

Δεύτερον, στην κυβέρνηση ανησυχούν 

για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει 
στις τοπικές κοινωνίες σε Φλώρινα και 
Μεγαλόπολη η πώληση των λιγνιτικών 
μονάδων της ΔΕΗ. 

Ωστόσο, οι μέχρι τώρα κινητοποιήσεις 
δεν ήταν ιδιαίτερα μαζικές.

Τέλος, η τρίτη πηγή ανησυχίας για την 
κυβέρνηση είναι οι ιδιωτικοποιήσεις νέων 
ποσοστών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. Το 
ζήτημα του νερού είναι έτσι κι αλλιώς 
ευαίσθητο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε οργανώσει 
παλιότερα μεγάλες καμπάνιες ενάντια σε 
αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις. Το ζήτημα 
φέρνει σε αμήχανη θέση τα κομματικά 
στελέχη που είχαν πρωτοστατήσει σε 
αυτές τις καμπάνιες.

Πάντως, η γενικά πεποίθηση στο 
Μαξίμου είναι ότι "θα τα καταφέ-
ρουμε".

Καταγγελία 
σε βαθμό 
κακουργήματος
Η εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΚΕ με έδρα την Καλαμπάκα, 
τα Τρίκαλα και την Ιαπωνία και 
με υποκοτάστημα στην Αθήνα, 
Σπύρου Βρεττου 101 Αχαρναί 
πουλάει στα ζαχαροπλαστεία 
νοθευμένη κρέμα γάλακτος, 
νοθευμένα βούτυρα σε 
συνεργασία με τον Κώστα 
Ζαχαρόπουλο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 81-5 
(IV) απαγορεύεται η ανάμιξη 
γάλακτος κατσίκας και προβάτου 
καθώς και κάθε άλλη ανάμιξη 
γάλακτος ζώων διαφορετικού 
είδους.
Ο κύριος Καραγιώργος 
Θανάσης με κρυφή βάση 
διανέμει τα εμπορεύματά 
του στα ζαχαροπλαστεία 
κατόπιν επικοινωνίας από 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook) (www.facebook.
com/otsopanis/). 
Ο συγκεκριμένος κύριος 
διώκεται από 170 
κτηνοτρόφους του Ν. Τρικάλων, 
που συνεργάζονται με την 
εταιρεία ΤΡΙΚΚΗ, για απάτη.
Εμείς αναρωτιόμαστε 
ακόμα για ο κύριος αυτός 
είναι εκτός φυλακής. Ας 
μας απαντήσει ο Κύριος 
Κοντονής.

Επιτυχία  
του Δήμου 
Περάματος
Ο Δήμαρχος Περάματος 
σε συνεργασία με τον 
Υπουργό Εργασίας μετά από 
επανειλημμένες συναντήσεις 
του είχαν, δόθηκε η εντολή 
δρομολόγησης των διαδικασιών 
για την παραχώρηση στο Δήμο 
δύο οικοπέδων του Υπουργείου 
Εργασίας.
Συγκεκριμένα δόθηκε ένα 
οικόπεδο στην οδό Ηπείρου για 
ανέγερση Παιδικού σταθμού 
και ένα στη πίσω πλευρά του 
Δημαρχείου για τη δημιουργία 
κτηρίου για τις υπηρεσίες του 
Δήμου.
Ο Δήμαρχος αφού ευχαρίστησε 
για την επιτυχία τον Υπουργό, 
υποσχέθηκε την γρήγορη 
ολοκλήρωση του έργου με 
φόντο την τόσο εποικοδομητική 
συνεργασία τους.

Δυναμική επιστροφή από τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές με πολυνομοσχέδιο

Ατύχημα- έγκλημα  
οι εκρήξεις στο Ταύρο 
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Α πίστευτο αλαλούμ επικρατεί 
κάθε Τετάρτη στη λαϊκή 
αγορά της Πτολεμαΐδας, 

ενώ επιμένουν οι καταγγελίες ότι 
το όργιο αυθαιρεσιών και παρανο-
μιών στη λαϊκή αγορά καλά κρατεί 
καθώς και για το σκουπιδαριό που 
αφήνουν πίσω τους. 

Διότι, δεν υπάρχει κανένας έλεγ-
χος από τις υπηρεσίες του Δήμου 
Εορδαίας, ούτε προβαίνει ο Δήμος 
στη διαγράμμιση του χώρου της 
λαϊκής ,ούτε στη καθαριότητα του, 
με αποτέλεσμα να επικρατεί το χάος 
από την αρχή της λαϊκής μέχρι το 
τέλος της και μετά απ αυτό.

Αυτό τουλάχιστον καταγγέλλει 
ο πρόεδρος του Συλλόγου Παρα-
γωγών Αγροτικών Προϊόντων 
Λαϊκών Αγορών Ν. Κοζάνης «Η 
Παραγωγή», Χρήστος Σαββουλίδης 
στον «Π», δηλώνοντας μάλιστα ότι 
αρρωσταίνει και μόνο στην ιδέα ότι 
πρέπει να έρθει κάθε Τετάρτη στη 
λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας. Ο κ. 
Σαββουλίδης κατήγγειλε ειδικότερα 
ότι «δεν υπάρχει διαγράμμιση και 
δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στη 
λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας που 
να διαπιστώνει πόσο χώρο κατα-
λαμβάνει ο καθένας, με αποτέλεσμα 
το μεγαλύτερο μέρος της λαϊκής να 
το καταλαμβάνουν μεγαλέμποροι. 

Κι αφού δεν τους ενοχλεί κανείς 
εξακολουθούν να φέρνουν μέσα 
στη λαϊκή και τα φορτηγά τους 
στερώντας ζωτικό χώρο που θα 
μπορούσε να διατεθεί σε νέους 
παραγωγούς που μένουν εκτός 
λαϊκής, γιατί δεν μένει χώρος γι’ 
αυτούς.» Υποστηρίζει μάλιστα ότι 
η κατάσταση αυτή είναι χρόνια, 
αλλά και πως δεν είδε καμία δια-
φορετική αντιμετώπιση από την 
παρούσα δημοτική αρχή, καθώς 
και ότι η απουσία ελέγχων έχει ως 

αποτέλεσμα «να μην πληρώνει κανέ-
νας στο Δήμο εδώ και 2,5 χρόνια. 
Γιατί για να πληρώσει κάποιος θα 
πρέπει ο Δήμος να γνωρίζει πόσο 
χώρο δικαιούται κάθε παραγωγός, 
έμπορος κλπ. και πόσο καταλαμβά-
νει κάτι όμως που δεν γνωρίζει ο 
δήμος γιατί δεν υπάρχει κανένας 
έλεγχος, ούτε γνωρίζει ο δήμος 
εάν ήρθε ή όχι κάποιος εκθέτης 
την Τετάρτη στη λαϊκή.

Όταν δεν υπάρχει ένα ελεγκτικό 
όργανο που να λέει που μπορεί 
να τοποθετηθεί ένας παραγωγός 
και πως παραδίδει το χώρο με το 
πέρας της λαϊκής, η παράνομη αυτή 
κατάσταση θα διαιωνίζεται, γιατί 
αφήνεται παράθυρο για ρουσφέ-
τια, για ικανοποίηση γνωστών και 
φίλων και όχι όσων πληρούν τις 
προϋποθέσεις.»

Από την άλλη οι πολίτες καταγ-
γέλλουν την κατάσταση που επι-
κρατεί στο τέλος της λαϊκής αγοράς 
και των σκουπιδιών και ακαθαρσιών 
που αφήνουν στο πέρασμα τους οι 
πωλητές. Διαμαρτύρονται για την 
αδιαφορία του Δήμου και για την 
μη δημιουργία ενός Κανονισμού 
Καθαριότητας με αποτέλεσμα να 
καθαρίζουν μόνοι τους. 

Σύμφωνα με το νόμο:

Άρθρο 26 Ν. 4497/ 17
Επιλογή χώρου λειτουργίας 

υπαίθριων αγορών - Κατηγορίες 
αυτών

1. Η λειτουργία υπαίθριων αγο-
ρών επιτρέπεται σε καθορισμένους 
από τον αρμόδιο φορέα λειτουργί-
ας ελεύθερους και ανεξάρτητους 
χώρους, δημόσιους ή δημοτικούς, 
ιδιόκτητους ή μισθωμένους, όπως 
πλατείες, πάρκα και γενικότερα 
ανοικτούς χώρους, καθώς και εκκλη-

σιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν 
πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. 
Αν τέτοιοι χώροι δεν είναι εφικτό 
να βρεθούν, μπορεί να επιλεγούν 
κατάλληλοι δρόμοι.

Οι χώροι λειτουργίας των υπαί-
θριων αγορών καθορίζονται ύστερα 
από γνώμη της αρμόδιας αστυνο-
μικής αρχής, για την κυκλοφοριακή 
επίπτωση από τη λειτουργία τους. 
Αν η γνώμη της αστυνομικής αρχής 
δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) 
ημερών αφότου ζητηθεί, η απόφαση 
του φορέα λειτουργίας εκδίδεται 
χωρίς τη γνώμη αυτή.

Μετά από καταγγελία του κ. 
Θεοδωρόπουλου το υπουργείο 
εσωτερικών απάντησε ότι εκκρεμεί 
εδώ και δύο (2) χρόνια σύνταξη 
Ενιαίου Κανονισμού Καθαριότητας 
για όλη την χώρα. 

Άρθρο 27 Ν. 4497/17
Έλεγχος της εύρυθμης λειτουρ-

γίας των λαϊκών αγορών
1. Κάθε φορέας λειτουργίας 

λαϊκής αγοράς φροντίζει για:
α. την προσβασιμότητα και 

την ασφάλεια των διερχόμενων 
πωλητών και καταναλωτών,

β. την καθαριότητα του χώρου 
κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας 
της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, 
καθώς και την τήρηση των κανόνων 
υγιεινής, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 13 της Υ1γ/Γ.Π/
οικ.47829/ 21.6.2017 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας,

γ. την τήρηση των κανόνων 
για την τοποθέτηση πωλητών στη 
λαϊκή αγορά και γενικότερα για την 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο 
φαινόμενο αλλά συμβαίνει σχεδόν σε 
όλες τις λαϊκές αγορές της Ελλάδας 
με το τοπίο να θυμίζει εμπόλεμη 
ζώνη με το πέρας αυτών.

Χάος στις λαϊκές αγορές

Μόνο τυποποιημένο 
λάδι στα εστιατόρια  
στο εξής

Τέλος το χύμα λάδι στα εστιατόρια από 01/01/2018. 
Μόνο σφραγισμένα μη επαναγεμιζόμενα μπουκάλια 
στα τραπέζια.

 Έτσι λοιπόν, οι εστιάτορες, όχι μόνον υποχρεού-
νται, στα τραπέζια να έχουν πλέον σφραγισμένες μη 
επαναγεμιζόμενες συσκευασίες ή μπουκαλάκια μιας 
χρήσης, τυποποιημένου ελαιολάδου, αλλά ακόμα και 
στην κουζίνα που μαγειρεύουν, οφείλουν το λάδι που 
προμηθεύονται να είναι τυποποιημένο και όχι χύμα.

Το πρόστιμο μάλιστα είναι αρκετά τσουχτερό, 
αφού ανέρχεται στα 2.000,00 € / παράβαση

 Δείτε τα σχετικά άρθρα για τη διάθεση ελαίων:
Άρθρα 42
1. Απαγορεύεται η αποσυσκευασία των βρωσίμων 

σπορέλαιων που κυκλοφορούν σε κλειστή συσκευ-
ασία και η πώληση τους χύμα από οποιονδήποτε 
βιομήχανο, βιοτέχνη, χονδρέμπορο ή λιανοπωλητή.

2. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η παρα-
βίαση ή αποσφράγιση από τους χονδρεμπόρους ή 
λιανοπωλητές των συσκευασιών που περιέχουν 
ελαιόλαδο ή πυρηνέλαιο και η χύμα προσφορά του 
περιεχομένου στην κατανάλωση. Στις περιπτώσεις 
παράβασης των παραπάνω παραγράφων εφαρμόζο-
νται οι περί δεσμεύσεων διατάξεις του άρθρου 49.

3. Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την παρα-
σκευή γευμάτων σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες 
ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, μπορεί να διακι-
νείται για το σκοπό αυτό εκτός από τη συσκευασία 
χωρητικότητας έως 5 λίτρων, για το σκοπό αυτό και 
σε συσκευασίες των 10, 20, 25 έως και 50 λίτρων.

4. Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που 
προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια 
χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του 
γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 
69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά 
και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων 
συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα 
διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις 
απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα εθνική και ενωσιακή νουθεσία.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες 
ευρώ (2.000 ευρώ) ανά παράβαση

Β. Για παράβαση της παραγράφου 2, δύο χιλιάδες 
ευρώ (2.000 ευρώ) ανά παράβαση.

Γ. Για παραβάσεις των παραγράφων3 και 4, 
πεντακόσια ευρώ ανά παράβαση.
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Α υτόματες ηλεκτρονικές κατα-
σχέσεις τραπεζικών καταθέσεων 
όσων χρωστούν πάνω από 70.000 

ευρώ έχει ξεκινήσει η εφορία καθώς όριζε 
το τρίτο Μνημόνιο.

Σύμφωνα με την απόφαση η διαδικασία 
θα ολοκληρώνεται σε τρία στάδια:

1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης της ΓΓΔΕ δημιουργεί ηλεκτρονική 
λίστα στην οποία αποτυπώνονται όσοι 
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 
70,000 ευρώ και την αποστέλλει μαζικά 
σε όλες τις τράπεζες.

2. Οι τράπεζες διασταυρώνονουν τα 
στοιχεία των πελατών τους και μέσα σε 
δύο ημέρες επιστρέφουν τη λίστα στη 
ΔΗΛΕΔ έχοντας δεσμεύσει ήδη τα ποσά 
των καταθέσεων των πελατών τους. Το 
μέτρο της δέσμευσης παρέχει το δικαίωμα 
στη φορολογική Διοίκηση να ικανοποιεί 
κατά προτεραιότητα έναντι μεταγενέ-
στερων της δέσμευσης αποκτηθέντων 
δικαιωμάτων τρίτων, τις απαιτήσεις της 
από τις δεσμευθείσες χρηματικές απαιτή-
σεις με επίσπευση των προβλεπόμενων 
διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Η ΔΗΛΕΔ δημιουργεί ηλεκτρονική 
κατάσταση στην ίδια μέρα με τα στοιχεία 
τψν φορολογούμενων  οι οποίοι έχουν 
ταυτόχρονα μεγάλες οφειλές και κατα-
θέσεις με βάση τις απαντήσεις των τρα-
πεζών στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα Taxis στο οποίο έχουν πρόσβαση 
τα τμήματα κάθε μηχανισμού της ΓΓΔΕ με 
αρμοδιότητα είσπραξης, ώστε η δέσμευση 

να μετουσιωθεί σε κατάσχεση.
Προσέξτε όμως τώρα… με τα στοιχεία 

οφειλετών του Δημοσίου με συνολική 
βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από 
εβδομήντα χιλιάδες ευρώ ( 70.000) ανά 
Α.Φ.Μ στην οποία προστίθενται οι ανα-
λογούντες τόκοι, πρόστιμα, προσαυξή-
σεις εκπρόθεσμης καταβολής και λοιπές 

επιβαρύνσεις αυτης.
Τότε γιατί κύριοι της Κυβέρνησης 

«βάζετε χέρι» στο ΠΑΚΟΕ που είναι κάτω 
των εβδομήντα χιλιάδων (70.000);

Για το παραπάνω άρθρο έγινε δέσμευση 
που παρέχει το δικαίωμα στη Φορολογική 
διοίκηση να ικανοποιεί κατά προτεραιότητα 
έναντι μεταγενέστερων της δέσμευσης 

αποκτηθέντων δικαιωμάτων τρίτων, τις 
απαιτήσεις της από τις δεσμευθείσες 
χρηματικές απαιτήσεις με επίσπευση των 
προβλεπόμενων διαδικασιών.

Έγινε δέσμευση γιατί το συνολικό 
ποσό έχει ανέλθει ήδη στις 76.164,96 με 
ημερομηνία προσδιορισμού 17/2/2015 
οπότε σήμερα θα έχει φτάσει παραπάνω.

Ηλεκτρονικές κατασχέσεις χωρίς όρια

Και πριν πάμε στην συνέχεια, ας μην 
αρχίσουν τα σχόλια ότι είμαστε εμπαθείς 
μαζί τους, αν και πλέον είναι συνήθεια 
στον πολιτικό κόσμο, οι αλήθειες να 
ονομάζονται μέχρι και σεξουαλική παρε-
νόχληση.

 Στην καθημερινή βέβαια πολιτική 
ζωή της Πόλης, προσπαθούν με κάθε 
τρόπο να δείξουν ότι παράγουν πολιτική 
και πράγματι το καταφέρνουν, σε λάθος, 
όμως, κατεύθυνση.

Η ζωή, όμως, στην πόλη δεν σταματά 
με την διοίκηση του δήμου να βρίσκε-
ται σε καθημερινό οργασμό ενεργειών, 
άλλοτε εγκεκριμένων από τα Όργανα 
Διοίκησης της Πόλης, όπως επιτάσσει ο 
νόμος και άλλοτε εν αγνοία των πάντων, 
με την σημείωση ότι με τον τρόπο αυτό 
προκαλεί «τετελεσμένα» που μερικές 
φορές βρίσκονται σε αντίθεση με όσα 
ορίζουν οι κανόνες ορθής διοίκησης και 
γιατί όχι η νομοθεσία.

Δύο από τα ποιο χαρακτηριστικά 
παραδείγματα όλων όσων ποιο πάνω 
αναφέρθηκαν είναι η συντήρηση (ασφαλ-
τόστρωση) του οδικού δικτύου και η 
διαχείριση των ελεύθερων χώρων της 
Πόλης.

Σε ότι αφορά, την συντήρηση του 
οδικού δικτύου ας μας λύσουν την απορία 
ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέ-

γονται οι δρόμοι που ασφαλτοστρώνονται, 
ή πως επιλέγονται αποσπασματικά μικρά 
τμήματά τους με μικρή έως ελάχιστη 
κυκλοφορία, ενώ κεντρικοί δρόμοι για 
ολόκληρες συνοικίες παραμένουν σε 
οικτρή κατάσταση χωρίς καμία επέμβαση 
συντήρησής τους;

 Το τελευταίο χρονικό διάστημα η 
διοίκηση έχει προχωρήσει σε μία σειρά 
αγορών ελεύθερων οικοπέδων που η δια-
χείρισή τους, είναι αν μη τι άλλο περίεργη 
και σηκώνει πάρα πολλές ενστάσεις. Δύο 
είναι οι ποιο χαρακτηριστικές.

Η πρώτη: Αφορά την ανάπλαση των 
κοινόχρηστων χώρων των Εργατικών 
Πολυκατοικιών», απέναντι από τον ιερό 
ναό της Ευαγγελίστριας στην Πλατεία 
Δημαρχείου, συνολικού προϋπολογισμού 
503.000 ευρώ. 

Η ένσταση που διατυπώνεται για την 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι «γιατί 
πάλι ανάπλαση σε περιοχή του λαμπε-
ρού κέντρου και μάλιστα σε έκταση που 
βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση 
και όχι ένα έργο πρασίνου σε μία απο-
κεντρωμένη περιοχή της πόλης, όπως 
π.χ. η Νέα Ζωή ή το Ρουπάκι;».

Η δεύτερη: Αφορά το «μπάζωμα» ενός 

νεοαποκτηθέντος από το Δήμο οικοπέδου 
στην γωνία Αγίου Βασιλείου και Λάρνα-
κος, δίπλα από το Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής, που είναι πλέον γνωστό σαν 
οικόπεδο ΦΥΤΙΖΑ, από τον ιδιοκτήτη που 
αποκτήθηκε μόλις πρόσφατα.

Σε κανένα, εκτός ίσως από τη διοίκηση 
του Δήμου, δεν είναι γνωστό πως θα 
διαμορφωθεί και αξιοποιηθεί ο συγκε-
κριμένος χώρος, αν και η τελευταία έχει 
ανακοινώσει επίσημα στο δημοτικό συμ-
βούλιο της πόλης, ότι αυτός αποκτήθηκε 
για να αυξηθεί ο χώρος πρασίνου γύρω 
από το άλσος της Πόλης.

Αυτό, όμως, που παρατηρείτε το 
τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι ότι 
ο συγκεκριμένος χώρος «μπαζώνεται». 
Ήδη έχουν ριφθεί ή αν θέλετε κατά το 
ορθόν εναποτεθεί σ’ αυτόν περισσότερα 
από 10 φορτία (φορτηγά) «μπάζων» που 
προέρχονται είτε από την ανακατασκευή 
ή «κατεδάφιση» παλιών κτισμάτων είτε 
από την εκκαθάριση ελεύθερων οικοπέ-
δων, όπως δείχνουν τα παλιά ελαστικά, 
τα τμήματα γυψοσανίδων και παλιών 
κουφωμάτων που εμπεριέχονται σ’ αυτά.

Ήδη μέρος απ’ αυτά έχει ήδη διαμορ-
φωθεί (ισοπεδωθεί) από τις υπηρεσίες 

του δήμου ανυψώνοντας το εδαφολογικό 
ανάγλυφο του συγκεκριμένου χώρου σε 
επίπεδο υψηλότερο από την επιφάνεια 
του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής με το 
οποίο γετνειάζει. Να σημειώσουμε ότι οι 
εργασίες που γίνονται στο χώρο, δηλαδή 
η ρήψη των μπάζων και η ισοπέδωσή 
τους έχουν την σφραγίδα της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, όπως φανερώνει 
και πιστοποιεί η σχετική πινακίδα στην 
πρόχειρη είσοδο που έχει κατασκευασθεί 
επί της οδού Λάρνακος.

Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη, ότι 
σύμφωνα με το νόμο η διαχείριση των 
μπαζών γίνεται μόνο από πιστοποιημένες 
για τον σκοπό αυτό εταιρίες που πέραν 
των άλλων οφείλουν να βεβαιώνουν 
ότι αυτά δεν είναι επικίνδυνα για την 
δημόσια υγεία, η δεν εναπόθεσή τους σε 
ελεύθερους χώρους ανεξάρτητα από τον 
ιδιοκτήτη τους, απαιτεί ειδική άδεια από 
την αρμόδια διεύθυνση περιβάλλοντος, 
άλλως θεωρείται ειδικό περιβαλλοντικό 
ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με μεγάλο 
πρόστιμο και ποινές φυλάκισης.

Όπως όλα δείχνουν πάντως δεν θα 
δούμε έργο για το περιβάλλον, ίσα ίσα 
προβλέπω μπάζωμα ακόμα και στο τελευ-
ταίο ίχνος πρασίνου μέσα στο Δήμο και 
ποιος ξέρει πόσα εκατομμύρια θα χαθούν 
σε αυτήν την απόπειρα. 

Περιστέρι ο Δήμος της Διαπλοκής
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Η επένδυση για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση μίας κατοικίας αποφέρει 
οικονομικά και περιβαλλοντικά 

οφέλη, μέσω της εξοικονόμησης σε καύ-
σιμα και ηλεκτρικό ρεύμα.

• Το  πρώτο βήμα είναι να αλλάξεις 
τα κουφώματά σου με ενεργειακά, τα 
οποία βοηθούν στην εξοικονόμηση έως 
και 30% του συνόλου της ενέργειας που 
απαιτείται για ψύξη-θέρμανση.

Η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοι-
κίας ξεκινά από την αντικατάσταση των 
κουφωμάτων. Ακόμα και μία απλή αλλα-
γή των παλιών κουφωμάτων με νέα 
ενεργειακά χωρίς απώλειες μπορεί να 
εξοικονομήσει έως και 30% στο σύνολο 
της ενέργειας που απαιτείται για ψύξη-
θέρμανση ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει 
σημαντικά την ποιότητα ζωής εντός του 
σπιτιού αποκλείοντας αποτελεσματικά, 
την υγρασία, μόλυνση και ηχορύπανση. 
Επίσης αυξάνεται η ασφάλεια καθώς τα 
νέα κουφώματα είναι εφοδιασμένα με 
αντιδιαβρωτική προστασία και αντιδι-
αρρηκτική ασφάλεια (πολλαπλά σημεία 
κλειδώματος, μεντεσέδες βαρέως τύπου, 
κλπ. Μία καλή επιλογή είναι τα συνθε-
τικά κουφώματα (PVC) που πληρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας 
και είναι πιστοποιημένα.

• Εκμεταλλεύσου τις συσκευές που 
δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια (πχ. φωτο-
βολταϊκά, ηλιακούς θερμοσίφωνες, αντλίες 
θερμότητας). 

Ζεις σε χώρα που έχει ήλιο 
πάνω 250 ημέρες το χρόνο! 

Ο ελληνικός ήλιος αποτελεί μία ανε-
ξάντλητη καθαρή και οικονομική πηγή 
ενέργειας που είναι διαθέσιμη πάνω από 
250 ημέρες το χρόνο στη χώρα μας. Οι 
ηλιακοί θερμοσίφωνες αποτελούν βασικό 
συμπλήρωμα της ενεργειακής κατοικίας 
και προσφέρουν άφθονο και δωρεάν 
ζεστό νερό όλο το έτος ενώ είναι δυνατή 
η εγκατάσταση συστήματος βεβιασμένης 
κυκλοφορίας που λειτουργούν ως υπο-
βοηθητικά της θέρμανσης το χειμώνα.

 Η τοποθέτηση ηλιακών πάνελ (φωτο-
βολταϊκά) μπορεί να εξασφαλίσει την 
λειτουργία μίας χαμηλής κατανάλωσης 
αντλίας θερμότητας και να εξασφαλί-
σει επαρκή θέρμανση για μία ολόκληρη 
κατοικία με μοναδική πηγή ενέργειας τον 
ήλιο. Ειδικά σε περιοχές όπου δεν είναι 
δυνατή η εγκατάσταση φυσικού αερίου, η 
θέρμανση με αντλίες θερμότητας αποτελεί 
την πιο οικονομική και ενδεδειγμένη λύση. 

Εάν δε, η ενέργεια αυτή παρέχεται 
από ένα μικρό αυτόνομο φωτοβολταϊκό 
(Net Metering) τότε το ενεργειακό σπίτι 
εξασφαλίζει την θέρμανση και ψύξη 
σχεδόν με μηδενικό κόστος, ενώ το όποιο 
κόστος εγκατάστασης καλύπτεται από την 

εξοικονόμηση σε λογαριασμούς ΔΕΗ και 
καυσίμων θέρμανσης. 

Οι αντλίες θερμότητας είναι συσκευ-
ές που μεταφέρουν θερμότητα από μία 
πηγή «χαμηλής θερμοκρασίας» προς μια 
δεξαμενή υψηλότερης θερμοκρασίας. Η 
αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί μια μορφή 
ενέργειας (συνήθως ηλεκτρική), για να 
μπορεί να πραγματοποιεί τη μεταφορά 
θερμικής ενέργειας.

Οι πιο διαδεδομένες αντλίες θερμό-
τητας είναι οι αντλίες αέρος-νερού. Οι 
συγκεκριμένες αντλίες χρησιμοποιούν τη 
θερμική ενέργεια του εξωτερικού αέρα, 
απάγουν τη θερμοκρασία του αέρα, στη 
συνέχεια την αυξάνουν και τέλος την 
αποδίδουν στο νερό που κυκλοφορεί 
στα θερμαντικά σώματα. 

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν 
να έχουν συντελεστή απόδοσης COP 
(Coefficient of Performance) έως και 
5, που σημαίνει ότι για κάθε 5 μονάδες 
θερμικής ενέργειας που παράγουν, χρει-
άζονται 1 μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αντλίες θερμότητας αέρος-νερού 
χρησιμοποιούνται κυρίως για τη θέρμανση 
και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

• Ενίσχυσε τους τοίχους και την στέγη 
σου με θερμομονωτικά υλικά (πχ βαφές)

Η εξωτερική θερμομόνωση και η 
θερμομόνωση της στέγης βελτιώνουν την 
ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, 
μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση 
ενέργειας για θέρμανση και ψύξη. Το 
πρώτο βήμα για την υλοποίηση εφαρ-
μογής θερμομόνωσης είναι η ενεργειακή 
μελέτη από εξειδικευμένο μηχανικό, ενώ 
η επιλογή των υλικών εξαρτάται από 
τον τύπο της θερμομόνωσης που θα 
κριθεί ως ο πλέον κατάλληλος για το 
εκάστοτε κτίριο. 

Το κόστος για τη θερμομόνωση ενός 
κτιρίου εξαρτάται από διάφορους παρά-
γοντες και ποικίλει ανάλογα με τα τετρα-
γωνικά, τη γεωγραφική περιοχή, την εποχή 
και το πάχος θερμομονωτικού υλικού.

Μελέτες δείχνουν πως ισχυρή ανα-
δρομική θερμομόνωση της τοιχοποιίας 

και του δώματος μπορεί να επιφέρει 
μείωση των ενεργειακών φορτίων κατά 
60% καθώς και μείωση της κατανάλωσης 
περίπου στα 30 ευρώ/m2 το έτος.

• Το φυσικό αέριο αποτελεί μια από 
τις πιο eco friendly και οικονομικές επι-
λογές που  διαθέτεις. Σε συνδυασμό με 
ενεργειακά κουφώματα πετυχαίνεις τη 
καλύτερη δυνατή θερμομόνωση!

Το φυσικό αέριο είναι μια «φυσική 
μορφή ενέργειας» που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία 
και κάνει τέλεια καύση στις κατάλληλες 
συσκευές.

Το φυσικό αέριο αποτελεί το φιλικότε-
ρο συμβατικό καύσιμο στο περιβάλλον και 
στον άνθρωπο. Η τοποθέτηση αυτόνομου 
καυστήρα φυσικού αερίου, δεν εξοικονομεί 
χρήματα μόνο από την τιμή του καυσίμου 
αλλά και από τη ρύθμιση του καυστήρα 
ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες 
της κατοικίας (ανατολική πρόσοψη-ρετιρέ 
κλπ) ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο 
σε απόδοση/κόστος όφελος.

Φωτοβολταϊκά φτηνά  
και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
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Κ άθε χρόνο 56 ΔΙΣ. 
ΖΩΑ στοιβάζονται 
σε βρόμικα, σκοτεινά 

κλουβιά και σφάζονται για να 
ικανοποιήσουν τον εθισμό μας 
στο κρέας.   

Είναι πραγματικά φρικτό 
και ίσως χρειαστούν χρόνια 
για να μπει λουκέτο στις 
άθλιες βιομηχανίες κρέατος. 
Αλλά υπάρχει κάτι που όλοι 
μπορούμε να κάνουμε από 
σήμερα για να επιταχύνουμε 
το κλείσιμό τους: να τρώμε 
λιγότερο κρέας.   

Το Avaaz έχει 46 εκατ. μέλη 
παγκοσμίως. Αν όλοι αποφασί-
σουν  να απέχουν απ’ το κρέας 
έστω για μία μέρα τη βδομάδα 
(ακόμη κι αν είναι ήδη χορτο-
φάγοι ή βίγκαν) και ζητήσουν 
από φίλους, διασημότητες και 
εταιρείες να συμμετέχουν, θα 
δημιουργήσουν  τη μεγαλύτε-
ρη παγκόσμια δέσμευση που 
έγινε ποτέ!  

Η κατανάλωση κρέατος 
δεν ευθύνεται μόνο για τον 
μαζικό βασανισμό ζώων, αλλά 
σκοτώνει και τον πλανήτη μας! 
Η κτηνοτροφία συμβάλλει στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη 

περισσότερο από όλα τα αυτο-
κίνητα, τα αεροπλάνα και τα 
λεωφορεία μαζί, ενώ το 75% 
της καλλιεργήσιμης έκτασης 
της Γης  χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή ζωοτροφών. 

Η κατάσταση  
έχει ξεφύγει!   

Δε χρειάζεται να γίνου-
με όλοι χορτοφάγοι απ’ τη 
μια μέρα στην άλλη, αλλά 
σύμφωνα με τους ειδικούς 
η μείωση της κατανάλωσης 
κρέατος είναι ό,τι καλύτερο 
μπορούμε να κάνουμε για να 
σταματήσουμε την καταστρο-
φή του πλανήτη μας.  

Ελαττώνοντας το κρέας 
όμως θα είχε επίδραση και 
στη κλιματική αλλαγή. Με 
ποιο τρόπο είναι η απορία 
και η απάντηση απλή.

Σύμφωνα με την Παγκό-
σμια Συμμαχία Επιστημόνων, 
μια ομάδα που αποτελείται 
από πάνω από 15.000 επιστή-
μονες από περισσότερες από 
184 χώρες, η ανθρωπότητα 
πρέπει να αλλάξει την κατα-
ναλωτική της συμπεριφορά 

άμεσα, για την προστασία 
του περιβάλλοντος και την 
καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής.

Μεταξύ άλλων, η ένωση 
προτείνει τη μείωση της χρή-
σης ορυκτών καυσίμων και τη 
μείωση του ρυθμού αναπα-
ραγωγής για τον περιορισμό 
του υπερπληθυσμού, αλλά 
και την υιοθέτηση αυστηρής 
χορτοφαγίας (ή βεγκανισμού).

Η ίδια ομάδα εξέδωσε 
παρόμοια προειδοποίηση πριν 
από 25 χρόνια, αναφέροντας 
για το πώς η ταχεία κατανά-
λωση και αναπαραγωγή, ως 
ατομικές συμπεριφορές, θα 
οδηγήσουν σε νεκρές ζώνες 
στους ωκεανούς, την εξά-
ντληση του όζοντος, απώλειες 
δασικής κάλυψης, μείωση της 
θαλάσσιας ζωής και απώλεια 
βιοποικιλότητας.

Παρά τις ομοιότητες, η 
προειδοποίηση αυτή τη φορά 
είναι πιο σοβαρή, καθώς οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
έχουν επιδεινωθεί σημαντικά. 
Η κοινή γνώμη συχνά επι-
κεντρώνεται στις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από 

τα οχήματα, ενώ η κτηνοτρο-
φία παράγει περισσότερες 
εκπομπές από ό,τι όλα τα 
αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα 
και οι άλλες μορφές μετα-
φοράς μαζί.

Εξάλλου, σύμφωνα με 
τον Οργανισμό Τροφίμων 
και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών, οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα από την εκτρο-
φή ζώων αποτελούν περί-
που το 15% των συνολικών 
ανθρωπογενών εκπομπών. 
Συγκεκριμένα, το βόειο κρέας 
και το γάλα είναι οι μεγαλύτε-
ροι παράγοντες όσον αφορά 
τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα.

Η διεθνής ομάδα ενθαρ-
ρύνει τους ανθρώπους να 
αποφεύγουν όλα τα ζωικά 
προϊόντα, ώστε να μειωθεί το 
αποτύπωμα άνθρακα στο μισό. 
Πέρα από το θέμα της σκλη-
ρότητας απέναντι στα ζώα, 
είναι γεγονός ότι η παραγωγή 
ενός κιλού βοδινού κρέατος 
απαιτεί 13% περισσότερα 
ορυκτά καύσιμα και 15 φορές 
περισσότερο νερό από ό,τι 
ένα κιλό σόγιας.

Το ΠΑΚΟΕ στηρίζει την κίνηση αυτή

Εναντιώνεται το Avaaz  
στην υπερκατανάλωση κρέατος

Οι SOS IATPOI  
και UNICEF  
έγιναν ένα
Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ, αφοσιωμένοι 
στο κοινωνικό τους όραμα, 
συμμετείχαν τη Δευτέρα 
4 Δεκεμβρίου στον 
Τηλεμαραθώνιο Αγάπης της 
UNICEF που προβλήθηκε στις 
18:00.
Ο SOS Παιδίατρος, Γεώργιος 
Γλυνός,  εμφανίστηκε 
στο πλατό της Κρατικής 
Τηλεόρασης για να δώσει 
συμβουλές και χρήσιμες 
πληροφορίες σε όλους τους 
πολίτες και ιδιαίτερα στους 
γονείς.
Το σύνθημα είναι απλό: «ένα 
ευρώ-μία ζωή» προκειμένου 
«να μη μείνει κανένα 
παιδί στην Ελλάδα και σε 
ολόκληρο τον κόσμο χωρίς 
εμβολιασμό».

Συνεχίζεται  
ο αγώνας υπέρ 
της μικρής 
Παλαιστίνιας από 
το Avaaz
Το ΠΑΚΟΕ συνεχίζει να 
στηρίζει αυτόν τον αγώνα για 
την μικρή Παλαιστίνια που 
κινδυνεύει θανάσιμα αν δεν 
ελευθερωθεί από τις φυλακές. 
Ευχαριστούμε που ζήτησες και 
υπέγραψες να ελευθερωθεί 
η μικρή Αχέντ Ταμίμι τώρα 
πρέπει να το μοιραστείς και 
με τους διαδικτυακούς σου 
φίλους στο facebook.
Προς τους παγκόσμιους 
ηγέτες: 
«Απαιτούμε να 
απελευθερώσετε τώρα την 
Αχέντ και όλα τα Παλαιστίνια 
παιδιά που κρατούνται σε 
Ισραηλινές φυλακές. 
Η διεθνής κοινότητα πρέπει να 
βάλει τέλος στην κράτηση και 
κακοποίηση των παιδιών της 
Παλαιστίνης. Φτάνει πια. 
Προς την Αχέντ και όλα τα 
φυλακισμένα παιδιά της 
Παλαιστίνης: Είμαστε στο 
πλευρό σας και σας έχουμε 
στην καρδιά μας. Δεν θα 
τα παρατήσουμε μέχρι να 
απελευθερωθείτε. Δεν είστε 
μόνα σας.»
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Ενέργεια ώρα μηδέν
Ψ ηφίστηκε στη Βουλή το νομο-

σχέδιο για τις Ενεργειακές Κοι-
νότητες, που ήρθε ν’ αλλάξει 

πολλά από αυτά που γνωρίζουμε έως 
σήμερα σχετικά με την παραγωγή, τη 
διανομή και την προμήθεια ενέργειας.

Μερικά σημεία του νομοσχεδίου 
είναι τα εξής:

Στις Ενεργειακής Κοινότητας μπο-
ρούν να συμμετέχουν πολίτες, ΟΤΑ 
καθώς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Δικαίου. Τουλάχιστον 
το 50% συν 1 των μελών πρέπει να 
διαμένουν ή να έχουν έδρα εντός της 
περιφερειακής Ενότητας της έδρας της 
Ενεργειακής Κοινότητας.

Κάθε μέλος της Ενεργειακές Κοινό-
τητας μπορεί να έχει από μία συνεται-
ριστική μερίδα, που είναι υποχρεωτική, 
μέχρι και 20% του συνεταιριστικού 
κεφαλαίου. 

Ειδικά οι ΟΤΑ μπορούν να συμμε-
τέχουν μέχρι του ποσοστού 40% του 
κεφαλαίου, οι δε νησιωτικοί Δήμοι 
μέχρι και 50%.

Δίνεται η δυνατότητα  δημιουργίας 
Ενώσεων Ενεργειακών Συνεταιρισμών 
από 5 τουλάχιστον Εν. Κοιν., με έδρα την 
ίδια Περιφέρεια, καθώς και Ομοσπονδία 
Εν. Συν/μών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σημαντικό στοιχείο είναι ο μη κερ-
δοσκοπικός χαρακτήρας των Εν. Κοιν., 
καθώς τα κέρδη δεν διανέμονται, αλλά 
παραμένουν ως αποθεματικό και, με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 
διατίθενται ανάλογα. Κατ’ εξαίρεση, 
βέβαια, και κάτω από συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, μπορεί να υπάρχουν και 

Εν. Κοιν. με κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Σημειώνουμε ακόμη, ότι και οι 

ένοικοι μιας πολυκατοικίας μπορούν 
να δημιουργήσουν μια Εν. Κοιν., είτε 
για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και 
συμψηφισμό με την κατανάλωση των 
διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, 
είτε ακόμη και για να υλοποιήσουν 
πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης 
της πολυκατοικίας.

Ποιοι λόγοι (κοινωνικοί, οικονομι-
κοί ή άλλοι) οδήγησαν το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 
απόφαση να προωθήσει το συγκεκρι-
μένο νομοσχέδιο;

Διανύουμε μια εποχή ενεργειακής 
μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό 
τοπίο, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. 
Προχωρούμε στην αλλαγή του ενερ-
γειακού μείγματος, στο πλαίσιο ενός 
Δημοκρατικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, 
με περαιτέρω προώθηση των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σε 
βάρος των ορυκτών καυσίμων και με 
πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας. Το 
παγκόσμιο πρόβλημα της 

Ενεργειακό Νομοσχέδιο

Κλιματικής Αλλαγής, οι στόχοι της 
διάσκεψης των Παρισίων το 2015 για 
το κλίμα και οι σχετικοί στόχοι της Ε.Ε. 
για το 2030, κάνουν επιτακτική αυτή 
την ανάγκη.

Επίσης, υπήρχε η ανάγκη θέσπι-
σης της Ενεργειακής Δημοκρατίας, 
με συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, 
με βάση τις κατά τόπους ιδιαιτερότη-

τες, την ανάγκη αποκέντρωσης της 
ενεργειακής παραγωγής και βέβαια τα 
οφέλη για την κοινωνία, αφού υπάρχει 
δυνατότητα μέσω εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού (virtual net metering) 
της παραγόμενης ενέργειας από την 
Εν. Κοιν. με την κατανάλωση ενέργειας 
ευάλωτων πολιτών. Δηλαδή, μπορεί 
να αντιμετωπισθεί και η ενεργειακή 
φτώχεια. Τέλος, πολύ σημαντικό ζήτημα 
είναι η προώθηση συμπράξεων και 
συνεργειών σε τοπικό επίπεδο στον 
τομέα της ενέργειας.

Τα οφέλη του νέου Νομοσχεδίου 
για τα οποία φωνάζει το ΠΑΚΟΕ εδώ 
και 40 χρόνια για τους πολίτες και το 
περιβάλλον είναι τα εξής:

Θα υπάρξει εκδημοκρατισμός στον 
ενεργειακό τομέα, αποκέντρωση της 
παραγωγής ενέργειας, προστιθέμενη 
αξία σε τοπικό επίπεδο, μείωση του 
κόστους ενέργειας, δυνατότητα ανα-
κούφισης ευάλωτων νοικοκυριών και 
μείωση ενεργειακού κόστους για τις 
επιχειρήσεις. Επίσης, θα αξιοποιηθούν 
διαθέσιμα εργαλεία της ενεργειακής 
αγοράς, όπως συμψηφισμός ενέργειας 
(net metering), εικονικός συμψηφισμός 
(virtual net metering) και οι «έξυπνοι» 
μετρητές.

Τεράστιο όφελος είναι η δυναμική 
προώθηση των ΑΠΕ, που έχει εξαιρε-
τική σημασία για το Περιβάλλον γενι-
κότερα, όπως επίσης και οι πολιτικές 
εξοικονόμησης ενέργειας. Για τα δύο 
συγκεκριμένα ζητήματα υπάρχουν και 
στόχοι από την Ε.Ε. για το 2030, τους 
οποίους η Ελλάδα οφείλει να τηρήσει.

Στην αντεπίθεση 
ενάντι των HPV 
λοιμόξεων  
και αλλοιώσεων 
τραχήλου

Ο λόγος για την κρέμα με την 
επωνυμία SILOffGyn της εταιρείας  
Heremco Pharmaceuticals M. ΕΠΕ. 
που κυκλοφορεί και επίσημα εδώ και 
λίγους μήνες και στην ελληνική αγορά, 
με τα αποτελέσματα της χρήσης της, 
σε διάρκεια μάλιστα μικρότερη από το 
σύνηθες διάστημα των έξι μηνών, να 
είναι εντυπωσιακά.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Πανευ-
ρωπαϊκού συνεδρίου της εταιρείας 
HECPA  «Παθολογία Τραχήλου & Κολ-
ποσκόπησης: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες 
– Κολποσκόπηση – Ιστολογία & Περαι-
τέρω Διαχείριση- Παρουσίαση Περιστα-
τικών - Problem Based Learning» το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στις 16 - 19 
Νοεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Du 
Lac, στα Ιωάννινα, παρουσιάζονται 
και συμπληρωματικές θεραπευτικές 
και φαρμακευτικές ουσίες. Μία από 
αυτές και το συγκεκριμένο προϊόν με 
βασική πρώτη ύλη την κουρκουμίνη, 
ουσία που περιέχεται στον κουρκουμά 
και η οποία λειτουργεί ως ένα ισχυρό 
αντιοξειδωτικό.

Τα αποτελέσματα χρήσης του συγκε-
κριμένου προϊόντος σύμφωνα με τον 
καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολο-
γίας Ευάγγελο Παρασκευαϊδη είναι 
εντυπωσιακά αφού μέσα σε διάστημα 
μικρότερο των τεσσάρων μηνών, η 
χρήση του επηρεάζει προς το θετικό-
τερο τις διαστάσεις των αλλοιώσεων 
στον τράχηλο.

Σωστή θέση αυγών  
για τη διατήρησή τους

Οι περισσότεροι από μας βάζουμε τα 
αυγά στην ειδική θήκη που διαθέτουν 
όλα τα ψυγεία, κάνοντας, σύμφωνα 
με τους ειδικούς, ένα μεγάλο λάθος.

Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τους 
ειδικούς στη συντήρηση τροφίμων, η 
συγκεκριμένη θέση είναι ό,τι πρέπει 
για να… χαλάνε τα αυγά πιο γρήγορα.

Συγκεκριμένα, επειδή η θήκη είναι 
συνήθως πολύ κοντά στο «κλείσιμο» 
της πόρτας του ψυγείου, κάθε φορά 
που το ανοίγουμε και το κλείνουμε, τα 
εκθέτουμε σε άμεσες αλλαγές θερμο-
κρασίας.

Αυτό συντελεί πολύ στο να χαλάνε 
γρηγορότερα, γι αυτό και οι ειδικοί 
συνιστούν, κατ΄αρχήν να τα αποθη-
κεύουμε μέσα στη συσκευασία τους 
και δεύτερον να τα τοποθετούμε στο 
πιο κρύο σημείο του ψυγείου.
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ΠεριβάλλονΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΤΑΝ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΑΣ ΚΟΥΦΑΙΝΕΙ 
↘ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α∆ΙΑΦΟΡΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ
↘  Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΣΠΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ.
↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10    □20     □30    □50

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ

Στη διεύθυνση: Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα ή µε Fax στο 210 810 1609
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Τ α Διοικητικά Συμβούλια του Ομίλου των Μη 
Κερδοσκοπικών Φορέων « ΠΑΚΟΕ – ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ -ΟΙΚΟΕΝ – ΟΙΚΟ-ΓΗ» σας 

αντ’ εύχονται ολόψυχα το 2018 να είναι Δημιουργικό, 
Αποτελεσματικό και οι Έλληνες Πολίτες να ανταμειφθούν 
για τις θυσίες που έχουν κάνει μέχρι σήμερα.

Α. ΙΔΙΩΤΕΣ: ΜΑΝΟΣ ΦΤΟΥΛΗΣ , ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ- ΠΑΛΜΕΡ, ΛΟΥΚΑΣ 
ΧΟΝΔΡΟΣ, ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ,ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΗΣ 
ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ, Φ. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ, ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΡΑΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΙΝΗ 
SALES & MARKETING MANAGER HARD ROCK CAFÉ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΡΛΙΚΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

 Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ALPHA BANK, ENVIROSYS, 
GLOBAL SUSTAIN, GV ARCHITECTURAL FURNITURE, 
GROWDPOLICY, AUTO HELLAS – HERTZ, ILF 
CONSULTING TEAM, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗ, NOVA, 
VODAFONE, AUTO TRITI, GRAPHCOM –DIGITAL 
PRINTING SOLUTIONS, WAXIA DEVELOPMENT, 
IKIAPHARM, ΝΟΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε, ΤΟ ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ADHD HELLAS, ORGANICLIFE.GR, 
ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, TECH SOUR GREECE, 
ALVAN BLANCH, PATRAS EVENTS GR 

Γ. ΦΟΡΕΙΣ: ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ., ΜΕΤΑ-
ΔΡΑΣΗ, SKYWALKER, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩ-
ΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ « ΤΟ ΣΑΛΕΣΙ », OMIND 
GREATIVES, NETLES.GR, ΕΚΚΙΝΗΣΗ- ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, ΣΕΠΕ – ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. Της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε, EQA ACADEMY, BIRD LAND ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ 
– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
SUSTAINABLE, ΕΛΟΤ, HIGGS, ΟΜΙΛΟΣ UNESCO 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.Π.ΚΑ 

Δ. ΔΗΜΟΙ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ, ΔΗΜΑΡ-
ΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΣΑΚΗΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ –ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ., 
ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ, 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 
ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ,ΔΗΜΟΣ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΥΡΗΣ, 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ, 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΣΝΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ –ΑΡΓΥ-
ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΡΤΑΙΩΝ, ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑ-
ΘΟΥ, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ, 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΛΗΜΝΟΥ, ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΛΙΑΤΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ, 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΥΑ ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ, 
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΩΤΣΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 
ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 
ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝ ΠΟΛ. ΑΘΛ. ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΩΤΣΑΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 Ε. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥ-
ΤΗΣ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
- ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΤΙΤΙΔΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Ν.Δ, ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ 
Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, 
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
Β΄ΑΘΗΝΑ, ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΝΑ-
ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Δ, ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΠ-
ΠΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, 
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΓΝΗ-
ΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΥΡΙΖΑ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΝΟΣ 
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΒΟΥΛΕΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ Ν.Δ., ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΗΗΝΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ, 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΦΡΟΣΩ ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Ν. 
ΗΜΑΘΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ν.Δ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ 
ΕΒΡΟΥ, ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΣΥΡΙΖΑ, ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΟΥ-
ΛΕΥΤΗΣ, ΑΝΝΕΤΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ 
Β΄ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
Ν.Δ. Β΄ΠΕΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ, ΒΑΛΙΑ ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΑΘΗΝΩΝ, ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, 
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΙΖΑ, 
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ΑΘΗΝΑΣ 
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΡΑ-

ΚΛΕΙΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
Ν.Δ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ Ν.Δ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛ. ΣΥΡΙΖΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΝΙΑ ΒΟΥ-
ΛΕΥΤΗΣ Α΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΝΟΥ 
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΠΥΚΟΥΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΓΝΗ-
ΣΙΑΣ Ν.Δ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩ-
ΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ-
ΤΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΚΕΛΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕ.Π.ΚΑ, 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΡΑΚΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
– ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, 
ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΟΡΕΩΝ 
Ν.Δ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΩΝΣΤΑΚΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΧΟΣ ΓΕΝ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΚΗΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΛ-
ΛΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΖΑΝΕΤΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ- ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΚΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ζ. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡ. ΑΝΤΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡ-
ΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ), Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΛΕΚΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΙΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ /ΓΔΣΠ/ΥΠΠΟΑ, ΟΛΓΑ 
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟ-
ΤΗΣΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑ-
ΝΑΤΣΙΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΣΑΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗ-
ΣΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Δ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΒΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Η επιβράβευση των αγώνων του ΠΑΚΟΕ



ΠΑΚΟΕ 40ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα
και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:  
 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα

 Τηλ: 210 810 0804-805, 210 723 0505-Fax 210 810 1609

Email: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr

Π Α Κ Ο Ε
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40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ 

για καλύτερη
ποιότητα zωής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ


