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ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ  

Τα σκουπίδια  
και η ρύπανση 
πάνε σύννεφο 

▶ ΣΕΛ. 31-35

ΕΛΕΥΣΙΝΑ  

Ρυπασμένα 
Ελευσίνια 
Μυστήρια 

▶ ΣΕΛ. 52

ΜΕΛΕΤΗ  

Η λύση για 
τα σκουπίδια 
πρόταση του 

ΠΑΚΟΕ 
▶ ΣΕΛ. 69-79

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΡΕΤΡΙΑ-
ΑΡΤΑΚΗ  

Το τρίγωνο  
της επικίνδυνης 

αδιαφορίας 
▶ ΣΕΛ. 40-43

ΠΑΤΡΑ - ΑΙΓΙΟ - 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ  

Η διαδρομή της 
ποιότητας ζωής

▶ ΣΕΛ. 36-39

ΚΡΥΟΝΕΡΙ  

Μόνιμη πηγή 
ρύπανσης 

▶ ΣΕΛ. 44-45

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ

▶ ΣΕΛ. 46-51

ΝΕΚΡΟΙ 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   
3.450

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

EΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
ΤΟ 40% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΤΟ 1/3  
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΑ  
ΑΡΡΩΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

ΗΜΕΡEΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ

ΕΙΣΠNΕΟΥΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ  
ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

▶ ΣΕΛ. 4-5 ▶ ΣΕΛ. 6-9
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Πάνω από τρεις χιλιάδες (3000) πισίνες δημοτικές, 
ξενοδοχείων και άλλων φορέων λειτουργούν στην 
Αττική και τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Επίσης 
περίπου διακόσιοι (200) βιολογικοί καθαρισμοί 
σε Δήμους, ξενοδοχεία επεξεργάζονται δήθεν 
τα απόβλητα των κατοίκων της μεγαλύτερης 
περιφέρειας της χώρας. Από έρευνα του ΠΑΚΟΕ 
διαπιστώθηκε έλλειμμα ελέγχου (μόλις 8 
επιστήμονες είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία 
των παραπάνω από την Περιφέρεια Αττικής).
Κάθε δύο χρόνια ελέγχεται μια πισίνα και αν 

ελεγχθεί. Και κάθε χρόνο ελέγχεται..η σωστή 
λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών. Η κατάσταση 
είναι τραγική, διότι στις πισίνες ρίχνουν με τους 
"κουβάδες" το χλώριο (τοξικό και επικίνδυνο) και οι 
βιολογικοί καθαρισμοί δεν λειτουργούν καθόλου οι 
εκατόν δέκα (110) και οι υπόλοιποι υπολειτουργούν. 
Πολλές καταγγελίες από τουρίστες στο ΠΑΚΟΕ. 
Όλοι μας θέλουμε ο τουρισμός , η βάση της 
οικονομίας μας, μαζί με τη ναυτιλία,να προοδεύσει. 
Άραγε πώς; Οι "αρμόδιοι" θα μας απαντήσουν; 
EΛΕΟΣ.!

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Επιμέλεια ύλης:  
Εύη Πανταζοπουλου,  
Kλήμης Χατζηανδρέου 
Ναταλία Χριστοδουλάκη

Διοικητικό Συμβούλιο:
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης (Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνος Παπαλεξάκης (Αντιπρόεδρος)
Μύρωνας Φασουλάκης (Γ. Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος)
Νομικοί Σύμβουλοι:
Νίκος Κωνσταντόπουλος, 
Νίκος Διαλυνάς,
Δημήτρης Φιλιππόπουλος,  
Σοφία Κέκου

Κεντρικά Γραφεία:
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα
Τηλέφωνα:  210 810 0804 

210 810 0805 
210 723 0505

 Fax: 210 810 1609

Email: pakoe@pakoe.gr,
oikonomia@pakoe.gr, oikoen@pakoe.gr
kekpakoe@pakoe.gr,
oikosystima@pakoe.gr,
Website: www.pakoe.gr

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

40 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979.
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προ-
βλήματα που δημιουργεί η ταχεία και απρογραμ-
μάτιστη ανάπτυξη του τόπου και αποφασίζει να 
ιδρύσει τον πρώτο αδέσμευτο δυναμικό κοινωνι-
κό φορέα, δίνοντάς του το όνομα ΠΑΚΟΕ (Πανελ-
λήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών).
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.
Οι δικές μας μετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτο-
σέλιδα του αθηναϊκού Τύπου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη 
επειδή επιλέξαμε να παράγουμε σε πιστοποιημέ-
να εργαστήρια τα δικά μας πρωτογενή στοιχεία 
και να τα αντιπαραθέτουμε στα καμουφλαρισμέ-
να στοιχεία της εκάστοτε κυβερνητικής κομματι-
κής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδι-
ωτικός οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε 
κάθε είδους έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.

40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλή-
ματα κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα 
περιοριστούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρι-
σης δασών, απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμο-
γές εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε 
τη φωνή μας απέναντι σε κάθε είδους ανομία. Και 
μέσα από την εφημερίδα μας και μέσα από εκστρα-
τείες 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

Τουρισμός και περιβάλλονedi to  
rial

Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

Νικ. Φλώρου 8 - Χάρτες Google https://www.google.gr/maps/place/Νικ.+Φλώρου+8,+Αθήνα+...

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

 Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€
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Αθηνα:21/2/2019
Αρ.Πρωτ.:9248
Προς τον
Αντιπεριφερειάρχη Περι-
βάλλοντος Αττικής
Κο Αθανάσιο Αναγνωστό-
πουλο.
Κοιν 1) Κα Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχη Αττικής
2) κο Πέτρο Φιλίππου
Αντιπεριφερειάρχη Ανα-
τολικής 
Αττικής

Κύριε Αντιπεριφερει-
άρχη 

Από τον Ιούλιο του 
2018, δεχόμαστε συνεχώς 
καταγγελίες για την απα-
ράδεκτη κατάσταση που 
επικρατεί στην “ΑΤΥΠΗ” 
βιομηχανική ζώνη, στις 
περιοχές του Αγίου Στε-
φάνου, Άνοιξης και Κρυ-
ονερίου με τα απόβλητα 
των παράνομων βιομη-
χανιών να τρέχουν ανε-
νόχλητα και ανεξέλεγκτα 
στους δρόμους, στο ρέμα 
Κρυονερίου και στα παρα-
ρέματα του. 

Συνημμένα σας στέλ-
νουμε την αλληλογραφία 
με τον Δήμο, τους Βιομη-
χάνους και την καταγγε-
λία μας στον Άρειο Πάγο.

Επίσης σας στέλνουμε 
και τις πρόσφατες μετρή-
σεις στα απόβλητα αυτά.

Επειδή κύριε Αντιπερι-
φερειάρχη, όπως θα δια-
πιστώσετε το πρόβλημα 
είναι τεράστιο και απαιτεί 
άμεσα λύσεις, για αυτό σας 
ζητάμε την άμεση παρέμ-
βαση σας.

Είμαστε στη διάθεση 
σας για οποιαδήποτε διευ-
κρίνηση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης 

Χριστοδουλάκης
Πανεπιστημιακός

Ο Γενικός Γραμματέας
Μύρωνας Φασουλάκης

Αγγειοχειρουργός 

20 Μαρτίου 2019 – 17:45 – Παλαιό Χρηματιστήριο (Πεσματζόγλου 1)
Επαινετική διάκριση στο ΠΑΚΟΕ για το πρόγραμμα  "Μετρήσεις προτάσεις για λύση στις ακτές της Αττικής και 22 
κόλπων στην Ελλάδα για την ποιότητα των νερών κολύμβησης το οποίο πραγματοποιεί  εδώ και 40 χρόνια κάθε 
καλοκαίρι στην Αττική και στην Ελλάδα. 
Η διάκριση αυτή δίνεται στο ΠΑΚΟΕ εξαιτίας της συμμετοχής του στην πρωτοβουλία  Sustainable Development 
Goals Champions. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας δούμε εκεί.

Πρωτιά πάλι στην Ε.Ε. των 28 η 
Ελλάδα το 2016, 2017, 2018 στην 
ανεργία των νέων στις μικρές ηλικίες.  

Συγκεκριμένα από τα επίσημα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία στους νέους 
15 – 19 ετών έχει φτάσει το 44,3% δηλα-
δή ένας στους δυο νέους είναι άνεργος, 
ενώ στις ηλικίες των  20 – 24 ετών ένας 
στους 2,5 νέους είναι άνεργος.

Αυτά είναι στοιχεία από το 3ο τρί-
μηνο του 2018 γιατί για το 4ο  τρίμηνο 
στοιχεία δεν υπάρχουν. 

Αυτή η πορεία των τριών  τελευταί-
ων  χρόνων είναι σχεδόν η ίδια με μια 
μικρή βελτίωση από το 2011 που άρχι-
σαν … τα μνημόνια, όπου ο υποψήφιος  
πρωθυπουργός το 2015 πριν την  εκλο-
γή του  θα τα «έσκιζε». 

Βέβαια οι αριθμοί αυτοί σοκάρουν 
όπως και οι παρακάτω πίνακες και στοι-
χεία που μας φέρνουν δυστυχώς πρώ-
τους στην Ευρωζώνη αλλά και στους 28 
όπως αναλυτικά παρουσιάζονται. 

Αρνητική πρωτιά κατέχει η Ελλάδα 
στα ποσοστά ανεργίας συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Πιο 
συγκεκριμένα, η χώρα μας, μαζί με την 
Βουλγαρία, βρίσκεται στην τέταρτη θέση 
από το τέλος όσον αφορά στον δείκτη 
ανεργίας στις ηλικίες 15- 24 (που δεν 
ανήκουν σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευ-
σης ούτε στο εργατικό δυναμικό) ενώ 
χειρότερες επιδόσεις έχουν η Ιταλία, η 
Κύπρος και η Κροατία.

Τα πρώτα χρόνια της οικονομικής προ-
σαρμογής το ποσοστό ανεργίας σημειώνει 
αύξηση ενώ τα δυο τελευταία καταγρά-

φει μείωση, ωστόσο, παραμένει υψη-
λότερο από τα αντίστοιχα προ κρίσης. 
Όσον αφορά στους μακροχρόνια άνερ-
γους (στις ηλικίες από 15- 74 ετών) του 
ενεργού πληθυσμού, η Ελλάδα βρίσκεται 
στην δεύτερη χειρότερη θέση με ποσο-
στό 15,6% ενώ την χειρότερη επίδοση 
στην κατηγορία αυτή έχουν τα Σκόπια.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η 
ανεργία στα χρόνια της κρίσης “χτύπη-
σε” περισσότερο τους αποφοίτους του 
δημοτικού, της δευτεροβάθμιας και της 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ 
σε μικρότερο ποσοστό φαίνεται ότι επη-

ρεάστηκαν οι απόφοιτοι της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. 

Χαρακτηριστικο είναι το γεγονός ότι 
στην κατηγορία των αποφοίτων δημο-
τικού η ανεργία βρισκόταν στο 7,5% το 
2008 και το 2013 είχε εκτιναχθεί στο 
30%! Αντιθέτως, για τους απόφοιτους της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα ποσοστά 
ανεργίας έφτασε στο υψηλότερο σημείο 
(20,4%) το 2013 ενώ το 2008 δεν ξεπερ-
νούσε το 6,4%. Στην εν λόγω κατηγορία, 
από το 2014 κι έπειτα η κατάσταση βελτι-
ώνεται με αποτέλεσμα το 2017 τα ποσο-
στά ανεργίας να βρίσκονται στο 16,5%.

ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

Πίνακας 1: Ποσοστό % του συνολικού πληθυσμού
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ε.Ε.-28 10,9 12,4 12,8 12,9 13,2 13,0 12,4 12,0 11,5 10,9
Ευρωζώνη -19 11,0 12,6 12,8 12,7 13,1 12,9 12,5 12,1 11,6 11,1
Ελλάδα 11,4 12,4 14,8 17,4 20,2 20,4 19,1 17,2 15,8 15,3

Πίνακας 2: Ποσοστό ανεργίας % του συνολικού πληθυσμού
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ε.Ε.-28 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,6 7,6 7,0
Ευρωζώνη -19 9,6 10,2 10,2 11,4 12,0 11,6 10,9 10,0 9,1 8,2
Ελλάδα 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5 26,5 24,9 23,6 21,5

Πίνακας 3: Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων % του ενεργού πληθυσμού
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ε.Ε.-28 2,6 2,9 3,8 4,1 4,6 5,1 5,0 4,5 4,0 3,4
Ευρωζώνη -19 2,9 3,3 4,3 4,6 5,2 5,9 6,0 5,5 5,0 4,4
Ελλάδα 3,7 3,9 5,7 8,8 14,5 18,5 19,5 18,2 17,0 15,6
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▶ Όταν ο καταναλωτής γίνεται υπο-
κείμενο εκμετάλλευσης των οποιων-
δήποτε «lobby» της εξουσίας
▶ Όταν δεν καλύπτεται ουσιαστικά 
από …τα ελεγχόμενα «δήθεν» δικαι-
ώματά του.
▶ Όταν οι διαδικασίες απονομής 
«δήθεν» δικαιοσύνης, αποτελούν 
γραφειοκρατικό πλεονέκτημα μιας 
«σάπιας» κρατικής μηχανής.
▶ Όταν η «ασφάλεια» της  παροχής 
υπηρεσιών και των τροφίμων, γίνε-
ται καθημερινά επισφαλής.
▶ Όταν οι παραπλανητικές διαφημί-
σεις, καθημερινά αυξάνονται με απο-
τέλεσμα, ο καταναλωτής να γίνεται 
«έρμαιο» των αετονύχηδων εκμεταλ-
λευτών, πολλές φορές και της αδια-
φορίας του.
▶ Όταν ο καταναλωτής σε ποσο-
στό 95%, ουδέποτε «φιλτράρει» τις 
σκουπιδοειδήσεις  της καθημερινό-
τητας του.
▶ Όταν το Τραπεζικό σύστημα μονο-
πωλιακός διαχειριστής του Παγκό-
σμιου χρηματοοικονομικού συστή-
ματος, είναι ο ρυθμιστής της όποιας 

ποιότητας της ζωής του καταναλωτή.
▶ Όταν το «όποιο» σύστημα υγείας 
γίνεται αντικείμενο διαφθοράς της 
συντεχνιακής λειτουργίας των φορέ-
ων που «δήθεν» το λειτουργούν.
▶ Όταν σε εμπόλεμες ζώνες όπως 
στη Συρία καθημερινά πεθαίνουν 
από ασιτία 20-30 παιδιά, το ίδιο στην 
Υεμένη και στην Αφρική.
▶ Όταν πάνω από μισό δισεκατομμύ-
ριο άνθρωποι στον πλανήτη πεινούν.
▶ Όταν οι κύριες πηγές παραγωγής 
για την κάλυψη των διατροφικών 
αναγκών του πλανήτη μολύνονται, 
καταστρέφονται, μένουν χέρσες.
▶ Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλ-
λάσσονται και βομβαρδίζονται με 
χίλιες  δύο χημικές ουσίες.
▶ Όταν η αφύσικη διατροφή και η 
υπερκατανάλωση εξακολουθούν να 
γίνονται τρόπος ζωής με όλα τα γνω-
στά επακόλουθα: παχυσαρκία, καρκι-
νογενέσεις, καρδιοπάθειες, υπέρταση, 
διαβήτης, δεν πρέπει να γιορτάζουμε, 
αλλά να θλιβόμαστε και να διεκδικού-
με καλύτερη ποιότητα ζωής όχι μόνο 
στις 15 Μαρτίου αλλά καθημερινά.

ΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΣΤΗ TΡΙΕΤΙΑ 2015 – 2018

Σαράντα χρόνια συνεχείς αγώνες 
και προσπάθειες, σαράντα χρόνια 
ερευνών και μελετών από το ΠΑΚΟΕ, 
είναι σαράντα χρόνια αδιάψευστων 
στοιχείων για τις νοθείες, τη ρύπανση 
– μόλυνση και την επικινδυνότητα των 
τροφίμων και του τρόπου ζωής μας.

Το Τμήμα Καταναλωτή του 
ΠΑΚΟΕ έχει λάβει πάρα πολλές καταγ-
γελίες μέσα στη τριετία 2015-2018. Έχει 
αξιολογήσει το περιεχόμενό τους και 
έχει πραγματοποιήσει δειγματοληψί-
ες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύ-
σεις και έρευνες για ακατάλληλα τρό-
φιμα που κυκλοφορούν στην αγορά 
στα πιστοποιημένα εργαστήρια του. 
Έχει προβεί μάλιστα και στις απαραί-
τητες νομικές ενέργειες προκειμένου 
να υπερασπιστεί την προστασία της 
δημόσιας υγείας.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Σε διάφορα δείγματα που πάρ-

θηκαν από σημεία πώλησης το 40% 
των δειγμάτων για όλα σχεδόν τα προ-
ϊόντα βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλλη-

λο για κατανάλωση. Οι δε ετικέτες στα 
προϊόντα σε πολλά σημεία πώλησης 
κατά 25% ανύπαρκτες, 30% ελλιπείς 
και 20% αλλοιωμένες.

2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε 
ποσοστό 30% των δειγμάτων βρέθη-
καν με ληγμένες ημερομηνίες και μολυ-
σμένα με κολοβακτηρίδια ενώ το 36% 
από αυτά είχαν σημαντική επιβάρυν-
ση από αντιβιοτικά. Επίσης ένα 30% 
των δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε με 
λιγότερη περιεκτικότητα σε λίπος, ενώ 
σε γιαούρτια διαπιστώθηκε ύπαρξη 
συντηρητικών  και σε πολλά παγωτά 
η ανυπαρξία γάλακτος και η προσθή-
κη συνθετικών χρωμάτων. Παρατηρή-
θηκε επίσης νοθεία στη Φέτα που σερ-
βίρεται σε ταβέρνες και εστιατόρια η 
οποία παρότι είναι cobi (φυτικά λιπα-
ρά) πωλείται σαν τυρί φέτα από αιγο-
πρόβειο γάλα.

3. Στα αλλαντικά σε ποσοστό 31% 
των δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε 
νιτρώδη και νιτρικά, βρέθηκε υψη-
λότερη 70% του φυσιολογικού ορίου.

4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν 
σοβαρές παραπλανήσεις του κατανα-
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λωτικού κοινού ως προς το τι πραγ-
ματικά περιέχουν οι συσκευασίες, 
που αναγράφουν για διαφημιστικούς 
– marketing λόγους την φράση «φυσι-
κός χυμός», ενώ περιέχουν ένα μείγμα 
νερού και χρωστικών ουσιών με άρω-
μα από φρούτο και φλούδες εσπερι-
δοειδών ιδίως.

5. Στα αναψυκτικά η περιεκτικό-
τητα του φυσικού χυμού σε ποσοστό 
41% των δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλό-
τερη κατά 60% από το επιτρεπτό όριο. 
Βρέθηκαν επίσης στην αγορά αναψυ-
κτικά που μπορούν εύκολα να χαρα-
κτηριστούν ως φαρμακευτικά προϊό-
ντα ψυχοτρόπα και δεν θα έπρεπε να 
καταναλώνονται αβίαστα από παιδιά.

6. Στα εμφιαλωμένα νερά παρα-
τηρήθηκαν σοβαρότατες παρατυπίες 
στους όρους διακίνησης, αποθήκευσης 
και διάθεσης τους.  Ακόμα, σοβαρές 
ανακρίβειες που αναγράφονται στις 
ετικέτες και αφορούν τους ελέγχους 
του Γενικού Χημείου του Κράτους οι 
οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται ελλι-
πείς λόγω του ότι είναι εξαιρετικά περι-
ορισμένες έως ελάχιστες για το πλή-
θος των εμφιαλωμένων νερών που 
κυκλοφορούν στην ελληνική επικρά-
τεια. Η διακίνηση δε και η διάθεση 
των εμφιαλωμένων νερών, ιδιαίτερα 
τους θερινούς μήνες και στις περιο-
χές των νησιών μας, γίνεται κάτω από 
απαράδεκτες συνθήκες με ξεσκέπαστα 
φορτηγά κάτω από τον καυτό ήλιο και 
με θερμοκρασίες πάνω από 38ο βαθ-
μούς Κελσίου όταν το όριο είναι 18ο 
βαθμοί Κελσίου. 

Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το 
μικροβιακό φορτίο από κολοβακτη-
ρίδια και εντερόκοκκους που βρέθη-
καν στα εμφιαλωμένα νερά το οποίο 
ήταν επικίνδυνα υψηλό για τη δημό-
σια υγεία στο 25% των δειγμάτων 
(όριο μηδέν).

7. Στα λαχανικά από εδαφολογι-
κές έρευνες διαπιστώθηκε η ύπαρ-
ξη φορτίου φυτοφαρμάκων και νιτρι-
κών στο καλλιεργούμενο έδαφος και 
στις ρίζες τους, καθώς και μικροβια-
κά φορτία υψηλά.

8. Στο ψωμί βρέθηκαν 12 απαγο-
ρευμένα βελτιωτικά και προσθετικά 
στο 25% των δειγμάτων.

9. Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε 
νοθεία σε ποσοστό 60% των δειγμά-
των. Η παραπλάνηση δε του κατανα-
λωτή σε όσα αναφέρονται στις ετικέ-
τες των φιαλών είναι απερίγραπτη και 
συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι: α) 
αναφέρονται ως ελαιόλαδα λάδια από 
τον πυρήνα του σπόρου της ελιάς, β) 
λάδια πολυκαιρισμένα με άσχημες 
οσμές αναμειγνύονται με λάδια νέας 
σοδιάς και κυκλοφορούν στην αγορά 
σαν ελαιόλαδα επίσης, γ) παρατηρή-
θηκε η ύπαρξη καρκινογόνων χρωστι-
κών σε ποσοστό 25% των δειγμάτων.

ΕΠΕΙΔΗ
Το καταναλωτικό κοινό ανησυχεί 

για τα κατά καιρούς εμφανιζόμενα δια-
τροφικά σκάνδαλα, τα μεταλλαγμένα 
τρόφιμα, το μολυσμένο νερό, τις επι-
βαρυμένες με χημικά λιπάσματα και 
φυτοφάρμακα καλλιέργειες και δυστυ-
χώς για αυτές τις ανησυχίες του δεν 
υπάρχει απάντηση από τους αρμόδι-
ους. Για αυτό αναρωτιόμαστε όλοι: 15 

Μαρτίου είναι μέρα γιορτής και 
επιτευγμάτων ή μήπως θα έπρεπε 
να θεωρηθεί, μέρα έντονου προ-
βληματισμού και αντίστασης στις 
πολιτικές στρατηγικές που αδιαφο-
ρούν για την ανθρώπινη υγεία και 
για το περιβάλλον και ενδιαφέρο-
νται αποκλειστικά για τα «lobby» 
της αισχροκέρδειας.

Το ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ 
για άλλη μία φορά

• Την αδιαφορία και ασυδοσία 
των κυκλωμάτων της διαφθοράς στην 
παροχή υπηρεσιών , παραγωγής και 
διακίνησης τροφίμων.

• Την έλλειψη υποδομής για τον 
συνεχή έλεγχο στα διακινούμενα προ-
ϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες.

• Την έλλειψη ευαισθησίας των 
αρμοδίων και ιδιαίτερα της Γ.Γ. του 
καταναλωτή για την προστασία του 
καταναλωτή από κάθε λογής απάτες 
στην παροχή υπηρεσιών και νοθείες 
και υπέρμετρη χρήση βλαβερών χημι-
κών ουσιών.

• Την εγκληματική αδιαφορία και 
ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπί-
ζουν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς τα 
αλλεπάλληλα προβλήματα που παρου-
σιάζονται συχνά πυκνά σε όλους τους 
χώρους της συναλλαγής και των αγορών.

• Τη δημιουργία υπερκαταναλω-
τισμού άχρηστων και βλαβερών τρο-
φίμων που περνάνε εύκολα από τα 
ΜΜΕ με την παραπλανητική διαφή-
μιση στον καταναλωτή,

• Την παντελή έλλειψη αντικειμε-
νικής ενημέρωσης του λαού πάνω στα 
θέματα διατροφής.

Το ΠΑΚΟΕ  
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  
στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ

1. Συστηματική και συνεχή ενη-
μέρωση του λαού και ιδιαίτερα των 
παραγωγικών τάξεων για τα προβλή-
ματα ποιότητας στην παροχή υπηρε-
σιών και στα τρόφιμα.

2. Να λειτουργήσει επιτέλους ο 
ΕΦΕΤ ουσιαστικά και να γίνει ένας 
πραγματικά ενιαίος φορέας ελέγχου 
με αρμοδιότητες συντονισμού με εξει-
δικευμένο επαρκές προσωπικό, είναι 
δε  πολύ θετικό το γεγονός ότι εντά-
χθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.

3. Εκπαίδευση και εξειδίκευση 
νέων ανθρώπων στον τομέα δειγμα-
τοληψίας και ελέγχου της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και των 
τροφίμων.

Το ΠΑΚΟΕ  
ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ  
τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

1. Να μελετούν πολύ προσεκτι-
κά τις συμβάσεις των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από τράπεζες και ιδιώτες 
καθώς και τις ετικέτες με τη σύνθε-
ση των προϊόντων και τις ημερομη-
νίες λήξεως.

2. Να καταγγέλλουν χωρίς φόβο 
κάθε τι που αντιλαμβάνονται σε αρμό-
διους φορείς και υπηρεσίες και στο 
Κέντρο Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ (τηλ. 
210-8100804)

3. Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα 
προσφερόμενα τεχνητά τυποποιημέ-
να προϊόντα και τρόφιμα (π.χ. κρέατα, 
κρέμες, γιαούρτια με άρωμα φρούτων, 
ποικιλόχρωμες σαλάτες, διάφορα παι-
δικά κατασκευάσματα, συσκευές και 
εξοπλισμούς).

4. Να αποφεύγουν τα γενετικά τρο-
ποποιημένα τρόφιμα.

5. Να αντισταθούν στον προβαλ-
λόμενο υπερκαταναλωτισμό μέσα από 
τα ΜΜΕ.

6. Να μην αποθηκεύουν μεγάλες 
ποσότητες ευάλωτων τροφίμων. 

7. Να αυτενεργούν και να ασχολού-
νται οι ίδιοι προσωπικά με το φαγη-
τό τους ακολουθώντας παραδοσια-
κές συνταγές και να μην υποκύπτουν  
στον πειρασμό του έτοιμου και τυπο-
ποιημένου.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ  
ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ  
ΓΙΑ ΤΟ 2019

1. Την δημιουργία επιτροπών ελέγ-
χου αγοράς.

2. Τον εργαστηριακό έλεγχο στα 
πιστοποιημένα εργαστήρια του για τα 
εμφιαλωμένα νερά, αρτοσκευάσματα 
και κρέατα.

3. Την οργάνωση εθελοντικών ομά-
δων ελέγχου τροφίμων (λαϊκές, super 
market κ.λ.π.)
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Τ ο νερό είναι δημόσιο αγα-
θό, ένας φυσικός και περι-
βαλλοντικός πόρος που ανή-

κει σε κάθε έμβιο οργανισμό της γης 
και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 
για την ύπαρξη ζωής στο πλανήτη. 
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήμα-
τα, με το οποίο έχει ήδη αρχίσει να 
είναι αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, 
είναι η αδυναμία πρόσβασης μεγά-
λου μέρους του πληθυσμού της σε 
καθαρό νερό. Ένα στα πέντε παιδία 
ηλικίας κάτω των πέντε ετών πεθαί-
νει εξαιτίας των ασθενειών που σχετί-
ζονται με το μολυσμένο νερό. Πολλοί 
γεωπολιτικοί αναλυτές έχουν εκφρά-
σει, την τελευταία δεκαετία την ανη-
συχία τους σχετικά με την εμφάνιση 
των λεγόμενων «πολέμων του νερού» 
μετά το 2020, εξαιτίας ακριβώς αυτού 
του ζητήματος.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
• 1 στους 7 κατοίκους του πλανήτη 

δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.
• Το 80% των ασθενειών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες συνδέονται 
με το βρώμικο νερό και τις συνθή-
κες υγιεινής.

• To 1/3 της ανθρωπότητας είναι 
μόνιμα άρρωστο, εξαιτίας του ακά-
θαρτου νερού και δέκα εκατομμύ-
ρια άνθρωποι πεθαίνουν το χρόνο 
από το νερό που πίνουν. Οι διαφη-
μιστικές δαπάνες των φαρμακοβιομη-
χανιών φθάνουν και περισσεύουν για 
να προσφέρουν καθαρό νερό σε όλο 
το πλανήτη, αλλά πώς θα αισχροκερ-
δούν από τα φάρμακα που πωλούν 
για τις δυσεντερίες;

• Ετήσιες επενδύσεις των 10 – 
15 δις δολαρίων σε μονάδες αφαλά-
τωσης ή φιλτραρίσματος του νερού 
επαρκούν να προσφέρουν νερό 
σε όλη την ανθρωπότητα αλλά ταυ-
τόχρονα να καθαρίζουμε τα βρώμικα 
νερά με σύγχρονες τεχνικές μεθόδους.

• Η συνολική ποσότητα νερού που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ικανοποίηση των ανθρώπινων ανα-
γκών είναι μικρότερη από 200.000 
km3, ποσοστό χαμηλότερο του 1% 
των συνολικών αποθεμάτων.

• Η κατανάλωση νερού αναμέ-
νεται να αυξηθεί κατά 60% μέχρι 
το 2025 στις αναπτυσσόμενες χώρες 
και κατά 22% στις αναπτυγμένες 
χώρες.

• Στο 70% των ευρωπαϊκών πόλε-
ων με πληθυσμό άνω των 100.000 
κατοίκων, τα υπόγεια ύδατα κατανα-
λώνονται και μολύνονται με ρυθμούς 

ταχύτερους από ότι αναπληρώνονται. 
Χρειάζεται πρόγραμμα εφαρμογής 
που το ΠΑΚΟΕ έχει προτείνει εδώ 
και 10 χρόνια.

• Το 2025 εκτιμάται ότι τα 2/3 του 
παγκόσμιου πληθυσμού θα υπο-
φέρει από έλλειψη νερού ικανού 
για ασφαλή κατανάλωση.

• Καθημερινά, 2.500.000.000 
τόνοι ανθρωπίνων και βιομηχανι-
κών αποβλήτων, διατίθενται σε υδα-
τικούς φορείς από τα οποία το 60% 
ανεπεξέργαστα.

• Οι μισοί υγροβιότοποι του 
πλανήτη έχουν εξαφανισθεί από 
το 1900.

• Μεταξύ 1991 και 2010 περισσό-
τεροι από 870.000 άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους από φυσικές 
καταστροφές, εκ των οποίων το 
90% συνδεόταν με το νερό.

• Σύμφωνα με έρευνα των 
Ηνωμένων Εθνών, απαιτούνται 
20-50lt καθαρού νερού ημε-
ρησίως για την κάλυψη των 
βασικών αναγκών (πόσιμο, 
μαγείρεμα, καθάρισμα) κάθε 
ανθρώπου.

•  Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α π ό 
894.000.000 άνθρωποι 
παγκοσμίως (ποσοστό μεγα-
λύτερο του 16%) δεν έχει πρό-
σβαση στην προαναφερόμε-
νη ποσότητα καθαρού νερού. 
Σε αυτά προστίθενται και 
200.000.000 της Κίνας που 

πρόσφατα δημιουργήθηκε μεγάλο πρό-
βλημα, το οποίο ακόμη δεν λύθηκε.

• Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διάρ-
ροια είναι μια από τις κυριότερες 
αιτίες θανάτου. Περίπου το 80% των 
θανάτων από διάρροια οφείλεται 
στην έλλειψη κατάλληλων εγκατα-
στάσεων καθαρισμού και εξυγί-
ανσης του πόσιμου νερού.

• Κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα 
παιδί πεθαίνει εξαιτίας της ελλι-
πούς υγιεινής του νερού.

• Το πλύσιμο των 
χεριών με σαπούνι, 
μπορεί από μόνο του να 
μειώσει την εμφά-
νιση περιστατι-
κών διάρροιας 

κατά 51%. Χρειαζόμαστε όμως 10% 
παραπάνω νερό.

• Στο 20% περίπου της συνολικής 
καλλιεργήσιμης γης παγκοσμίως εφαρ-
μόζονται τεχνητοί τρόποι άρδευσης. 
Το εναπομείναν 80% εκμεταλλεύεται 
το νερό της βροχής.

22 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 
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• Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, 
η ποσότητα του χιονιού των Ιμαλάι-
ων, το οποίο παρέχει τεράστιες ποσό-
τητες νερού γεωργικής χρήσης στην 
Ασία, εκτιμάται ότι θα ελαττωθεί κατά 
30% το 2030

• Η ημερήσια απαίτηση σε πόσι-
μο νερό είναι 2-4 λίτρα ανά άτομο. Η 
παραγωγή, όμως, της απαιτούμενης 
ημερήσιας ποσότητας τροφής χρειάζε-
ται την κατανάλωση 2.000 έως 5.000 
λίτρων νερού ημερησίως.

• Η οδηγία 2000/60 δίνει τις κατευ-
θυντήριες γραμμές για την εμπορευ-
ματοποίηση του νερού, απελευθερώ-
νοντας το από την κρατική προστασία 
των περιβαλλοντικών υπηρεσιών 
μεταξύ αυτών η άρδευση και η απο-
χέτευση. Μόνο το 2012 ο τζίρος στην 
παγκόσμια αγορά των υδάτινων πόρων 
ξεπερνούσε τα 120 δις δολάρια ενώ 
το 2015 ξεπέρασε το 1,5 τρις, όπου 
το 92% το εκπροσωπούν 10 μονο-
πωλιακοί όμιλοι. Σε πολλές χώρες 
του κόσμου (π.χ. Γαλλία) η εφαρμογή 
αυτής της οδηγίας απέτυχε.

• Η Ελλάδα είναι δεύτερη στο 
σύνολο των Μεσογειακών χωρών 
πίσω από την Πορτογαλία, με 5,88 
κ.μ. ανά κάτοικο διαθεσίμων υδά-
των, ενώ η συνολική κατανάλωση 
δεν ξεπερνά το 12,5% των εσωτερι-
κών υδάτων.

• Τα υδροηλεκτρικά έργα δεν έχουν 
ενταχθεί στις επιλέξιμες δαπάνες 
με βάση την κοινοτική οδηγία για 
τις ΑΠΕ, μιας και η απόσβεσή τους 
είναι μακροχρόνια, ενώ η καύση SRF( 
σκουπιδιών) είναι επιλέξιμη ως ΑΠΕ, 
πράγμα απαράδεκτο.

• Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας, περίπου 1,6 εκατομμύ-
ρια θάνατοι παγκοσμίως, κάθε έτος, 
μπορεί να αποδοθούν στην κατα-
νάλωση κακής ποιότητας νερού.

• Εκτιμάται ότι 2,6 δισεκατομμύ-
ρια άνθρωποι παγκοσμίως στερού-
νται πρόσβασης σε νερό ικανοποιη-
τικής εξυγίανσης. 

• Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσι-
εύει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 
κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί 
χάνει την ζωή του εξαιτίας της 
ρύπανσης- μόλυνσης του νερού.

• Για το 90% των περιστατικών 
διάρροιας παγκοσμίως ευθύνεται η 
κακή ποιότητα του νερού. Σε παγκό-
σμια κλίμακα, η διάρροια μια από τις 
πιο συνήθεις αιτίες θανάτου.

• Κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, 
το ήμισυ περίπου των νοσοκομεια-
κών κλινών παγκοσμίως, απασχολεί 
περιστατικά ασθενών που υποφέρουν 
από ασθένειες σχετικές με την κακή 
ποιότητα του νερού.
ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

• 2 εκατομμύρια Έλληνες πίνουν 
επικίνδυνο νερό για την υγεία τους. 

Έρευνες του ΠΑΚΟΕ και άλλων 
φορέων έδειξαν ότι το αρσενικό, 
το αντιμόνιο, το εξασθενές χρώ-
μιο, παράγωγα χλωρίου, σίδη-
ρος, αμμώνιο, νιτρώδη άλατα και 
άλλα επικίνδυνα χημικά συστατικά 
βρίσκονται στο νερό «ανθρώπινης 
κατανάλωσης» πολλών Δήμων και ο 
εκάστοτε «αρμόδιος» δεν δίνει καμία 
σημασία. 

• Παρατάθηκε για ένα χρόνο η 
αδειοδότηση στην ΛΑΡΚΟ για τα από-
βλητά της που ρυπαίνουν με καρκινο-
γόνες ουσίες τους υδροφορείς. Πέρα-
σε ο χρόνος και ακόμα η άδεια δεν 
ανακλήθηκε.

• Τα ποτάμια της χώρας από 
μέτρια ως κακή η κατάσταση τους 
σε ποσοστό 64%

• 18% της επικράτειας έχει χωρι-
στεί σε ζώνες νιτρορύπανσης (Κάμπος 
Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Θεσ-
σαλικός Κάμπος, Κωπαΐδα, λεκάνη 
Στρυμόνα, Έβρος) και ήδη επιβάλλο-
νται πρόστιμα για αυτήν. 

• Πέρα όμως από τα επικίνδυνα 
συστατικά που φτάνουν στον υδρο-
φόρο ορίζοντα εξαιτίας βιομηχανικών 
και αγροτικών χρήσεων, στην Ελλάδα 
υπάρχει εντονότατο πρόβλημα με το, 
σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο και 
πεπαλαιωμένο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. 
Οι σωλήνες είναι κατασκευασμέ-
νες από αμίαντο, ενός υλικού απα-
γορευμένου πια και κατηγορούμενο 
για καρκινογενέσεις. Το δίκτυο αυτό 
φτάνει τα 7000 χλμ και είναι κυρίως 
κατασκευασμένο από αμιαντοσωλή-
νες (περίπου το 50%) και χρήζει άμε-
σης αντικατάστασης.

• Πέρα από την χημική ρύπανση 
υπάρχει και η μικροβιακή μόλυνση. 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, οι 
μικροβιακές αναλύσεις είναι περίπου 
10000 το χρόνο (το 2016-2017 έπε-
σαν στις 8000), που είναι πολύ λίγες 
για το συνολικά διανεμόμενο νερό 
(360 εκατομμύρια κυβικά μέτρα). Το 
ΠΑΚΟΕ μετά από μετρήσεις ανέ-
δειξε έντονα προβλήματα μικροβια-
κής μόλυνσης του νερού, ειδικά στα 
σημεία όπου γίνεται ανάμιξη νερού 
κάποιας πηγής που εκμεταλλεύεται 
ιδιώτης με νερό της ΕΥΔΑΠ και σε 
περιοχές με πηγές και γεωτρήσεις, 
που με τους βόθρους δημιούργησαν 
κοκτέιλ βοθρολυμάτων.

• Και τα εμφιαλωμένα νερά όμως 
είναι αμφιβόλου ποιότητας και πολ-
λές φορές καθίστανται επικίνδυνα, με 
υψηλές συγκεντρώσεις μικροβίων, 
κολοβακτηριδίων και σκληρότη-
τας όταν η έκθεσή τους σε ακατάλ-
ληλες συνθήκες είναι έντονη.

• Τα δε φίλτρα που υποτίθεται ότι 
λύνουν τα προβλήματα , σε πολλές 
περιπτώσεις δημιουργούν μεγαλύ-
τερο (ιδιαίτερα σε μικρόβια) 

• Σχεδόν 2.400 κυβικά μέτρα 
νερού τον χρόνο αναλογούν στην 
κατανάλωση κάθε κατοίκου της 
Ελλάδας, όταν ο αντίστοιχος παγκό-
σμιος μέσος όρος είναι 1.240 κυβι-
κά μέτρα. Η υπερκατανάλωση είναι 
πηγή έλλειψης παιδείας και οικολο-
γικής συνείδησης.

• 2η η Ελλάδα παγκοσμίως στη 
κατανάλωση πόσιμο νερού πίσω 
μόνο από τα Η.Π.Α.

• Το 86% του νερού που κατανα-
λώνεται σήμερα στην Ελλάδα αφορά 
την άδρευση, το 11% την ύδρευ-
ση, και το 3% καλύπτει ανάγκες της 
βιομηχανίας.

• Το 60% του νερού που αντλεί-
ται στην Ελλάδα από λίμνες, και ποτά-
μια χάνεται λόγω απωλειών από 
το δίκτυο μεταφοράς του.

• Οφείλουμε όμως να δεχθούμε 
ότι συγκριτικά με άλλες χώρες και 
πόλεις το νερό της ΕΥΔΑΠ υπερ-
τερεί.

• Η ολοκληρωμένη, ορθολογική 
και βιώσιμη διαχείριση πρέ-
πει να είναι δημόσια.

• Η στοχευμένη τιμολο-
γιακή πολιτική χρέωσης 
των υδατικών πόρων 
για όλες τις χρήσεις, 
πρέπει να επιτρέπει 
την ελεύθερη πρό-
σβαση σε όλους, να 
συμβάλει στην επί-
τευξη των βιώ-
σιμων στόχων 
και της καλής 
οικολογικής 
κατάστασης.

• Μεταφορά της ΕΥΔΑΠ και της 
ΕΥΑΘ στο νέο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ.

• ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ σημαίνει ιδι-
ωτικοποίηση και όχι αξιοποίηση.

• Η κοστολόγηση των υπηρεσι-
ών ύδατος θα οδηγήσει σε αύξηση 
της τιμής του νερού.

• Ανορθόδοξη η θέσπιση ενιαί-
ων κανόνων τιμολόγησης σε επίπεδο 
υδατικού διαμερίσματος. Πρέπει επι-
τέλους να λειτουργήσει το μητρώο των 
γεωτρήσεων. Έπειτα, για το ΠΑΚΟΕ το 
νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό.

• Μη σαφή κριτήρια για τον 
υπολογισμό του κόστους άντλησης, 
άρδευσης και ύδρευ-
σης νερού. Οι κοινοί 
κανόνες τιμολόγη-
σης του 
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νερού οδηγούν σε αδικίες.
• Η αύξηση του κόστους νερού 

σημαίνει αύξηση του κόστους αγρο-
τικής παραγωγής, περισσότερα έξο-
δα για τους παραγωγούς.

• Σε γαλλικές εταιρείες το νερό 
της Θεσσαλονίκης.

• ο 98% των πολιτών αντιδρούν 
στην ιδιωτικοποίηση της.

• Το πόσιμο νερού στους Δελ-
φούς ξεπέρασε τα όρια σε παθο-
γόνα μικρόβια ( κολοβακτηριοείδη 
, Ε.Coli , εντερόκοκκοι). Το ΠΑΚΟΕ 
συμφωνεί με το αποτέλεσμα και 
κρίνει το νερό ακατάλληλο για 
ανθρώπινη χρήση.

• Πρόβλημα στο πόσιμο νερό 
στο Πόρτο Γερμανό. Το ΠΑΚΟΕ έχει 
δημοσιεύσει τα αποτελέσματα των 
χημικών – μικροβιολογικών αναλύ-
σεων , που δείχνουν την ακαταλλη-
λότητα του νερού.

Δράσεις του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. την επτα-
ετία 2011-2018 σχετικές με την 
ποιότητα των νερών

• Ποιοτική και ποσοτική ανάλυ-
ση για την ποιότητα και υγιεινή του 
νερού του δικτύου ύδρευσης σε 50 
σχολεία της Αττικής και 25 πόλεις 
της Ελλάδας.

• Δημοσίευση άρθρων σχετικών 
με την επίπτωση από την ρύπαν-
ση των θαλασσών στη διατροφι-
κή αλυσίδα και, τελικά, στην υγεία 
των ανθρώπων

• Υδρολογική ανάλυση χημικών 
και βιολογικών παραμέτρων δειγμά-
των νερού από τον Πηνειό.

• Δειγματοληψία πόσιμου νερού 
από την πόλη της Λάρισας και ανά-
λυση των φυσικοχημικών του παρα-
μέτρων.

• Δειγματοληψία νερού από τον 
Ασωπό και άλλα σημεία της περιοχής.

• Δειγματοληψία νερού από 250 
παραλίες της Αττικής για τη διαπί-
στωση της καταλληλότητας τους για 
κολύμβηση.

• Έρευνα σχετικά με την ποιότητα 
των εμφιαλωμένων νερών.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του 
νερού στο Βουρκάρι, τα Μέγαρα και 
την Σαλαμίνα, καθώς και σε άλλες 30 
παραλίες στης Στερεάς Ελλάδας, για 
τη διαπίστωση της καταλληλότητάς 
του για κολύμβηση.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του 
νερού της παράκτιας ζώνης του Βόλου 
και της ευρύτερης περιοχής του Παγα-
σητικού.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του 
νερού σε 11 παραλίες στην ευρύτερη 
παράκτια ζώνη της Χαλκίδας.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι  του 
νερού της ευρύτερης περιοχής του 
Ρίο για τη διαπίστωση της αποτελε-
σματικής λειτουργίας του βιολογικού 
καθαρισμού των λυμάτων.

• Χημική και μικροβιολογική ανά-

λυση του νερού ανθρώπινης κατανά-
λωσης στη Νέα Μάκρη.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποι-
ότητας νερού στη θαλάσσια περιοχή 
του Πόρου.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιό-
τητας νερού στον Βαρνάβα Αττικής.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο 
δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κορίνθου. 

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποι-
ότητας νερού (θαλασσινού και πόσι-
μου) στις περιοχές: Πέραμα, Μέγαρα, 
Αλεποχώρι, Ψάθα, Πόρτο Γερμενό.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποι-
ότητας νερού (θαλασσινού και πόσι-
μου) στην Αίγινα.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποι-
ότητας νερού (θαλασσινού και πόσι-
μου) στην Σαλαμίνα.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποι-
ότητας νερού (θαλασσινού και πόσι-
μου) στα Μέθανα.

• Καταγραφή πηγών ρύπανσης 
του Σαρωνικού με 26 επιτόπιες δειγ-
ματοληψίες.

• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιό-
τητας νερού στα Ιωάννινα.

• Μετρήσεις συνεχείς κολοβακτη-
ριδίων και εξασθενούς χρωμίου στον 
Ωροπό, Σήλεσι, Οινόφυτα, Χαλκίδα.

• Μετρήσεις νερών γεωτρήσεων 
και αποχετεύσεων στην Λευκάδα.

• Μετρήσεις αποβλήτων στον Λατζι-

μά Ρεθύμνου στην Κρήτη.
• Μετρήσεις σε 50 σχολεία στην 

Αττική.
• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποι-

ότητας νερού στο Πόρτο Γερμανό.
• Χημική και μικροβιολογική ανάλυ-
ση του νερού ανθρώπινης κατανάλω-
σης στη στο Πόρτο Γερμενό.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

• Συχνότερους και αποτελεσματι-
κότερους ελέγχους
• Σωστή επεξεργασία του νερού 
όπου δεν πραγματοποιείται
• Σωστή διαχείριση των υδάτινων 
πόρων από την Πολιτεία
• Οικονομία στην κατανάλωση 
νερού από τους πολίτες
• Αντικατάσταση του πεπαλαιω-
μένου δικτύου
• Μεγαλύτερες πιέσεις στους «αρμό-
διους» και κυβερνώντες της χώρας 
για άμεση αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων 
• Να λειτουργήσουν επιτέλους το 
Εθνικό Συμβούλιο Διαχείρισης 
Νερού καθώς και τα αντίστοιχα 
περιφερειακά.
• ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της 
ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΡΥΠΑΝΣΗ  
ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Με τον όρο ρύπανση εννοού-
με κάθε άμεση ή έμμεση εισαγω-
γή ουσιών ή ενέργειας στο υδάτινο 
περιβάλλον που:

• έχει βλαβερή επίδραση στους 
οργανισμούς,

• είναι επικίνδυνη για την ανθρώ-
πινη υγεία,αλλοιώνει την ποιότητα 
του νερού και υποβαθμίζει τις δυνα-
τότητες χρήσης (ακόμη και για ψυχα-
γωγικούς σκοπούς)

Η ρύπανση διακρίνεται σε άμεση 
και έμμεση. Άμεση ρύπανση είναι 
αυτή που μπορεί να αντιληφθού-
με άμεσα. Ένα παράδειγμα άμεσης 
ρύπανσης είναι η περίπτωση ενός 
ποταμού ή μιας λίμνης, όπου κατα-
λήγουν τοξικά απόβλητα και προκα-
λείται άμεσος κι αιφνίδιος θάνατος 
ψαριών. Έμμεση ρύπανση είναι η 
μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμ-
βανόμαστε εύκολα, επειδή δεν είναι 
ορατή. Για παράδειγμα, όταν κατα-
λήγουν σε ένα ποτάμι, σε μια λίμνη 
ή στη θάλασσα λύματα ή απόβλητα, 
σε ποσότητες που δεν μπορούν τα 
υδατικά οικοσυστήματα να καθαρί-
σουν, είναι πολύ πιθανό να προκλη-
θούν σταδιακά αλλαγές στα είδη που 
υπάρχουν σε αυτό.
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 Η καλή ποιότητα των επιφανεια-
κών νερών ορίζεται βάσει της ποιότη-
τας των βιολογικών και υδρολογικών 
χαρακτηριστικών και των χημικών 
παραμέτρων τους. Η καλή κατάστα-
ση των υπογείων νερών ορίζεται από 
τα χημικά χαρακτηριστικά τους και 
την ποσοτική τους κατάσταση

ΤΥΠΟΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Οι κύριοι τύποι ρύπανσης είναι 

οι παρακάτω:
1.Ρύπανση που επιφέρει αλλα-

γή των φυσικών χαρακτηριστι-
κών του νερού 

• Ρύπανση από «αδρανή» υλικά
• Θερμική ρύπανση
• Ρύπανση από ακτινοβολία (ραδι-

ενέργεια)
• Θόρυβος, εκπομπές ήχων
2.Ρύπανση που επιφέρει αλλα-

γή των χημικών χαρακτηριστι-
κών του νερού

• Ρύπανση από τοξικές ουσίες 
• Ρύπανση από άλατα Ν, P  (ευτρο-

φισμός)
• Oργανική ρύπανση (αποξυγό-

νωση)
3.Ρύπανση που επιφέρει αλλα-

γή των βιολογικών χαρακτηριστι-
κών του νερού 

• Μικροβιακή ρύπανση (μόλυνση)
• «Βιολογική» ρύπανση
• Άλλοι τύποι ρύπανσης

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
• Το τοπίο ως συστατικό του φυσι-

κού περιβάλλοντος
• Αλλοίωση του χρώματος του 

νερού, αλλοίωση της ακτόγραμμής
• Στερεά απόβλητα

ΥΠΑΡΧΕΙ  
ΦΥΣΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ;

• Ποτάμια διάβρωση-πλημμύρες
• Σεισμικότητα-Κατολισθήσεις
• Ηφαίστεια
•Θερμική ρύπανση
Αυτού του είδους η ρύπανση προ-

έρχεται κυρίως από σταθμούς παρα-
γωγής ενέργειας. Χαρακτηρίζεται από:

• Μείωση διαλυτότητας οξυγόνου
• Αύξηση μεταβολισμού οργα-

νισμών
• Αδυναμία ποικιλόθερμων οργα-

νισμών να αναπτυχθούν σε περιπτώ-
σεις μεγάλων και συχνών αλλαγών 
στην θερμοκρασία

• Μικροβιακή ρύπανση – μόλυνση
Με τον όρο αυτό εννοούμε  αστι-

κά και βιομηχανικά απόβλητα και 
απόβλητα από δραστηριότητα ζώων.

Αύξηση παθογένειας υδάτων 
λόγω:

• Παρουσίας παθογόνων βακτηρί-
ων (χολέρα, τύφος, δυσεντερία, κλπ)

• Παρουσίας παθογόνων ιών (ηπα-
τίτιδα, πολυεμυλίτιδα)

• Παρουσίας παθογόνων παρα-
σίτων (cryptosporidium, σχιστο-
σωμίαση)

• Επηρεάζει χρήσεις νερού όπως 
είναι η πόση, η κολύμβηση και οι 
υδατοκαλλιέργειες

• Ρύπανση υδάτων με συμβατι-
κούς ρύπους

• Αύξηση της συγκέντρωσης των 
στοιχείων που βρίσκονται φυσικά σε 
ένα αποδέκτη

Οι πηγές ρύπανσης διακρίνο-
νται σε δύο είδη:

• Σημειακές πηγές
Με αυτό τον όρο χαρακτηρίζονται 

όλες οι πηγές που εκβάλλουν ρύπους 
σε εντοπισμένα σημεία. Αυτά είναι 
τα άκρα αγωγών ,τάφρων ή αποχε-
τευτικών δικτύων που καταλήγουν 
σε υδάτινους αποδέκτες. Πρόκειται 
για αστικά λύματα που περιλαμβά-
νουν κτηνοτροφικά απόβλητα, βιο-
μηχανικά απόβλητα χαμηλής όχλη-
σης και όμβριες αστικές απορροές. 
Σε αυτή την κατηγορία ταξινομούνται 
οι βιομηχανικές μονάδες ,οι μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων που απομα-
κρύνουν μέρος των ρύπων ,ενεργά ή 
εγκαταλελειμμένα ορυχεία πετρελαι-
οπηγές και τάνκερς .Επειδή βρίσκο-
νται σε συγκεκριμένα μέρη συνήθως 
σε αστικές περιοχές είναι σχετικά 
εύκολος ο ο εντοπισμός τους και κατά 
συνέπεια η παρακολούθηση τους.

• Μη σημειακές πηγές
Είναι πηγές οι οποίες δεν είναι 

δυνατόν να εντοπιστούν σε κανένα 
ειδικό σημείο απορροής .Είναι συνή-
θως μεγάλες περιοχές που ρυπαί-
νουν το νερό με επιφανειακή απορ-
ροή , υπεδάφια ροή ή απόθεση στην 
ατμόσφαιρα .τέτοιες είναι οι απορ-
ροές χημικών στα επιφανειακά νερά 
και η διαρροή τους στο έδαφος μέσα 
από χωράφια ,υλοτομημένα δάση 
,ζωοτροφές ,δρόμους ,αποχετεύσεις 

.Εκτιμάται ότι σε χώρες με αγροτι-
κή παραγωγή ή γεωργική ρύπανση 
υπό την μορφή στερεών αποθέσεων 
,ανόργανων λιπασμάτων ,κοπριάς 
,αλάτων διαλυμένων στο νερό άρδευ-
σης και παρασιτοκτόνων είναι υπεύ-
θυνη για πάνω από 60% των συνολι-
κών ρύπων που φτάνουν σε ποτάμια 
και λίμνες .Ο έλεγχος της ρύπανσης 
αυτού του τύπου είναι πολύ δυσχε-
ρής ,επειδή είναι δύσκολο να εντοπι-
στούν οι τόσο διαφορετικές και διε-
σπαρμένες πηγές ρύπανσης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Η αντιμετώπιση της ρύπανσης 
διακρίνεται σε 3 τρόπους.

Ο πρώτος αποτελεί καθαρά ανθρω-
ποκεντρική αντιμετώπιση με την 
προστασία του αποδέκτη ανάλογα 
με την χρήση. Ο 2ος τρόπος έχει να 
κάνει με προσπάθεια επαναφοράς του 
υδατικού περιβάλλοντος στην αρχι-
κή του μορφή και τέλος ο 3ος αφορά 
την προσπάθεια  βιώσιμης διαχείρι-
σης των υδατικών πόρων ώστε όλοι 
οι υδατικοί αποδέκτες να έχουν μια 
τουλάχιστον καλή ποιότητα. (Πολι-
τική Ε.Ε. – Οδηγία Πλαίσιο για τα 
Νερά 2000/60)

Επιπτώσεις από την 
ρύπανση των υδάτων 

Η ρύπανση των υδάτων έχει μεγά-
λες επιπτώσεις στην ζωή του ανθρώ-
που και των υπόλοιπων ζωικών και 
φυτικών οργανισμών αφού η υποβάθ-
μιση της ποιότητα του νερού υπονο-
μεύει την υγεία τους αλλά και γίνε-
ται ακατάλληλο για άλλες γεωργικές 
ή βιομηχανικές χρήσεις. Η άνοδος 
της θερμοκρασίας από την θερμι-
κή ρύπανση έχει τραγικές συνέπει-
ες για τους υδρόβιους οργανισμούς, 
οι οποίοι έχουν μικρές ανοχές στις 
αλλαγές της θερμοκρασίας. 

Πρόληψη της ρύπανσης
Η ρύπανση του νερού μπορεί 

να προλαμβάνεται με την επεξερ-
γασία των λυμάτων (π.χ. βιολογικός 
καθαρισμός) και τον περιορισμό των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Βιο-
λογικό καθαρισμό λέμε δηλαδή την 
τεχνητή διαδικασία που ακολουθού-
με για να εξομοιώσουμε την λειτουρ-
γία της φύσης κατά την αδρανοποί-
ηση των λυμάτων. Η λειτουργία του 
βιολογικού καθαρισμού στηρίζεται 
στη γνωστή μέθοδο της αερόβιας 
επεξεργασίας. 

Με λίγα λόγια τροφοδοτούμε το 
σύστημα μας (στα κέντρα επεξεργα-
σίας λυμάτων) με λύματα και στην 
έξοδό του έχουμε καθαρό διαυγές 
νερό με ποιοτικά χαρακτηριστικά 
κατάλληλα για διάθεση σε φυσικό 
αποδέκτη.

Είδη ρύπων Επίδραση

Αύξηση οργανικού φορτίου Αποξυγόνωση αποδέκτη

Αύξηση θρεπτικών Ν, Ρ Ευτροφισμός

Αύξηση συγκέντρωσης ΝΗ3 Τοξικότητα σε υδρόβιους οργανισμούς 
λόγω της παρουσίας μη ιονισμένης 
αμμωνίας (ΝΗ3). Αποξυγόνωση αποδέκτη 
λόγω νιτροποίησης

Αύξηση συγκέντρωσης ΝΟ3-Ν Ασφυξία σε βρέφη (πόσιμο νερό)

Αύξηση συγκέντρωσης 
αιωρούμενων στερεών

Δημιουργία ιζημάτων
Αύξηση θολότητας αποδέκτη
Μείωση αισθητικής αξίας αποδέκτη
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To κοβάλτιο, το λίθιο 
και πολλά άλλα που 
υπάρχουν σε αφθο-

νία στον ορυκτό πλούτο 
στην Ελλάδα, δημιουργούν 
ένα τεράστιο ισοζύγιο πλη-
ρωμών και θα έλεγε κανείς 
ισοζύγιο πρώτων υλών.

Δυστυχώς αυτοί οι σπά-
νιοι λίθοι, το κοβάλτιο και 
το λίθιο, χρησιμοποιούνται 
περισσότερο για ακτινο-
βολίες σε καρκινοπαθείς 
παρά σε άλλα είδη παρα-
γωγικής διαδικασίας. 

Τώρα η TESLA όπως 
διαβάζετε, έχει δημιουρ-
γήσει ένα μοντέλο αυτο-
κίνητων που χρησιμοποι-
εί στους κινητήρες αυτά τα 
δυο βαριά μέταλλα. 

Το  ΠΑΚΟΕ είναι αντί-
θετο σε αυτή τη διαδικα-
σία γιατί όλα τα απαέρια 
των αυτοκινήτων, αν έχουν 
μέσα τέτοια βαριά μέταλ-
λα, είναι επικίνδυνα για 
τη δημόσια υγεία.

 
Το κοβάλτιο, το λίθιο και 

πολλά άλλα είδη ορυκτού 
πλούτου ήρθαν για να μεί-
νουν εξοστρακίζοντας από την 
πρώτη θέση της παγκόσμιας 
οικονομίας το πετρέλαιο. Μια 
νέα κατηγορία πρώτων υλών, 
οι οποίες χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή κινητών, υπο-
λογιστών, τηλεοράσεων νέας 
γενιάς, ακόμα και στο ηλε-
κτροκίνητο Model 3 αυτο-
κίνητο της Tesla, κατακτούν 
σταδιακά το κόσμο. Καταλύ-
της στην μετάβαση από το 
παλιό στο νέο τοπίο υπήρξε 
η ιλιγγιώδης εξέλιξη της υψη-
λής τεχνολογίας, χάρη στην 
οποία αυτές οι πρώτες ύλες 
έγιναν αναγκαίεςστην παγκό-
σμια οικονομία προκαλώντας 
ενδεχομένως μεγάλες γεωπο-
λιτικές επιπτώσεις. 

Η εξάρτηση των βιομηχα-
νιών και της παγκόσμιας οικο-
νομίας από αυτές τις πρώτες 
ύλες αποτελεί, άλλωστε, μετα-
βλητή στον σινοαμερικανι-
κό εμπορικό πόλεμο. Η Κίνα 
έχει ήδη κατορθώσει να ελέγ-
χει σχεδόν μονοπωλιακά τις 
σπάνιες γαίες ενώ κυριαρχεί 
και στην αγορά των πρώτων 
υλών για μπαταρίες.Η υψηλή 

τεχνολογία επιστρατεύθηκε 
για να αντιμετωπίσει τη μεγα-
λύτερη ίσως υπαρξιακή απει-
λή για την ανθρωπότητα, την 
κλιματική αλλαγή. Η στροφή 
στα ηλεκτροκίνητα οχήματα 
εξωθεί τις αυτοκινητοβιομη-
χανίες σε έναν αγώνα δρόμου 
για την έγκαιρη παρουσίαση 
ηλεκτροκίνητων μοντέλων. 
Με τη σειρά τους, οι αυτοκι-
νητοβιομηχανίες εξαρτώνται 
όλο και περισσότερο από τη 
βιομηχανία μπαταριών και 
αυτή από τους παραγωγούς 
κοβάλτιου, λιθίου και γραφίτη.

Ανοδική τροχιά
Η ταλαιπωρημένη από 

τους εμφυλίους Δημοκρα-
τία του Κονγκό έρχεται στο 
προσκήνιο καθώς αντιπρο-
σωπεύει το 60% της παγκό-
σμιας παραγωγής κοβάλτιου. 

Μέσα στους πρώτους επτά 
μήνες του περασμένου έτους, 
η τιμή του κοβάλτιου εκτινά-
χθηκε κατά 148%! Σε ανοδική 
τροχιά θα συνεχίσει να κινεί-
ται και η ζήτηση για κοβάλ-
τιο μολονότι έχουν αρχίσει να 
απασχολούν τη διεθνή κοινή 
γνώμη οι συνθήκες εξόρυξης 
του, για την οποία συχνά επι-
στρατεύονται παιδιά.

Ανάλογη είναι και η ζήτη-

ση για το λίθιο, την πρώτη ύλη 
που είναι αναγκαία στο 99% 
των ηλεκτροκίνητων αυτοκι-
νήτων. Και αν τα ηλεκτροκί-
νητα αυτοκίνητα δεν έχουν 
ακόμη προσελκύσει το ευρύ 
κοινό, δεν ισχύει το ίδιο για 
τα έξυπνα κινητά, τους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές, τις 
τηλεοράσεις με επίπεδη οθόνη 
και πολλές άλλες ανέσεις που 
προσέφερε η υψηλή τεχνολο-
γία. Ολες τους έχουν προ πολ-
λού διεισδύσει στην καθημερι-
νότητα του μέσου ανθρώπου 
με αποτέλεσμα να αποτελούν 
κινητήριο μοχλό της κατανά-
λωσης και της οικονομικής 
ανάπτυξης. 

Για την παρασκευή τους, 
όμως, είναι απαραίτητη αυτή 
η σειρά μετάλλων με τα παρά-
ξενα ονόματα, όπως νεοδύμιο, 
προμήθειο, σαμάριο, λανθάνι-
ο,κλπ, που έχουν σχεδόν κατ» 
ευφημισμόν ονομαστεί σπά-
νιες γαίες. Τα μέταλλα αυτά 
κάθε άλλο παρά σπάνια είναι 
αλλά η παραγωγή τους έχει 
επικεντρωθεί κατά κύριον λόγο 
στην Κίνα, εν μέρει επειδή ο 
τρόπος εξόρυξης τους είναι 
συχνά ιδιαίτερα επιβαρυντι-
κός για το περιβάλλον.

Αξίζει να επισημανθεί ότι 
η μεγαλύτερη οικονομία στον 

κόσμο, οι ΗΠΑ, ουσιαστικά 
δεν έχουν παραγωγή σπά-
νιων γαιών και παραμένουν 
εξαρτημένες από τις εισαγω-
γές για τις ανάγκες των αμε-
ρικανικών βιομηχανιών. Το 
σχεδόν παγκόσμιο μονοπώ-
λιο του Πεκίνου στην παρα-
γωγή σπάνιων γαιών υπήρ-
ξε, άλλωστε, παράγοντας που 
προσέλκυσε στην Κίνα θυγα-
τρικές πολυεθνικών. Αυτές, με 
τη σειρά τους, εκχώρησαν την 
τεχνογνωσία τους στις εγχώ-
ριες βιομηχανίες με τις οποί-
ες αναγκάστηκαν να συνερ-
γαστούν.

Εκτίναξη της τιμής  
του κοβάλτιου το 2019 
στα 70.000 δολάρια (!) 
ο τόνος

Το κοβάλτιο είναι η μονα-
δική από τις τρεις πρώτες ύλες 
που απαιτούνται για την παρα-
σκευή μπαταριών ηλεκτροκί-
νητων αυτοκινήτων. Δεδο-
μένης της επάρκειας λιθίου 
και γραφίτη, το κοβάλτιο έχει 
απασχολήσει τη βιομηχανία 
καθώς θα μπορούσε να παρου-
σιάσει έλλειψη στην αγορά.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα 
με την Capital Economics, 
οι τιμές του κοβαλτίου ενδέ-
χεται να εκτιναχθούν κατά 

30% το 2019 φθάνοντας τις 
70.000 δολάρια ο τόνος στα 
μέσα του έτους. Κατά τη διάρ-
κεια των δύο προηγούμενων 
ετών, από το τέλος του 2015 
μέχρι τις αρχές του 2018, οι 
τιμές του κοβάλτιου κατέγρα-
ψαν αύξηση 230%.

Ωστόσο, υπάρχουν και 
διαφορετικές απόψεις επί του 
θέματος: Η Morgan Stanley, 
για παράδειγμα, προβλέπει 
πως φέτος οι τιμές του κοβαλ-
τίου θα υποχωρήσουν διορ-
θώνοντας την ιλιγγιώδη εκτί-
ναξη των περασμένων ετών. 
Η ζήτηση για κοβάλτιο αυξά-
νεται με ταχύτατους ρυθμούς 
και, σύμφωνα με τη συμβου-
λευτική Wood Mackenzie, θα 
υπερβεί τους 200.000 τόνους 
μέχρι το 2025. Και παρά τις 
απαισιόδοξες προβλέψεις της 
για την πορεία της τιμής του 
κοβαλτίου, η Morgan Stanley 
προεξοφλεί πως μέχρι το 2025 
η χρήση αυτού του μετάλλου 
για μπαταρίες ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων θα έχει φθά-
σει στους 62.940 τόνους ετη-
σίως, όταν κατά τη διάρκεια 
του 2018 εκτιμάται ότι άγγιξε 
περίπου στις 11.500 τόνους.

Η θεαματική αύξηση που 
έχει σημειώσει τα τελευταία 
χρόνια η ζήτηση για κοβάλτιο 

Κοβάλτιο, Λίθιο, σπάνιες γαίες: Ήρθαν           ν' αντικαταστήσουν τον υγρό χρυσό
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αποτελεί σπάνια εξέλιξη που 
όμοια της έχει καταγραφεί για 
ελάχιστα μόνο εμπορεύμα-
τα. Στοιχεία της αμερικανι-
κής γεωλογικής επιθεώρησης 
κάνουν λόγο για τετραπλα-
σιασμό της παραγωγής του 
μετάλλου, από το 2000 έως 
σήμερα, φθάνοντας στους 
123.000 μετρικούς τόνους 
ετησίως.

Στον αγώνα δρόμου στον 
οποίο έχουν αποδυθεί οι μεγά-
λες οικονομίες για να εξασφα-
λίσουν κοβάλτιο, η Κίνα έχει 
διασφαλίσει τη μερίδα του 
λέοντος. Κατά τη διάρκεια του 
2017, η κινεζική βιομηχανία 
China Molybdenum εξαγόρα-
σε ένα κολοσσιαίο ορυχείο 
κοβαλτίου και χαλκού στο 
Κονγκό από την αμερικανική 
εταιρεία ορυχείων Freeport 
McMoRan Inc. Παράλληλα 
η κινεζική εταιρεία ορυχεί-
ων China Nonferous Metal 
Mining Group (CNMC), σε 
συνεργασία με την Gecamines 
SA του Κονγκό, εκμεταλλεύ-
εται από κοινού ένα ορυχείο 
κοβαλτίου και χαλκού. Σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία, 
οι εισαγωγές της σε ακατέρ-
γαστο κοβάλτιο από το Κον-
γκό αγγίζζουν τους πρώτους 
εννέα μήνες του 2017 τα 1,2 
δις δολάρια. Στο ίδιο διάστη-
μα, η Ινδία, που έρχεται δεύ-
τερη σε εισαγωγές του μετάλ-
λου, εισήγαγε κοβάλτιο αξίας 
μόλις 3.200.000 δολαρίων.

Σημειώνεται ότι η Κίνα 
αποτελεί τη μεγαλύτερη αγο-
ρά ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
εδώ και χρόνια. Εχει συμπερι-
λάβει την ανάπτυξη τους στις 
επτά στρατηγικής σημασίας 
ανερχόμενες βιομηχανίες στις 
οποίες θέλει να αναδειχθεί 
παγκόσμια υπερδύναμη. Το 
Πεκίνο επιδοτεί τις βιομηχα-
νίες παραγωγής μπαταριών 
και οι βιομηχανίες της παρά-
γουν πάνω από το 77% του 
επεξεργασμένου κοβαλτίου 
που χρησιμοποιείται στη 
βιομηχανία μπαταριών.

Την ίδια ώρα, ανα-
λυτές της τράπεζας UBS 
εκτιμούν πως οι πωλή-
σεις ηλεκτροκίνητων αυτο-
κινήτων θα αυξηθούν σημα-
ντικά τα επόμενα χρόνια και 

ο παγκόσμιος στόλος τους θα 
φθάσει στα 14.200.000 οχήμα-
τα το 2025 από 2.000.000 που 
είναι σήμερα. Έτσι, εμφανίζο-
νται βέβαιοι πως θα προκλη-
θεί «σοκ ζήτησης» για κοβάλ-
τιο και σπάνιες γαίες, που θα 
οδηγήσει τις τιμές στα ύψη.

Παγκόσμιο μονοπώλιο
Πως η Κίνας πήρε το 

παγκόσμιο μονοπώλιο στην 
παραγωγή σπάνιων γαίων 
μέσα από τα χέρια των ΗΠΑ

Τις δεκαετίες του 1960 
και του 1970, πρώτη δύναμη 
στον κόσμο στην παραγωγή 
σπάνιων γαιών δεν ήταν η 
Κίνα αλλά οι ΗΠΑ. Τα μέταλλα 
αυτά παράγονταν στο ορυχείο 
Μάουντεν Πας, στη Νότια 
Καλιφόρνια, κοντά στα σύνο-
ρα με τη Νεβάδα, και χρησι-
μοποιούνταν από τότε στην 
αμυντική βιομηχανία τους.
Σήμερα είναι αναγκαία στην 
παραγωγή κινητών τηλεφώ-
νων, ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, τηλεοράσεων νέας 
γενιάς και γενικώς στην υψη-
λή τεχνολογία. Οπως, όμως, 

τόνισε πρόσφατα στο αμερικα-
νικό δίκτυο CNBC ο Ρόντρικ 
Εγκερτ, υπεύθυνος Στρατηγι-
κών Πρώτων Υλών στο Πανε-
πιστήμιο του Κολοράντο, η 
Κίνα κατόρθωσε να εκτοπί-
σει από την αγορά το ορυ-
χείο του Μάουντεν Πας και 
να κατακτήσει το παγκόσμιο 
μονοπώλιο ελέγχοντας πάνω 
από το 80% της παγκόσμιας 
παραγωγής σπάνιων γαιών.

Κατά τη διάρκεια των δεκα-
ετιών του 1980 και του 1990 
ανέπτυξε τα ορυχεία της και 
από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1990 κατέχει δεσπόζουσα 
θέση στην παγκόσμια αγορά. 
Σήμερα, η μεγαλύτερη οικο-
νομία του πλανήτη είναι απο-
λύτως εξαρτημένη από την 
υπ» αριθμόν ένα ανταγωνί-
στρια τηςκαθώς καλύπτει με 
εισαγωγές από την Κίνα τις 
ανάγκες των αμερικανικών 

βιομηχανιών. Εν ολίγοις, το 
Πεκίνο ελέγχει όχι μόνο ένα 
πυρηνικό όπλο κατά της Ουά-
σιγκτον, το γνωστό αμερικα-
νικό χρέος του ενός και πλέ-
ον τρις δολαρίων αλλά ακόμη 
ένα στρατηγικής σημασίας: 
τις σπάνιες γαίες.

Εμπορικός πόλεμος
Αν, μάλιστα, το Πεκίνο 

αποφασίσει να επιστρατεύσει 
τα 17 μέταλλα με τα παράξενα 
ονόματα σε περίπτωση κλιμά-
κωσης του εμπορικού πολέ-
μου, δεν θα είναι η πρώτη 
φορά που θα παίξει αυτό το 
εξαιρετικά επικίνδυνο γεω-
πολιτικό παιχνίδι. Το έκανε 
και το 2010, όταν το χρησιμο-
ποίησε ως όπλο σε εδαφική 
διένεξη της με την Ιαπωνία. 
Διέκοψε για δύο μήνες τις 
εξαγωγές στην Ιαπωνία και 
μείωσε γενικότερα τις εξαγω-
γές σπάνιων γαιών, εκτοξεύ-
οντας τις τιμές τους στα ύψη 
και προκαλώντας ρίγη στις 
βιομηχανίες υψηλής τεχνο-
λογίας ανά τον κόσμο.

Το 2017, ο υπουργός Εξω-
τερικών των ΗΠΑ και τότε 
επικεφαλής της CIA, Μάικ 
Πομπέο, χαρακτήρισε «σοβαρό 
λόγο ανησυχίας» την εξάρτη-
ση της αμερικανικής οικονο-
μίας από τις εισαγωγές σπά-
νιων γαιών. Σύμφωνα με την 
αμερικανική γεωγραφική επι-
θεώρηση, οι ΗΠΑ καλύπτουν 
σαφώς πάνω από το 70% των 
αναγκών τους με εισαγωγές 
σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Η Ουάσιγκτον φαίνεται, 
πάντως, πως δρομολογεί την 

επανέναρξη της παραγωγής 
σπάνιων γαιών εντός ΗΠΑ. 
Το ορυχείο Μάουντεν Πας, 
που έχει χρεοκοπήσει, σχε-
διάζει να ξαναχτίσει βιομη-
χανία σπάνιων γαιών στην 
Αμερική. Σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα Defenseone, που 
αναλύει αμυντικά θέματα αμε-
ρικανικού ενδιαφέροντος, οι 
ΗΠΑ φέρουν μέρος της ευθύ-
νης για τον εκτοπισμό τους 
από την παραγωγή σπάνιων 
γαιών. Τη δεκαετία του 1980, 
την αμερικανική παραγωγή 
σπάνιων γαιών είχε αναλά-
βει σε μεγάλο βαθμό το ορυ-
χείο Μόλκορπ. Τότε, η εται-
ρεία Molycorp, που ήλεγχε το 
ορυχείο αλλά και επεξεργαζό-
ταν τις σπάνεις γαίες, άρχισε 
να μεταβιβάζει τεχνογνωσία 
σε κινεζικές εταιρείες. Παράλ-
ληλα, τη δεκαετία του 1980, η 
Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής 
Ενέργειας και η αμερικανι-
κή Ρυθμιστική Αρχή Πυρη-
νικής Ενέργειας κατέταξαν 
την εξόρυξη σπάνιων γαιών 
στην κατηγορία εξορύξεων 
πυρηνικών καυσίμων.

Το αποτέλεσμα ήταν να 
κλείσουν, μέσα σε 15 χρό-
νια, όλες οι μονάδες παρα-
γωγής σπάνιων γαιών στις 
ΗΠΑ. Επιπλέον, το 1995, το 
αμερικανικό Κογκρέσο επέ-
τρεψε στην Κίνα να εξαγο-
ράσει την Magnequench, τη 
μοναδική αμερικανική βιομη-
χανία παραγωγής μαγνητών 
που χρησιμοποιούνταν για 
τις τελευταίες τότε τεχνολο-
γίες πυραύλων. Την εξαγόρα-
σε, μάλιστα, η οικογένεια του 
πάλαι ποτέ ηγέτη της Κίνας 
Ντενγκ Ξιαοπίνγκ και ύστερα 
από επτά χρόνια έκλεισε τη 
μονάδα της στις ΗΠΑ.
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Αυτό το έχουμε τονί-
σει και σε προηγού-
μενο δημοσίευμα 

μας ότι οι ιχθυοκαλλιέρ-
γειες είναι στο χρηματι-
στήριο «βουτηγμένες» αλλά 
ταυτόχρονα είναι και ένα 
πρόσωπο για αυτούς που 
τις λειτουργούν σαν ανώ-
νυμες εταιρίες και δίνουν 
δουλειά σε πολλούς ανθρώ-
πους. 

Επειδή όμως δεν λει-
τουργούν σωστά και επει-
δή τα μικρόβια αυξάνονται 
στα κλουβιά, χρησιμοποιεί-
ται φορμόλη για την απο-
λύμανση των κλουβιών. 

Αυτό είναι απαράδε-
κτο γιατί η φορμόλη που 
χρησιμοποιείται είναι σε 
τεράστιες ποσότητες, έτσι 
μπαίνει μέσα στους πόρους 
των ψαριών και δυστυχώς 
φτάνει στο στομάχι μας… 

Η φορμόλη έχει αποδει-
χτεί ότι είναι καρκινογόνα 
ουσία και ουσιαστικά εδώ 
και χρόνια λέμε ότι πρέ-
πει να προσέχει ιδιαίτερα 
ο καταναλωτής τα ψάρια 
από ιχθυοκαλλιέργειες. 

Σαν ΠΑΚΟΕ έχουμε 
καταγγείλει αυτό το γεγο-
νός, ότι είναι ανεξέλεγκτη 
διαδικασία και για αυτό 
πρέπει να μπει ένας φραγ-
μός στη λειτουργία αυτού 
του συστήματος και να 
αρχίσει να ελέγχεται η όλη 
διαδικασία από την αρχή 
μέχρι το τέλος. 

Οι επιπτώσεις των υδατο-
καλλιεργειών στα παράκτια 
νερά απασχόλησε, προσφά-
τως, την συνεδρίαση της Υπο-
επιτροπής Υδατικών Πόρων 
της Ειδικής Μόνιμης Επιτρο-
πής Προστασίας Περιβάλλο-
ντος της Βουλής, στην οποία 
συμμετείχαν εκπρόσωποι του 
κλάδου, ελεγκτικές Αρχές αλλά 
και ερευνητικοί φορείς.Όπως 
τόνισε στην ομιλία της η διευ-
θύντρια έρευνας του Ινστιτού-
του Αρχιπέλαγος, Αναστασία 

Μήλιου, οιβασικές αιτίες της 
υποβάθμισης που συνεχίζουν 
να προκαλούν οι υπερεντατι-
κές πρακτικές ιχθυοκαλλιέρ-
γειας σχετίζονται με τη χρό-
νια άρνηση τους περί ύπαρξης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από τη βιομηχανία και ο ανε-
παρκής μηχανισμός ελέγχου 
και εφαρμογής, ο οποίος ουσι-
αστικά ενθαρρύνει τη μηβιώ-
σιμη ιχθυοκαλλιέργεια. 

Σημαντικό ζήτημα, όμως, 
αποτελεί και ο προβληματι-
κός τρόπος υπολογισμού της 
«φέρουσας ικανότητας» των 
μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας 
(δηλαδήπόσα ψάρια μπορούν 
να εκτραφούν στην κάθε περι-
οχή, σύμφωνα με το βάθος, 
τα ρεύματα, κλπ). Όπως απέ-
δειξε έρευνα του Ινστιτούτου 
Αρχιπέλαγος, σε πολλές περι-
πτώσεις, μονάδες μικρότερης 
δυναμικότητας από αυτήν που 
ορίζει ο νόμος έχουν ήδη προ-
καλέσει δραματική υποβάθ-
μιση στα οικοσυστήματα της 
περιοχή. Την ίδια ώρα, όμως, 

οι σχετικές Μελέτες Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων που 
είχαν εγκριθεί από τις αρμό-
διες Αρχές, παρουσίαζαν μία 
εικόνα των επιπτώσεων πολύ 
διαφορετική από την πραγμα-
τικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως 
αν και πολλοί αποκαλούν την 
ιχθυοκαλλιέργεια βαριά βιομη-
χανία της Ελλάδας, οι μεγα-
λύτερες εταιρείες του κλάδου 
έχουν χρέη στις τράπεζες που 
αγγίζουν το 1 δις ευρώ ενώ 
εδώ και χρόνια βρίσκονται υπό 
τραπεζική επιτήρηση. Αυτό 
συμβαίνει παρά τα δεκάδες 
εκατομμύρια επιδοτήσεων 
από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που είχαν λάβει τις 
προηγούμενες δεκαετίες ενώ 
τα τελευταία χρόνια αυτά τα 
υπέρογκα χρέη των μεγάλων 
(μόνο) εταιρειών ιχθυοκαλλι-
έργειας κουρεύονται συστη-
ματικά (με ένα κούρεμα που 
προφανώς μέσω των τραπεζι-
κών ανακεφαλαιώσεων μετα-
κυλίεται στους πολίτες).

Όσον αφορά στις μικρές 
και οι μεσαίες εταιρείες ιχθυ-
οκαλλιέργειας, στην Ελλάδα, 
θα μπορούσαν και θα έπρεπε 
να είναι βιώσιμες περιβαλλο-
ντικά και οικονομικά, δεδομέ-
νου του σχετικά μικρού περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος 
που μπορούν να έχουν όταν 
τηρούν τις σχετικές προδι-
αγραφές παράγοντας ποιο-
τικά προϊόντα με καλή τιμή 
πώλησης.

Όμως, οι συνθήκες αθέμι-
του ανταγωνισμού που προ-
ωθούνται ακυρώνουν κάθε 
έννοια βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο της πρόσφα-
της συνεδρίασης στη Βουλή, 
δημιουργήθηκαν πολλά ερω-
τήματα σχετικά με την εικόνα 
γενικής σύμπνοιας που παρου-
σιάστηκε από κρατικές Αρχές, 
εκπροσώπους της βιομηχανί-
ας, μελετητές και επιστήμονες 
καθώς ήταν δύσκολο να γινει 
διαχωρισμός ως προς το ποιος 
είναι ο ελεγκτής, ποιος ο ελεγ-
χόμενος και ποίος ο μελετητής. 

Όπως, δυστυχώς, συμβαίνει σε 
πάρα πολλούς κλάδους στην 
Ελλάδα, οι κρατικές Αρχές, 
που ελέγχουν και τον τομέα 
της ιχθυοκαλλιέργειας, εθελο-
τυφλούν έναντι των πραγμα-
τικών προβλημάτων του κλά-
δου (όπως οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, ο αθέμιτος αντα-
γωνισμός των μεγάλων έναντι 
των μεσαίων-μικρών εταιρει-
ών, οι αλληλεπιδράσεις με τις 
τοπικές κοινωνίες, τον τουρι-
σμό, την αλιεία, κλπ). 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 
τα προβλήματα αυτά να μην 
αντιμετωπίζονται ενώ καταγρά-
φεται και το παράδοξο δημό-
σιοι υπάλληλοι που πληρώ-
νονται από τους πολίτες για 
να προστατεύουν το δημόσιο 
συμφέρον, να περιγράφουν ως 
κύριο πρόβλημα την αντίθε-
ση των τοπικών κοινωνιών 
στην επέκταση ή τη δημιουρ-
γία νέων μονάδων ιχθυοκαλ-
λιέργειας, δεδομένης της γενι-
κότερης υποβάθμισης που θα 
προκληθεί στην περιοχή.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις  
από την υδατοκαλλιέργεια εξαιτίας  

του ανεπαρκούς έλεγχου
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Το παραπάνω άρθρο είναι 
κάπως… ειρωνικό όσον 
αφορά την BAYER διό-

τι το πάντρεμα που έκανε με τη 
Μonsanto και έδωσε 87 δις. Δολά-
ρια περίπου πέρσι, ήταν το γεγονός 
της χρονιάς γιατί δυστυχώς όλες 
οι παρανομίες της Μonsanto που 
έχουν γίνει σχετικά με τα μεταλ-
λαγμένα τρόφιμα και προϊόντα, 
είναι άνευ προηγουμένου. 

Η BAYER τώρα, πως μπορεί 
από τη στιγμή που παράγει τόσα 
τοξικά προϊόντα, καθόλου προ-
στατευτικά για το περιβάλλον, να 
αναγνωρίζεται διεθνώς σαν πρώ-
τη, είναι για μας στο ΠΑΚΟΕ, ένα 
κομμάτι από τα τόσα δισεκατομ-
μύρια που έδωσε για να αγοράσει 
την monsanto…

Παραμένει διεθνώς εκ των κορυφαί-
ων η εταιρεία Bayer, σύμφωνα με την 
κατάταξη του διάσημου Οργανισμού 
πιστοληπτικής αξιολόγησης CDP, όσον 

αφορά στη βιωσιμότητα των στρατηγι-
κών της σχετικά με το κλίμα και τους 
υδάτινους πόρους. Στη συγκριτική 
μελέτη, κατά την οποία αξιολογήθη-
καν περίπου 2.400 εταιρειών ανά τον 
κόσμο, το CDP εστίασεστην στρατηγι-
κή τους προσέγγιση για τις προκλή-
σεις της κλιματικής αλλαγής και τον 
πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, το νερό.

Η Bayer κατέλαβε την πρώτη θέση 
και αξιολογήθηκε με «Α», δηλαδή την 
υψηλότερη βαθμολογία τόσο στην κατη-
γορία για την προστασία του κλίματος 
όσο και σε αυτήν για τη βιώσιμη δια-
χείριση των υδάτινων πόρων. Σημει-
ώνεται ότι η εταιρεία βρισκόταν στις 
πρώτες θέσεις και στις δυο κατηγο-
ρίες, τα δυο προηγούμενα χρόνια. Το 
CDP συγκεντρώνει και αξιολογεί την 
πιο ολοκληρωμένη συλλογή εταιρικών 
δεδομένων από τον κόσμο σχετικά με 
αυτούς τους δύο άκρως σημαντικούς 
τομείς αειφορίας.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση 
να διακριθούμε και πάλι από το 

CDP»δήλωσε ο Dr. Hartmut Klusik, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Bayer AG, αρμόδιος για θέματα 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Τεχνολογί-
ας και Αειφορίας. Πρόσθεσε, μάλι-
στα, πως «για όλους εμάς στη Bayer 
το κλίμα και το νερό είναι δύο βασικοί 
τομείς της βιώσιμης εταιρικής διακυ-
βέρνησης. Θα συνεχίσουμε να συμβάλ-
λουμε θετικά στην προστασία του κλί-
ματος και των υδάτινων πόρων αλλά 
και στην αντιμετώπιση των συνεπει-
ών της κλιματικής αλλαγής, που περι-
λαμβάνουν τη λειψυδρία σε ορισμένα 
μέρη του κόσμου».

Σύμφωνα με την εταιρεία, η Bayer 
εργάζεται πυρετωδώς και για τη μείω-
ση της εκπομπής των αερίων θερμο-
κηπίου. Στη στρατηγική της εταιρίας 
προς αυτή την κατεύθυνση, περιλαμ-
βάνονται η βελτιστοποιημένη ενεργει-
ακή απόδοση, καινοτόμες διαδικασίες 
διεργασίας και η όλο και πιο αποδο-
τική διαχείριση του νερού στις παρα-
γωγικές διαδικασίες της εταιρίας. Ως 

εταιρεία Βιοεπιστημών προωθεί επί-
σης την εξοικονόμηση χρήσης φυσι-
κών πόρων σε ολόκληρη την αλυσίδα 
δραστηριοποίησης, από την παραγω-
γή μέχρι τη χρήση των προϊόντων της. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των προ-
παθειών που καταβάλλει στην κατεύ-
θυνση αυτή αποτελούν οι καινοτόμες 
λύσεις για τη γεωργία. Μεταξύ άλλων, 
η Bayer θέλει να κάνει συστηματική 
χρήση των ευκαιριών που προσφέ-
ρει η ψηφιοποίηση, η οποία επιτρέ-
πει την ακριβή χρήση των πόρων για 
βιώσιμη γεωργία.

Όπως αναφέρει ο μη κερδοσκο-
πικός Οργανισμός CDP, κάθε χρόνο 
αξιολογεί τα δεδομένα των εταιρειών 
σχετικά με το κλίμα και το νερό, εκ 
μέρους περισσότερων από 650 θεσμι-
κών επενδυτών, που αντιπροσωπεύ-
ουν σημαντικά κεφάλαια ύψους περί-
που 87 τρις δολαρίων ΗΠΑ. Σύμφωνα 
με τον CDP, οι επενδυτές χρησιμοποι-
ούν αυτές τις πληροφορίες στη διαδι-
κασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Διεθνώς πρώτη η BAYER  
στην προστασία του κλίματος και της 

βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων; 

ΕΙΡΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
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Αυτό το λέμε εδώ και χρό-
νια, φωνάζει το ΠΑΚΟΕ 
από το 2005 που έκανε 

μια έρευνα στο θεσσαλικό κάμπο 
και διαπίστωσε ότι η νιτροποίη-
ση των νερών ήταν ένα φαινόμε-
νο σε εξέλιξη και δυστυχώς αυτή 
τη στιγμή είναι μη αναστρέψιμο. 

Δεν μπορούν να καλλιεργήσουν 
οι άνθρωποι γιατί τα νιτρικά τα 
οποία βρίσκονται στο νερό κατα-
στρέφουν τις ρίζες των φυτών και 
έτσι οι καλλιέργειες πάνε «κατά 
διαόλου».

Το θέμα είναι ότι ακριβώς αυτή 
η ερημοποίηση του θεσσαλικού 
κάμπου, του μεγαλύτερου κάμπου 
της Ελλάδας. 

Είναι προ των πυλών όπως λέει 
και ο τίτλος του άρθρου και διαπι-
στώνουμε για ακόμα μια φορά ότι 
δυστυχώς δεν έχει μπει ένα φρέ-
νο σε αυτό που λέμε ανεξέλεγκτη 
χρήση των υδάτινων πόρων μας 
και έτσι φτάνουμε στο σημείο να 
έχουν μολυνθεί, μπορεί να είναι 
πολλοί, μπορεί να είναι μεγάλα 
τα αποθέματα αλλά δυστυχώς δεν 
έχουμε φροντίσει έτσι ώστε να 
μην τα ρυπαίνουμε.

Το ΠΑΚΟΕ από το 1999 «φωνά-
ζει, φωνάζει, φωνάζει» αλλά τίποτα. 

Με ερημοποίηση κινδυνεύει ο 
Θεσσαλικός Κάμπος καθώς χιλιάδες 
γεωτρήσεις έχουν αρχίσει να «στε-
γνώνουν». Οι επιστήμονες κρούουν 
τον κώδωνα του κινδύνου πως «αν 
δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, η περιο-
χή θα τεθεί σύντομα σε κίνδυνο δια-
τήρησης της ζωής», την ώρα που το 
υψηλό κόστος άντλησης υδάτων από 
το υπέδαφος αναγκάζει αγρότες να 
εγκαταλείπουν τον τόπο τους 

Ήδη αρκετές περιοχές στον Θεσ-
σαλικό Κάμπο βρίσκονται σε φάση 
ερημοποίησης καθώς 35.000 γεω-
τρήσεις έχουν αντλήσει τις τελευταί-
ες τρεις δεκαετίες πάνω από τρια δις 
κυβικά μέτρα νερού από μη ανανεώ-
σιμα υπόγεια αποθέματα, ποσότητα 
που ισοδυναμεί με το πόσιμο νερό 
που καταναλώνει ολόκληρη η Αττική 
σε διάρκεια οκτώ ετών! Οι γεωτρή-
σεις κόστισαν 1 δις ευρώ σε σημερι-
νές τιμές ενώ καταναλώνουν ενέρ-
γεια 700 GWh, όση παράγεται όλο 
τον χρόνο από δύο μεγάλα υδροηλε-
κτρικά έργα της ΔΕΗ, προκειμένου να 
αντλήσουν το νερό όλο και πιο βαθιά 
από το υπέδαφος.

Οι επιστήμονες εκπέμπουν σήμα 
κινδύνου για την οριακή κατάστα-
ση του Θεσσαλικού Κάμπου σε ότι 
αφορά τη διαχείριση των υδάτων 
και ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων 
καθώς η ερημοποίηση έχει αρχίσει 
ήδη να χτυπάει την πόρτα των εύφο-
ρων εδαφών του. «Δυστυχώς το Κοι-
νό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής που εδρεύει στην 
Ιταλία έχει συμπεριλάβει τη Θεσσαλία 
στις περιοχές με κίνδυνο ερημοποίη-
σης.Ηδη η Χάλκη και άλλες περιοχές 
γύρω από τη Λάρισα έχουν στερέψει 
και αν δεν υπάρχουν παρεμβάσεις 
δεν θα αργήσει η ώρα που η περιοχή 
θα τεθεί σε κίνδυνο διατήρησης της 
ζωής» επεσήμανε ο ομότιμος καθηγη-
τής του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλ-
λοντος του πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας, Θεοφάνης Γέμπτος. 

«Βρισκόμαστε σε φάση ερημοποί-
ησης. Υπάρχουν ήδη γεωτρήσεις που 
έχουν βγει εκτός λειτουργίας, είτε για-
τί έχουν στερέψει από νερό είτε γιατί 
η στάθμη του υδροφορέα έχει φτάσει 
τόσο χαμηλά που είναι απαγορευτικό 
το κόστος άντλησης. Αγρότες εγκατα-
λείπουν καλλιέργειες και φεύγουν από 
τον τόπο τους» τόνισε και ο πολιτικός 
μηχανικός και μέλος του ΔΣ της Εται-
ρείας Θεσσαλικών Μελετών, Τάσος 

Μπαρμπούτης.
Σε κοινή τους εισήγηση, κατά τη 

διάρκεια ημερίδας που διοργάνωσε 
στην Αθήνα η Εταιρεία Θεσσαλικών 
Μελετών, οι δύο επιστήμονες περιέ-
γραψαν με μελανά χρώματα τη σημε-
ρινή κατάσταση. Ωστόσο, δεν έμει-
ναν εκείαλλά κατέθεσαν προτάσεις 
για παρεμβάσεις που θα δώσουν διέ-
ξοδο στην οικολογική ισορροπία της 
περιοχής και θα οδηγήσουν σε τρο-
χιά ανάπτυξης τον πρωτογενή τομέα 
της οικονομίας.

Από υπόγεια νερά η άρδευση 
και η υδροδότηση των σπιτιών 
στην Θεσσαλία 

Σήμερα, στον Θεσσαλικό Κάμπο, 
καλλιεργούνται περίπου 5.000.000 
στρέμματα, εκ των οποίων σχεδόν τα 
μισά (2.500.000 στρέμματα) αρδεύο-
νται και τα υπόλοιπα φιλοξενούν ξηρι-
κές καλλιέργειες. Σχεδόν το 80% της 
άρδευσης γίνεται με υπόγεια νερά, 
μέσω γεωτρήσεων, που αντλούν περί-
που 945.000.000 κυβικά μέτρα νερού 
κατ» έτος. Η ποσότητα των επιφανεια-
κών υδάτων (από ποτάμια και λίμνες) 
που χρησιμοποιείται για άρδευση δεν 
ξεπερνά τα 380.000.000 κυβικά μέτρα 
νερού τον χρόνο. Από υπόγεια νερά 
γίνεται και το 70% της υδροδότησης 
των σπιτιών της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την Υπουργική Από-
φαση έγκρισης του Σχεδίου Διαχεί-
ρισης Υδάτων Θεσσαλίας, η ποσότη-
τα των 3 δις κυβικών μέτρων νερού 
που αντλήθηκε τα τελευταία 30 χρό-
νια πρέπει να «επιστραφεί» σταδια-
κά στους υπόγειους υδροφορείς. Αυτό 
προβλέπεται να γίνει συνδυαστικά, 
μέσω εξοικονόμησης και μείωσης 
των αντλούμενων υδάτων, παράλληλα 
με έργα εμπλουτισμού των υπόγειων 
αποθεμάτων, σε μια περίοδο 60 ετών. 

Σύμφωνα με τον κ. Μπαρμπούτη, 
δεν έχει νόημα το δίλημμα αν είναι 
κάποιος υπέρ ή κατά της εκτροπής 
του Αχελώου, εφόσον μπορούν να 
αξιοποιηθούν επιμέρους έργα που 
είναι έτοιμα ή ημιτελή, ως αυτόνομα 
ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-
τελεί το φράγμα της Μεσοχώρας, το 
οποίο έχει ήδη προωθηθεί ως αυτό-
νομο υδροηλεκτρικό έργο, ανεξάρτη-
το από τα έργα της εκτροπής, ενώ το 
ίδιο προτείνεται να συμβεί και με το 
φράγμα της Συκιάς.

Το κόστος άρδευσης
Η μέση απόδοση των καλλιεργειών 

στον Θεσσαλικό Κάμπο περιορίζεται 
σε μόλις 300 ευρώ ανά στρέμμα, όταν 
στο Ισραήλ φτάνει τα 1.200 ευρώ ανά 
στρέμμα και στην Ολλανδία τα 1.800 
ευρώ νά στρέμμα, σύμφωνα με στοι-
χεία που κατέθεσε στο Αναπτυξιακό 
Συνέδριο Θεσσαλίας ο τότε αναπλη-
ρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Γιάννης Τσιρώνης. Η μεγάλη 
διαφορά αποδίδεται στο δυσβάστα-
κτο κόστος άρδευσης, στο είδος των 
καλλιεργειών και στη μικρή ανάπτυ-
ξη της κτηνοτροφίας. 

«Θεωρώ πως αυτά θα έπρεπε να 
είναι τα βασικά αιτήματα των αγρο-
τών που βρίσκονται αυτές τις μέρες 
στους δρόμους. Δεν βάζουν ως αίτημα 
το κόστος άρδευσης, γιατί δεν το θεω-
ρούν εφικτό να αλλάξει» ανέφερε ο κ. 
Μπαρμπούτης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, 
η εξεύρεση βιώσιμης λύσης για το 
νερό μπορεί να φέρει αναδιάρθρω-
ση των καλλιεργειών, που θα αυξή-
σει την απόδοση της γεωργίας στον 
Kάμπο και θα «απογειώσει» την ανα-
πτυξιακή δυναμική της Θεσσαλίας. 
«Αν αυξήσουμε κατά 1.000 ευρώ τον 
κύκλο εργασιών ανά στρέμμα, αυτό 
σημαίνει αυτομάτως πέντε δις ευρώ 
κατ» έτος, δηλαδή 2,5% του ΑΕΠ της 
χώρας» επεσήμανε ο κ. Γέμπτος.

Προ των πυλών η ερημοποίηση  
του Θεσσαλικού κάμπου 
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Σ την Δικαιοσύνη προσέ-
φυγε το ΠΑΚΟΕ για το 
περιβαλλοντικό έγκλη-

μα που συντελείται στο ρέμα 
Κρυονερίου και στους δρό-
μους της ευρύτερης περιοχής 
του Δήμου Διονύσου Αττικής 
(Άνοιξη, Άγιος Στέφανο, Κρυ-
ονέρι) εξαιτίας της ανεξέλε-
γκτης απόρριψης επικίνδυ-
νων τοξικών αποβλήτων από 
βιομηχανίες. Πιο συγκεκριμέ-
να, ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, 
υπέβαλλε καταγγελία για την 
υπόθεση στον πρόεδρο και 
στην Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου και, αμέσως μετά, σε 
δηλώσεις του σημείωσε πως 
“είναι απαράδεκτο μεγάλες 
βιομηχανίες να ρίχνουν τα 
απόβλητα τους σε τέτοια κατά-
σταση έτσι ώστε να δημιουρ-
γούν μεγάλα προβλήματα για 
τη δημόσια υγεία αφενός και 
αφετέρου για το περιβάλλον”. 

Ο ίδιος εξέφρασε την βεβαι-
ότητα του ότι η Εισαγγελέας 
και ο Πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου θα ασχοληθούν με το 
θέμα και θα ενεργήσουν τα 
δέοντα ενώ επέρριψε ευθύνες 
στοναντιπεριφερειάρχη Ανα-
τολικής Αττικής, Πέτρο Φιλίπ-
που “ διότι τόσα χρόνια δεν 
παίρνει τα κατάλληλα μέτρα 
ούτως ώστε να απαγορευτεί 
η απόρριψη στα ρέματα των 
αποβλήτων αλλά και στους 
δημάρχους και και όλους όσοι 
αδιαφορούν για την κατάστα-
ση που επικρατεί στην άτυ-
πη βιομηχανική ζώνη, στην 
περιοχή αυτή”.

Από την πλευρά της, 
η νομική σύμβουλος του 
ΠΑΚΟΕ, Σοφία Κέκου, ανέ-
φερε για το θέμα πως θέλου-
με“να καταδείξουμε και να 
αναδείξουμε αυτό το τόσο 
σοβαρό πρόβλημα το οποίο 
μαστίζει την περιοχή.Θεω-
ρούμε ότι η κυρία Εισαγγελέ-
ας θα πράξει τα νόμιμα και θα 
προωθήσει την συγκεκριμένη 
δικογραφία στην Εισαγγελέα 
Περιβάλλοντος” ενώ στάθηκε 
και στις ευθύνες ”του δήμου, 

της περιφέρειας και άλλων 
φορέων”. Πρόσθεσε, ακόμα, 
ότι το ΠΑΚΟΕ θα είναι αρωγος 
σε αυτήν την προσπάθεια της 
επίλυσης τον προβλημάτων. 
“Το θέμα της προστασίας του 
περιβάλλοντος είναι ευθύνη 
όλων των πολιτών και πρωτί-
στως της Πολιτείας προκειμέ-
νου να πράξει τα δέοντα και 
να αναδείξει τυχόν ποινικές 
και άλλες ευθύνες που μπο-
ρεί να υπάρξουν” κατέληξε η 
κυρία Κέκου.

Στην καταγγελία του, το 
ΠΑΚΟΕ επισημαίνει πως “τον 
Ιούλιο του 2018 δεχθήκαμε 
προφορικές καταγγελίες από 
τα μέλη μας, ότι οι περιοχές 
της Άνοιξης, της Σταμάτας, 
του Αγίου Στεφάνου και του 
Κρυονερίου υποφέρουν από 
ρύπανση και ειδικότερα από 
λύμματα, τα οποία ρέουν ανε-
ξέλεγκτα στα παρακείμενα 
ρέματα της ως άνω περιοχής. 
Πιο συγκεκριμένα, στην ως 
άνω περιοχή έχει δημιουργη-
θεί μια βιομηχανική ζώνη, με 

συγκετρωμένες περί τις 300 
επιχειρήσεις, οι οποίες απο-
βάλλουν τα απόβλητα τους στα 
ρέματα της περιοχής αυτής”.

Τα αποτελέσματα της 
δειγματοληψίας

Κατόπιν των ανωτέρων 
καταγγελιών, το ΠΑΚΟΕ προ-
έβη σε δειγματοληψία από 
συγκεκριμένα σημεία του Αγί-
ου Στεφάνου υδάτων και λυμ-
μάτων προκειμένου να δια-
πιστώσει την αλήθεια και το 
εύρος των καταγγελιών. Από 
τις αναλύσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν στα εξειδικευμένα 
και πιστοποιημένα εργαστή-
ρια διαπιστώθηκε ότι τα δείγ-
ματα “βρίθουν κολοβακτηριδί-
ων, εντερόκοκκων και E Coli 
τα οποία διαχέονται ανεξέ-
λεγκτα από τις βιομηχανίες 
της περοχής στα ρέματα και 
τους βιότοπους προκαλώντας 
όχι μόνο τεράστια βλάβη στο 
περιβάλλον, της χλωρίδας και 
της πανίδας της περιοχής 
αλλά θέτει σε κίνδυνο και την 

υγεία των κατοίκων της περι-
οχής καθώς όπως διαπιστώ-
θηκε δεν είχε ληφθεί καμία 
μέριμνα από τους τοπικούς 
φορείς και την περιφέρεια 
Αττικής για την αντιμετώπι-
ση του πολύ σοβαρού προ-
βλήματος”.

Αμέσως μετά, το ΠΑΚΟΕ 
ήρθε σε επαφή με τον δήμο 
Διονύσου και του εξέθεσε τη 
σοβαρότητα της κατάστασης 
και του πρότεινε δράσεις και 
λύσεις. Συμφώνησαν, μάλιστα, 
να συμμετέχουν από κοινού 
σε συγχρηματοδοτούμενο πρό-
γραμμα προκειμένου να ευαι-
σθητοποιηθούν οι αρμόδιοι 
φορείς για το σοβαρό αυτό 
πρόβλημα αλλά και να επέμ-
βουν δραστικά για την επίλυ-
ση του, όπως με καθαρισμό 
(με τοποθέτηση στις εκβο-
λές των λυμμάτων ειδικών 
μηχανημάτων διαχείρησης 
των αποβλήτων, κλπ). Ωστό-
σο, η προσπάθεια δεν ευόδω-
σε καθώς κόλλησε στα γρανά-
ζια της γραφειοκρατίας.

Το ΠΑΚΟΕ απέστειλε σχετι-
κή επιστολή και στον κ. Φιλίπ-
που, στην οποία του γνωστο-
ποιούσε πως στην ευρύτερη 
περιοχή Κρυονερίου- Στα-
μάτας- Διονύσου έχει δημι-
ουργηθεί μια Βιομηχανική 
Ζώνη, στην οποία οι περισ-
σότερες επιχειρήσεις διοχευ-
τεύουν παράνομα, επικίνδυνα, 
τοξικά βιομηχανικά απόβλη-
τα στο ρέμα του Κρυονερίου 
και σε παραρέματα αυτού. Του 
γνωστοποιήθηκαν, ακόμα, τα 
αποτελέσματα των ερευνών 
της ΠΑΚΟΕ και τον κάλεσαν 
να πράξει τα νόμιμα, δηλαδή 
να προβεί σε ελέγχους, όπως 
υποχρεούται, των βιομηχανι-
ών προκειμένου να διαπιστω-
θεί αν τηρούν το νόμο και την 
κοινοτική νομοθεσία για την 
προστασία του περιβάλλοντος 
και ειδικότερα αν λαμβάνουν 
όλα εκ του νόμου τα απαιτού-
μενα για την διαχείριση των 
αποβλήτων τους. 

Σε αντίθετη περίπτωση, το 
ΠΑΚΟΕ κάλεσε τον κ. Φιλίπ-

που να επιβάλλει τα ανάλογα 
πρόστιμα, ως εκ της αρμοδι-
ότητας του, και να αναφέ-
ρει κάθε παράνομη πράξη ή 
παράλειψη στην Δικαιοσύνη. 
Την ίδια επιστολή- σημειώνει 
το ΠΑΚΟΕ- “για την ανάδει-
ξη του εν λόγω προβλήματος 
και την αναζήτηση ευθυνών 
αποστείλαμε και στις βιομη-
χανίες της περιοχής, κάποιες 
εκ των οποίων καταφέρθηκαν 
εναντίον μας με υβριστικές 
και προσβλητικές εκφράσεις. 
Παρόλες τις διαμαρτυρίες μας 
και την δημοσιοποίηση του 
εν λόγω πολύ σοβαρού προ-
βλήματος στην εφημερίδα μας 
“ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΑ” για το περι-
βάλλον, στο τεύχος Δεκεμ-
βρίου 2018 και Φεβρουαρί-
ου 2019, οι αρμόδιοι φορείς 
ουδέν έχουν πράξει”.

Μάλιστα, το ΠΑΚΟΕ επα-
νέλαβε τις δειγματοληψίες σε 
επιφανειακά νερά του ρέμα-
τος Κρυονερίου, στις 28 και 
29 Ιανουαρίου 2019, και ατα 
επίπεδα των κολοβακτηριδί-
ων κοπράνων, των εντερόκοκ-
κων και των E Coli παρέμεναν 
στα ίδια, αν όχι σε υψηλότερα 
επίπεδα. “Δηλαδή, οι αρμόδιοι 
φορείς όχι μόνο δεν ευαισθη-
τοποιήθηκαν από την ανάδει-
ξη του εν λόγω προβλήματος 
αλλά αφήνουν αυτό να διο-
γκώνεται με απρόβλεπτες για 
το περιβάλλον και τους κατοί-
κους συνέπειες” επισημαίνε-
ται στην καταγγελία.

“Όπως είναι γνωστό σε 
όλους μας η παρατεταμένη 
παραμέληση του περιβάλλο-
ντος, η μη λήψη των κατάλλη-
λων μέτρων για την προστασία 
του έχει ολέθρια αποτελέσματα 
για την καθημερινή μας ζωή 
και το μέλλον μας. Η προστα-
σία του περιβάλλοντος είναι 
βέβαια ευθύνη όλων μας αλλά 
πρωτίστως της Πολιτείας δια 
των αρμόδιων φορέων της, του 
αρμόδιου δήμου και των περι-
φερειών να εφαρμόσουν το 
νόμο και την κοινοτική νομο-
θεσία για την πάταξη των ως 
άνω παράνομων φαινομένων.”

Μπροστά στον αγώνα  
για το περιβαλλοντικό έγκλημα  
στο ρέμα Κρυονερίου το ΠΑΚΟΕ
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To ΠΑΚΟΕ έχει κατά 
καιρούς καταγγείλει 
και καυτηριάσει το 

γεγονός ότι σε πάρα πολ-
λά τυποποιημένα προϊόντα 
διακινείται φοινικέλαιο το 
οποίο έχει αποδειχτεί ότι 
είναι καρκινογόνο.

Η ουσία είναι ότι όλες 
οι μαργαρίνες και όλα τα 
λίπη τα οποία κυκλοφο-
ρούν στην αγορά, έπρεπε 
να είναι κορεσμένα και όχι 
ακόρεστα.  Αυτό συμβαίνει 
για λόγους οικονομικούς 
και γιατί οι πολυεθνικές 
θέλουν να «περάσουν το 
μήνυμα» ότι ο καρκίνος 
πρέπει να υπάρχει στη ζωή 
μας, για αυτό το λόγο και 
οι φαρμακευτικές βιομη-
χανίες θησαυρίζουν από 
αυτή τη διαδικασία. 

Η κατάχρηση του φοινι-
κέλαιου στη ζωή μας είναι 
πια δεδομένη γιατί ο καρ-
κίνος έχει αυξηθεί κατά 
300%, ιδιαίτερα στα παι-
διά που τρώνε διάφορα 
τρόφιμα και εδέσματα από 
περίπτερα, σουπερ μάρκετ 
κλπ τα οποία είναι τυπο-
ποιημένα είτε σε μπάρες, 
η γκοφρέτες για παράδειγ-
μα και δεν βλέπουν ποτέ 
την πινακίδα που αναγρά-
φονται τα συστατικά του 
προϊόντος. 

Με αφορμή τώρα την 
παγκόσμια ημέρα κατανα-
λωτή, να πούμε ότι ο παιδι-
κός καρκίνος έχει αυξηθεί 
στην Ευρώπη κατά 130% 
ενώ στην Ελλάδα 280%.  

Με ραγδαίους ρυθμούς 
αυξάνεται η χρήση του φοι-
νικέλαιου στην βιομηχανία 
των τροφίμων. Χαρακτηρι-
στικό είναι το γεγονός ότι 
ενώ το 1995 η παραγωγή 
του έφτανε του 15.000.000 
τόνους, το 2017 ξεπέρασε 
του 66.000.000 ενώ το 2020 
αναμένεται να διπλασιαστεί. 
Αποτελεί συστατικό σχεδόν 
του 40% των συσκευασμένων 
τροφίμων που βρίσκουμε στο 
σούπερ μάρκετ (μαργαρίνη, 
μπισκότα, ψωμί, δημητρια-
κά, ακόμα και βρεφικά γάλα-
κτα) και από το 2007 είναι το 

πιο διαδεδομένο φυτικό λάδι 
στον κόσμο. 

Πλέον, το φοινικέλαιο χρη-
σιμοποιείται σε μια μεγάλη 
γκάμα προϊόντων, κάτι που 
οφείλεται σε πολλούς λόγους: 
έχει μεγάλη στρεμματική από-
δοση σε σχέση με άλλα φυτι-
κά έλαια, γεγονός που ρίχνει 
την τιμή του, και τα χαρακτη-
ριστικά του (υψηλό σημείο 
καπνού, συνεκτική και απα-
λή υφή που δίνει στα τρόφι-
μα εξαιτίας της στερεάς κατά-
στασης του σε θερμοκρασία 
δωματίου) το κάνουν ελκυ-
στικό για κάθε βιομηχανία. 

Η ανησυχία σχετικά με το 
συγκεκριμένο προϊόν αφορά 
στην περιεκτικότητα του σε 
κορεσμένα λιπαρά. Τα αυξη-
μένα κορερσμένα λιπαρά που 
εντοπίζονται στο φοινικέλαιο 
σχετίζονται με την αύξηση 
της “κακής” χοληστερόλης 
και των τριγλυκεριδίων και 
άρα με καρδιακά νοσήμα-
τα. Μάλιστα, η τόσο ευρεία 
χρήση του σε συσκευασμένα 
τρόφιμα έχει σημάνει συνα-
γερμό σε Υγειονομικές Υπη-

ρεσίες και Οργασισμούς και 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας, σε πρόσφατη έκθε-
ση του, αναφέρει πως παρό-
τι δεν υπάρχουν εκτεταμέ-
νες έρευνες και αποδείξεις, 
πολλές μελέτες προσφέρουν 
ισχυρές ενδείξεις ότι η αυξη-
μένη κατανάλωση φοινικέ-
λαιου σχετιζεται με καρδια-
κές ασθένειες. 

Εξίσου ανησυχητική ήταν 
και η έκθεση της Ευρωπα-
ϊκής Αρχής για την Ασφά-
λεια των Τροφίων (EFSA), 
το 2016, όπου αναφερόταν 
πως το φοινικέλαιο μπορεί να 
παράγει δυνητικά καρκινογό-
νες ουσίες, όταν υπόκειται σε 
επεξεργασία σε θερμοκρασί-
ες υψηλότερες των 200 βαθ-
μών Κελσίου. Οι υψηλές θερ-
μοκρασίες χρησιμοποιούνται 
για την αφαίρεση του φυσι-
κού κόκκινου χρώματος που 
έχει αλλά και για την εξουδε-
τέρωση  της έντονης μυρω-
διάς του.Αυτή η διαδικασία, 
ωστόσο, απελευθερώνει γλυ-
κιδόλη, μία ένωση που θεω-
ρείται ότι προκαλεί όγκους. 

Στην έκθεση γινόταν λόγος 
για κινδύνους σε περιπτώσεις 
αυξημένης κατανάλωσης απο 
ειδικές ομάδες, όπως βρέφη 
και παιδιά.

Τι είναι το φοινικέλαιο 
και γιατί το προτιμάει η 
βιομηχανία τροφίμων

To φοινικέλαιο είναι ένα 
βρώσιμο φυτικό λάδι που εξά-
γεται από τον καρπό του φοινι-
κόδεντρου Elaeis guineensis. 
Χρησιμποιείται ως τρόφιμο 
πάνω από 5.000 χρόνια και 
παράγεται κατά κύριο λόγο 
στην Αφρική και Νοτιοανα-
τολική Ασία καθώς επίσης 
και σε περιοχές της Νότιας 
Αμερικής με πολύ χαμηλό 
κόστος παραγωγής. Το χαμηλό 
του κόστος, οι πολλαπλές του 
χρήσεις, η υψηλή ανθεκτικό-
τητά του απέναντι στις ακραί-
ες θερμοκρασίες (και κατά το 
τηγάνισμα) έχει ως αποτέλε-
σμα η βιομηχανία τροφίμων 
να το χρησιμοποιεί όλο και 
περισσότερο προκειμένου να 
αντικαταστήσει άλλα φυτικά 
έλαια που είναι πιο ακριβά 

στην παραγωγή τους.
Από το 2007 έως κα σήμε-

ρα, αυτό το εδώδιμο έλαιο 
είναι το πρώτο σε κατανά-
λωσηστον κόσμο.Το φοινικέ-
λαιο χρησιμοποιείται παγκο-
σμίως ως μαγειρικό λάδι με 
τη μορφή μαργαρίνης καθώς 
επίσης και στα γλυκά και στα 
αρτοπαρασκευάσματα. Χρη-
σιμοποιείται, όμως, και στα 
καλλυντικά, στα είδη προσω-
πικής υγιεινής (σαπούνια) 
και καθαρισμού (απορρυπα-
ντικά). Είναι ένα συστατικό 
που χρησιμοποιείται ευρέ-
ως σε τυποποιημένα προ-
ϊόντα, όπως κέικ, παγωτά, 
αρτοσκευάσματα, μπισκότα, 
σοκολάτες, μπάρες δημητρι-
ακών, πατατάκια και μαγιονέ-
ζε, αλλά και σε άλλες τροφές, 
οι οποίες πολύ συχνά επιλέ-
γονται από τους καταναλω-
τές χωρίς να γνωρίζουν την 
περιεκτικότητά τους σε φοι-
νικέλαιο.

Σύμφωνα με τους επιστή-
μονες του Ελληνικού Ινστιτού-
του Διατροφής, η σύνθεση του 
φοινικελαίου μοιάζει περισ-

Ένοχο το φοινικέλαιο για την κακή χοληστερόλη, 
τα τριγλυκερίδια και κακές ασθένειες 
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σότερο με εκείνη του ζωικού 
λίπους παρά με τη σύνθεση 
του φυτικού ελαίου καθώς 
περιέχει κορεσμένο λίπος σε 
ποσοστό περίπου 48%. Περι-
έχει, επίσης, και υψηλό ποσο-
στό (37%) του μονοακόρεστου 
ελαϊκού οξέους. Επιστημο-
νικοί φορείς της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ τονίζουν ότι η 
υπερβολική πρόσληψη παλ-
μιτικού οξέος, που είναι το 
βασικό κορεσμένο λίπος στο 
φοινικέλαιο, συμβάλλει στην 
εμφάνιση καρδιοπαθειών. Για 
το λόγο αυτό αρκετές διεθνείς 
υγειονομικές Αρχές πιέζουν 
για τη μείωση της κατανάλω-
σης φοινικέλαιου υποστηρί-
ζοντας πως υπάρχουν πειστι-
κά στοιχεία για τον ιδιαίτερα 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιοπαθειών.

Μάλιστα, θεωρείται ότι 
το φοινικέλαιο δεν είναι ένα 
ασφαλές υποκατάστατο για τα 
τρανς λιπαρά (μερικώς υδρο-
γονωμένα λίπη) που χρησι-
μοποιούνται στη βιομηχανία 
τροφίμων καθώς έχει την ίδια 
επιβλαβή επίδραση στα επί-
πεδα της LDL χοληστερόλης 
και της απολιποπρωτεΐνης Β.

Eπιχειρηματολογία
Ωστόσο, υπάρχει και η 

αντίθετη επιχειρηματολογία, 
ότι το φοινικέλαιο, αν και έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε κορε-
σμένα λιπαρά, δεν αυξάνει τα 
επίπεδα της κακής χοληστε-
ρόλης (LDL), χωρίς όμως να 
εξετάζουν τις συνολικές επι-
πτώσεις στην καρδιαγγεια-
κή λειτουρία. Επιπλέον, είναι 
γεγονός ότι το φοινικέλαιο έχει 
υψηλό ποσοστό κορεσμένου 
λίπους (48%). Την ίδια ώρα, 
έχει και υψηλό ποσοστό και 
από το μονοακόρεστο ελαϊ-
κό οξύ. Είναι γνωστό ότι τα 
μονοακόρεστα λιπαρά οξέα 
ασκούν ευεργετική επίδρα-
ση στη λειτουργία της καρ-
διάς και οι λαοί που κατα-
ναλώνουν υψηλές ποσότητες 
μονοακόρεστων λιπαρών οξέ-
ων έχουν χαμηλά επίπεδα 
θνησιμότητας από καρδιο-
πάθειες. Επίσης, το φοινικέ-
λαιο περιέχει αντιοξειδωτι-
κά καροτενοειδή, όπως το α 
και β-καροτένιο, το λυκοπέ-
νιο και τουλάχιστον άλλα 10 
ακόμα καροτένια, τοκοφερό-
λες, τοκοτριενόλες, βιταμίνη 
Ε και συνένζυμο Q.

Δυστυχώς, όμως, το φοινι-
κέλαιο δύσκολα φτάνει στον 

καταναλωτή χωρίς να υπο-
στεί επεξεργασία, επηρεάζο-
ντας έτσι την ασφάλεια και 
ποιότητα του τροφίμου. Απο-
τέλεσμα αυτής της επεξεργα-
σίας είναι η απώλεια πολλών 
από τα θρεπτικά συστικά που 
περιέχονται σε αυτό και ιδι-
αίτερα των καροτενοειδών 
του σε ποσοστό άνω του 70%.

Τι πρέπει να γίνει
Κανένας διεθνής Οργανι-

σμός δεν έχει απαγορεύσει, 
μέχρι στιγμής, την κατανάλω-
ση φοινικέλαιου. Ο εκπρόσω-
πος της Ασφάλειας Τροφίμων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνι-
σε σχετικά με διάφορα τρόφι-
μα τα οποία περιέχουν φοι-
νικέλαιο πως δεν πρόκειται 
να υπάρξει καθολική απαγό-
ρευση του φοινικέλαιου αλλά 
πιθανή ρύθμιση των ορίων 
ασφαλούς κατανάλωσης.Το 
European Food Information, 
επίσης, υποστηρίζει πως δεν 
υπάρχουν συγκεκριμένες ανη-
συχίες για την ασφάλεια του 
φοινικέλαιου.

Το φοινικέλαιο χρησιμο-
ποιείται, σε μεγάλο βαθμό, στα 
τυποποιημένα τρόφιμα αλλά 
θα πρέπει να λείπει εντελώς 
από τη σπιτική μαγειρική. 
Είναι στο χέρι μας να μην 
επιλέγουμε προϊόντα, όπως 
μαργαρίνη, που συνήθως έχει 
ως κύριο συστατικό το φοινι-
κέλαιο, αλλά ελαιόλαδο ή ηλι-
έλαιο, είτε για μαγείρεμα και 
τηγάνισμα ή και στα γλυκά. 
Στο βαθμό που αγοράζουμε 
τυποποιημένα προϊόντα, σε 
ορισμένα από αυτά υπάρχει 
η επιλογή να αποφύγουμε το 
φοινικέλαιο,για παράδειγμα 
πατατάκια με ηλιέλαιο ή αρα-
βοσιτέλαιο αντί φοινικέλαιου. 

Περιορίζοντας τα τυποποι-
ημένα τρόφιμα περιορίζουμε 
την πρόσληψη πολλών χημι-
κών πρόσθετων ουσιών και 
αποφεύγουμε την επεξεργα-
σία των τροφών που αφαι-
ρούν τις θρεπτικές τους ουσί-
ες και δημιουργούν πιθανούς 
κινδύνους για την υγεία.Σε 
κάθε περίπτωση, κάνοντας 
πιο υγιεινές επιλογές στη δια-
τροφή μας, με λιγότερα τυπο-
ποιημένα προϊόντα, λιγότερα 
λιπαρά, περισσότερα φρού-
τα και λαχανικά μπορούμε, 
την ίδια στιγμή, να μειώσου-
με την έκθεση μας όχι μόνο 
στο φοινικέλαιο αλλά και σε 
άλλες πιθανές πηγές βλαβε-
ρών ουσιών.

Τα πράσινα σημεία είναι δεδομένο 
ότι πρέπει να λειτουργούν, αλλά 
πρέπει αυτό να γίνεται οργανω-

μένα και όχι ευκαιριακά για προεκλο-
γική προβολή και οτιδήποτε άλλο. 

Δέκα εκατομμύρια στην κεντροδυ-
τική βόρεια Ελλάδα, που εφαρμόζεται 
ένα σύστημα πρασίνων σημείων αλλά 
δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα οριστι-
κοποιήσει όλες τις διαδικασίες για τις 
λειτουργίες των ΧΥΤΥ που έπρεπε να 
λειτουργούν.

Το παραπάνω είναι ένα «κόκκινο 
σημείο» και σίγουρα τα πράσινα σημεία 
σαν ΠΑΚΟΕ τα έχουμε υπερεκτιμήσει 
εδώ και αρκετά χρόνια. 

Τη δημιουργία “Πράσινων Σημείων” 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. Για την υλοποίηση 
του προγράμματος, που αποτελεί τον βασικό 
πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλη-
τα, θα διατεθούν στους δήμου 10.000.000 
ευρώ. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, υπέγρα-
ψε την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος 
ώστε να εφαρμοστούν στην πράξη οι προ-
βλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων και να προωθηθούν οι πολιτι-
κές για την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση των απορριμμάτων. Σημειώ-
νεται ότιέχει ήδη ολοκληρωθεί η υποβολή 
των σχετικών προτάσεων.

«Εφαρμόζοντας το σχέδιο μας για την 
κυκλική οικονομία δίνουμε στους δήμους 
της Κεντρικής Μακεδονίας τη δυνατότητα 
να αξιοποιήσουν τα απόβλητα με το βέλτι-
στο δυνατό τρόπο προστατεύοντας το περι-
βάλλον και τη δημόσια υγεία και εφαρμόζο-

ντας στην καθημερινότητα των πολιτών τις 
πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές δια-
χείρισης των απορριμμάτων, την πρόληψη 
παραγωγής αποβλήτων, την επαναχρησιμο-
ποίηση, τη χωριστή συλλογή και ανακύκλω-
ση, την κομποστοποίηση, κλπ.” τόνισε ο κ. 
Τζιτζικώστας. Πρόσθεσε πως “τα “Πράσινα 
Σημεία”θα ενισχύσουν τα οικονομικά των 
δήμων, θα μειώσουν τα τέλη καθαριότητας 
που πληρώνουν οι πολίτες,θα  δημιουργή-
σουν νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδη-
μα καιθα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σε 
όλη την Κεντρική Μακεδονία”.

Υπενθυμίζεται οτι κάθε δήμος υποχρε-
ούται να λειτουργεί ένα εγκεκριμένο “Πρά-
σινο Σημείο”. Τα «Πράσινα Σημεία» είναι 
οριοθετημένοι και διαμορφωμένοι χώροι, 
με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλι-
σμό, οι οποίοι οργανώνονται από τον κάθε 
δήμο ώστε οι δημότες να εναποθέτουν ανα-
κυκλώσιμα υλικά, που συλλέχτηκαν χωρι-
στά, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, 
υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποι-
ούμενα αντικείμενα και εξοπλισμό, όπως 
ρούχα, έπιπλα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
αντικείμενα. Στη συνέχεια, τα υλικά αυτά 
προωθούνται είτε για ανακύκλωση, είτε για 
επαναχρησιμοποίηση.

Η χρηματοδότηση αφορά σε βασικές 
υποδομές για την κατασκευή ενός οργα-
νωμένου «Πράσινου Σημείου», όπως περί-
φραξη, πύλη εισόδου, ασφαλτοστρωμένη 
πλατεία, αποθηκευτικός εξοπλισμός, στεγα-
σμένοι χώροι, λοιπός εξοπλισμός (ζύγισης, 
συμπιεστών, δεματοποιητών, κλαδοτεμαχι-
στών) αλλά και χώρους γραφείων, αποθή-
κευσης εργαλείων και αποδυτηρίων. Επί-
σης, οι προτάσεις των δήμων μπορούν να 
περιλαμβάνουν αγορά γης, έργα αρχαιολο-
γίας, έργα αποκατάστασης, κλπ.

Έρχονται τα «πράσινα  
σημεία» στη Μακεδονία
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SOS για την απάτη στη σειρά των Αγράφων 
Aπό την εγκατάσταση αιολικών πάρκων που προβλέπεται  

στο αναθεωρημένο χωροταξικό της στερεάς Ελλάδας

Σε όλα αυτά συμφωνεί 
απόλυτα το ΠΑΚΟΕ.

Μάλιστα τα τελευ-
ταία χρόνια έχει εμπλα-
κεί σε δικαστική διαμάχη 
με τον σημερινό Δήμαρ-
χο, ο οποίος πιστεύει ότι 
το ανθρωπογενές οικοσύ-
στημα λειτούργει τέλεια 
και όσοι εναντιώνονται σε 
αυτή τη θέση, τον συκοφα-
ντούν, όμως ήδη η πρωτό-
δικη καταδίκη δυο Αντιδη-
μάρχων του για παράβαση 
καθηκόντων αποδεικνύουν 
το αντίθετο. 

Εν τούτοις ο τουρισμός 
και άλλες δραστηριότητες 
στην Ιτέα, Γαλαξίδι, Κίρα, 
είναι σε χαμηλό επίπεδο 
εξ αιτίας της θαλάσσιας 
ρύπανσης, της ρύπανσης 
του ποσίμου νερού από 
την ελλιπή και ανεπαρκή 
λειτουργία των βιολογικών 
καθαρισμών και της ανε-
ξέλεγκτης μεταλλευτικής 
δραστηριότητας.

Για αυτό η σωστή και 
αποδεδειγμένα μελετημέ-
νη εγκατάσταση ΑΠΕ στις 
περιοχές αυτές δίνει την 
δυνατότητα ανάπτυξης και 
άλλων παραγωγικών και 
ενεργειακά καθαρών ενερ-
γειών.  

 
Τον κώδωνα του κινδύνου 

για την εγκατάσταση αιολικών 
πάρκων και τις καταστροφι-
κές συνέπειες που θα επιφέ-
ρουν στην απάτητη οροσειρά 
των Αγράφων έκρουσαν επτά 
φορείς από την Ευρυτανία, 
την Εύβοια και τη Φωκίδα, 
σε συνέντευξη Τύπου, που 
πραγματοποιήθηκε στα τέλη 
του περασμένου μήνα. 

Με σύνθημα “Το επιχει-
ρούμενο έγκλημα δεν θα περά-
σει. Λέμε ΝΑΙ στην αειφόρο 
και βιώσιμη ανάπτυξη που 
σέβεται το περιβάλλον και 
τον άνθρωπο”, το Συντονι-
στικό της Αθήνας- Δίκτυο 
Φορέων και Πολιτών για την 
Προστασία των Αγράφων, ο 
Σύλλογος Απανταχού Βραγ-
γιανιτών “Ο Αι Γιάννης ο 

Θεολόγος”, ο Σύλλογος Απε-
ραντίων “Οι Άγιοι Ανάργυ-
ροι”, ο Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
Επινιανών, Κουστέσας, Τρο-
βάτου και Βαλαρίου, ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος “Αναστά-
σιος Γόρδιος”, ο Ορειβατικός 
Σύλλογος Αγράφων, η Κίνηση 
Πολιτών για την Προστασία 
του Ευρυτανικού Περιβάλλο-
ντος, ο Εξωραϊστικός Σύλλο-
γος Δελφών- ΚΑΡΤΕΡΙΑ και 
ο Σύλλογος Προστασίας Περι-
βάλλοτος Καρυστίας ζήτησαν 
την απόσυρση του Αναθεωρη-
μένου Περιφερειακού Χωρο-
ταξικού Πλασίου για την Στε-
ρεά Ελλάδα.

Όπως επισημάνθηκε από 
τους φορείς, πρέπει να απο-
συρθούν οι ήδη εγκεκριμένες 
άδειες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην Ευρυτανία για τι 
σε διαφορετική περίπτωση 
«η Ευρυτανία θα γίνει πρώ-
τα κόσκινο και μετά θα γίνει 
πάρκο». Επιπλέον, κατήγγει-
λα πως υπάρχει μια συνεχής 
υποβάθμιση του φυσικού περι-
βάλλοντος από το 2000, όταν 
εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι 
αιολικοί σταθμοί, στη Νότια 

Καρυστία στην Εύβοια, καθώς 
μετατρέπεται το όρος Όχη σε 
βιομηχανική ζώνη.

Για του λόγου το αληθές, 
στη Νότια Εύβοια, έχουν δοθεί 
σε εταιρείες άδειες παραγω-
γής αιολικής ενέργειας για 600 
ανεμογεννήτριες, εκ των οποί-
ων λειτουργούν ήδη 250, ενώ 
οι 250 από αυτές που έχουν 
αδειοδοτηθεί θα βρίσκονται 
πολύ κοντά ή μέσα σε περι-
οχή Natura. Ακόμα, έχουν 
αδειοδοτηθεί αιολικοί σταθ-
μοί σε απόσταση 350 και 500 
μέτρων από κατοικίες χωριών 
του Καβοντόρο. Όλες αυτές οι 
εγκαταστάσεις έχουν συνοδά 
έργα που αφορούν νέους δρό-
μους μέσα σε άλλοτε παρθέ-
νες περιοχές, εναέρια καλώ-
δια υψηλής τάσης πάνω σε 
πυλώνες, υποσταθμούς και 
βοηθητικά κτίρια.

Eγκατάσταση αιολικού 
πάρκου, στην Οίτη

Σε εκκρεμότητα βρίσκε-
ται και η εγκατάσταση αιο-
λικού πάρκου, στην Οίτη, σε 
υψόμετρο πάνω από τα 1.700 
μέτρα, με αλπικά λιβάδια και 
ελατοδάση, εντός «Σημαντικής 

Περιοχής για τα Πουλιά» και 
σε απόσταση ενός χλμ. από 
τον Εθνικό Δρυμό Οίτης. Το 
2014, το Κεντρικό Συμβούλιο 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότη-
σης του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 
ανέβαλε τη λήψη απόφασης, 
μετά από αρνητική γνωμο-
δότηση του Φορέα Διαχείρι-
σης Εθνικού Δρυμού Οίτης 
επί της Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), 
προκειμένου να προσκομιστεί 
Ειδική Ορνιθολογική Μελέ-
τη. Στη συνέχεια, ο Φορέας 
Διαχείρισης αξιολόγησε ως 
ελλιπή την «Ειδική Οικολογι-
κή Αξιολόγηση» που υπέβαλε 
η κατασκευάστρια εταιρεία. 

Ωστόσο, δεν έχουν προχω-
ρήσει η έγκριση της «Ειδικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης» για 
την Οίτη και η έγκριση του 
σχετικού Προεδρικού Δια-
τάγματος για τον χαρακτη-
ρισμό της ως προστατευόμε-
νης περιοχής και η αρνητική 
γνωμοδότηση και η μη περι-
βαλλοντική αδειοδότηση του 
έργου παραμένουν ζητούμενο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρ-
θηκαν κατά την συνέντευξη 

Τύπου, τα αιολικά πάρκα θα 
προκαλέσουν αλλοίωση του 
τοπίου και μετατροπή του από 
φυσικό σε αποκρουστικό βιο-
μηχανικό, αλλαγή του μικρο-
κλίματος της περιοχής,σοβα-
ρή κατάτμηση των φυσικών 
οικοσυστημάτων, σημαντική 
όχληση και θανάτωση σημα-
ντικών και σπάνιων ειδών 
της πτηνοπανίδας και αλλα-
γή των υδρολογικών προτύ-
πων στην ευρύτερη περιοχή 
με υποβάθμιση των υδατι-
κών πόρων.

Τονίστηκε, ακόμα, ότιοι 
μελέτες περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων που προαπαιτού-
νται για την εγκατάσταση 
των αιολικών πάρκων είναι 
ελλιπέστατες καιστο βωμό 
των σχεδιαζόμενων αιολικών 
πάρκων χάνεται ο «χρυσός» 
του μέλλοντος, δηλαδή το 
ποιοτικό νερό, εξαιτίας των 
εκτεταμένων εκσκαφών και 
των μπαζωμάτων σε ρέμα-
τα. Τέλος, προτάθηκε η εξεύ-
ρεση των κατάλληλων περι-
οχών για την εγκατάσταση 
τους με σεβασμό των σημα-
ντικών από οικολογική άπο-
ψη περιοχών.

Εν αναμονή  
των αποφάσεων  
της Δικαιοσύνης  
για τα αιολικά πάρκα

Εν τω μεταξύ, αναμένο-
νται και οι αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας (ΣτΕ) σχετικά με δυο προ-
σφυγές κατά των δύο πρώ-
των αιολικών πάρκων που 
πρόκειται να εγκατασταθούν 
στα Αγραφα, με συνολικά 40 
ανεμογεννήτριες, ύψους 120 
μέτρων. Ο σχεδιασμός αφο-
ρά στην εγκατάσταση περισ-
σότερων αιολικών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με συνολικά 650 ανε-
μογεννήτριες, σχεδόν σε όλες 
τις κορυφές των Αγράφων. Η 
αρχή πρόκειται να γίνει από 
τα οροπέδια της Νιάλας και 
του Βοϊδολίβαδου, όπου έχουν 
ήδη δοθεί άδειες για 40 ανε-
μογεννήτριες. 
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Μήνυση για τα δύο αιο-
λικά πάρκα έχει κατατεθεί 
και από κτηνοτρόφους, που 
ανησυχούν ότι με την εγκα-
τάσταση τους θα αφανιστεί 
η κτηνοτροφία της περιοχής.
Παράλληλα, στο στάδιο της 
προανάκρισης βρίσκεται μηνυ-
τήρια αναφορά που κατατέθη-
κε στον εισαγγελέα Περιβάλ-
λοντος και αφορά τις ΜΠΕμε 
τις οποίες αδειοδοτήθηκαν τα 
δύο αιολικά πάρκα.Με αυτήν 
ζητείται να διερευνηθεί αν 
διαπράχθηκαν τα εγκλήματα 
της ψευδούς βεβαίωσης, της 
απάτης και της υποβάθμισης 
του περιβάλλοντος εκ μέρους 
των υπαλλήλων του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας που ήταν αρμόδιοι για 
τον έλεγχο και την πληρότη-
τα των ΜΠΕ αλλά και για τη 
σύνταξη και εισήγηση προς 
υπογραφή στον υπουργό των 
αποφάσεων αδειοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι η ορο-
σειρά των Αγράφων, στην καρ-
διά της ηπειρωτικής Ελλάδας, 
είναι μια από τις πιο παρθέ-
νες ορεινές περιοχές στην 
Ευρώπη και προστατεύεται 
ως περιοχή ιδιαίτερου φυσι-
κού κάλλους και βιοποικιλότη-
τας από το ευρωπαϊκό δίκτυο 
NATURA 2000.Παρόλαυτα, η 
Πολιτεία προωθεί ένα Χωρο-
ταξικό Σχέδιο με έργα που θα 
καταστρέψουν τις γεωλογικές 
δομές της περιοχής, θα απο-
ψιλώσουν τα δάση, θα υπο-

βαθμίσουν τους βιότοπους 
και θα εξολοθρεύσουν ή θα 
εκτοπίσουν την πανίδα της, 
η οποία περιέχει σπάνια και 
απειλούμενα είδη.

Αγώνα για την ανατρο-
πή του Χωροταξικού Πλαι-
σίου της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας αποφάσισε 
το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δελφών

Το θέμα είχε απασχολή-
σει το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δελφών, στις αρχές του προη-
γούμενου μήνα, όπου, μεταξύ 
άλλων, οι συμμετέχοντες συμ-
φώνησαν πως με την απόφαση 
Αναθεώρησης του Χωροταξι-
κού Πλαισίου της Περιφέρει-
ας Στερεάς Ελλάδας ο νομός 
Φωκίδας έχει πολιορκηθεί 
από τις ζώνες Αποκλειστικής 

Μεταλλευτικής Δραστηριό-
τητας, τις Ιχθυοκαλλιέργειες 
και τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ).

Στην απόφαση του, ο 
δήμος Δελφών δηλώνει αντί-
θετος με την εκτεταμένη χωρο-
θέτηση Ιχθυοκαλλιεργειών 
καθώς η Ιτέα είναι ήδη επι-
βαρυμένη με τις εγκαταστά-
σεις για τον εμπλουτισμό του 
βωξίτη, το Γαλαξίδι με τις ΑΠΕ 
και η Δεσφίνα με τη γειτνι-
άζουσα μονάδα παραγωγής 
Αλουμινίου. Επιπλέον, όλος 
ο Κορινθιακός κόλπος, από 
το 2017 έχει χαρακτηριστεί 
προστατευόμενη περιοχή και 
περιλαμβάνεται στον αναθε-
ωρημένο κατάλογο των περι-
οχών NATURA 2000.

“Δεν γνωρίζουμε τι είδους 

επιπτώσεις έχουν οι υδατοκαλ-
λιέργειες στην προστατευόμε-
νη περιοχή του Κορινθιακού 
κόλπου γιατί δεν έχουν γίνει 
οι Ειδικές Περιβαλλοντικές 
Μελέτες (ΕΠΜ), όπως ούτε 
και για τις άλλες προστατευ-
όμενες περιοχές που έχουμε 
εξορύξεις βωξίτη. Μέσα από 
αυτές τις μελέτες θα προκύ-
ψουν τα διαχειριστικά σχέδια 
των προστατευόμενων περιο-
χών, δηλαδλή τι χρήσεις επι-
τρέπονται και τι όχι” τονίστη-
κε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Δελφών.  Για τα Αιολικά Πάρ-
κα και τις ΑΠΕ, το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάνθηκε πως, 
σύμφωνα με όλες τις αναφο-
ρές στην ελληνική και διεθνή 
νομοθεσία και τις βασικές 
αρχές της χωροταξίας αλλά 

και λαμβάνοντας υπ» όψη την 
παγκόσμια πραγματικότητα, τα 
αιολικά πάρκα δεν συνυπάρ-
χουν με οποιαδήποτε μορφή 
τουριστικής δραστηριότητας. 
Απαιτείται μη οπτική επαφή 
με την τουριστική περιοχή 
και ελάχιστη απόσταση από 
τουριστικές περιοχές ακόμη 
και αν δεν είναι ορατά, κάτι 
που δεν τηρείται στην περί-
πτωση των Δελφών και της 
ευρύτερης περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε 
στις χαρακτηρισμένες ως περι-
οχές «Αποκλειστικής Μεταλ-
λευτικής Δραστηριότητας», για 
τις οποίες τα μέλη του Δημο-
τικού Συμβουλίου εξέφρασαν 
την άποψη πως έχει επέμβει 
συγκεκριμένος παράγοντας 
και έχει εκτρέψει το Χωρο-
ταξικό της Περιφέρειας από 
την αρχική του πορεία. “Ο 
παράγοντας αυτός δεν είναι 
αόρατος. Είναι τα οικονομικά 
συμφέροντα που έχουν άμε-
σο ενδιαφέρον με την μεταλ-
λεία και την εκμετάλλευση του 
Βωξίτη. Είναι το λόμπι των 
μεταλλειοκτητών” εξήγησαν.

 Τονίστηκε, ακόμα, πως 
σύμφωνα με τον Μεταλλευτι-
κό Κώδικα που ισχύει σε όλη 
την Ευρώπη, πως το υπέδα-
φος υπερτερεί σε αξία και έχει 
προτεραιότητα έναντι του εδά-
φους! “Ο νομός και κυρίως ο 
δήμος Δελφών επικαλύπτε-
ται από την χρήση Μεταλλεί-
ας, ΑΠΕ και ταυτόχρονα των 

Τον κίνδυνο μεγάλης περιβαλ-
λοντικής υποβάθμισης της ευρύ-
τερης περιοχής των Δελφών από 
την κήρυξή της ως “Αποκλειστικής 
Μεταλλευτικής Δραστηριότητας” 
επεσήμανε με ερώτηση του προς 
την Κομισιόν και ο ευρωβουλευ-
τής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), 
Νίκος Χουντής. Ο Έλληνας ευρω-
βουλευτής στεκεται στο γεγονός 
ότι στις περιοχές που χαρακτηρί-
ζονται ως “Αποκλειστικής Μεταλ-
λευτικής Δραστηριότητας”, οι οποί-
ες αποτελούν το 45% του νομού 
Φωκίδας (!), “επιχειρείται ο απο-
κλεισμός χρήσεων ανταγωνιστι-
κών της εξόρυξης”.

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου 
Χουντή

ΘΕΜΑ: Ανάγκη ύπαρξης στρα-

τηγικών μελετών κατά την επι-
καιροποίηση των περιφερει-
ακών πλαισίων χωροταξικού 
σχεδιασμού

 Η ελληνική κυβέρνηση προω-
θεί χωροταξικό πλαίσιο περιφερεια-
κού επιπέδου, με το οποίο το μεγα-
λύτερο μέρος της Φωκίδας, όπου 
βρίσκονται οι Δελφοί (Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς- UNESCO), χαρακτηρίζεται 
ως περιοχή “Αποκλειστικής Μεταλ-
λευτικής Δραστηριότητας”, ενώ 
στο υπόλοιπο τμήμα επιτρέπεται 
η εγκατάσταση αιολικών πάρκων. 
Στις περιοχές  που χαρακτηρίζο-
νται ως “Αποκλειστικής Μεταλ-
λευτικής Δραστηριότητας” (45% 
του νομού Φωκίδας), επιχειρείται 
ο αποκλεισμός χρήσεων ανταγω-

νιστικών της εξόρυξης.
Με δεδομένο ότι:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί 

ότι, “κατά την επικαιροποίηση των 
περιφερειακών πλαισίων χωροταξι-
κού σχεδιασμού και αειφόρου ανά-
πτυξης, και στο βαθμό που εφαρ-
μόζεται η Οδηγία 2001/42/ΕΚ για 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
και προγραμμάτων, θα πρέπει να 
διενεργείται στρατηγική αξιολόγη-
ση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
πριν από την έγκρισή τους”.

Μεγάλο μέρος της ανωτέρω 
περιοχής έχει ενταχθεί στους 
προστατευόμενους οικοτόπους 
NATURA2000. Και με δεδομένη 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το 
Τοπίο και την Οδηγία 2014/52/

ΕΕ για την εκτίμηση των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων ερωτάται: 

1. Έχει υπάρξει στρατηγική 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων, προκειμένου η εν λόγω 
περιοχή να χαρακτηριστεί “Απο-
κλειστικής Μεταλλευτικής Δρα-
στηριότητας”; 

2. Η “Αποκλειστική Μεταλ-
λευτική Δραστηριότητα” μπορεί 
να συμβιβάζεται με τη διατήρη-
ση και αειφορία των οικοτόπων 
NATURA2000; Μπορεί να απο-
κλείονται δραστηριότητες συμβα-
τές με το NATURA2000;

3. Η τυχόν εγκατάσταση ανεμο-
γεννητριών, δεν πρέπει και αυτή 
να αξιολογείται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής αξιολόγησης περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων;

Αποκλεισμό χρήσεων ανταγωνιστικών της εξόρυξης στις περιοχές 
Μεταλλευτικής Δραστηριότητας καταγγέλει ο Νίκος Χουντής
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παρουσιάζουν ως τουριστική 
περιοχή χωρίς άλλες διευκρι-
νήσεις. Παράλληλα, σε όλο το 
θαλάσσιο παραλιακό μέτωπο 
χωροθετούνται Ιχθυοκαλλι-
έργειες. 

Η παρέμβαση γίνεται ακόμα 
και στην Α» Ζώνη του Δελφι-
κού Τοπίου. Είναι ακόμα χαρα-
κτηριστικό πως την χερσόνησο 
της Δεσφίνας, την μοναδική 
περιοχή που θα μπορούσε να 
υπάρξει τουριστική ανάπτυξη 
και χρήση, την εξαιρούν εντε-
λώς όσον αφορά την χωροθέ-
τηση τουρισμού. Είναι περιο-
χή που χωροθετούνται μόνο 
από ΑΠΕ και Ιχθυοκαλλιέργει-
ες στην θάλασσα” κατέληξε το 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως 
ο νομός Φωκίδας είχε στο 
παρελθόν 70.000 κατοίκους 
ενώ σήμερα δεν ξεπερνούν 
τους 40.000 κατοίκους και 
πολλοί λιγότερους τους μήνες 
του χειμώνα. 

Τα μεταλλεία και οι ιχθυο-
καλλιέργειες δεν δίνουν περισ-
σότερες από 600 θέσεις εργα-
σίας στο σύνολο τους, γεγονός 
που καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη να υπάρξει στροφή και 
προς άλλου είδους ανάπτυξη, 
δραστηριότητες και χρήσεις 
που θα επιφέρουν ισορροπία 
και θα αντιστρέψουν την εικό-
να που δείχνει ένα νομό στο 
κέντρο της Ελλάδας, να έχει 
χαρακτηριστικά γνωρίσμα-
τα παραμεθόριων περιοχών. 

Παρατίθεται η πολύ εύστοχη ανα-
κοίνωση τους:

“Η επιλογή εγκατάστασης Ανεμο-
γεννητριών στην Δεσφίνα, όπως και 
σε άλλες περιοχές του δήμου Δελφών, 
υποστηρίχτηκε με το βασικό επιχεί-
ρημα πως αυτές θα φέρουν χρήμα 
στον δήμο και στις κοινότητες που 
θα εγκατασταθούν. Τα Αιολικά πάρ-
κα, υποστήριζαν και υποστηρίζουν 
οι θιασώτες τέτοιου είδους επενδύ-
σεων, πως θα μας αποφέρουν κέρδος. 
Παράλληλα, θα γίνουν έργα υποδομής 
τα οποία θα μπορούμε να εκμεταλ-
λευτούμε ως δημότες, όπως δρόμοι. 
Επίσης κατά την κατασκευή τους θα 
απασχοληθεί εργατικό δυναμικό από 
τον τόπο μας.  

      Τις αποφάσεις αυτές έλαβαν 
τα προηγούμενα χρόνια οι δήμαρ-
χοι μαζί με τα Δημοτικά Συμβούλια 
δίνοντας πράσινο φως στις επενδύ-

σεις αυτές. Με την σειρά τους οι εται-
ρείες πήραν τις απαιτούμενες άδειες 
και άρχισαν τη διάνοιξη δρόμων, δια-
μόρφωση χώρων και τοποθέτηση των 
Ανεμογεννητριών.Παράλληλα άρχισε 
η απόδοση των χρημάτων προς τον 
δήμο. Ως εδώ φαίνεται πως το σχέ-
διο υλοποιείται όπως αρχικά είχε 
διατυπωθεί!

Παραμερίστηκαν όλες οι ενστά-
σεις, που κατά καιρούς είχαν εκφρα-
στεί, ενώ πολλές φορές υπήρξαν ακόμα 
και ισχυρισμοί πως η φαντασία ορι-
σμένων που διαφωνούν με την εγκα-
τάσταση των Αιολικών πάρκων, είναι 
πολύ μεγάλη.Αγνοήθηκαν οι διαφο-
ροποιήσεις, αντιρρήσεις και ενστά-
σεις για την κατασκευή τους, πως θα 
δημιουργήσουν πολλά προβλήματα.

      Στον περιβάλλοντα χώρο, στην 
πανίδα και τη χλωρίδα, σε άλλες οικο-
νομικές δραστηριότητες δρώντας 

ανταγωνιστικά και καταστροφικά 
για αυτές, και άλλα πολλά. Βάζοντας 
ακόμα και πολλά ερωτηματικά για το 
ποιο τελικά θα είναι το κέρδος. Διότι 
το ισοζύγιο ανάμεσα στο κέρδος και 
το κόστος για την τοπική κοινωνία 
δεν είναι απολύτως φανερό και δεν 
μπορεί άμεσα να μετρηθεί.

Γνωρίζουμε όλοι πως πάντα υπάρ-
χει για κάθε τι που κάνουμε, ένα τίμη-
μα. Θα ήταν πολύ ωραία τα πράγματα 
αν όλοι ήταν κερδισμένοι. Οι ανεμο-
γεννήτριες να έδιναν καθαρή ενέργεια 
και χρήματα στους επενδυτές.Εμείς 
να παίρναμε χρήματα γιατί τις εγκα-
ταστήσαμε στον τόπο μας.

Το μέρος που ζούμε και αυτές τοπο-
θετήθηκαν, να μην έχει πάθει Απολύ-
τως τίποτα. Αυτά τα σενάρια υπάρ-
χουν μόνο στα παραμύθια!

Είναι βέβαιο πως σιγά-σιγά θα 
ανακαλύπτουμε, πως όσα αρχικά κερ-

δίζουμε από την εγκατάσταση τους, 
εμείς και ο τόπος μας, στην συνέχεια 
κάπου θα τα χάνουμε. Στο τέλος, όταν 
κάνουμε τον λογαριασμό θα δούμε 
το κέρδος και τις ζημιές και τελικά 
τι μας άφησε η ιστορία.Μπορεί τότε 
να είναι αργά. 

Άρα σοφό είναι ότι μπορούμε να 
προστατέψουμε σήμερα, όπως τα 
δέντρα στον Πευκιά, να το προστατέ-
ψουμε. Αυτά που παίρνουμε χαμπάρι 
δηλαδή και τα καταλαβαίνουμε από 
την πρώτη στιγμή. Προχωρώντας ακό-
μα και στην τροποποίηση της αρχι-
κής σύμβασης που είχαμε υπογράψει 
μέσω των δημάρχων μας. Για να εξε-
ταστεί μια τέτοια πιθανότητα θα πρέ-
πει σήμερα να σταματήσει το κόψι-
μο των δέντρων στο συγκεκριμένο 
σημείο.Τον τρόπο πρέπει να τον βρει 
η Γενική Συνέλευση την οποία κάλε-
σε ο Σύλλογος της Δεσφίνας”.

Ευθύνες στις προηγούμενες δημοτικές Αρχές για την ανεξέλεγκτη 
λειτουργία εταιρειών στην περιοχή καταγγέλουν οι Πολίτες στο Προσκήνιο 

Τα μεγάλα οικονομικά συμφέρονται 
που προσπαθούν να καθορίσουν χωρο-
ταξικά το μέλλον της Φωκίδας και ιδιαί-
τερα της περιοχής του Δήμου Δελφών 
υπέδειξαν ως υπεύθυνα για το Αναθε-
ωρημένο Χωροταξικό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας ο Ορειβατικός Σύλλο-
γος Άμφισσας και οι Πολίτες στο Προ-
σκήνιο σε συζήτηση που διοργανώθηκε. 
Όπως κατήγγειλαν, το Αναθεωρημένο 
Χωροταξικό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ 
στις 14/12/2018, χαρακτηρίζει το 45% 
της Φωκίδας ως Περιοχή Αποκλειστι-
κής Μεταλλευτικής Χρήσης αγνοώντας 
παντελώς την θέση του δήμου Δελφών 
αλλά και της περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας για Ισότιμη Ανάπτυξη στον δήμο 
Δελφών όλων των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων, όπως και αυτήςτου του-
ρισμού.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης κατέ-
ληξαν στο συμπέρασμα ότι “η απόφα-
ση της αναθεώρησης του περιφερεια-
κου Χωροταξικού καταδικάζει τον τόπο 
μας, ανεπιστρεπτί, σε αντί- αναπτυξια-
κή πορεία, υποβάθμιση και μαρασμο. 
Η τοπική μας κοινωνία με τιςδημοτι-
κές Αρχές, μαζί με κάθε μαζικό φορέα 
και σύλλογο που εκφράζουν επαγγελ-
ματίες, εργαζόμενους, τον Πολιτισμό, 
τον Αθλητισμό και κάθε δραστηριότη-
τα αλλά και ο κάθε δημότης ξεχωριστά 
πρέπει να υπερασπιστούμε το μέλλον 

του τόπου μας για  μια ισότιμη ανά-
πτυξη όλων των δραστηριοτήτων και 
όχι να είναι κυρίαρχη δραστηριότητα 
η εξόρυξη βωξίτη. Πρέπει να συνερ-
γαστούμε και να συμπράξουμε και με 
φορείς άλλων περιοχών”. 

Τόνισαν, ακόμα, ότι η υπόθεση αυτή 
δεν αφορά “ένα αφήγημα  οικολογικής 
ευαισθησίας για την προστασία του 
Περιβάλλοντος, όπως θα θελήσουν να 
την παρουσιάσουν τα συμφέροντα εκμε-
τάλλευσης των Μεταλλείων για να την 
υποτιμήσουν. Π

ρόκειται για μία υπόθεση, που αν 
δεν ληφθούν αποφάσεις αντίστασης 
και δράσης, πέφτει ταφόπλακα στον 
τόπο μας. Πρέπει να αγωνιστούμε αν 
δεν θέλουμε να «εξαφανιστούν» ορει-
νοί όγκοι και να ερημωθούν απολύτως 
χωριά του δήμου μας, αν θέλουμε να 

υπάρξει προοπτική οικονομικής ανά-
πτυξης του τόπου μας και αν θέλουμε 
να έχουν κάποιο μέλλον τα παιδιά μας 
σε τούτο το μέρος που ζούμε”. 

Την ίδια ώρα, με ανακοίνωση τους, 
οι Πολίτες στο Προσκήνιο, εξέφρασαν 
την στήριξη τους στους εργαζόμενους 
στις μεταλλευτικές εταιρείες, οι οποί-
οι “πρέπει να έχουν εργασιακή ασφά-
λεια και ικανοποιητικές αποδοχές”. 
Όπως επισημαίνουν, η μονόπλευρη 
ανάπτυξη, των τελευταίων ετών, που  
θεσμοθετήθηκε με το νέο χωροταξικό 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχει 
οδηγήσει στην υπό-ανάπτυξη ενός ολό-
κληρου νομού. 

“Όταν δεν υπάρχει ισότιμη ανά-
πτυξη με άλλους τομείς επιχειρηματι-
κής δράσης, οδηγούμαστε στα σημερι-
νά φαινόμενα όπου το κεφάλαιο που 
εκμεταλλεύεται τον ορυκτό πλούτο της 
περιοχής προσπαθεί με κάθε τρόπο να 
αυξήσει την κερδοφορία του.Μειωμέ-
νες αποδοχές, μηνιαίες συμβάσεις εργα-
σίας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην 
αποκτούν δικαιώματα, και τώρα αδι-
καιολόγητες μειώσεις αποδοχών των 
συνεργατών αυτοκινητιστών.Οι Πολί-
τες στο Προσκήνιο, πιστοί στις αρχές 
τους,τάσσονται υπέρ του αγώνα των 
εργαζομένων και επαγγελματιών που 
προσπαθούν με τίμιο τρόπο να βελτι-
ώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους” 
αναφέρουν.

Ταφόπλακα για την Φωκιδα το Αναθεωρημένο 
Χωροταξικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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Από τις ανακοινώσεις 
αυτές που είναι ετε-
ροχρονικές – με το 

δεδομένο ότι αυτές ειδικά 
είκοσι (20) χρόνια επανα-
λαμβάνονται οι ίδιες, δεν 
διαβάσαμε σε καμία παρά-
γραφο την αντιμετώπιση 
των παράνομων επιχωμα-
τώσεων και τον καθαρισμό 
της λίμνης από τα τελευ-
ταία αστικά απόβλητα και 
από βλωτά της ΔΕΗ.

Το ΠΑΚΟΕ πριν δεκα-
πέντε (15) χρόνια είχε 
πραγματοποιήσει έρευνα 
η οποία εκτός των μετρή-
σεων που αποδεικνύονταν 
τα προβλήματα της λίμνης 
και της πόλης ταυτόχρονα, 
περιείχε και προτάσεις οι 
οποίες δεν υλοποιήθηκαν 
ουδέποτε. 

 
Δράση αναλαμβάνει ο 

δήμος Ιωαννίνων, σε συνερ-
γασία με τον Φορέα Διαχεί-
ρισης Λίμνης Παμβώτιδας, 
με στόχο την προστασία της 
λίμνης αλλά κυρίως την διεκ-
δίκηση πόρων ευρωπαϊκών 
και εθνικών, για την υλοποί-
ηση έργων στην κατεύθυν-
ση αυτή. Σε πρόσφατη συνά-
ντηση που είχε ο δήμαρχος 
Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, 
με τον πρόεδρο του Φορέα 
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώ-
δας, Φίλιππα Φίλιο, συζητή-
θηκαν θέματα που αφορούν 
στην μεταξύ τους συνεργασία 
στον τομέα αυτόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. 
Μπέγκας ενημέρωσε το νέο 
πρόεδρο του Φορέα για την 
πρόταση που είχε καταθέσει 
και η οποία αφορά στη σύστα-
ση μιας επιτροπής αποτελού-
μενη από την Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής 
Μακεδονίας, την Περιφέρεια 
Ηπείρου, το δήμο Ιωαννίνων, 
το πανεπιστήμιο της πόλης 
και τον Φορέα Διαχείρισης 
προκείμενου, από κοινού, να 
προγραμματιστούν έργα και 
δράσεις για την προστασία της 
λίμνης. Ο κ. Φίλιος δεσμεύτη-

κε να καταρτίσει άμεσα μια 
λίστα με τις προτεραιότητες 
που θέτει ο Φορέας για τις 
παρεμβάσεις που πρέπει να 
γίνουν ώστε να συζητηθούν 
όσο πιο σύντομα γίνεται, σε 
επίπεδο πολιτικής ηγεσίας 
των εμπλεκόμενων φορέων.

Μάλιστα, συμφώνησαν ότι 
κοινός στόχος είναι η ενεργο-
ποίηση αυτής της επιτροπής 
για να διεκδικήσουν περισ-
σότερα για το καλό της Παμ-
βώτιδας.

 Στο επίκεντρο τη συνάντη-
σης βρέθηκε και η πορεία της 
προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ του δήμου Ιωαννίνων 
και του Φορέα Διαχείρισης 
Λίμνης Παμβώτιδας για την 
υλοποίηση του Έργου «Εκπό-
νηση Σχεδίου Διαχείρισης του 
καλαμιώνα της Λίμνης Παμ-
βώτιδας». Όπως τονίστηκε, 
η διαχείριση των καλαμώ-

νων αποτελεί μια βασική και 
αναγκαία διαχειριστική δρά-
ση, η οποία όμως θα πρέπει 
να βασίζεται σε εμπεριστα-
τωμένη επιστημονική μελέ-
τη, σύμφωνα με την ελληνι-
κή και διεθνή πρακτική και 
εμπειρία. 

Σύμβαση
Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος 

Ιωαννίνων και ο Φορέας Δια-
χείρισης Λίμνης υπέγραψαν 
προγραμματική σύμβαση με 
σκοπό την εκπόνηση Μελέ-
της Διαχείρισης της Λίμνης 
Παμβώτιδας, που θα λαμβά-
νει υπόψη όλες τις επιστη-
μονικές παραμέτρους και θα 
περιγράφει όλες τις διαχειρι-
στικές επεμβάσεις που μπο-
ρούν να υλοποιηθούν από 
τις συναρμόδιες υπηρεσί-
ες. Επίσης, συζητήθηκαν οι 
λεπτομέρειες για την εκπό-

νηση της μελέτης με τον κ. 
Μπέγκα να τονίζει πως για 
το δήμο Ιωαννίνων η ορθή 
και αποτελεσματική διαχεί-
ριση των καλαμιώνων των 
παραλίμνιων περιοχών της 
Λίμνης Παμβώτιδας αποτελεί 
ένα σημαντικό έργο με πολ-
λαπλά οφέλη για την τοπική 
κοινωνία.

Ο ίδιος σημείωσε πως ο 
Φορέας Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας διαθέτει την απα-
ραίτητη επιστημονική γνώση 
και εμπειρία για το σχεδια-
σμό, υλοποίηση και παρακο-
λούθηση ενός τέτοιου έργου. 
Στη βάση αυτη αποφασίστη-
κε η, από κοινού, σύναψη 
της προγραμματικής σύμβα-
σης.«Δυστυχώς έχουμε αργή-
σει πολύ σε ότι αφορά τις 
δράσεις που πρέπει να ανα-
λάβουμε για την προστασία 
της λίμνης και ειδικά για την 

απορρύπανση του υγρού της 
στοιχείου. Είμαστε όμως εδώ 
για να αναστρέψουμε αυτή 
την πορεία και εργαζόμαστε 
συστηματικά προς αυτή την 
κατεύθυνση. Στην προσπά-
θεια μας αυτή θέλουμε μαζί 
μας τόσο τον Φορέα Διαχείρι-
σης όσο και όλους τους φορείς 
που μπορούν πραγματικά να 
συνεισφέρουν ώστε να συνερ-
γαστούμε για τη σωτηρία της 
Παμβώτιδας»δήλωσε ο δήμαρ-
χος Ιωαννίνων.

Τέλος, ενημέρωσε τον κ. 
Φίλιο για το ζήτημα της εκπρο-
σώπησης του Δήμου Ιωαννί-
νων στο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Φορέα. Για το θέμα 
αυτόεπεσήμανε πως θα πρέ-
πει άμεσα να υπάρξει αλλαγή 
στον τρόπο με τον οποίο αυτό 
συγκροτείται ώστε θεσμικά να 
προβλέπεται η μόνιμη συμ-
μετοχή του δήμου σε αυτόν.

Συνεργασία Δήμου Ιωαννίνων και φορέα 
διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας  

για την προστασία της λίμνης 
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Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί 
με όλα τα παρακά-
τω και πιστεύει ότι 

όπως η Μάνδρα έτσι και 
το Μάτι θα αποτελούν τις 
μαύρες σελίδες στην ιστο-
ρία της κυβέρνησης που 
πέρασε του ΣΥΡΙΖΑ. 

 
Το πολύπαθο Μάτι, που 

επτά μήνες μετά την φονική 
πυρκαγιά γνωρίζει την αδια-
φορία του Κράτους, επισκέ-
φθηκαν οι υποψήφιοι με τη 
«Λαϊκή Συσπείρωση» για την 
Περιφέρεια Αττικής, Γιάννης 
Πρωτούλης, και για τον δήμο 
Μαραθώνα, Νίκος Στεφανί-
δης, και μίλησαν σε εκδήλω-
ση που πραγματοποιήθηκε σε 
ξενοδοχείο της περιοχής. Στην 
ομιλία του, οκ. Πρωτούλης, 
εξέφρασε τη συμπαράσταση 
του σε όσους έχασαν δικούς 
τους ανθρώπους και χαιρέτισε 
την πολύμορφη αλληλεγγύη 
που συνεχίζει να εκφράζεται 
στους πληγέντες της μεγάλης 
καταστροφής από σωματεία 
και φορείς.

Οπως χαρακτηριστικά-
ανέφερε, “μπορεί η ζωή να 
προχωρά, όμως, δεν έχου-
με δικαίωμα να ξεχάσουμε, 
δεν έχουμε δικαίωμα να μην 
παλέψουμε με την πιο ενερ-
γή δική μας συμμετοχή, για 
να μη συνεχιστεί αυτή η βάρ-
βαρη πολιτική, για να αλλά-
ξουν τα πράγματα».Υπογράμ-
μισε ακόμα πως αν και έχουν 
περάσει τόσοι μήνες, «αδυ-
νατούμε νασυνειδητοποιή-
σουμε ότι στην Ελλάδα του 
2018, δύο βήματα από την 
Αθήνα, ένας οικισμός απο-
τεφρώθηκε ολοσχερώς και 
μαζί χάθηκαν 100 συμπο-
λίτες μας. Αυτό που συνέβη 
στον Βουτζά και στο Μάτι, 
στην Κινέτα- ευτυχώς εκεί 
χωρίς θύματα- και λίγο πιο 
πριν με τις πλημμύρες στη 
Μάνδρα, στη Δυτική Αθήνα, 
είναι κάτι ασύλληπτο, δεν το 
χωράει ανθρώπινος νους».

Όσον αφορά στα αίτια 
που οδήγησαν στον θάνα-

το δεκάδων άνθρωπων και 
στο περιβαλλοντικό έγκλη-
μα, οι συμμετέχοντες στην 
εκδήλωση σημείωσαν πως 
αν δεν ληφθούν μέτρα, είναι 
θέμα χρόνου να έρθει και η 
επόμενη καταστροφή. Όπως 
είπαν: «Οι υποδομές παραμέ-
νουν ανύπαρκτες, οι υπηρε-
σίες υποστελεχωμένες, υπο-
χρηματοδοτούμενες για να 
επιτυγχάνονται τα θηριώ-
δη- ματωμένα υπερπλεονά-
σματα, για να εξασφαλίζεται 
ζεστό χρήμα στους επιχει-
ρηματικούς ομίλους για να 
θωρακίσουν την ανάκαμψη 
των κερδών τους».

Ειδικά, ο κ. Πρωτούλης 
είπε πως «η "γύμνια" του Κρά-
τους αναδεικνύεται όταν πρέ-
πει να προσλάβει προσωπι-
κό για τα Δασαρχεία, για την 
Πυροσβεστική, την Πολιτι-
κή Προστασία, τους δήμους, 
όταν είναι να στηρίξει τους 
πυροπαθείς και πλημμυρο-
παθείς, όταν είναι να καθα-
ριστεί το τοξικό χώμα για να 
ανασάνουν όσοι καταστρά-

φηκαν, να έρθει το ρεύμα, το 
νερό, να δοθεί άμεση αποζη-
μίωση, κλπ». 

Ο ίδιος κατήγγειλε πως το 
Κράτος “δεν έχει βάλει μυα-
λό” και σχεδιάζει μια ακόμα 
υγειονομική βόμβα στην περι-
οχή. “Είναι αποκαλυπτικό”, 
σύμφωνα με τον κ. Πρωτού-
λη,“το γεγονός ότι την ίδια 
στιγμή που για πολύ καιρό 
δεν εκτελούνται τα αναγκαία 
δασικά αντιπυρικά έργα λόγω 
υποχρηματοδότησης και που 
στην Πυροσβεστική οι περικο-
πές φτάνουν το 50%, συνεχί-
ζονταν με εντατικούς ρυθμούς 
τα έργα για την κατασκευή 
του ΧΥΤΑ- ΧΥΤΥ στο Γραμ-
ματικό, το οποίο έφτασε, από 
19.000.000 ευρώ αρχικό προ-
ϋπολογισμό- μετά από ανα-
μορφώσεις και παρατάσεις- 
στα 35.000.000 ευρώ! Δηλαδή 
στο 80% του προϋπολογισμού 
για ΧΥΤΥ όλου του Λεκανο-
πεδίου, καταστρέφοντας 100 
στρέμματα δασικής έκτασης!».

Και συνέχισε:“Στο Γραμ-
ματικό έφτιαξαν μια τεράστια 

χωματερή 2.000.000 κυβικών 
μέτρων με δυνατότητα να φτά-
σει τα 4.000.000 κυβικά μέτρα 
για να δεχτεί τα απορρίμματα 
όλου του Λεκανοπεδίου μέχρι 
να μοιραστεί η επιχειρηματι-
κή «πίτα» των σκουπιδιών, να 
ξεκινήσει το φαγοπότι των 
εργοστασίων επεξεργασίας 
απορριμμάτων, ταυτόχρονα 
με την επέκταση της χωμα-
τερής στη Φυλή, που θα σκά-
σει σε λίγους μήνες”.

Τι ζητάνε από την κυβέρ-
νηση οι κάτοικοι στο Μάτι

• Εξασφάλιση δωρεάν 
ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης για όλους με ευθύ-
νη του Κράτους. Να υπάρ-
ξουν άμεσα μέτρα στήριξης 
των Κέντρων Υγείας Ραφήνας 
και Νέας Μάκρης, με μόνιμο 
προσωπικό και μέσα.

• Να ληφθούν ειδικά μέτρα 
για τα σχολεία της περιοχής 
με στήριξη παιδιών, γονιών, 
εκπαιδευτικών.

• Να δημιουργηθεί σύγ-
χρονος οικισμός με ευθύνη 
και χρηματοδότηση του Κρά-

τους, με χωροταξικό σχεδια-
σμό που να υπηρετεί τις ανά-
γκες των κατοίκων.

• Να απαλλαγούν από τα 
δημοτικά τέλη όλοι οι πλη-
γέντες.

• Να ληφθούν μέτρα ουσι-
αστικής στήριξης εργαζομέ-
νων και επαγγελματιών που 
έχουν χάσει τη δουλειά τους.

• Να παγώσουν όλα τα 
χρέη σε εφορία, ΕΦΚΑ, τρά-
πεζες, ΟΤΑ χωρίς τόκους και 
προσαυξήσεις.

• Να  προστατευτεί το πευ-
κοδάσος του Σχοινιά.

• Να σταματήσει κάθε σχε-
διασμός για τη δημιουργία 
ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, που θα 
βάλει ταφόπλακα στην περι-
οχή. Να αποδοθεί ο χώρος 
αυτός στους κατοίκους για 
τις ανάγκες πολιτισμού και 
άθλησης.

• Να αντιμετωπιστούν 
άμεσα οι ελλείψεις στους 
τομείς της Δασοπροστασίας 
και της Πυρόσβεσης και να 
εκπονηθεί σχέδιο αντιμετώπι-
σης παρόμοιων φαινομένων.

Θα επαναληφθεί η τραγωδία  
στο Μάτι αν δεν ληφθούν μέτρα 

προειδοποιεί ο Γιάννης Ρωτούλης 
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Όταν το ΠΑΚΟΕ το 
Σεπτέμβριο του 
περασμένου χρό-

νου πραγματοποίησε 
μετρήσεις για τα επικίν-
δυνα αιωρούμενα σωματί-
δια στο Μάτι, διαπίστωσε 
ότι αυτές ήταν δέκα φορές 
πάνω από το όριο.

Το κατήγγειλε στην… 
εξουσία και ακόμη περι-
μένει να εφαρμοστούν τα 
μέτρα που πρότεινε. 

 Σε πόλη- φάντασμα έχει 
μετατραπεί το μάτι, παρά τις 
υποσχέσεις της Πολιτείας, 
επτά μήνες μετά την φονική 
πυρκαγιά στο Μάτι, που στοί-
χισε τη ζωή σε 100 ανθρώ-
πους. Η Συντονιστική Επιτρο-
πή Κατοίκων- Μάτι Αττικής 
(ΣΕΚΜΑ) καταγγέλλει το γεγο-
νός ότι τα σπίτια ρημάζουν 
και πως μέχρι σήμερα δεν έχει 
εκδοθεί καμία άδεια επισκευ-
ής- κατασκευής. Με ανοιχτή 
επιστολή τους, οι κάτοικοι 
στο Μάτι καλού την κυβέρ-
νηση να προχωρήσει άμε-
σα σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την αποκατά-
σταση της περιοχής. Επιπλέ-
ον, αφήνουν αιχμές ότι την 
επόμενη ημέρα της φονικής 
πυρκαγιάς δεν εφάρμοσε το 
νόμο για τις επιπτώσεις από 
τις καταστροφές.

«Σε αυτά τα μαύρα κουφά-
ρια κατοικούσαν άνθρωποι, 
οικογένειες, των οποίων οι 
ζωές άλλαξαν δραματικά μέσα 
σε δυο ώρες. Άνθρωποι που 
μένουν στις κατασκηνώσεις, 
τρέφονται σε συσσίτια, με 
αγωνία περιμένουν την εκκί-
νηση για να ξαναφτιάξουν τα 
σπίτια τους ώστε να πάρουν 
πίσω τη ζωή τους»αναφέρει 
στην επιστολή η Συντονιστι-
κή Επιτροπή Κατοίκων. Η 
κατάσταση επδεινώνεται από 
τις καιρικές συνθήκες καθώς 
αυξάνεται το κόστος για την 
επισκευή των σπιτιών. 

Αναλυτικά η επιστολή 
της ΣΕΚΜΑ

«Ρημάζουν όλα τα σπίτια 
στο Μάτι, που κάηκαν στις 

23/07/2018, παρά το πολυ-
σέλιδο νομοθετικό έργο της 
κυβέρνησης. 

Οι χειμωνιάτικες βροχές 
επιδεινώνουν την ήδη κακή 
κατάσταση των σπιτιών και 
αυξάνουν ακόμη περισσότε-
ρο το απαιτούμενο κόστος 
για την επισκευή τους.Αν 
η κυβέρνηση την επομένη 
της καταστροφής εφήρμοζε 
το νομό για τις επιπτώσεις 
από τις φυσικές καταστρο-
φές, όλα ανεξαιρέτως τα σπί-
τια στο Μάτι θα επισκευάζο-
νταν/ανακατασκευάζονταν 
άμεσα. 

Αντ» αυτού η κυβέρνηση 
προτίμησε- για λόγους που η 
ίδια γνωρίζει-να μας εμπλέξει 
και να εμπλακεί και η ίδια σε 
έναν κυκεώνα νομοθετημά-
των με αποτέλεσμα να μην 
έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα 
καμία άδεια επισκευής/ανα-
κατασκευής στο Μάτι. Ακό-
μα περιμένουμε, παρόλες τις 
προφορικές διαβεβαιώσεις, 
την σχετική υπουργική από-
φαση για την αναθεώρηση / 
αναπροσαρμογή του ύψους 
της συνολικής Στεγαστικής 
Συνδρομής, που θα λάβουν 
οι πυρόπληκτοι για την επι-
σκευή/ ανακατασκευή των 

σπιτιών τους.
Εξαγγέλλεται η διαμόρ-

φωση Ειδικού Χωρικού Σχε-
δίου (ΕΧΣ) γενικά και αόρι-
στα, χωρίς να προβλέπεται 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμ-
μα, με ότι αυτό συνεπάγεται 
σε περαιτέρω καθυστερή-
σεις, αναβολές ή αναστολές 
για την επισκευή/ ανακατα-
σκευή των σπιτιών.

Δεν αξιοποιούνται προϋ-
πάρχουσες μελέτες και τοπο-
γραφικές αποτυπώσεις, που 
έχουν γίνει στο πρόσφατο 
παρελθόν για το Μάτι ώστε 
αυτές προσαρμοζόμενες στα 
σημερινά δεδομένα να συμ-
βάλλουν στην επίσπευση της 
ανοικοδόμησης.

Ανακοινώνονται δρόμοι 
προς διάνοιξη και αναστέλ-
λονται σε συγκεκριμένους 
δρόμους οι εκδόσεις αδειών 
επισκευής/ ανακατασκευής 
των σπιτιών χωρίς, ωστόσο, 
να υπάρχει η απαιτούμενη 
κυκλοφοριακή μελέτη.

Παρόλες τις κατ» επανά-
ληψη κυβερνητικές εξαγγελί-
ες για την εφαρμογή γρήγο-
ρων διαδιακασιών (fast track), 
οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν 
διαθέτουν το απαιτούμενο 
προσωπικό προκειμένου να 

εξυπηρετήσουν γρήγορα και 
αποτελεσματικά τους πυρό-
πληκτους, με αποτέλεσμα 
να δημιουργείται απίστευτη 
καθυστέρηση ακόμη και για 
την παραλαβή των φακέλων 
έκδοσης αδειών.

Παρά τις υπουργικές 
δηλώσεις ότι "το Μάτι δεν 
είναι δάσος", αντί να υιοθε-
τηθεί μια απλή και γρήγορη 
διαδικασία, ορίζεται η Διεύ-
θυνση Δασών ως αρμόδια για 
την έκδοση των απαραίτητων 
δασικών βεβαιώσεων, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχουν σαφείς 
και αποτελεσματικές οδηγίες 
για την γρήγορη διεκπεραίω-
ση του μεγάλου αριθμού των 
αιτήσεων.

Παρά τις κατ΄ επανάληψη 
διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης 
για αποκατάσταση όλων των 
σπιτιών στο Μάτι, όπως έχει 
ισχύσει για όλες τις περιπτώ-
σεις φυσικών καταστροφών 
στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, 
καμία άδεια δεν έχει εκδοθεί 
μέχρι σήμερα για το Μάτι.Η 
ΣΕΚΜΑ προσπαθώντας να 
μεταφέρει την αγωνία των 
ανθρώπων, καλεί την κυβέρ-
νηση να προχωρήσει άμεσα 
σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες, που απαιτούνται για 

τις επισκευές/ανακατασκευές 
όλων των σπιτιών, με προτε-
ραιότητα σε αυτές των μονί-
μων κατοίκων, παρέχοντας 
τις απαραίτητες διευκρινίσεις 
προς το σύνολο των υπηρε-
σιών, για την άμεση έκδοση 
των αδειών.

Σε αυτά τα μαύρα κουφά-
ρια κατοικούσαν άνθρωποι 
και οικογένειες, των οποίων 
οι ζωές άλλαξαν δραματικά 
μέσα σε δυο ώρες. Άνθρωποι, 
που μένουν στις κατασκηνώ-
σεις, τρέφονται σε συσσίτια, 
με αγωνία περιμένουν την 
εκκίνηση για να ξαναφτιά-
ξουν τα σπίτια τους, ώστε να 
πάρουν πίσω τη ζωή τους. 
Μην ξεχνάμε πως στην Ελλά-
δα μας, το σπίτι είναι μέλος 
της οικογένειας! 

Ο πρωθυπουργός αναφέρ-
θηκε σε πρότυπο οικισμό ενώ 
αυτό που φαίνεται ότι πλησι-
άζει πλέον απειλητικά είναι ο 
ανύπαρκτος οικισμός.

Το καλοκαίρι του 2018 
άφησε στις μνήμες μας ένα 
τεράστιο "γιατί" όσον αφορά 
την αμέλεια και ολιγωρία, που 
επέδειξε ο κρατικός μηχανι-
σμός εκείνο το απόγευμα, ας 
μη γίνει το ίδιο και τούτο το 
καλοκαίρι».

Πόλη – φάντασμα το Μάτι  
επτά μήνες μετά τη φονική πυρκαγιά 
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To κείμενο αυτό δηλώ-
νει την ανεξέλεγκτη 
πανσπερμία των 

δήθεν… βιομηχάνων και 
την προσπάθεια επιβολής 
συγκεκριμένων συμφερό-
ντων.

Στο κείμενο αυτό δεν 
αναλύονται στην ουσία οι 
υποχρεώσεις και τα δικαι-
ώματα αυτής της κατηγορί-
ας των Ελλήνων που συνε-
χώς δεν ενδιαφέρονται σε 
μεγάλο ποσοστό για τις 
καταστροφές που οι δρα-
στηριότητες τους προσφέ-
ρουν στο περιβάλλον με τα 
επικίνδυνα απόβλητα τους.

Το ΠΑΚΟΕ έχει επανει-
λημμένα καταγγείλει στον 
Άρειο Πάγο την ανεξέλε-
γκτη αυτή διάθεση των 
τοξικών αποβλήτων και 
πρόσφατα για τις βιομη-
χανίες της Β.Α Αττικής.  

 
Πρωτοφανείς διαστάσεις 

έχει λάβει η κόντρα που έχει 
ξεσπάσει μεταξύ των βιομη-
χάνων της Βορείου Ελλάδος 
και του Συνδέσμου΄Ελλήνων 
Βιομηχάνων. Αιτία είναι η 
ανάληψη τηςπρωτοκαθεδρίας 
στην εκπροσώπηση του βιο-
μηχανικού τομέα της χώρας, 
αν και πίσω από αυτό κρύ-
βονται τα διαφορετικά επι-
χειρηματικά συμφέροντα και 
τις στρατηγικές για την εξυ-
πηρέτηση αυτών.

Ο μεταξύ τους εμφύλιος 
κορυφώθηκε όταν οΣύνδε-
σμος Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδας (ΣΒΒΕ), που εδρεύει 
στη Θεσσαλονίκη, αποφάσι-
σε να αλλάξει την ονομασία 
του σε Σύνδεσμο Βιομηχάνων 
Ελλάδος (ΣΒΕ)αφαιρώντας τον 
γεωγραφικό προσδιορισμό 
«Βορείου». Το γεγονόςπροκά-
λεσε την οργισμένη αντίδραση 
του Συνδέσμου Ελλήνων Βιο-
μηχάνων (ΣΕΒ), που εδρεύεις 
την Αθήνα. Μέλη του πρώην 
ΣΒΒΕ και νυν ΣΒΕ τονίζουν 
ότι ο Σύνδεσμος τους περι-
λαμβάνει μόνο εταιρείες με 
παραγωγικές δραστηριότητες 
και όχι μία πανσπερμία επι-
χειρηματιών της "νέας οικο-
νομίας"και του τομέα υπηρε-

σιών, οι οποίοι καμία σχέση 
δεν έχουν με την παραγωγή 
και τη μεταποίηση.

Σημειώνεται ότιπαλαιότε-
ρα τα αρχικά του ΣΕΒ σήμαι-
ναν “Σύνδεσμος Ελλήνων 
Βιομηχάνων”. Αργότερα, 
μετονομάστηκε σε «Σύνδε-
σμο Ελληνικών Βιομηχανιών» 
ενώ τα τελευταία 11 χρόνια 
μετονομάστηκε σε «Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νιών» διατηρώντας πάντα τα 
αρχικά ΣΕΒ.Οι αλλαγές αυτές 
συνοδεύτηκαν από διεύρυν-
ση των μελών του και από 
άλλους χώρους. Έτσι παρότι 
είναι Σύνδεσμος των βιομη-
χάνων,πλέον στους κόλπους 
του περιλαμβάνει τράπεζες, 
επιχειρήσεις των υπηρεσι-
ών και του εμπορίου.

Οι αλλαγές αυτές, προκά-
λεσαν αντιδράσεις από την 
πλευρά των επιχειρήσεων 
της "παλιάς οικονομίας" που 
διατηρούν τον βιομηχανικό-
παραγωγικό χαρακτήρα τους. 
Αποτέλεσμα ήταν να δημιουρ-

γηθεί τον Απρίλιο του 2017 
ένας νέος ΣΕΒ με την επω-
νυμία «Ελληνική Παραγωγή- 
Συμβούλιο Βιομηχανιών για 
την Ανάπτυξη». Σκοπός του 
είναι «η επανασυσπείρωση 
της παραδοσιακής βιομηχα-
νίας στην Ελλάδα, μετά από 
πρωτοβουλία ενός αριθμού 
βιομηχάνων και βιομηχανι-
κών συνδέσμων», κάτι που 
εκπροσωπούσε ο ΣΕΒ αλλά 
χάθηκε στην πορεία με τη 
διεύρυνση των μελών του.

Οι διεκδικήσεις των Βόρει-
ων

Από την πλευρά τους, οι 
βιομήχανοι της Βόρειας Ελλά-
δας διεκδικούν τον δικό τους 
ρόλο με στόχο να υπάρξει 
ένας φορέας που θα εκπρο-
σωπεί τις πραγματικές βιο-
μηχανικές επιχειρήσεις. Προ-
σφάτως, η Γενική Συνέλευση 
του Συνδέσμου Βιομηχάνων 
Βορείου Ελλάδος εξουσιοδό-
τησε το διοικητικό συμβούλιο 
να αλλάξει την επωνυμία του 
σε Σύνδεσμο Βιομηχανιών 

Ελλάδος (ΣΒΕ). Από την πρώ-
τη στιγμή της ανακοίνωσης 
αναβίωσε η διαμάχη με τον 
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο οποί-
ος εξαρχής είχε ταχθεί κατά 
της αναγνώρισης του ΣΒΒΕ 
ως κοινωνικού εταίρου. Πολύ 
δε περισσότερο, όταν ο ΣΒΒΕ 
επιδιώκει να καταστεί πανελ-
λαδικός εκπρόσωπος της βιο-
μηχανίας.

Οι καταστατικές αλλαγές 
και το νέο όνομα συνδέονται 
ευθέως με την ανακήρυξη του 
Συνδέσμου σε κοινωνικό εταί-
ρο. Οι σχετικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις προχωρούν κανο-
νικά και στο πλαίσιο αυτό ο 
ΣΒΒΕ είχε την υποχρέωση 
να επεκτείνει καταστατικά 
την εμβέλεια του σε ολόκλη-
ρη τη χώρα.

Ο πρόεδρος του ΣΒΕ,Θα-
νάσης Σαββάκης, διαβεβαίω-
σε ότι όχι μόνο η κυβέρνηση, 
που προχώρησε ταχύτατα τις 
νομικές διαδικασίες, αλλά και 
η αξιωματική αντιπολίτευ-

ση έχει αποδεχθεί επισήμως 
τον Σύνδεσμο ως Κοινωνι-
κό Εταίρο. Όπως είπε, η ΝΔ, 
στο πρόσφατο συνέδριο της, 
τροποποίησε το καταστατι-
κό της και αναγνώρισε τον 
ΣΒΒΕ ως Κοινωνικό Εταίρο, 
αφού τον συμπεριέλαβε ονο-
ματίζοντάς τον στον καταστα-
τικό της, στα ex-officio μέλη 
της Πολιτικής της Επιτροπής 
και άρα συνομιλητή της για 
αναπτυξιακά θέματα.

Σημειώνεται ότι στο πλαί-
σιο του νέου του ρόλου ως 
κοινωνικού εταίρου εκπρό-
σωποι του ΣΒΕ συμμετέχουν 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΟΑΕΔ, στα εννέα τμήματα και 
την ολομέλεια του Ανώτατου 
Συμβουλίου Εργασίας και 
στον Οργανισμό Μεσολάβη-
σης και Διαιτησίας. Επίσης, 
ολοκληρώνεται η συμμετοχή 
του Συνδέσμου στην Οικονο-
μική και Κοινωνική Επιτροπή 
αλλά και στο Ελληνικό Ινστι-
τούτο Υγιεινής και Ασφάλει-
ας της Εργασίας.  

Βόρειοι και νότιοι (βιομήχανοι) 
κοντράρονται για την... ονομασία 
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Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί 
απόλυτα στην ελεγ-
χόμενη χρήση των 

πλαστικών. Αναρωτιέται, 
τα χρήματα που εισπράτ-
τονται που πηγαίνουν;

Το ερώτημα το έχει βάλει 
εδώ και τρεις μήνες, χωρίς 
όμως να έχει πάρει απά-
ντηση.

 
Κατά 54% μειώθηκε η χρή-

ση της πλαστική σακούλας 
σε τεμάχια και κατά 42% σε 
ποσότητα πλαστικού στο διά-
στημα του ενός έτους που 
εφαρμόζεται η επιβολή του 
ανταποδοτικού περιβαλλοντι-
κού τέλους των 0,04€/τεμάχιο 
στην λεπτή πλαστική σακούλα 
με πάχος 15-50μm. Η Οικο-
λογική Εταιρεία Ανακύκλω-
σης, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
SOS, η Greenpeace και το 
WWF Ελλάς προχώρησαν σε 
έναν αναλυτικό απολογισμό 
για τις θετικές εξελίξεις που 
έφερε το μέτρο αλλά και για 
τα κενά που εξακολουθούν 
να υπάρχουν στην σχετική 
νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον απολογι-
σμό, η μείωση θα μπορούσε 
να ήταν ακόμη μεγαλύτερη 
αν δεν είχαν εξαιρεθεί από το 
ανταποδοτικό τέλος τα περί-
πτερα και οι υπαίθριες αγο-
ρές, αν είχε υλοποιηθεί ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης και ανείχε ξεκινή-
σει από τις αρχές του 2018 
η διανομή δωρεάν τσαντών 
και μέσων πολλών χρήσεων 
στους πολίτες.

Την ίδια ώρα, φαίνεται πως 
δεν υπάρχει πλήρης ανταπο-
δοτικότητα του περιβαλλοντι-
κού τέλους. Πιο συγκεκριμένα, 
η ισχύουσα νομοθεσία προέ-
βλεπε ότι το χρηματικό ποσό 
που θα συλλεγόταν από τους 
πολίτες μέσω του ανταποδο-
τικού περιβαλλοντικού τέλους 
θα επέστρεφε ολόκληρο στον 
πολίτη, με δωρεάν διανομή 
τσαντών πολλαπλών χρήσε-
ων και με διάφορες άλλες 
δράσεις. Ωστόσο, πάνω από 
το 35% του ανταποδοτικού 
τέλους δεν θα επιστραφεί λόγω 

παρακράτησης ΦΠΑ και επι-
πλέον 20% κρατήσεων από 
το υπουργείο Οικονομικών.

Δεδομένου ότι οι πολίτες, 
σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχουν 
ήδη προμηθευτεί από μόνοι 
τους επαναχρησιμοποιούμε-
νες τσάντες και άλλα μέσα 
μεταφοράς για τα ψώνια τους, 
η κοινωνία καλύπτει το κενό 
της ανταποδοτικότητα. Αυτό, 
όμως, δεν αποτελεί λύση, ειδι-
κά αφού μεγάλη μερίδα πολι-
τών επιλέγει ακόμα πλαστικές 
σακούλες, πιθανώς επειδή 
δεν είναι εξοικειωμένη ακό-
μα με τις επαναχρησιμοποι-
ούμενες τσάντες.

Οι καταναλωτές, πάντως, 
επιμένουν στο πλαστικό όταν 
είναι δωρεάν. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι αυξήθηκε η χρήση 
της πολύ λεπτής πλαστικής 
σακούλας με πάχος μικρότερο 
από 15 μm (για συσκευασία 
νωπών φρούτων και λαχανι-
κών), που δεν υπόκειται σε 
ανταποδοτικό περιβαλλοντι-

κό τέλος και η οποία άρχισε 
να χρησιμοποιείται πλέον και 
ως σακούλα μεταφοράς. Επί-
σης, λόγω της εξαίρεσης των 
υπαίθριων αγορών και περι-
πτέρων από το ανταποδοτικό 
τέλος, η κατανάλωση πλαστι-
κής σακούλας δεν έχει μειωθεί 
σημαντικά στα σημεία αυτά.

Επιπλέον, διαπιστώνεται 
ότι σε πολλές κατηγορίες κατα-
στημάτων, το ανταποδιτικό 
τέλος της πλαστικής σακού-
λας δεν αναγράφεται στην 
απόδειξη και δεν εισπράττε-
ται, ως εκ τούτου δεν εφαρ-
μόζεται η νομοθεσία. 

Σύφωνα με τις περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις, δεν θα ειπ-
σραχθεί ανταποδοτικό τέλος 
ούτε το 2019. Στο λιανεμπό-
ριο υπάρχει προσφορά για 
πλαστικές σακούλες πάχους 
άνω των 50μm, που δεν έχουν 
υποχρέωση για ανταποδοτικό 
τέλος, οι οποίες χρεώνονται 
από 0,04€-0,07€ και είναιμε-
γαλύτερες και ανθεκτικότερες 

από τις κλασσικές λεπτές πλα-
στικές σακούλες μεταφοράς. 
Άρα, από 1/1/2019, που το 
ανταποδοτικό τέλος της κλασ-
σικής πλαστικής σακούλας 
ανέβηκε στα 0,09€/τεμάχιο, 
εκτιμάται ότι οι καταναλωτές 
θα επιλέγουν τις μεγαλύτερες 
και ανθεκτικότερες πλαστι-
κές σακούλες των 52μm, που 
κοστίζουν λιγότερο και άρα 
το ανταποδοτικό τέλος του 
2019 σχεδόν θα μηδενιστεί.

Εν τω μεταξύ, από τους 
ελέγχους που πραγματοποιη-
θήκαν στο λιανεμπόριο, δια-
πιστώθηκαν παραβάσεις και 
αποκλίσεις από τη νομοθεσία-
καθώς και περιπτώσεις όπου 
οι καταναλωτές δεν ενημερώ-
νονται σωστά στα ταμεία για 
τις επιλογές που έχουν. 

Συχνά, το λιανεμπόριο προ-
βάλλει στα ταμεία πρώτα την 
επιλογή της πλαστικής σακού-
λας πάχους 52μm ως «επα-
ναχρησιμοποιήσιμης» τσά-
ντας και μετά την επιλογή της 
κλασσικής λεπτής πλαστικής 
σακούλας, η οποία περιέχει 
και το ανταποδοτικό τέλος. 

Αύξησης της χρήσης
Κίνδυνος αύξησης της χρή-

σης της πλαστικής σακούλας 
το 2019, ακόμα και σε υψη-
λότερα επίπεδα προ περιβαλ-
λοντικού τέλους

Δυσοίωνες είναι οι εκτιμή-
σεις για το 2019 σχετικά με 

τα αποτελέσματα της εφαρ-
μογής του μέτρου. 

Αν δεν αλλάξουν τα δεδο-
μένα, το 2019 θα είναι αμφί-
βολη η επίτευξη του ευρωπα-
ϊκού στόχου ακόμα και αν η 
συνολική μείωση των τεμα-
χίων πλαστικής σακούλας 
φθάσει το 65% -70%. Επιπρο-
σθέτως, είναι πολύ πιθανη η 
αύξηση της ποσότητας πλαστι-
κού. Το 2019, η κατά κεφαλή 
κατανάλωση της ποσότητας 
πλαστικών σακούλων μπο-
ρεί να αυξηθεί από 8% -26% 
σε σχέση με το 2017, αφού 
αν και λιγότερες οι πλαστι-
κές σακούλες, θα είναι πολύ 
βαρύτερες.

Αυτό θα οδηγήσει σε αρνη-
τικό ρεκόρ για την Ελλάδα 
αφού θα ελαχιστοποιηθεί 
το ανταποδοτικό τέλος που 
εισπράττεται, χωρίς να ελαχι-
στοποιηθεί ανάλογα η χρήση 
πλαστικής σακούλας. Αντιθέ-
τως, η ποσότητα πλαστικού για 
την χρήση πλαστικής σακού-
λας δεν αποκλείεται να αυξη-
θεί, ακόμα και να υπερβεί τα 
επίπεδα του 2017 προ της 
επιβολής του ανταποδοτι-
κού τέλους! 

Τα μέτρα
Οι περιβαλλοντικές οργα-

νώσεις προτείνουν την άμε-
ση λήψη μέτρων, μεταξύ των 
οποίων: η άρση επιβολής του 
ανταποδοτικού τέλους στις 
υπαίθριες αγορές και τα περί-
πτερα, η επιβολή ανταποδο-
τικού τέλους και στις πλαστι-
κές σακούλες με πάχος 50μm 
έως 70μm, ο προσδιορισμός 
από τις αρμόδιες αρχές των 
προδιαγραφών των επανα-
χρησιμοποιήσιμων σακουλών.

Επίσης, το ανταποδοτικό 
τέλος του 2018 θα πρέπει να 
διατεθεί, κυρίως, σε εκστρα-
τείες ενημέρωσης- ευαισθη-
τοποίησης των πολιτών και 
πολύ λιγότερο σε επιπλέον 
διανομή τσαντών μεταφοράς 
πολλών χρήσεων και μέχρι το 
τέλος του 2019 να ξεκινήσει 
η δημόσια συζήτηση για το 
χρονοδιάγραμμα απαγόρευ-
σης της χρήσης πλαστικής 
σακούλας.

Μπορούσε... και καλύτερα η Ελλάδα  
στη μύωση της πλαστικής σακούλας 

Αναλυτικός πίνακας με εκτιμήσεις 
εφαρμογής  των μέτρων για τη μείωση 
της πλαστικής σακούλας  
τα έτη 2017- 2019

2017
2018  

σε σχέση 
με 2017

Σενάριο  
με μείωση 

65% το 2019
σε σχέση με 

2017

Σενάριο με 
μείωση 70% 

το 2019
σε σχέση με 

2017
Επιβολή ανταποδοτικού τέλους στις πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς με πάχος 15-50μm (σε €/τεμ.) - 0,04 0,09 0,09

Βασική χρέωση πλαστικής σακούλας μεταφοράς 
με πάχος 52μm (σε €/τεμ.) - 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07

Κατανάλωση πλαστικής σακούλας Τεμάχιο/
κάτοικο/έτος 400* 183 140** 120**

Κατανάλωση πλαστικής σακούλας Τεμάχιο/
κάτοικο/έτος 500*** 228** 175** 150**

Μεταβολή σε τεμάχια (%) - -54%** -65%** -70%**

Στόχος ΕΕ για 2019 Τεμ./κάτοικο/έτος 90 90

Κατανάλωση πλαστικής σακούλας Γραμμάρια/
κάτοικο/έτος 3.200* 1.864 4.046 3.468

Κατανάλωση πλαστικής σακούλας Γραμμάρια/
κάτοικο/έτος 4.000*** 2.329 5.058 4.335

Μεταβολή σε ποσότητα πλαστικού (%) - -42%** 26%** 8%**
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Εδώ και δυο χρόνια 
το ΠΑΚΟΕ έχει ξεκι-
νήσει μια έρευνα για 

τα κατεστραμμένα ακίνητα 
που έχουν υποστεί κατα-
στροφές είτε από πυρκα-
γιές είτε από παλαιότητα, 
ρημάζουν στην Αθήνα και 
κανείς δεν δίνει σημασία.

Πέρσι καταμετρήσαμε 
45 ακίνητα στο κέντρο της 
Αθήνας τα οποία έχουν 
εγκαταλειφτεί και ήταν 
κέντρα συλλογής διαφό-
ρων ανθρώπων οι οποί-
οι ήθελαν να θεωρηθούν 
περιθωριακοί και δυστυ-
χώς τα ακίνητα αυτά λει-
τουργούν ακόμα έτσι όπως 
είναι, κατεστραμμένα.

Πιστεύουμε ότι πρέπει 
να γίνει μια συντονισμέ-
νη κίνηση και από την 
περιφέρεια και από τους 
Δήμους αλλά περισσότερο 
από την πολιτεία, ούτως 
ώστε να δοθούν σε εται-
ρίες να τα αξιοποιήσουν 
και να έχουμε έσοδα αντί 
να βλέπουμε μια Αθήνα 
κατεστραμμένη.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύ-
ει πάρα πολύ σε αυτή τη 
λύση και ευχόμαστε να 
εφαρμοστεί. 

Εκατοντάδες εγκαταλε-
λειμμένα και ασυντήρητα ακί-
νητα ρημάζουν στην Αθήνα, 
πρόβλημα το οποίο εντάθηκε 
τα τελευταία χρόνια λόγω της 
κρίσης.  Σύμφωνα με έρευνα 
της «διαΝΕΟσις», υπολογίζε-
ται ότι σήμερα πάνω από το 
60% των κτιρίων στο κέντρο 
της Αθήνας έχουν κατασκευ-
αστεί πριν από το 1960. Η 
παλαιότητα, σύμφωνα με 
τους ειδικούς, δεν αποτε-
λεί από μόνη της πρόβλημα. 

Ωστόσο, πάνω από το 85% 
αυτών χρήζουν παρεμβάσεων 
αποκατάστασης, το κόστος 
των οποίων υπολογίζεται 
σε πάνω από 400 ευρώ έκα-
στος ενώ συχνά παρατηρεί-
ται το παράδοξο το τελικό 
κόστος αποκατάστασης να 
είναι υψηλότερο από την αγο-
ραία αξία τους.

Την ίδια στιγμή, περισ-

σότερα από τα μισά (55%) 
πολυώροφα κτίρια της Αθή-
νας ανήκουν σε πολλούς ιδι-
οκτήτες. Βάσει των στοιχείων 
που παρουσιάζει ο επίκου-
ρος καθηγητής της Πολυτε-
χνικής Σχολής του πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας, Νίκος 
Τριανταφυλλόπουλος, ο οποί-
ος υπογράφει την έρευνα, σε 
ακραίες περιπτώσεις έχουν 
εντοπιστεί κτίρια 4.000 τ.μ., 
στα οποία η συνιδιοκτησία 
αριθμεί περισσότερους από 

400 συνιδιοκτήτες!
Βάσει παλαιότερων κατα-

γραφών και αυτοψιών από 
το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
στην ευρύτερη περιοχή της 
πλατείας Ομονοίας, το 2013, 
το ποσοστό των κενών γρα-
φείων ξεπερνούσε το 30%. 
Παρόμοια είναι η εικόνα και 
στα κτίρια κατοικιών καθώς 
περίπου το 25% ήταν κενό. 
Σε πολλές περιπτώσεις, τα 
κτίρια αυτά έχουν κριθεί δια-
τηρητέα με αποτέλεσμα να 
είναι ακριβότερη η αποκα-
τάσταση τους. 

Έτσι, συχνά, οι ιδιοκτή-
τες αυτών των ακινήτων βρί-
σκονται «εγκλωβισμένοι» και 
αναγκασμένοι να πληρώνουν 
υψηλό ΕΝΦΙΑ για ακίνητα 
που απέκτησαν ακριβά και 

με κόπο στο παρελθόν αλλά 
σήμερα όχι μόνο δεν τους 
αποδίδουν έσοδα αλλά είναι 
βάρος.

Στο παρελθόν είχε επιχει-
ρηθεί πολλές φορές η εξεύ-
ρεση λύσης για το πρόβλημα 
χωρίς ωστόσο να προχωρήσει 
κάποια θεσμική παρέμβαση. 

Την περίοδο αυτή, στο 
υπουργείο Περιβάλλοντος 
σχεδιάζονται η παροχή ισχυ-
ρών οικονομικών κινήτρων 
και η δυνατότητα μετεγκα-
τάστασης των ενοίκων των 
γερασμένων κτιρίων προ-
κειμένου να προχωρήσει η 
κατεδάφιση τους. Σύμφω-
να με τους βασικούς άξονες 
του σχεδίου, θα προβλεφθούν 
αποζημιώσεις που θα είναι 
κατά 50% αυξημένες σε σχέ-
ση με τις αντικειμενικές τιμές 
του κατεδαφισμένου ακινή-
του ή δυνατότητα μετεγκα-
τάστασης των ιδιοκτητών 
του σε άλλο ακίνητο ίσης 
ή μεγαλύτερης επιφάνειας 
και καλύτερης κατάστασης. 
Βασικές προϋποθέσεις είναι 
η συναίνεση των ιδιοκτη-
τών, η ουσιαστική συμμετο-
χή της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και των εμπλεκόμενων 
φορέων στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των αναπλά-
σεων, η διασφάλιση πόρων 
και η αυστηρή προτεραιοποί-
ηση των περιοχών με βάση 
ορθολογικά κριτήρια.

Μάστιγα τα γερασμένα ακίνητα  
στο κέντρο της Αθήνας 
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Καταγγελία για Αντώνη Σαμαρά  
ότι επιχείρησε να μετατρέψει  
τη Βεργίνα σε σκουπιδότοπο

Όπως λέμε εδώ και 
χρόνια, η Ελλάδα 
είναι ένας μεγάλος 

σκουπιδότοπος και αυτό 
δυστυχώς επιβεβαιώνετε 
καθημερινά αλλά η ιστο-
ρία με τους αρχαιολογικούς 
χώρους, όπως για παρά-
δειγμα διαπιστώσαμε μετά 
από έρευνα σε περιοχές 
της Κρήτης και ιδιαίτερα 
στα Μάλια, κυκλοφορούν 
ζώα μέσα στον αρχαιολο-
γικό χώρο, αλλά και υπάρ-
χουν σκουπίδια παντού. 

Το μόνο που έχει μείνει 
και ασχολούνται οι «εγκέ-
φαλοι» του Υπουργείου 
Πολιτισμού, είναι η Αθή-
να με την ακρόπολη, οι 
Δελφοί, δυο τρία σημεία 
δηλαδή... Όλα τα υπόλοιπα 
δυστυχώς δεν τα ελέγχει 
κανένας ούτε και τα βοη-
θά ούτος ώστε να αναπτυ-
χτούν έτσι όπως πρέπει. 

Αυτό είναι καταγεγραμ-
μένο και δυστυχώς η συγκε-
κριμένη είδηση είναι πολύ 
δυσάρεστη για τον πρώ-
ην Πρωθυπουργό Αντώνη 
Σαμαρά, αλλά και γενικό-
τερα για όλους αώτους που 
λένε και βαυκαλίζοντα ότι 
βοηθούν να σταματήσει 
αυτή η κατάσταση.

Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγ-
γείλει αυτές τις ιστορίες 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 

 
Ανεπανόρθωτα εκτεθειμέ-

νος βρίσκεται ο πρώην πρωθυ-
πουργός, Αντώνης Σαμαράς, 
έπειτα από την καταγγελία του 
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώρ-
γος Ουρσουζίδη, στου Βουλή, 
οποίος αποκάλυψε έγγραφο 
που έχει συντάξει ο προέδρος 
της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών (ΕΜΣ), Νίκος Μέρ-
τζος με τίτλο "Εκάς οι βέβη-
λοι". Στο έγγραφο αναφέρεται 
ότι, το 2008, όταν ο Αντώνης 
Σαμαράς δατελούσε υπουρ-
γός Πολιτισμού “εναπόθεσε” 
σκουπίδια σε απόσταση ανα-
πνοής από τον αρχαιολογικό 

χώρο των Αιγών! 
Σημειιώνεται ότι οι Αιγές 

είναι ο προστατευόμενος ιερός 
τόπος των αρχαίων Μακεδό-
νων στη Βεργίνα. 

Όμως, όπως επισημαί-
νεται στην καταγγελία, ο κ. 
Σαμαράς γνωμοδότησε θετι-
κά στην εγκατάσταση ΧΥΤΥ σε 
μια πολλαπλώς προστατευό-
μενη περιοχή, η οποία περι-
λαμβάνει το Τοπίο Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ) Βερ-
γίνας / Παλατιτσίων- περιο-
χή Natura 2000-Αρχαιολογι-
κό χώρο προστατευόμενο από 
την UNESKO- Ταμιευτήρα 

Υδροδότησης Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα, μιλώντας στην 

Βουλή, οκ. Ουρσουζίδης απο-
κάλεσε "μοιραίο άνθρωπο" 
τον Α. Σαμαρά και έκανε λόγο 
για "τις πικρές αλήθειες που 
αφορούν στην πρακτική των 
ανθρώπων που έθεσαν το 
κομματικό και το προσωπικό 
τους συμφέρον πάνω από το 
εθνικό". Υπενθύμισε μάλιστα 
ότι, το 2008, ο κ. Μέρτζος είχε 
αντιδράσει στο περιβαλλοντι-
κό έγκλημα που συντελούνταν 
στην Βεργινα. Και συνέχισε: 
"Τα ίδια πρόσωπα, διαχρονι-
κά οι ίδιοι πρωταγωνιστές. 
Αγαπητέ Νίκο Μέρτζο, σήμε-
ρα βάλλεσαι από τους ίδιους 
ανθρώπους, που πολέμησες 
και νίκησες, όταν επεχείρησαν 
να μολύνουν τον προστατευ-
όμενο ιερό τόπο των αρχαίων 
Μακεδόνων, τις Αιγές". 

Οκτώ αρνητικές εισηγήσεις
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙ-

ΖΑ ανέφερε, μεταξύ άλλων, 
ότι "κανένας αρμόδιος φορέ-
ας δεν εισηγήθηκε θετικά" 
τη χωροθέτηση αλλά αυτό 
δεν εμπόδισε τον Αντώνη 
Σαμαρά. Αντιθέτως, αγνόη-
σεοκτώ αρνητικές εισηγήσεις 
από τους φορείς:ΙΖ» Εφορεία 

Κλασικών Αρχαιοτήτων, ΙΑ» 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων, υπουργείο Υγείας, Τμή-
μα Δ.Σ.Α. / ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΥΠΕ 
/ 142204/16.3.2005 ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ, Ανεξάρτητη αρχή Συνή-
γορος του Πολίτη, Επιμελητή-
ριο Περιβάλλοντος και δήμος 
Βέροιας.

Εντούτοις, πριν από τον 
Αντώνη Σαμαρά, και άλλοι 
προκάτοχοι του είχαν επι-
χειρήσει να μετατρέψουν την 
Βεργίνα σε... σκουπιδότοπο. 
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ενώ 
ήτάν υπουργός Πολιτισμού 
με γενικό γραμματέα τη Λίνα 
Μενδώνη αλλά το θέμα παρέ-
μεινε ανοιχτό και δεν συζητή-
θηκε ποτέ. Επίσης,το υπουρ-
γείο Πολιτισμού, επί Πέτρου 
Τατούλη με γενικό γραμμα-
τέα τον Χρήστο Ζαχόπουλο, 
κάτω από πολιτικές πιέσεις, 
τον Δεκέμβριο του 2004, ενέ-
κρινε τη θέση.

Τον Νοέμβριο του 2007, 
επί υπουργίας Μιχάλη Λιά-
πη με γενικό γραμματέα και 
πάλι τον Χρήστο Ζαχόπουλο, 
έπειτα από ομόφωνη εισήγη-
ση του Κεντρικού Αρχαιολογι-
κού Συμβουλίου (ΚΑΣ), εξέδω-
σε νέα Υπουργική Απόφαση, 

που ακύρωνε την προηγούμε-
νη.Τον Ιανουάριο του 2009, 
το υπουργείο Πολιτισμού επί 
Αντώνη Σαμαρά με γενικό 
γραμματέα και πρόεδρο του 
ΚΑΣ τον Θοδωρή Δραβίλλα, 
έπειτα από κατά πλειοψηφία 
εισήγηση του ΚΑΣ εκατέληξε 
σε απόφαση υπέρ της χωρο-
θέτησης.

Ενόψει της απόφασης 
Σαμαρά ο Νίκος Μέρτζος, από 
τη θέση του προέδρου της ΕΜΣ 
κατήγγειλε, τον Δεκέμβριο του 
2008 "απόπειρα βεβηλώσεως 
του χώρου εκ μέρους της προ-
στάτιδός του (!...) Ελληνικής 
Πολιτείας" επισημαίνοντας 
ότι "η τύφλωση των αρμοδίων 
είναι προφανής και πολλαπλώς 
επιβλαβής"."Οφθαλμοφανής, 
επίσης, ο διεθνής αυτοδιασυρ-
μός της Ελλάδος. Ποιος θα μας 
φυλάξει από τους φύλακεςλοι-
πόν; Πολλοί. Εμείς οι Μακε-
δόνες είμαστε εδώ. Και μόνοι 
ή μετά πολλών θα φυλάξου-
με τη Μακεδονία μας, όπως 
πάντα. Εκάς οι βέβηλοι, λοιπόν! 
Μακριά πριν να είναι αργά γι» 
αυτούς, για τους τυφλούς και 
για τους ex officio σοφούς!" 
σημείωσε ο κ. Μέρτζος στην 
καταγγελία του.
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Άλλοι φωνάζουν ότι 
μπήκε βόμβα στο 
«Αγία ζώνη 2» και 

για αυτό το λόγο βυθίστηκε, 
άλλοι λένε για δολιοφθο-
ρά όσον αφορά την κατα-
σκευή του και άλλοι ότι 
ήταν απλά παλιό… 

Το γεγονός είναι ότι 
ακόμα στον πυθμένα της 
θάλασσας του Σαρωνι-
κού, υπάρχουν 2.000 τόνοι 
αργού πετρελαίου, μαζούτ 
και πίσσας και αυτό φαίνε-
ται καθημερινά στα ευρή-
ματα από του δύτες, ότι ο 
βυθός είναι ήδη νεκρός.

Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγ-
γείλει αυτήν την ιστορία, 
έχει κάνει και πρόταση 
στην εταιρία που ασφά-
λιζε το «Αγία ζώνη» ώστε 
να γίνουν συγκεκριμένες 
μετρήσεις και καθαρισμός 
του βυθού αλλά απάντηση 
δεν έχει πάρει ακόμη. 

Δολιοφθορά ή και σκο-
πούμενη παράλειψη βλέπει 
η Ελληνική Υπηρεσία Διερεύ-
νησης Ναυτικών Ατυχημά-
των (ΕΛΥΔΝΑ), που υπάγεται 
στο Αρχηγείο του Λιμενικού 
Σώματος, για τη βύθιση του 
«Αγία Ζώνη». Στην προωρινή 
έκθεση περιγράφεται αναλυ-
τικά όσα έχουν δηλώσει οι 
ναυτικοί ότι συνέβησαν πάνω 
στο πλοίο τις κρίσιμες ώρες. 
Για πρώτη φορά από το 2012 
που η Υπηρεσία ξεκίνησε να 
πραγματοποιεί αξιολογήσεις 
στα σημαντικά ναυτικά ατυ-
χήματα που συμβαίνουν στη 
χώρα, η ΕΛΥΔΝΑ δεν συνέ-
χισε τη διερεύνηση ενός από 
τα μεγαλύτερα και πιο σημα-
ντικά ναυάγια της χώρας, το 
οποίο είχε ως αποτέλεσμα να 
«μαυρίσει» όλος ο Αργοσαρω-
νικός, με την πετρελαιοκηλί-
δα να φτάνει μέχρι το Σούνιο, 
επειδή δεν είναι «ναυτικό 
ατύχημα».

Ωστόσο, 1,5 χρόνο μετά 
και οι Αρχές φαίνεται πως 
πλησιάζουν στο βασικό ερώ-
τημα αυτής της περιβαλλοντι-
κής τραγωδίας: γιατί βυθίστη-
κε το δεξαμενόπλοιο; Στις 10 
Σεπτεμβρίου 2018 η ΕΛΥΔ-

ΝΑ δημοσίευσε την προσω-
ρινή έκθεση διερεύνησης της 
βύθισης του «Αγία Ζώνη ΙΙ» 
χαρακτηρίζοντάς το «πολύ 
σοβαρό ναυτικό ατύχημα» 
εξαιτίας της μεγάλης περιβαλ-
λοντικής ρύπανσης που προ-
κάλεσε.Τρεις μήνες μετά, ενώ 
η έρευνα ήταν σε εξέλιξη για 
να κατατεθεί η τελική έκθεση 
που θα απαντούσε στο γιατί 
βυθίστηκε το δεξαμενόπλοιο, 
η ΕΛΥΔΝΑ ανακοίνωσε πως 
δεν θα την ολοκληρώσει για-
τί “μετά την αξιολόγηση των 
στοιχείων που συλλέχθηκαν 
κρίθηκε ότι το περιστατικό 
δεν χρήζει περαιτέρω τεχνι-
κής διερεύνησης από την 
Υπηρεσία, καθόσον δεν εμπί-
πτει στην έννοια του ναυτι-
κού ατυχήματος σύμφωνα με 
τα ισχύοντα τόσο στην ελλη-
νική νομοθεσία όσο και στην 
Ευρωπαϊκή Οδηγία Διερεύνη-
σης Ναυτικών Ατυχημάτων” 
ενώ αξιολογήθηκε ως περι-
στατικό εκτός πεδίου αρμο-
διότητας ΕΛΥΔΝΑ.

Σημειώνεται ότι ο όρος 
«ναυτικό ατύχημα» δεν περι-
λαμβάνει σκόπιμη ενέργεια ή 
παράλειψη με την πρόθεση να 

προκληθεί βλάβη στην ασφά-
λεια πλοίου, ατόμου ή του 
περιβάλλοντος.Συγκεκριμένα, 
ναυτικό ατύχημα είναι κάθε 
συμβάν ή ακολουθία συμβά-
ντων που κατέληξε σε οποιο-
δήποτε από τα ακόλουθα, τα 
οποία έλαβαν χώρα σε άμε-
ση σύνδεση με τις λειτουργί-
ες του πλοίου:

α) θάνατο η σοβαρό τραυ-
ματισμό ατόμου,

β) απώλεια ατόμου από 
πλοίο,

γ) απώλεια, τεκμαιρόμενη 
απώλεια πλοίου ή εγκατάλει-
ψη πλοίου,

δ) υλική ζημιά σε πλοίο,
ε) προσάραξη ή ανικανό-

τητα (ακυβερνησία) πλοίου 
να πλεύσει ή εμπλοκή πλοί-
ου σε σύγκρουση,

στ) υλική ζημιά στη ναυτι-
κή εξωτερική υποδομή σε ένα 
πλοίο, η οποία θα μπορούσε 
να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο 
την ασφάλεια του πλοίου, 
άλλου πλοίου ή ενός ατόμου,

ζ) σοβαρότατη ζημιά στο 
περιβάλλον ή ενδεχόμενο πρό-
κλησης σοβαρότατης ζημιάς 
στο περιβάλλον η οποία προ-
κλήθηκε από τη ζημιά ενός 

πλοίου ή πλοίων,
η) ο όρος «ναυτικό ατύχη-

μα» δεν περιλαμβάνει σκόπι-
μη ενέργεια ή παράλειψη, με 
την πρόθεση να προκληθεί 
βλάβη στην ασφάλεια πλοίου, 
ατόμου ή του περιβάλλοντος.

Το χρονικό του ναυαγίου
Στην προσωρινή έκθεση 

περιγράφεται αναλυτικά τα 
όσα έχουν δηλώσει οι ναυ-
τικοί ότι συνέβησαν πάνω 
στο πλοίο τις κρίσιμες ώρες. 
Συγκεκριμένα, επτά από τα 
11 μέλη του πληρώματος με 
εντολή του πλοιάρχου έφυγαν 
από το πλοίο για να φάνε και 
ξεκουραστούν. Στις 23:30 ο 
πλοίαρχος αποφάσισε να βγει 
και αυτός με το δόκιμο μηχα-
νής αφήνοντας το πλοίο με 
δύο άτομα. Στις 00:30 ο μηχα-
νοδηγός κατέβηκε στο μηχα-
νοστάσιο για έλεγχο, χωρίς να 
παρατηρεί κάτι ασυνήθιστο. 
Στη 1:00 ο μηχανοδηγός άκου-
σε έναν έντονο θόρυβο-κρότο 
απροσδιορίστου προέλευσης- 
με αποτέλεσμα να ξαναπάει 
στο μηχανοστάσιο, χωρίς να 
διαπιστώνει εισροή υδάτων. 

Στις 1:30-1:35 το πλοίο 
παίρνει δεξιά κλίση. Ειδοποι-

ούν τηλεφωνικά τον πλοίαρ-
χο, κι αυτός ειδοποιεί λάντζες 
του Κερατσινίου -όχι το Λιμε-
νικό- να φτάσουν στο σημείο. 
Στις 2:10 ένα κοντινό πλοίο 
προσπαθεί να μιλήσει με το 
πλήρωμα του «Αγία Ζώνη 
ΙΙ» και ειδοποιεί το Κεντρι-
κό Λιμεναρχείο Πειραιά. Στις 
4:10 βυθίζεται ολοκληρωτικά.

Η ΕΛΥΔΝΑ ιδρύθηκε το 
2011 και, αν και υπάγεται 
στο Αρχηγείο του Λιμενικού 
Σώματος, έχει γνωμοδοτικό 
χαρακτήρα και όχι εκτελεστι-
κό. Οι διερευνήσεις των ναυτι-
κών ατυχημάτων δηλαδή που 
πραγματοποιεί είναι ανεξάρτη-
τες από τις ποινικές, αστικές, 
πειθαρχικές και διοικητικές 
έρευνες που διενεργούνται 
με σκοπό να καθορίσουν το 
ποιος φταίει και να αποδώ-
σουν ευθύνες. Η έρευνα που 
κάνει είναι αποκλειστικά για 
να εξακριβώσει τα αίτια που 
προκάλεσαν το ναυτικό ατύ-
χημα ή συμβάν, με σκοπό την 
πρόληψη παρόμοιων ατυχη-
μάτων στο μέλλον, συμβάλλο-
ντας με τον τρόπο αυτόν στην 
ενίσχυση της ασφάλειας στη 
ναυσιπλοΐα συνολικά.

Σε δολιοφθορά η εγκληματική παράλειψη 
αποδίδεται η βύθιση του «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ»
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Χρόνια το ΠΑΚΟΕ 
καταγγέλλει αυτήν 
την εγκατάλειψη 

του κουφαριού αυτού και 
πιστεύουμε ότι επειδή ακρι-
βώς η Σαντορίνη θεωρείται 
ο καθρέφτης του τουρισμού 
μας παγκόσμια, πρέπει να 
γίνει πάση θυσία μια προ-
σπάθεια να ανασυρθεί το 
ναυάγιο και να σταματήσει 
η μόλυνση στην ευρύτερη 
περιοχή της Σαντορίνης.

Είναι τεράστιο το πρό-
βλημα και δυστυχώς έχουν 
ξοδευτεί πολλά χρήματα 
και ιδιαίτερα από την εται-
ρία Polieco που ασχολεί-
ται με αυτά τα θέματα και 
καθαρίζει πετρελαιοειδή 
και άλλες ουσίες από της 
θαλάσσιες περιοχές που 
έχουν μολυνθεί, η οποία 
δεν έχει συνεχίσει την προ-
σπάθεια και την σύμβαση 
την οποία υπέγραψε.

Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγ-
γείλει αυτήν την κατάστα-
ση αλλά δυστυχώς “φωνή 
βοώντος εν τη ερήμου”.

 Έντεκα χρόνια έχουν 
περάσει από τη βύθιση και 
εγκατάλειψη του ναυαγίου 
του Sea Diamond, στον βυθό 
της Σαντορίνης, κι όμως εκτός 
από τα πετρελαιοειδή, εξα-
κολουθεί να υπάρχει διαρ-
ροή τοξικών και επικίνδυ-
νων ουσιών στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα. Καθώς το 
κουφάρι του πλοίου διαβρώ-
νεται, ο ρυθμός ρύπανσης 
αναμένεται να είναι ολοένα 
αυξανόμενος. 

Μάλιστα, προσφάτως, 
ολοκληρώθηκε ένας ακό-
μα κύκλος δειγματοληψιών 
από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας 
Προστασίας «Αρχιπέλαγος» 
στην περιοχή του ναυαγίου 
με στόχο την εκτίμηση του 
βαθμού συσσώρευσης τοξι-
κών ρύπων στα οικοσυστή-
ματα της περιοχής. 

Η δειγματοληψία έγινε σε 
συνεργασία με τη «Συντονι-

στική Επιτροπή Αγώνα Θηραί-
ων Πολιτών για την Ανέλκυ-
ση του Κρουαζιερόπλοιου Sea 
Diamond» και το Πολυτεχνείο 
Κρήτης (Σχολή Μηχανικών 
Περιβάλλοντος, Εργαστήριο 
Διαχείρισης Τοξικών και Επι-
κίνδυνων Αποβλήτων) και τα 
αποτελέσματα της είναι απο-
θαρρυντικά.

Το παράδοξο με την υπό-
θεση του Sea Diamond είναι 
ότι, επί 11 χρόνια, η Πολι-
τεία δεν πράττει το αυτονόη-
το, δηλαδή δεν εφαρμόζει το 
νόμο περί ανέλκυσης ναυαγί-
ων που ορίζει την υποχρέω-
ση της ασφαλούς απομάκρυν-
σης με έξοδα του πλειοκτήτη 
και του ασφαλιστικού του 
οργανισμού. Εξίσου παράδο-
ξο είναι και ότι χρειάστηκαν 
εννέα χρόνια για να ολοκλη-
ρωθεί η δίκη για τις ποινι-
κές ευθύνες του ναυαγίου 
του SeaDiamond, κατά την 

οποία καταδικάστηκαν πλοί-
αρχος και πλειοκτήτες. 

Χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι σε αντίστοιχη 
περίπτωση, όπως αυτή του 
ναυαγίου του κρουαζιερό-

πλοιου Costa Concordia, το 
2012, στην Ιταλία, οι αρμό-
διες Αρχές τήρησαν απαρά-
κλητα όλους τους κανόνες 
για την αποφυγή πρόκλησης 
ρύπανσης και υποχρέωσαν 

την πλοικτήτρια εταιρεία να 
ανελκύσει το ναυάγιο μέσα 
σε 14 μήνες. Επιπλέον, πλή-
ρωσε παραπάνω από 1 δις 
ευρώ για την ανακύκλωση 
του σε ναυπηγείο της Γένοβας. 

Το Ινστιτούτο "Αρχιπέλα-
γος", που βρέθηκε στην περι-
οχή, αμέσως μετά τη βύθιση 
του Sea Diamond και έκτοτε 
παρακολουθεί στενά το ζήτη-
μα, έχει επισημάνει τον κίν-
δυνο της αναπόφευκτης τοξι-
κής ρύπανσης σε περίπτωση 
μη ανέλκυσης. 

Εκπρόσωποι του Ινστιτού-
του έχουν κληθεί να καταθέ-
σουν ως μάρτυρες γσε πολυ-
άριθμες δίκες για το ζήτημα 
αυτό. 

Η υπόθεση του Sea 
Diamond αποδεικνύει ότι 
στην Ελλάδα η προάσπιση 
του δημοσίου συμφέροντος 
δεν αποτελεί προτεραιότητα 
για την εκάστοτε κυβέρνηση.

Παραμένει στο βυθό το κουφάρι  
του SEA DIAMOND μολύνοντας  

το θαλάσσιο οικοσύστημα της Σαντορίνης 
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Τ ο ΠΑΚΟΕ εδώ και 20 
χρόνια έχει συμβά-
λει με τις παρεμβά-

σεις του ση διάδοση χρή-
σης του φυσικού αερίου 
σε διάφορες εφαρμογές. 

Εν τούτης το κοινό που 
δημιουργείτε στην πώλη-
ση και αγορά από την ΔΕΗ 
είναι ένα πολύ επικίνδυ-
νο πολιτικό και οικονομι-
κό παιχνίδι σε βάρος της 
τσέπης του Έλληνα. 

 Σε επένδυση ύψους 
300.000.000 ευρώ ετοιμά-
ζεται να προχωρήσει η ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ. Η εταιρεία ανακοί-
νωσε ότι υπέβαλε στη Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 
αίτηση για χορήγηση άδειας 
παραγωγής για τη δημιουρ-
γία μονάδας φυσικού αερίου 
συνδυασμένου κύκλου, ονο-
μαστικής καθαρής ισχύος 660 
MW, η οποία θα αναπτυχθεί 
στην περιοχή της Κομοτηνής. 
Στόχος είναι η κάλυψη του 
ενεργειακού κενού που εκτι-
μάται ότι θα προκύψει από 
τη σταδιακή απόσυρση των 
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Η διοίκηση του κατασκευ-
αστικού και ενεργειακού ομί-
λου ανακοίνωσε ότι επιθυμεί 
να έχει ολοκληρωθεί η δια-
δικασία των αδειοδοτήσεων 
κατά τη διάρκεια της προσε-
χούς διετίας ώστε εντός του 
2020 να είναι εφικτή η έναρ-
ξη της κατασκευής της νέας 
μονάδας. 

Αυτό σημαίνει ότι θα μπο-
ρεί να τεθεί σε λειτουργία το 
καλοκαίρι του 2023, περίο-
δος που θα έχουν ωριμάσει 
οι συνθήκες για τη διαφο-
ροποίηση του ενεργειακού 
μείγματος της χώραςμέσω 
της απόσυρσης των παλαι-
ών λιγνιτικών μονάδων και 
της σταδιακής μετάβασης σε 
πιο καθαρές μορφές παραγω-
γής ενέργειας.

Αυτός φαίνεται να είναι κι 
ένας από τους λόγους που επι-
λέχθηκε η περιοχή της Κομο-
τηνής για τη χωροθέτηση της 
νέας μονάδας καθώς οι περισ-
σότερες από τις υφιστάμενες 
μονάδες της ΔΕΗ βρίσκονται 
στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλ-

ληλα, στην περιοχή υπάρχει 
χωροθετημένος βιομηχανικός 
χώρος, κάτι που θα διευκολύ-
νει την αδειοδοτική διαδικα-
σία, ενώ σε κοντινή απόστα-
ση διέρχεται ο αγωγός TAP. 
Σημειώνεται ότι η Κομοτη-
νή διαθέτει και δίκτυο φυσι-
κού αερίου υψηλής πίεσης, 
που επίσης λειτουργεί υπέρ 
της επιλογής τής εν λόγω 
περιοχής.

Το συνολικό ύψος της 
επένδυσης αναμένεται να 
ανέλθει σε 300.000.000 ευρώ 
και θα ενισχύσει ακόμα περισ-
σότερο το χαρτοφυλάκιο μονά-

δων φυσικού αερίου του Ομί-
λου αλλά και τη θέση του ως 
ενός εκ των ηγέτιδων εταιρει-
ών στην παραγωγή ενέργειας 
από συμβατικές ή ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας. 

Σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις της εταιρείας, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου κατα-
σκευής θα δημιουργηθούν 
περίπου 500 θέσεις εργασί-
ας και άλλες 100 άμεσες και 
έμμεσες θέσεις εργασίας θα 
προκύψουν κατά την περίο-
δο λειτουργίας. Ο Όμιλος ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ έχει κατασκευάσει, 
ήδη από το 2004, την πρώτη 

ιδιωτική μονάδα ηλεκτροπα-
ραγωγής (Hρων Ι στη Βοιω-
τία με εγκατεστημένη ισχύ 
147 MW) ενώ πέντε χρόνια 
μετά, το 2009, ακολούθησε 
και ο δεύτερος σταθμός συν-
δυασμένου κύκλου (Hρων ΙΙ 
με εγκατεστημένη ισχύ 435 
MW) στην ίδια περιοχή. 

Στο μετοχικό κεφάλαιο 
της Hρων Α.Ε., που εκμεταλ-
λεύεται τις εν λόγω μονάδες, 
συμμετέχουν επίσης οι ξένοι 
ενεργειακοί όμιλοι ENGIE 
(πρώην GDF Suez) και Qatar 
Petroleum. Μέχρι στιγμής, 
δεν έχει γίνει κάποια συζήτη-

ση για τη συμμετοχή κάποιου 
ξένου ενεργειακού ομίλου στη 
νέα μονάδα στην Κομοτηνή, 
η οποία και θα είναι η μεγα-
λύτερη που έχει κατασκευά-
σει μέχρι σήμερα η εταιρεία. 
ΟΌμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέ-
χει και την κορυφή στην αγο-
ρά της παραγωγής ενέργει-
ας από ανανεώσιμες πηγές, 
μέσω της θυγατρικής ΤΕΡ-
ΝΑ Ενεργειακή, η οποία λει-
τουργεί, κατασκευάζει ή έχει 
πλήρως αδειοδοτήσει εγκα-
ταστάσεις συνολικής ισχύος 
1.286 MW στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. 

Επένδυση 300.000.000 ευρώ σε φυσικό 
αέριο από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Κομοτηνή 
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Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην 
ευρύτερη περιοχή Κορίνθου – Λουτρακίου

Ο Δήμος Λουτρακίου δέχεται παράνομα υγρά και στερεά απόβλητα  
στον δήθεν αποκαταστημένο ΧΑΔΑ

Κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής με αφετη-
ρία την Αθήνα περά-

σαμε από την πλευρά της νέας 
Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου δίπλα 
από τα διυλιστήρια , η ατμό-
σφαιρα ήταν αποπνικτική και 
έγιναν οι σχετικές μετρήσεις 
ρύπανσης της ατμόσφαιρας 
οι οποίες παρατίθενται στους 
πίνακες. 

Στη συνέχεια επισκεφτή-
καμε τους σταθμούς λεωφο-
ρείων και την περιοχή δίπλα 
από την παλιά διώρυγα της 
Κορίνθου,  η οποία έχει χάσει 
όλη την παλιά της αίγλη και 
είναι έντονα τα σημάδια της 
εγκατάλειψης πράγμα που 
αποδεικνύεται από τα κενά 
κτίρια, τους δρόμους χωρίς 
σήμανση και την ελλιπή καθα-
ριότητα. Κατά τα άλλα, καυχό-
μαστε για τη μεγάλη βιομη-
χανία τουρισμού που έχουμε. 
Ενημερώσαμε τους πολίτες 
και μοιράσαμε εφημερίδες. 

Στη συνέχεια επισκεφθή-
καμε το νοσοκομείου Κορίν-
θου, το ΚΤΕΛ Κορινθίας, την 
κεντρική πλατεία που αναμορ-
φώνεται και πήραμε  δείγμα-
τα πόσιμου νερού και έγιναν 

οι μετρήσεις στην ατμόσφαι-
ρα. Η αποκαρδιωτική εικόνα 
ήταν στην παραλία της Κορίν-
θου , αλλά και κατά μήκος 
της παλιάς Ε.Ο. Κορίνθου – 
Πατρών όπου έβρισκες όλων 
των ειδών τα σκουπίδια και 
ό,τι είχαν κουβαλήσει οι θεο-
μηνίες και το τσουνάμι που 
είχαν προηγηθεί. Χειμερι-
νή κολυμβήτρια που ρωτή-
θηκε μας είπε ότι βρίσκει τα 

πιο απίθανα πράγματα στην 
παραλία. Ακολούθως βρεθήκα-
με στο Λουτράκι όπου κανείς 
δεν γνώριζε να μας κατευθύ-
νει  στον ΧΑΔΑ. Προσανατολι-
στήκαμε από αποσπασματικές 
πληροφορίες και φτάσαμε στον 
προαναφερόμενο χώρο. Όταν 
είδαμε στις σχετικές ταμπέλες 
τα τεράστια ποσά που είχαν 
δαπανηθεί, εκπλαγήκαμε και 
κάναμε τη σκέψη πώς είναι 

δυνατό να μην υπάρχει βατό-
τητα στο δρόμο και να μην 
έχουν καλύψει τεράστιες λακ-
κούβες. Αντικρύσαμε σύννεφα 
καπνού, ισοπεδωμένο έδαφος 
και λιμνάζοντα απόβλητα και 
ένα σμήνος από γλάρους που 
άλλαζαν κατευθύνσεις. Όταν 
προσπαθήσαμε να φωτογρα-
φήσουμε, κατέφτασε ο φύλα-
κας και δεν μας άφησε να 
συνεχίσουμε την ολοκλήρω-
ση της έρευνας. Μας ρώτη-
σε αν έχουμε άδεια από το 
δήμαρχο και δικαιολόγησε 
ότι το σύννεφο καπνού είναι 
από κλαδιά. Μετά όμως από 
συζήτηση για το έργο που 
προσφέρουμε ως οικολογι-
κή οργάνωση, επέτρεψε στο 
χημικό της ομάδας έρευνας, 
να εισέλθει στο χώρο και να 
πάρει δείγματα ;όπου από τις 
αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει τεράστιο πρόβλημα 
για τους υπόγειους υδροφο-
ρείς.  Στην πόλη του Λουτρα-
κίου μοιράσαμε εφημερίδες 
και ενημερώσαμε τους πολί-
τες. Εντύπωση μας προ-
ξένησε η υπεύθυνη του 
κεντρικού ταχυδρομείου 
που δεν ήθελε να τοποθε-

τήσουμε εφημερίδες για το 
κοινό, λέγοντάς μας χαρα-
κτηριστικά ότι εδώ μπαίνει 
ό,τι πληρώνεται. Ο επόμε-
νος σταθμός ήταν η παραλία 
των διυλιστηρίων Κορίνθου 
για την οποία δεν μπορούσα-
με να έχουμε πρόσβαση, διότι 
ήταν παντού ιδιωτικός χώρος. 
Στην απεγνωσμένη προσπά-
θειά μας, ακολουθήσαμε δρό-
μο που δεν είχε την ένδειξη 
«ιδιωτικός» περιμετρικά της 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και χωρίς να 
το καταλάβουμε περικυκλω-
θήκαμε από λιμενικό, αστυ-
νομία και ιδιωτική ασφάλεια 
security κάνοντας μας να νιώ-
σουμε ως επικίνδυνοι τρο-
μοκράτες. Τους εξηγήσαμε, 
τους δίναμε εφημερίδες και 
μερικοί ήταν επιφυλακτικοί 
να τις πάρουνε. Συνεχίσα-
με τις μετρήσεις στο λιμάνι 
που ήταν στο κακό του χάλι. 
Στη συνέχεια περάσαμε από 
Αγ. Θεοδώρους και Κινέττα 
βλέποντας τα αποκαΐδια της 
πρόσφατης πυρκαγιάς.

Τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων που έγιναν στα 
εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ φαί-
νονται παρακάτω.

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων φυσικοχημικών αναλύσεων νερό βρύσης,  στις 19/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αποτελέσματα

Θερμοκρα-
σία
οC

pH
Διαλυμένο 
οξυγόνο

mg/L

Αγωγιμό-
τητα

mS/cm

Θολερό-
τητα
NTU

1 1377 Πόσιμο νερό από νοσοκομείο Κορίνθου 18,1 7,3 6,1 1,1 0

2 1378 Καφετέρια στο σταθμό ΚΤΕΛ, Κόρινθος- Πόσιμο 18,2 7,4 6,3 1,0 0

3 1379 Βρύση στο δημαρχείο, Κόρινθος- Πόσιμο 18,2 7,4 6,2 1,2 0

4 1380 Βρύση έξω από το δημοτικό σχολείο κοντά στο δημαρχείο, Κόρινθος- Πόσιμο 18,2 7,3 6,5 0,9 0

8 1384 Δημαρχείο, Λουτράκι – βρύση- Πόσιμο 18,1 7,5 7,2 0,9 0

9 1385 Σταθμός ΚΤΕΛ, Λουτράκι – καφενείο- Πόσιμο 16,1 7,5 6,0 0,8 0

10 1386 Πλ. 25ης Μαρτίου, Λουτράκι, εστιατόριο «Η Γεύση»- Πόσιμο 17,2 7,6 6,9 1,0 1

11 1387 Βρύση στο ΚΕΠ, Λουτράκι- Πόσιμο 15,8 7,5 6,7 0,7 0

21 1397 Avin βενζινάδικο, Αγ. Θεόδωροι - Πόσιμο 19,1 7,6 7,1 1,0 0

22 1398 Γαλαξίας υπεραγορά,  Αγ. Θεόδωροι – βρύση- Πόσιμο 17,1 7,6 6,0 1,7 1

Επιτρεπόμενα όρια :  σύμφωνα με την Αριθ 630/2007 Ν/Α 6,5-9,5 
για ποσιμο >7

2,5 για 
ποσιμο. 
Ν/Α για 

θαλασσινά

<1 για 
πόσιμο
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων φυσικοχημικών αναλύσεων αποβλήτων και θαλασσινού νερού στις 19/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αποτελέσματα

Θερμοκρα-
σίαοC pH

Διαλυμένο 
οξυγόνο

mg/L

Αγωγιμό-
τητα

mS/cm
Θολερότητα

NTU

5 1381 Παραλία «Καλάμια», Κόρινθος 15,2 7,9 6,2 44,5 1

6 1382 Παραλία «Κανταρέ», Κόρινθος 15,3 8,0 6,8 45,1 1

7 1383 Λιμνούλα μέσα στο ΧΑΔΑ Λουτρακίου 19,2 6,0 5,1 3,1 5

12 1388 Αλκυονίδας και θάλασσα, Λουτράκι 18,2 7,9 5,0 45,9 1

13 1389 Λιμανάκι, Λουτράκι 18,0 7,9 4,8 44,3 1

14 1390 Παραλία 500μ νότια από μέτρηση 12, Λουτράκι 17,9 8,0 4,8 43,1 1

15 1391 Λύματα από είτε Avin ή Motor Oil (διυλιστήρια). Λύματα όπως βγαίνουν από τον σωλήνα. 18,6 8,6 6,1 44,9 3

16 1392 Στην θάλασσα από την νοτιοανατολική μεριά των διυλιστηρίων 18,0 7,8 5,3 46,1 2

17 1393 Αγ. Θεόδωροι – λιμάνι 500μ πριν τα λύματα 17,3 7,9 6,0 45,0 0

18 1394 Αγ. Θεόδωροι – σημείο που βγαίνουν τα λύματα 17,8 7,6 5,9 44,3 1

19 1395 Αγ. Θεόδωροι κοντά στην δυτική άκρη της πόλης - θάλασσα 16,8 7,7 5,2 45,8 1

20 1396 Αγ. Θεόδωροι – παραλία κοντά στο κέντρο 19,1 7,8 4,7 42,8 2

Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Αριθ 630/2007 Ν/Α 6,5-9,5 για 
ποσιμο >7

2,5 για 
ποσιμο. 
Ν/Α για 

θαλασσινά

<1 για 
πόσιμο

Όπως προκύπτει από την μελέτη των παραπάνω πινάκων βγαίνουν τα συμπεράσματα: Το μετρούμενο pH είναι μέσα στο όριο.. Το διαλυμένο οξυγόνο είναι, 
με εξαίρεση τα δείγματα από Δημαρχείο, Λουτράκι – βρύση- Πόσιμο και Avin βενζινάδικο, Αγ. Θεόδωροι – Πόσιμο,, κάτω από το αποδεκτό όριο (>7), ενώ η 
αγωγιμότητα με εξαίρεση το δείγμα από Λιμνούλα μέσα στο ΧΑΔΑ Λουτρακίου είναι εντός ορίων. Τέλος η θολότητα των δειγμάτων Λιμνούλα μέσα στο ΧΑΔΑ 
Λουτρακίου, Λύματα από είτε Avin ή Motor Oil (διυλιστήρια). Λύματα όπως βγαίνουν από τον σωλήνα., στην θάλασσα από την νοτιοανατολική μεριά των 
διυλιστηρίων και σε Αγ. Θεόδωροι – παραλία κοντά στο κέντρο βρέθηκε εκτός ορίων.

 
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης καταναλώσης, στην περιοχή 

Κορίνθου, Λουτράκι και Αγ. Θεόδωροι 19/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αποτελέσματα

Φωσφορικών 
(ΡΟ4- ) 
(mg/L)

Νιτρικών
NO3- 

(mg/L)

Χημικά 
καταναλισκόμενο 
οξυγόνο (COD)

mg O2 / L
1 1377 Πόσιμο νερό από νοσοκομείο Κορίνθου 0,052 1,2 -

2 1378 Καφετέρια στο σταθμό ΚΤΕΛ, Κόρινθος - Πόσιμο 0,058 0,90 -

3 1379 Βρύση στο δημαρχείο, Κόρινθος-Πόσιμο 0,057 1,1 -

4 1380 Βρύση έξω από το δημοτικό σχολείο κοντά στο δημαρχείο, Κόρινθος-Πόσιμο 0,098 1,0 -

8 1384 Δημαρχείο, Λουτράκι – βρύση-Πόσιμο - 0,77 -

9 1385 Σταθμός ΚΤΕΛ, Λουτράκι – καφενίο-Πόσιμο 0,055 0,87 -

10 1386 Πλ. 25ης Μαρτίου, Λουτράκι, εστιατόριο «Η Γεύση»-Πόσιμο 0,092 - -

11 1387 Βρύση στο ΚΕΠ, Λουτράκι-Πόσιμο 0,070 0,3 -

21 1397 Avin βενζινάδικο, Αγ.Θεόδωροι-Πόσιμο 0,049 - -

22 1398 Γαλαξίας υπεραγορά, Αγ.Θεοδωροί – βρύση-Πόσιμο - 0,077 -

Επιτρεπόμενα όρια:  5 50 125 mg O2 / L
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων σε θαλασσινά παράκτια νερά ή λύματα  
στην περιοχή Κορίνθου, Λουτράκι και Αγ. Θεόδωροι 19/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αποτελέσματα

Φωσφορικών 
(ΡΟ4- ) 
(mg/L)

Νιτρικών
NO3- 

(mg/L)

Χημικά 
καταναλισκόμενο 
οξυγόνο (COD)

mg O2 / L

5 1381 Παραλία «Καλάμια», Κόρινθος 0,064 0,28 80

6 1382 Παραλία «Κανταρέ», Κόρινθος 0,067 0,37 120

7 1383 Λιμνούλα μέσα στο ΧΑΔΑ Λουτρακίου 0,156 3,5 690

12 1388 Αλκυονίδας και θάλασσα, Λουτράκι 0,064 0,73 5

13 1389 Λιμανάκι, Λουτράκι 0,070 1,1 16

14 1390 Παραλία 500μ νότια από μέτρηση 12, Λουτράκι 0,080 1,4 14

15 1391 Λύματα από είτε Avin ή Motor Oil (διυλιστηριά) 0,16 0,28 540

16 1392 Στην θάλασσα από την νοτιοανατολική μεριά των διυλιστηριών - 1,1 50

17 1393 Αγ.Θεόδωροι – λιμάνι 500μ πριν τα λύματα 0,11 1,6 35

18 1394 Αγ.Θεόδωροι – σημείο που βγαίνουν τα λύματα 0,091 1,3 12

19 1395 Αγ.Θεόδωροι κοντά στην δυτική άκρη της πόλης - θάλασσα 0,070 0,23 20

20 1396 Αγ.Θεόδωροι – παραλία κοντά στο κέντρο 0,061 1,4 21

Επιτρεπόμενα όρια:  125 mg O2 / L

Από τον παραπάνω Πίνακα γίνεται φανερό ότι δύο μετρήσεις,η Λιμνούλα μέσα στο ΧΑΔΑ Λουτρακίου και Λύματα από είτε Avin ή Motor Oil (διυλιστη-
ριά) ξεπερνούν δραματικά το όριο των 125 mg O2 /L όσο αφορά το COD (χημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο).

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
του Νομού Κορινθίας, στις 19/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι Ps. 

aeruginosa

1 1377 Κόρινθος . Νοσοκομείο Κορίνθου (Βρύση) 0 0 0 0

2 1378 Κόρινθος . Καφετέρια στο σταθμό ΚΤΕΛ. (Βρύση) 0 0 0 0

3 1379 Κόρινθος . Δημαρχείο. (Βρύση) 0 0 0 0

4 1380 Κόρινθος . Δημοτικό σχολείο κοντά στο δημαρχείο. (Εξωτερική βρύση ) 0 0 0 0

5 1384 Λουτράκι. Δημαρχείο. (Βρύση) 0 0 0 0

6 1385 Λουτράκι . Σταθμός ΚΤΕΛ – καφενείο (Βρύση) 3 0 0 0

7 1386 Λουτράκι. Πλ. 25ης Μαρτίου, εστιατόριο «Η Γεύση» (βρύση ) 0 0 0 0

8 1387 Λουτράκι . ΚΕΠ (Βρύση) 0 0 0 0

9 1397 Αγ. Θεόδωροι. AVIN βενζινάδικο (Εξωτερική βρύση ) 6 1 0 0

10 1398 Αγ. Θεόδωροι. Γαλαξίας υπεραγορά. (Βρύση) 0 0 0 0

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 
2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
(ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017)

0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml

Οι μετρήσεις που αντιστοιχούν στα δείγματα Λουτράκι . Σταθμός ΚΤΕΛ – καφενείο (Βρύση) και Αγ. Θεόδωροι. AVIN βενζινάδικο (Εξωτερική βρύση ) δεν 
είναι αποδεκτές καθώς το όριο για κολοβακτηρίδια σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι μηδενικό. Η τελευταία μέτρηση ξεπερνάει και το όριο σε E.coli 
που επίσης είναι μηδενικό.



34 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ #106 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε παράκτια θαλασσινά  
νερά και λύματα του Νομού Κορινθίας, στις 19/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι

1 1381 Κόρινθος. Παραλία.  «Καλάμια» 32 3 0
2 1382 Κόρινθος. Παραλία «Κανταρέ», 48 42 0
3 1383 Λουτράκι. Λίμνη αποβλήτων μέσα στο ΧΑΔΑ (λύματα ) 458 302 0
4 1388 Λουτράκι. Αλκυονίδας και θάλασσα 25 0 13
5 1389 Λουτράκι. Μικρό Λιμανάκι. 142 58 6
6 1390 Λουτράκι. Παραλία 500μ νότια από το σημείο 4. 77 19 10
7 1391 Διυλιστήρια Κορίνθου. Στο σημείο εξόδου λυμάτων, από Avin ή Motor Oil. 118 24 21
8 1392 Διυλιστήρια Κορίνθου . Από την νοτιοανατολική μεριά των διυλιστηρίων 58 21 3
9 1393 Αγ. Θεόδωροι – λιμάνι 500μ πριν τα λύματα 102 0 1

10 1394 Αγ. Θεόδωροι . Στο σημείο εξόδου των αστικών λυμάτων 20 8 12
11 1395 Αγ. Θεόδωροι, κοντά στην δυτική άκρη της πόλης . 18 11 2
12 1396 Αγ. Θεόδωροι. Παραλία κοντά στο κέντρο. 35 0 0

Επιτρεπόμενα όρια: αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την 
Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 
46399/1357/1986.

250/100ml 50/
100ml 100/100 ml 

Η μέτρηση που ξεπερνάει τα όρια είναι αυτή στο Λουτράκι. Λίμνη αποβλήτων μέσα στο ΧΑΔΑ (λύματα ), τόσο σε κολοβακτηρίδια όσο και σε E.coli, ενώ η 
μέτρηση Λουτράκι.Μικρό Λιμανάκι. ξεπερνάει το όριο σε E.coli.

Μετρήσεις έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου

Δρόμος προς ΧΑΔΑ Λουτρακίου , όπως φαίνεται ο καπνός

Μετρήσεις στην παραλία Κανταρέ

Ενημερωτική πινακίδα στο ΧΑΔΑ Λουτρακίου
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Η μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων στη 
σήραγγα της Κακιάς Σκάλας είναι  εκτός επιτρε-
πτών ορίων, πιθανόν γιατί δεν αερίζεται πολύ 
καλά η ατμόσφαιρα μέσα στη σήραγγα. Όσο αφορά 
την Κόρινθο οι μετρήσεις στο Νοσοκομείο Κορίν-
θου, στην πλατεία πλάι στο νοσοκομείο, στη δια-
σταύρωση Ερμού και Κωνσταντινουπόλεως, στο 
Δημαρχείο, στο Δημ. Σχολείο κοντά στο Δημαρ-

χείο, στο Δικαστικό Μέγαρο και στο ΚΕΠ Κορίν-
θου ξεπερνούν τα όρια κάτι που δείχνει ότι στην 
πόλη επικρατούν συνθήκες υψηλής ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης. Το ίδιο ισχύει για την περιοχή 
έξω από τη χωματερή Λουτρακίου και στο γήπε-
δο Λουτρακίου . Τέλος , οι μετρήσεις της ατμό-
σφαιρας καθώς προσεγγίζουμε  τα διυλιστήρια 
δείχνουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ρύπους. Οι 

υψηλές τιμές φόρτισης της ατμόσφαιρας επικρα-
τούν γύρω από το διυλιστήρια με μέγιστη 104 
για ΡΜ2,5 (με όριο 12 μgr/m3αέρα)  και 191 για 
ΡΜ10 με όριο τα 20 μgr/m3αέρα. Καθώς απομα-
κρυνόμαστε από τα διυλιστήρια και προσεγγίζου-
με τους Αγ. Θεοδώρους σημειώνεται πτώση των 
μετρούμενων ρύπων , αλλά ξεπερνάνε και αυτοί 
το όριο σε δύο περιπτώσεις.

ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PM 2,5 PM 10
1 Διόδια-Ελευσίνα 8 16

2 Αυτοκινητόδρομος – Έξοδος για Μέγαρα 10 16

3 Σήραγγα Κακιάς Σκάλας 12 25

4 Αυτοκινητόδρομος – Έξοδος για Κινέττα 10 14

5 Αυτοκινητόδρομος – Έξοδος για Αγ. Θεόδωροι 6 12

6 Αυτοκινητόδρομος  - 2χλμ πριν τα διυλιστήρια 8 14

7 Αυτοκινητόδρομος - διυλιστήρια 9 16

8 Αυτοκινητόδρομος – 2χλμ μετά τα διυλιστήρια 6 13

9 Παλιά γέφυρα Ισθμού 11 20

10 Νοσοκομείο Κορίνθου 21 43

11 Πλατεία πλάι στο νοσοκομείο 22 44

12 Ερμού και Κωνσταντινουπόλεως, Κόρινθος 18 36

13 Δημαρχείο Κορίνθου 12 24

14 Δημοτικό σχολείο κοντά στο δημαρχείο 18 29

15 Δικαστικό μέγαρο 11 22

16 Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, κοντά στην θάλασσα 10 18

17 Κολοκοτρώνη και Κύπρου 7 15

18 Κολοκοτρώνη και Κ. Παναμά 9 19

19 ΚΕΠ Κορίνθου 12 22

20 Κ. Παναμά και Πατρών 10 20

21 Πατρών και Σίνα 7 18

22 Παραλία Καλαμιών 8 15

23 Εκκλησία Αγ. Παύλου, Κόρινθος 10 20

24 Αγ. Παύλου και Δαμασκηνών, Κόρινθος 9 16

25 Γυμνάσιο/λύκειο, Λουτράκι 7 13

26 Δημαρχείο, Λουτράκι 7 10

27 Σταθμός ΚΤΕΛ, Λουτράκι 5 9

28 Πλ. 25ης Μαρτίου, Λουτράκι 6 12

29 ΚΕΠ, Λουτράκι 5 10

30 Έχω από χωματερή Λουτρακίου 26 50

31 Γήπεδο Λουτρακίου 18 31

32 Δ. Μάτση 19, Λουτράκι 7 13

33 Δημοτικό παιδικός σταθμός, Λουτράκι 6 12

34 Αλκυονίδας και θάλασσα 6 11

35 Λιμανάκι 7 21

36 Παραλία 500μ νότια από μέτρηση 34 5 10

37 5χλμ πριν τα διυλιστήρια, πάλαια εθνική οδός 6 10

38 3χλμ πριν τα διυλιστήρια, πάλαια εθνική οδός 6 22

39 1χλμ πριν τα διυλιστήρια, πάλαια εθνική οδός 11 22

40 800μ πριν τα διυλιστήρια, πάλαια εθνική οδός 11 28

41 500μ πριν τα διυλιστήρια, πάλαια εθνική οδός 18 30

42 250μ πριν τα διυλιστήρια, πάλαια εθνική οδός 20 32

43 Νοτιοδυτική γωνία 23 41

44 100μ βόρεια από μέτρηση 43 20 38

45 100μ βόρεια από μέτρηση 44 29 51

46 100μ βόρεια από μέτρηση 45 21 42

47 Δρόμος 100μ νότια από μέτρηση 43 21 40

48 75μ ανατολικά από μέτρηση 43 26 49

49 75μ ανατολικά από μέτρηση 49 25 51

50 75μ ανατολικά από μέτρηση 50 20 48

51 75μ ανατολικά από μέτρηση 51 11 38

52 75μ ανατολικά από μέτρηση 52 13 41

53 Βορειοδυτική γωνία (Avin 53-58) 11 31

54 100μ ανατολικά από μέτρηση 53 18 36

55 100μ ανατολικά από μέτρηση 54 19 40

56 100μ ανατολικά από μέτρηση 55 18 39

57 100μ ανατολικά από μέτρηση 56 21 41

58 100μ ανατολικά από μέτρηση 57 19 39

59 100μ ανατολικά από μέτρηση 58 (MotorOil 59-68) 24 46

60 100μ ανατολικά από μέτρηση 58 28 49

61 100μ ανατολικά από μέτρηση 60 31 51

62 100μ ανατολικά από μέτρηση 61 29 50

63 100μ ανατολικά από μέτρηση 62 32 48

64 100μ ανατολικά από μέτρηση 63 26 46

65 100μ ανατολικά από μέτρηση 64 24 45

66 100μ ανατολικά από μέτρηση 65 23 40

67 100μ ανατολικά από μέτρηση 66 21 39

68 100μ ανατολικά από μέτρηση 67 20 38

69 Νοτιοδυτική γωνίαMotor Oil 24 48

70 100μ δυτικά από μέτρηση 69 28 50

71 100μ δυτικά από μέτρηση 70 35 80

72 100μ δυτικά από μέτρηση 71 50 91

73 100μ δυτικά από μέτρηση 72 73 138

74 100μ δυτικά από μέτρηση 73 77 150

75 100μ δυτικά από μέτρηση 74 101 161

76 100μ δυτικά από μέτρηση 75 104 191

77 100μ δυτικά από μέτρηση 76 (Avin 77-82) 91 138

78 100μ δυτικά από μέτρηση 77 50 100

79 100μ δυτικά από μέτρηση 78 42 86

80 100μ δυτικά από μέτρηση 79 53 100

81 100μ δυτικά από μέτρηση 80 34 64

82 100μ δυτικά από μέτρηση 81 28 52

83 Κέντρο της ανατολικής μεριάς  (MotorOil) 19 31

84 Στην θάλασσα από την νοτιοανατολική μεριά των διυλιστηριών 39 60

85 Αγ.Θεοδωροί, λιμάνι 1χλμ ανατολικά από μέτρηση 85 17 31

86 Αγ.Θεοδωροί, κοντά στο σημείο που βγαίνουν τα λύματα 18 30

87 Αγ.Θεοδωροί κοντά στην δυτική άκρη της πόλης 10 16

88 Αγ.Θεοδωροί – παραλία κοντά στο κέντρο 6 10

89 Avinβενζινάδικο, Αγ.Θεοδωροί 10 19

90 Γαλαξίας υπεραγορά,  Αγ.Θεοδωροί 8 15

Ορια: Οδηγία 2008/50/ΕΚ 12 20

Ακολουθεί πίνακας με τις μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Πίνακας Μετρήσεων Αέρα σε αιωρούμενα σωματίδια στην Κόρινθο, Λουτράκι, διυλιστήρια  

Αγ.Θεοδώρων και Αγ.Θεοδωροί στις 19/2/2019 σε μgr/m3αέρα
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Η έρευνα αποσκοπεί να κατα-
γράψει τις συνθήκες της ατμο-
σφαιρικής αλλά και της παρα-

θαλάσσιας ρύπανσης που επικρατούν 
στον Κορινθιακό κόλπο κατά μήκος των 
ακτών της Πελοποννήσου. 

Όσο αφορά την ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση έγιναν μετρήσεις για αιωρούμενα 
σωματίδια PM2,5 και PM10 εκφρασμέ-
να σε μgr/m3 αέρα. Ως στερεά αιωρού-
μενα σωματίδια (Suspended Particulate 
Matters-SPM) θεωρούνται όλα τα σώμα-
τα στερεά και υγρά, εκτός του νερού, που 
βρίσκονται σε διασπορά στην ατμόσφαι-
ρα και έχουν αεροδυναμική διάμετρο 
μεγαλύτερη από 0.0002 μm και μικρό-
τερη από 500 μm περίπου. Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα αιωρούμενων 
σωματιδίων είναι η σκόνη, η ιπτάμε-
νη τέφρα και ο καπνός. Κάποια σωμα-
τίδια είναι αρκετά μεγάλα και ορατά με 
σκούρο χρώμα και γίνονται αντιληπτά 
ως καπνός. Άλλα είναι τόσο μικρά που 
δεν είναι ορατά παρά μόνο από ειδικά 
ηλεκτρονικά μικροσκόπια. Διακρίνονται 
σε αιωρούμενα σωματίδια αεροδυνα-
μικής διαμέτρου μεταξύ των 2.5 με 10 
μm (χονδρόκοκκα σωματίδια) και σε 
αιωρούμενα σωματίδια αεροδυναμι-
κής διαμέτρου μικρότερης των 2.5 μm 
(λεπτόκοκκα σωματίδια). Τι είναι όμως 
η αεροδυναμική διάμετρος;

Τα αιωρούμενα σωματίδια περι-
λαμβάνουν σωματίδια με διαφορετι-
κή το καθένα μορφή και σχήμα. Έτσι, 
η γεωμετρική τους διάμετρος δεν μπο-
ρεί να περιγράψει τις διαστάσεις τους 
και δεν επιτρέπει τη μελέτη των ιδιοτή-
των των σωματιδίων. Με τον όρο αερο-
δυναμική διάμετρος ορίζεται η διάμε-
τρος που πρέπει να έχει ένα σφαιρικό 
σώμα πυκνότητας 1 g/cm3, ώστε κάτω 
από τις ίδιες συνθήκες να έχει την ίδια 
ταχύτητα καθίζησης με το υπό εξέτα-
ση σωματίδιο. 

Τα χονδρόκοκκα σωματίδια (coarse 
particles) έχουν πολλές και διαφορετικές 
πηγές προέλευσης, όπως τη μεταφερό-
μενη από τον άνεμο σκόνη, την κίνηση 
οχημάτων σε δρόμους χωρίς ασφαλτό-
στρωση, τα μηχανήματα βιομηχανιών 
συμπίεσης, το λιώσιμο και τον τροχι-
σμό διαφόρων υλικών, το άλεσμα κλπ. 
Ο σχηματισμός τους οφείλεται στην 
δράση κυρίως μηχανικών δυνάμεων, 
όπως η τριβή και η σύνθλιψη.

Τα λεπτόκοκκα σωματίδια (fine 
particles) με αεροδυναμική διάμετρο 
μεταξύ των 2.5 και 10 μm, αποδίδο-
νται στα σχηματιζόμενα από την αέρια 
φάση σωματίδια, με διαδοχικές συσ-

σωρεύσεις, συμπύκνωση, μεταφορά ή 
καύση. Ως μέτρο σύγκρισης του μεγέ-
θους τους μπορεί να αναφερθεί ότι 
μια ανθρώπινη τρίχα έχει διάμετρο 
της τάξης των 70 μm. Οι κυριότερες 
πηγές εκπομπής τους είναι τα καυσα-
έρια των αυτοκινήτων, διάφορες βιο-
μηχανικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τζά-
κια, φούρνοι κλπ. Δημιουργούνται επί-
σης από αέρια πυρανάφλεξης, τα οποία 
με τη σειρά τους μετατρέπονται στην 
ατμόσφαιρα με έναν χημικό τρόπο σε 
αιωρούμενα σωματίδια. 

Σχετικά με την παραθαλάσσια ρύπαν-
ση έγιναν φυσικοχημικές αναλύσεις 
που περιλάμβαναν τις συγκεντρώσεις 
σε φωσφορικά ιόντα, νιτρικά ιόντα και 
οξειδωσιμότητα (COD), μικροβιολογι-
κές αναλύσεις όπως τα κολοβακτηρί-
δια κοπράνων, τα E.coli , τους εντερό-
κοκκους, τα Ps.aeruginosa. Το Χημικά 
Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) είναι η 
ποσότητα του οξυγόνου η οποία απαι-
τείται για την ολική χημική οξείδωση 
των οργανικών συστατικών μιας ουσί-
ας. Η μέτρηση του COD αποσκοπεί στον 
προσδιορισμό της συγκέντρωσης του 
οργανικού φορτίου στα λύματα. Τα κολο-
βακτηρίδια, τα E.coli, οι εντερόκοκκοι 
και τα Ps.aeruginosa είναι μικροβιακοί 
οργανισμοί που δείχνουν τη φόρτιση 
του νερού και των αποβλήτων.

Πριν την έρευνα ήταν πιθανό ότι 
το εργοστάσιο αμιάντου στο Δρέπανο 
Αχαΐας αποτελούσε την περιοχή με το 
μεγαλύτερο πρόβλημα ρύπανσης, τόσο 
ατμοσφαιρικής όσο και παραθαλάσσι-
ας. Το αποτέλεσμα της έρευνας επιβε-
βαίωσε αυτές τις πιθανότητες.

Ο αμίαντος εισέρχεται στο ανθρώ-
πινο σώμα είτε μέσω της εισπνοής είτε 
μέσω της κατάποσης. Παραμένει μέσα 
στο σώμα και δεν μπορεί να απομακρυν-

θεί αλλά ούτε αναστρέφεται η καρκινι-
κή διεργασία.

Δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθε-
σης για τους ανθρώπους.

Ο αμίαντος μεταδίδεται όχι μόνο 
μέσω του αέρα αλλά και μέσω του νερού. 
Το γεγονός αυτό κάνει την περίπτωση 
του Δρέπανου να υποφέρει από μεγάλο 
βαθμό ρύπανσης τόσο για τους κολυμ-
βητές στην παραλία του, όσο και για το 
σύνολο των ανθρώπων που αναπνέουν 
αυτό το μολυσμένο αέρα. Ο αμίαντος 
που περιέχεται στο νερό μπορεί να έχει 
φυσική προέλευση ή να είναι αποτέλε-
σμα ρύπανσης. Επίσης, οι ίνες του αμι-
άντου διασκορπίζονται στην ατμόσφαι-
ρα και όταν αναπνέουμε το μολυσμένο 
αέρα επιβαρύνεται η υγεία μας καθη-
μερινά. Ενώ κατακάθονται στο έδαφος 
με τις καλλιέργειες που τρώμε και με τη 
βοήθεια της βροχής καταλήγουν στον 
υδροφόρο ορίζοντα και στη συνέχεια 
στο νερό που πίνουμε.

Α. Μετρήσεις υδάτων
Στο Δρέπανο Αχαΐας έγιναν συνολι-

κά 6 μετρήσεις εκ των οποίων οι 3 αφο-
ρούσαν νερό ανθρώπινης κατανάλω-
σης. Στην περιοχή που ο δρόμος βγαίνει 
στην παραλία έγιναν 3 μετρήσεις που 
δίνουν μέση τιμή 0,028 mg/L φωσφο-
ρικών, 0,83 mg/L νιτρικών και 344,33 
mg Ο2 /L COD. Και οι τρεις τιμές COD 
είναι πολύ μεγαλύτερες από το όριο. Επί-
σης βρέθηκαν κολοβακτηρίδια κοπρά-
νων 0,66 cfu/100ml, E.coli 6 cfu/100ml 
και εντερόκοκκοι 2,67 cfu/100ml , ενώ 
μετρήθηκε η θερμοκρασία, το pH που 
είναι στην περιοχή 7,5 , το διαλυμένο 
οξυγόνο από 4,8 έως 6,1 mg/L, η αγω-
γιμότητα 44,13 mS/cm, και η θολότη-
τα 2,33 ΝΤU. Όσο αφορά τις μετρήσεις 
νερού για ανθρώπινη κατανάλωση οι 
αντίστοιχοι μέσοι όροι είναι 0,019 mg/L 

, 0,91 mg/L και 13,65 mg Ο2 /L COD. 
Εντύπωση προκαλεί το ότι τα νιτρικά 
ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υψηλό-
τερα από τα νιτρικά σε λύματα. Επίσης 
έγιναν μικροβιακές αναλύσεις για κολο-
βακτηρίδια κοπράνων, E.coli, εντερόκοκ-
κους και Ps. αeruginosa και βρέθηκαν 
όλα μηδενικά. Τέλος το pH μετρήθηκε 
7,9 , το διαλυμένο οξυγόνο 5,2 mg/L η 
αγωγιμότητα 1,8 mS/cm και η θολότη-
τα 0,67 NTU.

Η επόμενη δειγματοληψία έγινε 
στο Αίγιο με τοποθεσίες την έξοδο 
του ρεύματος με τα λύματα και επίσης 
500 μ. δυτικά και ανατολικά από την 
παραπάνω έξοδο. Τα φωσφορικά βρέ-
θηκαν 0,19 mg/L , κατά μ.ο., τα νιτρι-
κά 0,40 mg/L και το COD 414 mg Ο2 
/L. Και εδώ το COD είναι εκτός ορίων. 
Στο Αίγιο τα κολοβακτηρίδια μετρήθη-
καν 198 cfu /100ml, 2,33 cfu /100ml 
τα E.coli και 2,66cfu /100ml οι εντε-
ρόκκοκοι. Οι χημικές αναλύσεις έδει-
ξαν pH 8,07, διαλυμένο οξυγόνο 5,23 
mg/L , αγωγιμότητα ίση με 43 mS/cm 
και θολότητα 1,33 NTU.

Ακολούθως έγινε μέτρηση στο Ξυλό-
καστρο και πιο συγκεκριμένα στον αγω-
γό με τα λύματα και 500μ. δυτικά αλλά 
και ανατολικά του αγωγού. Τα αποτε-
λέσματα των αναλύσεων έδειξαν 0,029 
mg/L φωσφορικά, 6,87 mg/L νιτρικά και 
353 mg Ο2 /L COD. Σε αυτή την περί-
πτωση όχι μόνο το COD είναι πάνω από 
τα όρια αλλά και τα νιτρικά. Τα κολοβα-
κτηρίδια 317,67 cfu / 100ml που είναι 
πάνω από τα όρια, τα E.coli 3.33 και 
οι εντερόκοκκοι 24,67 cfu/ 100ml. Το 
pH ήταν 8, το διαλυμένο οξυγόνο 4,93 
mg/L , αγωγιμότητα ίση με 46,3 mS/
cm και θολότητα 12,67 NTU (τιμή που 
είναι πολύ υψηλή). 

Τέλος στο Κιάτο, όπου λήφθηκαν 
δείγματα στην εκροή του αγωγού με τα 
λύματα και 500μ. ανατολικά και δυτι-
κά αυτού τα φωσφορικά βρέθηκαν 0,16 
mg/L, τα νιτρικά 0,66 mg/L και το COD 
145 mg Ο2/L. Και εδώ η τιμή του COD 
υπερβαίνει το όριο. Τα κολοβακτηρί-
δια μετρήθηκαν 194 cfu / 100ml (υψη-
λή τιμή αλλά δεν ξεπερνάει το όριο), τα 
E.coli 13cfu/100ml και οι εντερόκοκ-
κοι 16 cfu/ 100ml. Το pH μετρήθηκε 
8,2, το διαλυμένο οξυγόνο 5,63 mg/L , 
η αγωγιμότητα ίση με 46,4 mS/cm και 
θολότητα 1,66 NTU (που είναι και αυτή 
πάνω από το όριο).

Παρακάτω παρουσιάζονται πίνα-
κες με τα αποτελέσματα όπως βρέ-
θηκαν, κατόπιν ανάλυσης στο εργα-
στήριο του ΠΑΚΟΕ

Αχαΐα και Κορινθία στο έλεος  
της αδιαφορίας και της ρύπανσης

Δειγματοληψία στερεών αποβλήτων
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 13/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συγκέντρωση

Θερμοκρασια 
(oC) pH

Διαλυμένο 
οξυγόνο

mg/L
Αγωγιμότητα 

mS/cm-1
Θολερότητα

NTU

4 1365 Δρέπανο Αχαΐας. Απέναντι από την καφετέρια Spot-Capo, κοντά στην 
γέφυρα. Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

10,1 7,8 5,2 0,6 0

5 1366 Δρέπανο Αχαΐας. Καφέ «Όλυμπος». Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 8,1 7,9 5,3 0,8 1

6 1367 Δρέπανο Αχαΐας. Νερό βρύσης δίπλα στην εκκλησία. Νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης

10,6 8,0 5,1 4,0 1

Επιτρεπόμενα όρια : Ν/Α 6,5-9,5 >7 N/A 0-1 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι το διαλυμένο οξυγόνο και στα 3 δείγματα που αφορούν το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, έχει χαμηλότερες τιμές απ» αυτές που ορίζουν τα επιτρεπόμενα όρια (>7).

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων σε νερά παράκτιας κατανάλωσης και λύματα 13/2/2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συγκέντρωση

Φωσφορι-
κών (ΡΟ4-) 

(mg/L)
Νιτρικών

NO3- (mg/L)
Οξειδωσιμότητα

(COD) mg  
O2 / L-1

1 1362 Δρέπανο Αχαίας - Εκεί που βγαίνει ο Δρόμος Δρεπάνου - παραλία (απομεινάρια από εργοστάσιο) 0,025 0,25 399

2 1363 Δρέπανο Αχαίας - Το ίδιο μέρος, 200μ ανατολικά 0,028 1,9 344

3 1364 Το ίδιο μέρος, 200μ δυτικά 0,031 0,34 290

7 1368 Λιμάνι Αιγίου (μικρή), 500μ ανατολικά από τα λύματα 0,12 0,021 309

8 1369 Έξοδος ρέματος - λύματα 0,35 0,66 698

9 1370 500μ δυτικά από το ρέμα 0,099 0,53 236

10 1371 Λύματα Ξυλοκάστρου 0,034 9,4 777

11 1372 Όμοιο 500μ. δυτικά 0,025 5,2 128

12 1373 Όμοιο 500μ ανατολικά 0,028 6,0 155

13 1374 500μ δυτικά από τα λύματα στο Κιάτο 0,056 0,55 101

14 1375 Κιάτο λύματα 0,21 0,79 209

15 1376 500μ ανατολικά από τα λύματα στο Κιάτο 0,21 0,63 125

Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την 630/2007(νερό ανθρώπινης κατανάλωσης) 2 5 10 ή 125

Σχετικά με τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι δώδεκα από τις δεκαπέντε μετρήσεις είναι πάνω από το όριο σε COD. 

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων αποβλήτων 15/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συγκέντρωση

Θερμοκρασια 
(oC) pH

Διαλυμένο 
οξυγόνο

mg/L
Αγωγιμότητα 

mS/cm-1
Θολερότητα

NTU

1 1362 Δρέπανο Αχαΐας. Εκεί που βγαίνει ο Δρόμος Δρεπάνου - παραλία (απέναντι 
από απομεινάρια εργοστάσιο) 9,1 7,6 4,8 47,1 5

2 1363 Δρέπανο Αχαΐας. 200μ ανατολικά από το σημείο 1. Απέναντι από το 
εργοστάσιο. 8,9 7,5 5,8 43,2 1

3 1364 Δρέπανο Αχαΐας. 200μ δυτικά από το σημείο 1. Απέναντι από το εργοστάσιο. 8,7 7,5 6,1 42,1 1

7 1368 Αίγιο Αχαΐας. Λιμάνι Αιγίου (μικρή), 500μ ανατολικά από τα λύματα. Απέναντι - 
Βιολογικός καθαρισμός Αίγιο. 7,9 8,1 5,1 41,1 1

8 1369 Αίγιο Αχαΐας. Βιολογικός καθαρισμός Αίγιο. Έξοδος ρέματος – λύματα. 7,6 8,0 5,3 43,2 1

9 1370 Αίγιο Αχαΐας. Βιολογικός καθαρισμός Αίγιο 500μ δυτικά από το ρέμα 7,7 8,1 5,3 44,7 2

10 1371 Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Βιολογικός καθαρισμός Λύματα. 8,1 7,9 4,9 46,3 13

11 1372 Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Βιολογικός καθαρισμός Ξυλοκάστρου. 500μ. δυτικά 
από το σημείο 10. 8,1 8,0 5,0 46,1 11

12 1373 Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Βιολογικός καθαρισμός Ξυλοκάστρου. 500μ 
ανατολικά από το σημείο 10. 8,1 8,0 4,9 46,5 14

13 1374 Κιάτο Κορινθίας. Βιολογικός καθαρισμός Κιάτου. 500μ δυτικά από τα λύματα 
προς το Κιάτο 8,0 8,2 5,0 46,2 2

14 1375 Κιάτο Κορινθίας. Βιολογικός καθαρισμός Κιάτου. Λύματα. 8,1 8,2 6,1 46,7 2

15 1376 Κιάτο Κορινθίας. Βιολογικός καθαρισμός Κιάτου. 500μ ανατολικά από τα 
λύματα προς Κιάτο 8,2 8,2 5,8 46,3 1

Επιτρεπόμενα όρια : Ν/Α 6,5-9,5 >7 N/A 0-1 

Το pH όλων των μετρήσεων είναι μέσα στα όρια, ενώ και εδώ το διαλυμένο οξυγόνο έχει χαμηλότερη τιμή από την επιτρεπόμενη. Και οι τρεις μετρήσεις που αφορούν το Ξυλόκαστρο για τη 
θολότητα παρουσιάζουν μεγάλη υπέρβαση των ορίων (1 NTU).
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στις 13/2/2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Φωσφορικών 
(ΡΟ4-) 
(mg/L)

Νιτρι-
κώνNO3- 
(mg/L)

Οξειδωσιμό-
τητα

(COD)
mg O2 / L

4 1365 Spot-Capo καφετέρια, πλάι στην γέφυρα, Δρέπανο - νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 0,016 0,34 31,7

5 1366 Καφέ Όλυμπος Δρεπάνου - νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 0,019 0,79 4,71

6 1367 Βρύση πλαι στην εκκλησία, Δρέπανο - νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 0,022 1,6 4,54

Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την 630/2007(νερό ανθρώπινης κατανάλωσης) 2 5 10 (πόσιμο) ή
125 (λύματα)

Όσο αφορά το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης όλα τα αποτελάσματα είναι εντός ορίων με εξαίρεση το σημείο της Spot-Capo καφετέριας όπου ξεπερνιέται το όριο των 10 mgr O2 /L για COD .

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης, στις 13/02/ 2019
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ου ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρί-
δια κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι Ps. aeruginosa 

1 1365 Δρέπανο Αχαΐας. Απέναντι από την καφετέρια Spot-Capo, κοντά στην γέφυρα. 0 0 0 0

2 1366 Δρέπανο Αχαΐας. Απέναντι από το Καφέ «Όλυμπος» 0 0 0 0

3 1367 Δρέπανο Αχαΐας. Νερό βρύσης δίπλα στην εκκλησία. 0 0 0 0
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 
(L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. 
Φύλλου 3282. 19/09/ 2017)

0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml

«Ολες οι αναλύσεις που αφορούν νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στην περιοχή, δίνουν μηδενκά αποτελέσματα , όπως ορίζουν τα επιτρεπόμενα όρια. 

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε παράκτια θαλασσινά νερά  
και λύματα Αχαΐας και Κορινθίας στις 13 / 02 / 2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι

1 1362 Δρέπανο Αχαΐας. Εκεί που βγαίνει ο Δρόμος Δρεπάνου - παραλία (απέναντι από απομεινάρια εργοστάσιο) 88 8 3

2 1363 Δρέπανο Αχαΐας. 200μ ανατολικά από το σημείο 1. Απέναντι από το εργοστάσιο. 48 10 3

3 1364 Δρέπανο Αχαΐας. 200μ δυτικά από το σημείο 1 Απέναντι από το εργοστάσιο. 62 0 2

4 1368 Αίγιο Αχαΐας. Λιμάνι Αιγίου (μικρή), 500μ ανατολικά από τα λύματα. Απέναντι - Βιολογικός καθαρισμός Αίγιο. 207 3 0

5 1369 Αίγιο Αχαΐας. Βιολογικός καθαρισμός Αίγιο. Έξοδος ρέματος – λύματα. 240 2 5

6 1370 Αίγιο Αχαΐας. Βιολογικός καθαρισμός Αίγιο 500μ δυτικά από το ρέμα 147 2 3

7 1371 Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Βιολογικός καθαρισμός Λύματα. 330 5 20

8 1372 Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Βιολογικός καθαρισμός Ξυλοκάστρου. 500μ. δυτικά από το σημείο 7. 283 5 12

9 1373 Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Βιολογικός καθαρισμός Ξυλοκάστρου. 500μ ανατολικά από το σημείο 7. 340 0 42

10 1374 Κιάτο Κορινθίας. Βιολογικός καθαρισμός Κιάτου. 500μ δυτικά από τα λύματα προς το Κιάτο 248 17 5

11 1375 Κιάτο Κορινθίας. Βιολογικός καθαρισμός Κιάτου. Λύματα. 217 10 25

12 1376 Κιάτο Κορινθίας. Βιολογικός καθαρισμός Κιάτου. 500μ δυτικά από τα λύματα προς Κιάτο 117 12 18
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986. 250/100ml 50/100ml 100/100 ml 

Σύμφωνα με τα εργαστηριακά απότελέσματα οι 3 από τις 12 μετρήσεις (Κωδ. Εργαστηρίου 1371, 1372 και 1373) υπερβαίνουν το όριο περιεκτικότητας σε κολοβακτηρίδια.

Στερεά απόβλητα στο χώρο του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Δειγματοληψία στην παραλία Δρεπάνου Απαγορεύεται η κολύμβηση
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Είσοδος στο οικόπεδο του εργοστασίου Δειγματοληψία υπολειμμάτων αμιάντου

Ο διάδρομος από την ανατολική πλευρά του κτιρίο

Προβληματική είναι η κατάσταση στο εργοστάσιο αμιάντου στο Δρέπανο 
όπου οι μετρήσεις της ατμόσφαιρας ξεπερνούν τα όρια (ΡΜ2,5 12 μgr/m3αέ-
ρα και ΡΜ10 20 μgr/m3αέρα) καθώς το μέγιστο μετρήθηκε 163 για ΡΜ2,5 
και 275 ΡΜ10. Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν την κατάσταση που επικρατεί 
στην περιοχή του Δρέπανου.

Β. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Η ατμοσφαιρική ρύπανση μετρήθηκε αρχικά στην πόλη της Πάτρας. Τα 

ΡΜ2,5 κυμάνθηκαν από 1 έως 6 και τα PM10 από 3 έως 12. Ανεβασμένες 
περισσότερο ήταν στην περιοχή του Ρίο , όπου στην εθνική οδό βρέθηκαν 
10 και 19 μgr/m3 αέρα.

Στην εθνική οδό στο ύψος του Δρέπανου βρέθηκαν οι τιμές 6 και 10 αντί-
στοιχα , κοντά στις οποίες ήταν οι μετρήσεις στο δημοτικό σχολείο (7 και 9 
αντίστοιχα). Στο παλιό και εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο αμιάντου σημειώ-
θηκαν πολύ υψηλές τιμές που αποδεικνύουν τη φόρτιση της ατμόσφαιρας σε 
αυτή την περιοχή. Στο οικόπεδο και εξωτερικά του κτιρίου μετρήθηκαν 26 και 
41 μgr/m3 αέρα. Στο εσωτερικό του κτιρίου στο κεντρικό τμήμα και βόρεια 
βρέθηκαν 163 και 275, ανατολικά 102 και 115, νότια 32 και 91, κεντρικά 42 
και 82. Εκεί που καταλήγει ο δρόμος στην παραλία και σε κοντινή απόστα-
ση από το εργοστάσιο αμιάντου η ένδειξη του μετρητικού οργάνου ήταν 22 
και 48 μgr/m3 αέρα. Σε απόσταση 200μ. ανατολικά η μέτρηση έδειξε 20 και 
32 , ενώ δυτικά 18 και 30. Κοντά στη γέφυρα της εθνικής οδού σημειώθηκαν 
τιμές 12 και 31 μgr/m3 αέρα που είναι όπως αναμενόταν υψηλές λόγω της 
κίνησης των οχημάτων στην εθνική. 

Στην περιοχή του Αιγίου που βρίσκεται το ρέμα βρέθηκαν 11 και 15 μgr/
m3 αέρα , στα ανατολικά σε απόσταση 500μ. βρέθηκαν 8 και 14, ενώ σε ίδια 
απόσταση δυτικά 9 και 12 μgr/m3 αέρα. 

Στο Ξυλόκαστρο τόσο στον αγωγό με τα λύματα όσο και ανατολικά και 
δυτικά από αυτόν σε 500μ. τα PM2,5 ήταν μικρότερα του 8, ενώ τα ΡΜ10 
άγγιξαν τα 19 μgr/m3 αέρα.

Τέλος στο Κιάτο έγιναν μετρήσεις στο ύψος του αγωγού λυμάτων καθώς 
και ανατολικά και δυτικά αυτού. Τα PM2,5 ήταν μέχρι 3 και τα ΡΜ10 μέχρι 
8 μgr/m3 αέρα.Παρακάτω φαίνονται όλες οι ατμοσφαιρικές μετρήσεις.

ΩΡΑ PM2.5 PM10
ΠΑΤΡΑ
Εκκλησία Αγ. Ανδρέα 12:20 4 7
Κορίνθου & 3 Ναυαρχιδών 12:30 5 8
Πλατεία Βασ. Γεωργίου 12:35 2 3
Κορίνθου & Αγ. Νικολάου 12:50 1-2 3
Κορίνθου & Καρόλου 13:00 6 12
Αγ. Ανδρέα & Καρόλου 13:05 3 7
Εθν. Οδός Ρίο 13:10 10 19

ΔΡΕΠΑΝΟ –ΧΩΡΙΟ
Εθν. Οδός Δρέπανο 13:35 6 10
Δημοτικό σχολείο Δρέπανο 13:40 7 9
Κοιμήσεως Θεοτόκου 9, Δρέπανο 13:45 1 2
ΔΡΕΠΑΝΟ-ΑΜΙΑΝΤΙΤ
Τσάντα 1-έξω στο οικόπεδο του εργοστασίου 14:00 26 41
Τσάντα 2- μέσα στο κτίριο, κεντρικό τμήμα, βόρεια 14:10 163 275
Τσάντα 3- μέσα στο κτίριο, ανατολικά 14:15 102 115
Τσάντα 4- μέσα στο κτίριο, κεντρικό τμήμα, νότια 15:45 32 91
Τσάντα 5- μέσα στο κτίριο, κεντρικό τμήμα, κέντρο 15:50 42 82
Εκεί που βγαίνει ο δρόμος Δρεπάνου- παραλία 15:00 22 48
Όμοια, 200 μ. Ανατολικά 15:05 20 32
Όμοια, 200μ. Δυτικά 15:10 18 30
Spot – Capo , πλάι στη γέφυρα 16:20 12 31
Καφέ Όλυμπος Δρεπάνου 16:25 4 10
Βρύση πλάι στην εκκλησία 16:30 3 6
ΑΙΓΙΟ
Λιμάνι Αιγίου, 500μ. Ανατολικά 17:10 8 14
Ρέμα – Λύματα 17:15 11 15
500μ. Δυτικά από ρέμα 17:25 9 12
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡO
Λύματα Ξυλοκάστρου 19:20 6 10
Όμοιο, 500μ. Δυτικά 19:25 8 10
Όμοιο, 500μ. Ανατολικά 19:35 7 19
ΚΙΑΤΟ
500μ. δυτικά από Κιάτο 20:10 2 6
Κιάτο λύματα 20:20 2 6
500μ. ανατολικά από Κιάτο 20:25 3 8
Ορια: Οδηγία 2008/50/ΕΚ 12 20
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Το επιστημονικό συνεργείο του 
ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε στις 08:00 με 
πρώτο προορισμό το Δήλεσι. 

Ακολούθως βρέθηκαν στην Αυλίδα 
και τρίτη στάση κάνανε στα ναυπη-
γεία που βρίσκονται μεταξύ Αυλίδας 
και Χαλκίδας. Εκεί όμως δεν τους επι-
τράπηκε η είσοδος. 

Στη συνέχεια έφθασαν στη Χαλκί-
δα και περί τις 14:30 στη Νέα Αρτάκη. 
Τέλος βρέθηκαν στην Ερέτρια όπου 
κάνανε μετρήσεις από τις 15:00 έως 
15:30. Πρέπει να αναφερθεί ότι στη 
Χαλκίδα υπάρχει το μικρό νησί Πασάς 
που χρησιμοποιείται για επεξεργασία 
των λυμάτων της περιοχής , στο οποίο 
όμως δεν τους επιτράπηκε η είσοδος.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
στην ευρύτερη περιοχή του δήμου 
Χαλκίδας έχουμε να αναφέρουμε τα 
εξής: στην περιοχή Δήλεσι βρήκαμε 
μεγάλη καχυποψία από το διευθυντή 
του δημοτικού σχολείου. Ο παραλια-
κός δρόμος που ενώνει το Δήλεσι με 
το Βαθύ ήταν στο κακό του το χάλι 
με λακκούβες, λιμνάζοντα νερά και 
χωρίς σήμανση. 

Σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος 
νύχτα εκεί και δεν είναι της περιοχής, 
είναι αδύνατο να βρει τον προσανα-
τολισμό. Στο Βαθύ που άλλοτε είχε 
ζωή και εμπορική κίνηση και η οποία 
χάθηκε με τη διάνοιξη του περιφερει-
ακού , δεν βρίσκαμε άτομα να δώσου-
με εφημερίδες. Στα ναυπηγεία Χαλκί-
δος δεν μας επέτρεψαν να φτάσουμε 
μέχρι τη θάλασσα για δειγματοληψία 
και η κατά τ» άλλα ελεύθερη πρόσβα-
ση στις θάλασσες και τις ακρογιαλιές 
είναι ένα απλό σλόγκαν χωρίς περιε-
χόμενο. Στο δρόμο μας για τα τσιμέντα 
Χαλκίδας βρήκαμε πρόσβαση γεμάτη 
από σκουπίδια και απορρίμματα και 
κάναμε δειγματοληψία. Στην ιχθυό-
σκαλα της Χαλκίδας δεν μας επέτρε-
ψαν να μπούμε και λάβαμε δείγμα-
τα από παράπλευρη πρόσβαση στη 
θάλασσα εκεί που δένουν τα ψαροκά-
ϊκα. Τα καλοκαίρια λειτουργεί μεγάλη 
πλαζ με καφετέριες και πιστεύουμε 
πως οι λουόμενοι έχουν άγνοια ότι 
δίπλα τους λειτουργεί η ιχθυόσκαλα. 
Στο δρόμο για Νέα Αρτάκη συναντή-
σαμε τα ίδια φαινόμενα.

Αρχικά η έρευνα  
αφορούσε νερό  
ανθρώπινης κατανάλωσης.

Στο Δήλεσι έγινε δειγματοληψία 
σε 3 σημεία, σε ένα καφενείο, σε ένα 
φούρνο και σε δημοτικό σχολείο. Το 

διαλυμένο οξυγόνο  βρέθηκε 6,06 
mg/L, η αγωγιμότητα 0,8 mS/cm, και 
η θολότητα μηδέν. Και οι τρεις ιδιό-
τητες που μετρήθηκαν πληρούν τις 
προδιαγραφές.

Στην Αυλίδα ελήφθησαν δείγματα 
νερού από ένα εστιατόριο και ένα καφε-
νείο και το διαλυμένο οξυγόνο ήταν 
6,45 mg/L, η αγωγιμότητα 1,05 mS/
cm, και η θολότητα πάλι μηδέν. Στην 
πόλη της Χαλκίδας έγιναν 5 δειγμα-
τοληψίες σε καφενεία και εστιατόρια. 

Το διαλυμένο  οξυγόνο ήταν 6,1 
mg/L, η αγωγιμότητα 1,08 mS/cm και 
η θολότητα 0,2 NTU. Στη Νέα Αρτά-
κη πάρθηκαν 3 δείγματα και η εργα-
στηριακή ανάλυση έδωσε 5,2 mg/L 
διαλυμένο οξυγόνο, 1,2 mS/cm και 
0,66 NTU θολότητα. 

Στην Ερέτρια έγιναν δειγματολη-
ψίες σε μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο 
και ένα μεζεδοπωλείο. Το διαλυμέ-
νο  οξυγόνο ήταν 5,9 mg/L, η αγω-
γιμότητα 1,23 mS/cm και η θολότη-
τα 0,6 NTU.

Έγινε έρευνα  
και σε νερά κολύμβησης.

Στη Χαλκίδα έλαβαν χώρα εννιά 
δειγματοληψίες και τα αποτελέσμα-
τα είναι: 6,34 mg/L διαλυμένο οξυ-
γόνο, 42,08 mS/cm αγωγιμότητα και 
1,77 NTU θολότητα. Οι αντίστοιχες 
μετρήσεις έγιναν και στην Ερέτρια (3 
σημεία δειγματοληψίας) και τα απο-
τελέσματα έχουν ως εξής: 6,36 mg/L 
διαλυμένο οξυγόνο, 39,6 mS/cm αγω-
γιμότητα και 1,33 NTU θολότητα. Και 
στις δύο πόλεις, το διαλυμένο οξυγόνο 
και η αγωγιμότητα είναι εντός ορίων, 
ενώ από την άλλη πλευρά η θολότη-
τα παίρνει τιμές μεγαλύτερες από το 
όριο (που είναι 1 NTU).

Επίσης έγιναν μετρήσεις 
 της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Μετρήθηκαν κάθε φορά  
τα αιωρούμενα σωματίδια 
ΡΜ2,5 και ΡΜ10.

Στον κόμβο της Βαρυμπόμπης η 
μέτρηση έδωσε 10 και 19 μgr/m3 αέρα 

και στο 25χλμ. της Ε.Ο. Αθήνας-Θεσ-
σαλονίκης έδωσε 13 και 26 αντίστοι-
χα, υψηλές τιμές λόγω της κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων (τα όρια είναι 12 και 20 
μgr/m3 αέρα αντίστοιχα). Στο Δήλεσι 
ο μ.ο. είναι 5 και 9,75 αντίστοιχα, τόσο 
οι μ.ο. όσο και οι ξεχωριστές  μετρή-
σεις είναι μέσα στα όρια που αναφέρα-
με παραπάνω. Στην Αυλίδα έγιναν δύο 
μετρήσεις και τα αποτελέσματα είναι 4,5 
και 9 αντίστοιχα.  Στη Χαλκίδα μετρή-
θηκε η ρύπανση της ατμόσφαιρας σε 
12 σημεία και βρέθηκαν 7,5 και 14,42 
μgr/m3 αέρα αντίστοιχα. Οι υψηλότε-
ρες τιμές σημειώθηκαν στα ναυπηγεία 
Χαλκίδας και στην περιοχή του ΚΤΕΛ 
Εύβοιας. Η ατμοσφαιρική ρύπανση 
στην Νέα Αρτάκη βρέθηκε στα ΡΜ2,5 
ίση με 5,66 και στα ΡΜ10 ίση με 11 
μgr/m3 αέρα. Τέλος, στην Ερέτρια έγι-
ναν 6 δειγματοληψίες και οι μετρήσεις 
έδειξαν 7,5 και 13,5 μgr/m3 αέρα που 
είναι εντός ορίων. Παρακάτω βλέπουμε 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων που 
έγιναν σε αυτή τη διαδρομή..

Βοιωτία και Εύβοια: το δίδυμο  
της παρανομίας στη βιομηχανία

Δειγματοληψία στην περιοχή των Τσιμέντων Χαλκίδας
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων φυσικοχημικών αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης  
ή θαλασσινά παράκτια νερά στην περιοχή Δήλεσι, Αυλίδας, Χαλκίδας και Ερέτριας στις 26/2/2019
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αποτελέσματα

Φωσφορικών 
(ΡΟ4) (mg/L)

Νιτρικών
NO3- (mg/L) Cr(VI) μg/L

ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
1 1409 Καφενείο Mrs.Rose, Δήλεσι 0,05 0,03 5

2 1410 Φούρνος «Θανάση», Δήλεσι 0,04 0,01 5

3 1411 Δημοτικό Σχολείο, Δήλεσι 0,04 0,03 6

4 1412 Εστιατόριο «Μπεγένης Σταύρος», Αυλίδα 0,04 0,03 6

5 1413 Καφενείο «Fresh Café», Αυλίδα 0,06 0,05 6

13 1421 Καφενείο στο ΚΤΕΛ Ευβοίας, Χαλκίδα 0,06 0,06 5

14 1422 Βρύση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Χαλκίδα 0,06 0,02 5

15 1423 Café Aurora, Χαλκίδα 0,05 0,03 5

16 1424 Café Frenzi, Χαλκίδα 0,06 0,03 5

17 1425 Εστιατόριο Momento, Χαλκίδα 0,05 0,06 5

20 1426 Εστιατόριο «Μαντέσκας», Νέα Αρτάκη 0,06 0,03 5

21 1427 Καφενείο «Μανάρι», Νέα Αρτάκη 0,06 0,03 6

22 1428 Εστιατόριο «Οι Φίλοι», Νέα Αρτάκη 0,06 0,04 5

23 1429 Ταβέρνα «Παράδοση», Ερέτρια 0,05 0,04 5

24 1430 Εστιατόριο «Σταματούκου», Ερέτρια 0,05 0,03 5

25 1431 Μεζεδοπωλείο «Η Φλώρα», Ερέτρια 0,06 0,03 5

Επιτρεπόμενα όρια (98/83/ΕΕ) 2 50 -
Επιτρεπόμενα όρια - - -

Φαίνεται καθαρά ότι οι μετρήσεις είναι εντός των επιιτρεπόμενων ορίων.

ΘΑΛΑΣΣINA ΝΕΡΑ
6 1414 500μ βόρεια από τα ναυπηγεία Χαλκίδας 0,20 5,48 8

7 1415 800μ βόρεια από τα ναυπηγεία Χαλκίδας 0,18 6,97 7

8 1416 Εισαγωγή στον κόλπο στο οποίο είναι το λιμάνι στα Τσιμέντα Χαλκίδας 0,17 7,54 5

9 1417 Στο πιο στενό μέρος του κόλπου 0,16 5

10 1418 Λιμάνι στα Τσιμέντα Χαλκίδας 0,20 6,38 8

11 1419 Το σημείο που φεύγει το καράβι για το νησί στο οποίο είναι τα λύματα Χαλκίδας (Νησί Πασάς) 0,15 7,41 7

12 1420 Το πιο κοντινό σημείο της στερεάς στο Νησί Πασάς 0,14 6,60 7

18 1426 Ιχθυόσκαλα Κορίνθου, Κόρινθος 0,40 8,00 6

19 1427 500μ νοτιά από την ιχθυόσκαλα Κορίνθου, Κόρινθος 0,28 5,29 6

26 1432 Λιμάνι, Ερέτρια 0,20 8,70 8

27 1433 200μ νότια από το λιμάνι, Ερέτρια 0,17 8,59 7

28 1434 200μ νότια από το λιμάνι, Ερέτρια 0,17 6,62 7

Επιτρεπόμενα όρια - - -

Δειγματοληψία στην ιχθυόσκαλα Χαλκίδας
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης  
 ή θαλασσινά παράκτια νερά στην περιοχή Δηλεσί, Αυλίδας, Χαλκίδας και Ερέτριας στις 26/2/2019
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Αποτελέσματα

Θερμοκρα-
σία οC

Διαλυμένο 
οξυγόνο mg/L

Αγωγιμότητα
mS/cm

Θολερότητα
NTU

ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
1 1409 Καφενείο Mrs.Rose, Δήλεσι 13,1 6,1 0,8 0

2 1410 Φούρνος «Θανάση», Δήλεσι 14,0 5,8 0,6 0

3 1411 Δημοτικό Σχολείο, Δήλεσι 14,3 6,3 1,0 0

4 1412 Εστιατόριο «Μπεγένης Σταύρος, Αυλίδα 17,3 6,8 1,1 0

5 1413 Καφενείο «Fresh Café», Αυλίδα 18,1 6,1 1,0 0

13 1421 Καφενείο στο ΚΤΕΛ Ευβοίας, Χαλκίδα 17,1 6,2 1,3 0

14 1422 Βρύση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Χαλκίδα 16,9 5,8 1,1 0

15 1423 Café Aurora, Χαλκίδα 16,2 6,2 1,0 1

16 1424 Café Frenzi, Χαλκίδα 16,7 6,1 1,1 0

17 1425 Εστιατόριο Momento, Χαλκίδα 16,5 6,2 0,9 0

20 1428 Εστιατόριο «Μαντέσκας», Νέα Αρτάκη 16,9 5,0 1,3 0

21 1429 Καφενείο «Μανάρι», Νέα Αρτάκη 17,1 5,2 1,1 1

22 1430 Εστιατόριο «Οι Φίλοι», Νέα Αρτάκη 16,9 5,4 1,2 1

23 1431 Ταβέρνα «Παράδοση», Ερέτρια 16,9 5,8 1,1 0

24 1432 Εστιατόριο «Σταματούκου», Ερέτρια 17,5 6,0 1,2 1

25 1433 Μεζεδοπωλείο «Η Φλώρα», Ερέτρια 18,0 5,9 1,4 1

Επιτρεπόμενα όρια: (98/83/EE) - >5 2,5 στις 20οC 1
ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

6 1414 500μ βόρεια από τα ναυπηγεία Χαλκίδας 17,8 6,6 43,9 1

7 1415 800μ βόρεια από τα ναυπηγεία Χαλκίδας 17,9 6,8 43,8 1

8 1416 Εισαγωγή στον κόλπο στο οποίο είναι το λιμάνι στα Τσιμέντα Χαλκίδας 17,7 6,1 43,0 2

9 1417 Στο πιο στενό μέρος του κόλπου 17,9 6,2 43,2 3

10 1418 Λιμάνι στα Τσιμέντα Χαλκίδας 18,0 6,4 43,1 4

11 1419 Το σημείο που φεύγει το καράβι για το νησί στο οποίο είναι τα λύματα Χαλκίδας (Νησί Πασάς) 16,8 6,3 43,8 0

12 1420 Το πιο κοντινό σημείο της στερεάς στο Νησί Πασάς 16,7 6,2 43,1 1

18 1426 Ιχθυόσκαλα Χαλκίδας, Χαλκίδα 16,9 6,3 36,8 3

19 1427 500μ νοτιά από την ιχθυόσκαλα Χαλκίδας, Χαλκίδα 16,7 6,2 38,1 1

26 1436 Λιμάνι, Ερέτρια 18,1 6,3 39,8 2

27 1437 200μ νότια από το λιμάνι, Ερέτρια 18,2 6,4 40,9 1

28 1438 200μ νότια από το λιμάνι, Ερέτρια 18,2 6,4 38,1 1

Επιτρεπόμενα όρια: 76/160/EOK - - - 1

Σημείο μέτρησης PM 2,5
(μg/m3)

PM 10
(μg/m3) Ωρα

1 Κόμβος Βαρυμπόμπης 10 19 0935
2 25χλμ Εθ.Οδος Αθήνας-Θεσσαλονίκης 13 26 0940
3 Βαθύ, κέντρο της πόλης 5 9 1010
4 Πλ.Ανθέση, Δήλεσι 4 9 1030
5 ΚΕΠ, Δήλεσι 6 13 1035
6 Δημοτικό σχολείο, Δήλεσι 5 8 1040
7 Εστιατόριο «Μπεγένης Σταύρος, Αυλίδα 5 9 1130
8 Καφενείο «Fresh Café», Αυλίδα 4 9 1135
9 500μ βόρεια από τα ναυπηγεία Χαλκίδας 12 22 1150

10 500μ βόρεια από τα ναυπηγεία Χαλκίδας 10 19 1155

11 Εισαγωγή στον κόλπο στο οποίο είναι το λιμάνι 
στα Τσιμέντα Χαλκίδας 9 17 1205

12 Στο πιο στενό μέρος του κόλπου 8 18 1210
13 Λιμάνι στα Τσιμέντα Χαλκίδας 6 12 1215

14 Το σημείο που φεύγει το καράβι για το νησί στο 
οποίο είναι τα λύματα Χαλκίδας (Νησί Πασάς) 5 10 1225

15 Το πιο κοντινό σημείο της στερεάς στο Νησί Πασάς 6 11 1230
16 ΚΤΕΛ Ευβοίας, Χαλκίδα 12 21 1245
17 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Χαλκίδα 9 17 1250
18 Πλ. Αγ. Νικόλαου, Χαλκίδα 4 8 1300
19 Ιχθυόσκαλα Χαλκίδας, Χαλκίδα 5 10 1355

20 500μ νοτιά από την ιχθυόσκαλα  
Χαλκίδας, Χαλκίδα 4 8 1400

21 Εστιατόριο «Μαντέσκας», Νέα Αρτάκη 6 12 1425
22 Καφενείο «Μανάρι», Νέα Αρτάκη 6 11 1430
23 Εστιατόριο «Οι Φίλοι», Νέα Αρτάκη 5 10 1435
24 Ταβέρνα «Παράδοση», Ερέτρια 12 19 1500
25 Εστιατόριο «Σταματούκου», Ερέτρια 8 14 1505
26 Μεζεδοπωλείο «Η Φλώρα», Ερέτρια 7 14 1510
27 Λιμάνι, Ερέτρια 7 13 1515
28 200μ νότια από το λιμάνι, Ερέτρια 5 11 1525
29 200μ νότια από το λιμάνι, Ερέτρια 6 10 1530
Όρια: Οδηγία 2008/50/ΕΚ (κατώτερο όρο 
εκτίμησης) 12 20

Πίνακας Μετρήσεων σε αιωρούμενα σωματίδια στην περιοχή Δήλεσι, Αυλίδας, Χαλκίδας και Ερέτριας στις 26/2/2019.
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης  
από Δήλεσι, Αυλίδα, Χαλκίδα, Κόρινθο, Νέα Αρτάκη, Ερέτρια , στις 26 / 02 / 2019.
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ου ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτη-
ρίδια κοπρά-

νων
E. coli Εντερόκοκκοι Ps. 

aeruginosa

1 1409 Δήλεσι . Καφενείο Mrs.Rose . 0 0 0 0

2 1410 Δήλεσι. Φούρνος «Θανάση». 0 0 0 0

3 1411 Δήλεσι . Δημοτικό Σχολείο. 0 0 0 0

4 1412 Αυλίδα. Εστιατόριο «Μπεγένης Σταύρος. 0 0 0 0

5 1413 Αυλίδα. Καφενείο «Fresh Café» 0 0 0 0

6 1421 Κόρινθος. Καφενείο στο ΚΤΕΛ Κορίνθου. 0 0 0 0

7 1422 Κόρινθος. Βρύση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 0 0 0 0

8 1423 Κόρινθος. Café Aurora. 0 0 0 0

9 1424 Κόρινθος. Café Frenzi, 0 0 0 0

10 1425 Κόρινθος. Εστιατόριο Momento. 0 0 0 0

11 1428 Νέα Αρτάκη. Εστιατόριο «Μαντέσκας». 0 0 1 0

12 1429 Νέα Αρτάκη. Καφενείο «Μανάρι». 0 0 1 0

13 1430 Νέα Αρτάκη. Εστιατόριο «Οι Φίλοι». 0 0 2 0

14 1431 Ερέτρια. Ταβέρνα «Παράδοση». 0 0 0 0

15 1432 Ερέτρια. Εστιατόριο «Σταματούκου». 1 0 0 0

16 1433 Ερέτρια. Μεζεδοπωλείο «Η Φλώρα». 0 0 0 0

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 
(L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. 
Φύλλου 3282. 19/09/ 2017)

0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml

Σχεδόν όλες οι μετρήσες νερού ανθρώπινης κατανάλωσης πληρούν τις προδιαγραφές, με εξαίρεση στη Νέα Αρτάκη , σε δύο εστιατόρια και μια καφετέρια , όπου οι εντερόκοκκοι παίρνουν τιμές μη 
μηδενικές, καθώς και 

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό ακτών:  
Δήλεσι, Αυλίδα, Χαλκίδα, Κόρινθο, Νέα Αρτάκη, Ερέτρια , στις 26 / 02 / 2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτηρίδια 
κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι

1 1414 Χαλκίδα. 500μ βόρεια από τα ναυπηγεία Χαλκίδας 56 102 8

2 1415 Χαλκίδα. 800μ βόρεια από τα ναυπηγεία Χαλκίδας 93 0 44

3 1416 Χαλκίδα. Εισαγωγή στον κόλπο στο οποίο είναι το λιμάνι στα Τσιμέντα Χαλκίδας 56 92 8

4 1417 Χαλκίδα. Στο πιο στενό μέρος του κόλπου 50 97 27

5 1418 Χαλκίδα. Λιμάνι στα Τσιμέντα Χαλκίδας 48 0 15

6 1419 Χαλκίδα. Το σημείο που φεύγει το καράβι για το νησί στο οποίο είναι τα λύματα Χαλκίδας (Νησί Πασάς) 15 0 8

7 1420 Χαλκίδα. Το πιο κοντινό σημείο της στερεάς στο Νησί Πασάς 43 0 11

8 1426 Κόρινθος . Ιχθυόσκαλα Κορίνθου. 67 0 9

9 1427 Κόρινθος. 500μ νοτιά από την ιχθυόσκαλα Κορίνθου. 32 0 4

10 1434 Ερέτρια. Λιμάνι. 49 0 4

11 1435 Ερέτρια . 200μ νότια από το λιμάνι. 51 0 43

12 1436 Ερέτρια. 200μ νότια από το λιμάνι. 9 0 48

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986. 250/100ml 50/100ml 100/100ml 

Η μέτρηση που είναι εκτός ορίων είναι στα 500μ. βόρεια από τα ναυπηγεία Χαλκίδας και αφορά τα E.coli
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά του Ρέματος  
και παραρεμάτων του Κρυονερίου,  στις 28 και 29 / 01 / 2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συγκέντρωση

Φωσφορικών 
(ΡΟ4- ) (mg/L)

Νιτρικών
NO3- (mg/L)

Οξειδωσιμότητα
(COD)

mg O2 / L-1

1 1342 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου Αλουμινίου (Βλαστάκης 
Φίλιππος). 0,233 1,231 97

2 1343 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 57. Πλαστικά ALUMINCO. Και  Χρήστος Μυλωνάς Ρέμα 
– οδός Αγίου Αθανασίου 55, και ΒΕΚΑ Χαρτοβιομηχανία. - - -

3 1344 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC) 0,230 0,669 359

4 1345
Άγιος Στέφανος. Παράδρομος Εθνικής Οδού, Γέφυρα διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί στην 
Εταιρεία Calna A.E. (είναι συνέχεια του ρέματος που εδρεύουν οι επιχειρήσεις ASTRON, EKAL, 
TEFACO).  

0,144 0,294 86

5 1346 Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 0,242 0,312 151

6 1347 Άγιος Στέφανος. Απέναντι από το σημείο Ν. 5. (Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. 
Στεφάνου) 0,136 0,339 44

7 1348 Κρυονέρι. Μεγάλη Γέφυρα. (Εθν. οδός κατεύθυνση προς Κρυονέρι αφού περάσουμε την γέφυρα Δεξιά.) 0,129 0,275 104

8 1349 Κρυονέρι. Αριστερά της Μεγάλης γέφυρας και απέναντι του σημείου Ν7 0,147 1,033 140

9 1350 Κρυονέρι. Παράδρομος Κρυονερίου65. ΑΒΥΠ. 35 – 40 μέτρα τη γέφυρα. 0,130 0,290 111

10 1351 Κρυονέρι. 100 μέτρα από τη γέφυρα προς ΑΒΥΠ. 0,045 0,324 92

11 1352 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC). Μικρή στέρνα δίπλα από το 
Ρέμα. 0,217 1,256 75

12 1353 Κρυονέρι. Με κατεύθυνση προς Κρυονέρι μετά την γέφυρα αριστερά.  0,227 0,479 162

13 1354 Κρυονέρι. Στο σημείο περίφραξης εταιρείας SIA  0,044 0,328 106

14 1355 Αγ. Στέφανος. Οδός Οδυσσέας. Δίπλα στη DECA CARPET  0,129 0,422 107

Επιτρεπόμενα όρια: σύμφωνα με την Αριθ. 135/40 2 10 125

Τα αποτελέσματα δείχνουν υπέρβαση στο COD (οξειδωσιμότητα) στη γέφυρα του Αγ. Στεφάνου και στη γέφυρα Κρυονερίου.

Ανεξέλεγκτες βιομηχανίες  
ρίχνουν τα απόβλητά τους  

στους δρόμους του Αγίου Στεφάνου
Το υγρό στοιχείο είναι 

οικείο στο Κρυονέρι, 
καθώς ο Κηφισός δια-

κλαδίζεται σε μικρά και μεγά-
λα ρέματα που δροσίζουν την 
εύφορη γη του οικισμού, ενώ 
το μεγάλο Ρέμα του Κρυονε-

ρίου διαχωρίζει τον οικιστι-
κό ιστό από τη βιομηχανική 
ζώνη της πόλεως.

Έγιναν μετρήσεις σε 10 
σημεία της περιοχής Αγίου 
Στεφάνου και Κρυονερίου 
στις 28/01/2019. Τα κολοβα-

κτηρίδια κοπράνων ήταν κατά 
μ.ο 223,5 cfu/100ml , τιμή 
πάνω από το όριο που είναι 
200cfu/100 ml.  Τα E.coliμε-
τρήθηκαν 74,5 cfu/100ml 
που είναι πάνω από το όριο 
των 50/100ml. Οι εντερό-

κοκκοι ήταν και αυτοί πάνω 
από το όριο (100/100ml) με 
τιμή 145,4 cfu/100ml. Στις 
29/01/2019 λήφθηκαν δείγ-
ματα από 4 σημεία των επι-
φανειακών νερών στο ρέμα 
Κρυονερίου. Οι μικροβιο-

λογικές αναλύσεις έδωσαν 
151,25 cfu/100ml αποδεκτή 
τιμή σε κολοβακτηρίδια, 24,75 
cfu/100ml σε E.coli και 49,75 
cfu/100ml σε εντερόκοκκους 
τιμές εντός των ορίων.

Ρέμα αποβλήτων Λιμνάζοντα απόβλητα
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά του Ρέματος 
 και παραρεμάτων του Κρυονερίου, στις 29 / 01 / 2019.
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Στοιχεία

Θερμο-
κρασία

οC
pH

Διαλυμέ-
νο οξυ-

γόνο
mg/L

Αγωγιμό-
τητα

mS/cm-1

Θολερο-
τητα
NTU

1 1342 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου Αλουμινίου (Βλαστάκης 
Φίλιππος). 14,3 7,6 4,3 1,4 12

2 1343 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 57. Πλαστικά ALUMINCO. Και  Χρήστος 
Μυλωνάς Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 55, και ΒΕΚΑ Χαρτοβιομηχανία. 13,1 8,3 5,0 1,5 2

3 1344 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC) 13,1 8,4 5,8 1,5 10

4 1345
Άγιος Στέφανος. Παράδρομος Εθνικής Οδού, Γέφυρα διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί 
στην Εταιρεία Calna A.E. (είναι συνέχεια του ρέματος που εδρεύουν οι επιχειρήσεις ASTRON, 
EKAL, TEFACO.  

12,9 8,3 5,0 1,8 1

5 1346 Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 13,2 8,0 5,6 2,1 9

6 1347 Άγιος Στέφανος. Απέναντι από το σημείο Ν. 5. (Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. 
Στεφάνου) 13,3 8,1 5,5 2,0 9

7 1348 Κρυονέρι. Μεγάλη Γέφυρα. (Εθν. οδός κατεύθυνση προς Κρυονέρι αφού περάσουμε την 
γέφυρα Δεξιά.) 12,3 83 5,4 1,7 14

8 1349 Κρυονέρι. Αριστερά της Μεγάλης γέφυρας και απέναντι του σημείου Ν7 12,8 8,4 5,8 1,2 3

9 1350 Κρυονέρι. Παράδρομος Κρυονερίου65. ΑΒΥΠ. 35 – 40 μέτρα τη γέφυρα. 
12,0 8,5 5,9 2,0 6

10 1351 Κρυονέρι. 100 μέτρα από τη γέφυρα προς ΑΒΥΠ. 

11 1352 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC). Μικρή στέρνα δίπλα από 
το Ρέμα. 13,3 8,1 5,9 2,1 7

12 1353 Κρυονέρι. Με κατεύθυνση προς Κρυονέρι μετά την γέφυρα αριστερά.  14,3 7,8 6,2 1,7 3

13 1354 Κρυονέρι. Στο σημείο περίφραξης εταιρείας SIA  13,4 8,0 5,9 2,0 2

14 1355 Αγ. Στέφανος. Οδός Οδυσσέας. Δίπλα στη DECA CARPET  13,1 8,0 5,1 2,7 2

Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Αριθ 135/40 ή ΦΕΚ 3282/2017 6,5-9,5 >5 <5 στους 
20oC <1

Το μετρούμενο pH είναι εντός ορίων , το ίδιο ισχύει και για το διαλυμένο οξυγόνο με εξαίρεση την πρώτη μέτρηση. Η θολότητα είναι πάνω από τα όρια με εξαίρεση τη μέτρηση στον Άγιο Στέφανο. 
-Παράδρομος Εθνικής Οδού

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερό  
του Ρέματος και παραρεμάτων του Κρυονερίου,  στις 28 / 01 / 2019
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτη-
ρίδια κοπρά-

νων
E. coli Εντερόκοκκοι

1 1342 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου. Κατασκευές Σιδήρου Αλουμινίου (Βλαστάκης Φίλιππος). 165 80 50

2 1343 Άγιος Στέφανος. Ρέμα – οδός Αγίου Αθανασίου 57. Πλαστικά ALUMINCO. Και  Χρήστος Μυλωνάς Ρέμα – 
οδός Αγίου Αθανασίου 55, και ΒΕΚΑ Χαρτοβιομηχανία. 163 163 107

3 1344 Άγιος Στέφανος. Μικρή Γέφυρα. Οδός Αγίου Αθανασίου (πριν την BIC) 243 116 244

4 1345 Άγιος Στέφανος. Παράδρομος Εθνικής Οδού, Γέφυρα διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί στην 
Εταιρεία Calna A.E. (είναι συνέχεια του ρέματος που εδρεύουν οι επιχειρήσεις ASTRON, EKAL, TEFACO.  357 113 258

5 1346 Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 167 70 182

6 1347 Άγιος Στέφανος. Απέναντι από το σημείο Ν. 5. (Άγιος Στέφανος. Μικρή γέφυρα δεξιά προς Αγ. Στεφάνου) 190 58 133

7 1348 Κρυονέρι. Μεγάλη Γέφυρα. (Εθν. οδός κατεύθυνση προς Κρυονέρι αφού περάσουμε την γέφυρα Δεξιά.) 136 52 162

8 1349 Κρυονέρι. Αριστερά της Μεγάλης γέφυρας και απέναντι του σημείου Ν7 425 17 98

9 1350 Κρυονέρι. Παράδρομος Κρυονερίου65. ΑΒΥΠ. 35 – 40 μέτρα τη γέφυρα. 157 43 90

10 1351 Κρυονέρι. 100 μέτρα από τη γέφυρα προς ΑΒΥΠ. 232 33 130

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με ΚΥΑ 96400/1985 (ΦΕΚ 573/24-09-1985) και 
ΚΥΑ 5673/400/05-03-1997 (ΦΕΚ 192 Β/ 14-03-1997), Οδηγία 76/170/ΕΟΚ, 2006/7/ΕΚ 200/ 100 ml 50/100 ml 100/100 ml

Τα κολοβακτηρίδια ξεπερνούν τα όρια σε 4 μετρήσεις. Το ίδιο ισχύει για το E.coli σε 7 μετρήσεις από τις 10. Οι εντερόκοκκοι εμφανίζονται με τιμές μεγαλύτερες από το όριο σε 7 από τις 10 
μετρήσεις.
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Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε 
κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και του 
Πειραιά πραγματοποίησε επιστημονικό 

συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στις 04/03/2019 ημέρα Δευ-
τέρα στην Αθήνα και στις 05/03/2019 ημέρα Τρίτη 
στον Πειραιά.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συγκεκρι-
μένη σημεία (οδούς) και στις δύο πόλεις. Στην Αθή-
να από τις 11:15 π.μ. έως τις 15:30 και στον Πειραιά 

από τις 13:15  έως 16:10.
Τα σημεία μέτρησης παρουσιάζονται παρακάτω, 

μαζί με τις μετρήσεις. 
Οι ρύποι που μετρήθηκαν ήταν αιωρούμενα σωμα-

τίδια ΡΜ10 (διαμέτρου 10μ)  και ΡΜ2,5 (διαμέτρου 
2,5μ). Επίσης μετρήθηκε η φορμαλδεΰδη και οι συνο-
λικά πτητικοί υδρογονάνθρακες (VOC). Όλοι οι προ-
αναφερόμενοι ρύποι είναι καρκινογόνοι και επικίν-
δυνοι για τη Δημόσια Υγεία.

Επικίνδυνο το νέφος  
στην Αθήνα και στον Πειραιά
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Πίνακας Αποτελεσμάτων Αναλύσεων Αέρα αιωρούμενα σωματίδια, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)  
και φορμαλδεΰδη (Φορμ) στην Αθήνα στις 4/3/2019

Σημείο μέτρησης PM 2,5
μg/m3

PM 10
μg/m3

VOC
μg/m3

Φορμ
μg/m3 Ώρα

1 Κηφισίας και Ευστρατίου 8 18 0,48 0,00 1115

2 Κηφισίας και Πανόρμου 9 16 0,81 0,00 1115

3 Κηφισίας ‘President hotel’ 10 21 0,96 0,00 1120

4 Μεταξύ 3 και 5 10 20 0,94 0,00 1120

5 Κόμβος Αμπελόκηπων 10 19 0,81 0,01 1120

6 Βασ. Σοφίας – Πύργος Αθηνών 9 12 0,63 0,00 1120

7 Βασ. Σοφίας – Leroy Merlin 9 19 0,44 0,00 1125

8 Βασ. Σοφίας – Μεταξύ 7 και 9 10 21 0,51 0,00 1125

9 Βασ. Σοφίας – Αμερικάνικη Πρεσβία 9 13 0,60 0,00 1135

10 Βασ. Σοφίας – Μέγαρο Μουσικής 9 14 0,63 0,00 1135

11 Βασ. Σοφίας – 1/4 μεταξύ σημείων10 και 14 9 13 0,58 0,01 1135

12 Βασ. Σοφίας 1/2 μεταξύ σημείων 10 και 14 10 14 0,60 0,01 1140

13 Βασ. Σοφίας 3/4 μεταξύ σημείων 10 και 14 9 19 0,60 0,01 1140

14 Βασ. Σοφίας – Hilton 9 20 0,79 0,01 1140

15 Βασ. Σοφίας - Ευαγγελισμός 8 16 0,85 0,01 1140

16 Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης 10 20 0,80 0,01 1150

17 Βασ. Σοφίας – Έξοδο από Κολονάκι 12 22 0,58 0,01 1150

18 Βασ. Σοφίας στροφή Σόλωνος  11 21 0,68 0,00 1150

19 Σόλωνος  και Κανάρη 13 25 0,31 0,00 1155

20 Σόλωνος  και Λυκαβηττού 13 26 0,50 0,01 1155

21 Σόλωνος  Νομική Σχολή 12 24 0,48 0,01 1200

22 Σόλωνος  στο Πανεπιστήμιο 10 20 0,68 0,02 1200
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23 Σόλωνος  και Ιπποκράτους 9 19 0,72 0,03 1200

24 Σόλωνος  και Χαρ. Τρικούπη 9 18 0,82 0,01 1200

25 Σόλωνος  και Θεμιστοκλέους 10 20 0,58 0,01 1205

26 Πλ. Κάνιγγος (Στην Ακαδημίας) 14 30 0,49 0,00 1205

27 Πλ. Κάνιγγος (στο μικρό πάρκο) 8 16 0,08 0,00 1205

28 Ακαδημίας και Θεμιστοκλέους 16 30 0,73 0,01 1215

29 Ακαδημίας και Χαρ. Τρικούπη 13 28 0,70 0,01 1215

30 Ακαδημίας και Ιπποκράτους 11 22 0,71 0,02 1215

31 Ακαδημίας και Πανεπιστήμιο 12 25 0,64 0,03 1220

32 Ακαδημίας και Λυκαβηττού 14 27 0,58 0,03 1220

33 Ακαδημίας και Βουκουρεστίου 13 26 0,49 0,03 1220

34 Ακαδημίας και Κανάρη 14 28 0,51 0,03 1220

35 Ακαδημίας και Βασ. Σόφιας 13 27 0,80 0,03 1225

36 Σύνταγμα – Grande Bretagne 14 25 0,76 0,04 1225

37 Σύνταγμα και Ερμού 15 25 0,69 0,05 1225

38 Σύνταγμα και Βασ. Αμαλίας 18 36 0,81 0,06 1230

39 Πανεπιστήμιου και Βουκουρεστίου 13 24 0,89 0,06 1230

40 Πανεπιστήμιου και Αμερικής 12 25 0,69 0,06 1235

41 Πανεπιστήμιου και Ακαδημία 13 26 0,58 0,06 1230

42 Πανεπιστήμιου και Εθ. Βιβλιοθήκη 13 23 0,38 0,06 1235

43 Πανεπιστήμιου και Ιπποκράτους 11 22 0,29 0,06 1235

44 Πανεπιστήμιου και Χαρ. Τρικούπη 12 21 0,43 0,05 1235

45 Σταδίου 200μ μετά την Πλ. Ομόνοιας 12 26 0,59 0,05 1235

46 Σταδίου και Χαρ. Τρικούπη 11 22 0,80 0,05 1240

47 Σταδίου στην Πλ. Κλαυθμόνος 13 25 0,54 0,06 1240

48 Πλ. Κλαυθμόνος μέσα στο πάρκο 11 22 0,18 0,04 1245

49 Σταδίου μεταξύ 47 και 50 10 20 0,86 0,00 1245

50 Σταδίου και Αμερικής 9 18 0,41 0,01 1250

51 Σταδίου και Βουκουρεστίου 10 19 0,50 0,01 1250

52 Πανεπιστήμιου 100μ μετά την Χαρ. Τρικούπη 9 19 0,68 0,04 1300

53 Πανεπιστήμιου και Rex 11 21 0,38 0,04 1305

54 Πανεπιστήμιου 300μ μετά την  Χαρ. Τρικούπη 10 20 0,39 0,06 1305

55 Πανεπιστήμιου 300μ μετά την Χαρ. Τρικούπη 9 18 0,88 0,09 1305

56 Πλ. Ομονοίας 9 19 0,29 0,09 1310

57 Γ. Σεπτεμβρίου, Πλ. Λαυρίου 11 21 0,65 0,09 1315

58 Αχαρνών και Αβέρωφ 11 20 0,59 0,09 1320

59 Αχαρνών μεταξύ 58 και 60 10 18 0,60 0,08 1320

60 Αχαρνών και Ιουλιανού 8 18 0,65 0,06 1325

61 Αχαρνών και Αγ. Παντελεήμονος 8 19 0,78 0,10 1325

62 Αχαρνών και Ιθάκης 8 17 0,88 0,06 1325

63 Αχαρνών 100μ μετά το 62 10 21 0,34 0,05 1330

64 Αχαρνών και Θήβας 10 19 0,11 0,03 1330

65 Αχαρνών και Τύχης 11 18 0,20 0,05 1330

66 Αχαρνών και Σίφνου 10 16 0,33 0,03 1335

67 Αχαρνών Κάτω Πατήσια (Μετρό) 9 20 0,30 0,06 1340

68 Αχαρνών και Νιρβάνα 10 18 0,11 0,04 1340

69 Αχαρνών, Εθνική Τράπεζα 10 17 0,19 0,04 1340

70 Αχαρνών, Εκκλησία 9 16 0,20 0,05 1340

71 Αχαρνών, Βενζινάδικο BP 9 16 0,47 0,09 1340

72 Αχαρνών, Cosmote 9 14 0,09 0,02 1340

73 Αχαρνών και Χαλκίδας 8 13 0,09 0,01 1345

74 Άνω Πατήσια ΗΣΑΠ 11 21 0,42 0,04 1350

75 Πατησίων αφετηρία τρόλεϊ 11 11 19 0,68 0,05 1350

76 Πατησίων 100μ μετά το 75 9 16 0,32 0,02 1350

77 Πατησίων, πάρκο 10 21 0,18 0,02 1350
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78 Πατησίων και Γαλατσίου 9 20 0,20 0,01 1350

79 Πατησίων και Στεφάνου Βυζαντίου (οδός) 10 20 0,69 0,03 1355

80 Πατησίων και Στεφάνου Βυζαντίου (πεζοδρόμιο) 10 19 0,17 0,01 1400

81 Πατησίων, Εκκλησία 11 21 0,69 0,02 1400

82 Πατησίων και Ιακωβάτων 9 22 0,35 0,01 1400

83 Πατησίων, Πλ. Κολιάτσου 10 21 0,41 0,01 1400

84 Πατησίων και Ανάφης 9 18 0,52 0,01 1405

85 Πατησίων και Κύπρου 10 16 0,31 0,01 1405

86 Πατησίων, Πλ. Αμερικής 9 19 0,20 0,02 1405

87 Πατησίων και Θήβας 10 21 0,16 0,01 1405

88 Πατησίων και Αγ. Μελετίου 11 22 0,61 0,01 1410

89 Πατησίων και Ιθάκης 10 19 0,69 0,02 1410

90 Πατησίων και Ευελπίδων 9 18 0,48 0,01 1410

91 Πατησίων, Πύργος ΟΤΕ 9 17 0,30 0,00 1410

92 Πατησίων και Χευδέν 10 24 0,28 0,00 1415

93 Πλ. Αιγύπτου 8 16 0,20 0,00 1415

94 Αλεξάνδρας και Ρεθύμνου 9 18 0,18 0,00 1420

95 Αλεξάνδρας μεταξύ 94 και 96 9 18 0,56 0,01 1420

96 Αλεξάνδρας και Θεμέλη 11 22 0,21 0,00 1420

97 Αλεξάνδρας και πάρκο 10 20 0,18 0,00 1420

98 Αλεξάνδρας και Χαρ. Τρικούπη 11 20 0,10 0,00 1420

100 Αλεξάνδρας και Ιπποκράτους 11 21 0,11 0,01 1425

100 Ιπποκράτους 209 10 20 0,12 0,00 1425

101 Ιπποκράτους 203 10 19 0,21 0,01 1425

102 Ιπποκράτους 191 13 26 0,03 0,00 1425

103 Ιπποκράτους 177 9 21 0,03 0,00 1425

104 Ιπποκράτους 161 9 18 0,05 0,00 1425

105 Ιπποκράτους 145 11 21 0,05 0,00 1430

106 Ιπποκράτους 117 10 19 0,03 0,00 1430

107 Ιπποκράτους 101 9 19 0,05 0,00 1430

108 Ιπποκράτους 97 11 21 0,05 0,00 1430

109 Ιπποκράτους 85 8 18 0,03 0,00 1430

110 Ιπποκράτους 75 7 14 0,03 0,01 1430

111 Ιπποκράτους 65 (σταθμευμένο) 11 15 0,21 0,01 1430

112 Ιπποκράτους 57 (σταθμευμένο) 10 19 0,37 0,02 1430

113 Ιπποκράτους 47 (σταθμευμένο) 9 17 0,21 0,01 1435

114 Ιπποκράτους 19 11 19 0,10 0,01 1435

115 Αλεξάνδρας και Ασκληπιού 10 21 0,26 0,00 1440

116 Αλεξάνδρας 128 (πεζοδρόμιο, κοντά στο χτίριο, λίγη κίνηση) 13 24 0,05 0,00 1445

117 Αλεξάνδρας 128 (πεζοδρόμιο, κοντά στο χτίριο, πολύ κίνηση) 12 23 0,10 0,00 1445

118 Αλεξάνδρας 128 (πεζοδρόμιο, κοντά στην οδό, λίγη κίνηση) 12 24 0,03 0,00 1450

119 Αλεξάνδρας 128 (πεζοδρόμιο, κοντά στην οδό, πολύ κίνηση) 13 23 0,38 0,01 1450

120 Αλεξάνδρας 128 (πεζοδρόμιο, κέντρο της οδού, λίγη κίνηση) 11 24 0,07 0,01 1500

121 Αλεξάνδρας 128 (πεζοδρόμιο, κέντρο της οδού, πολύ κίνηση) 12 23 0,30 0,01 1500

122 Αλεξάνδρας μεταξύ 121 και 123 13 22 0,57 0,01 1505

123 Αλεξάνδρας Ελληνική Αστυνομία 13 24 0,31 0,04 1505

124 Αλεξάνδρας και Πανόρμου 13 23 0,48 0,02 1505

125 Αλεξάνδρας μεταξύ 124 και 126 13 22 0,57 0,01 1505

126 Αλεξάνδρας κόμβος  Αμπελοκήπων (Αρχή Μεσόγειων) 12 21 0,68 0,02 1505

127 Πανόρμου – Εκκλησία 8 15 0,28 0,00 1525

128 Πανόρμου 24 9 16 0,21 0,00 1530

129 Πανόρμου 42 13 22 0,18 0,00 1525

130 Πανόρμου 58 12 21 0,10 0,00 1530

131 Μέτρο Πανόρμου 10 21 0,10 0,00 1530

Όρια: Οδηγία 2008/50/ΕΚ (Κατώτερο όριο εκτίμησης) 12 20



50 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ #106 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Πίνακας Αποτελεσμάτων Αναλύσεων Αέρα αιωρούμενα σωματίδια, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)  και φορμαλδεΰδη (Φορμ) στον Πειραιά στις 5/3/2019
Σημείο μέτρησης PM 2,5 μg/m3 PM 10 μg/m3 VOC μg/m3 Φορμ μg/m3 Ώρα

1 Βασ. Όλγας, Ζάππειο 9 16 0,16 0,00 1315
2 Στήλες Ολυμπίου Διός 8 15 0,14 0,02 1315
3 Αρχές Λεωφ. Συγγρού 10 17 0,08 0,02 1315
4 ΦΙΞ, Συγγρού 9 18 0,07 0,01 1320
5 Πειραιώς και Χαμοστέρνας 8 22 0,67 0,01 1320

Λιμάνι Πειραιώς και σταθμός ΗΣΑΠ Πειραιώς
6 ΗΣΑΠ Πειραιώς – Στην οδό έξω από τον σταθμό 6 10 0,68 0,02 1330
7 100μ δυτικά από ΗΣΑΠ Πειραιώς – στο κέντρο της οδού 7 12 0,75 0,02 1330
8 ΗΣΑΠ Πειραιώς στο πεζοδρόμιο από την μεριά της θάλασσας 10 32 0,65 0,09 1330
9 Σταθμός Προαστιακού  στο πεζοδρόμιο από την μεριά της θάλασσας 10 24 0,41 0,05 1330

10 Σταθμός Προαστιακού  στο κέντρο της οδού 11 26 0,38 0,06 1335
11 Ακτή Κονδύλη στο πεζοδρόμιο απέναντι της θάλασσας, με την Αιτωλικού 6 13 0,18 0,00 1335
12 Ακτή Κονδύλη μεταξύ 11 και 13 4 8 0,13 0,00 1335
13 Ακτή Κονδύλη στο πεζοδρόμιο απέναντι της θάλασσας, με την Αιγάλεω 5 10 0,12 0,02 1335
14 Ακτή Κονδύλη στο πεζοδρόμιο απέναντι της θάλασσας,  μαγαζί ΑΒ 5 11 0,13 0,04 1340
15 Ακτή Κονδύλη στο πεζοδρόμιο απέναντι της θάλασσας, με την Δερβενακίων 6 14 0,26 0,06 1340
16 Ακτή Κονδύλη στο πεζοδρόμιο απέναντι της θάλασσας, με την Θερμοπυλών 4 8 0,12 0,03 1340
17 Ακτή Κονδύλη στο πεζοδρόμιο απέναντι της θάλασσας, στην στροφή της οδού 5 10 0,18 0,02 1340
18 Ακτή Κονδύλη στο πεζοδρόμιο απέναντι της θάλασσας, παλαιός σταθμός ΟΣΕ 4 8 0,10 0,03 1345
19 Ακτή Κονδύλης, στο κέντρο της οδού, παλαιός σταθμός ΟΣΕ 5 10 0,18 0,04 1345
20 Ακτή Κονδύλης, στο κέντρο της οδού, στην στροφή της οδού 5 13 0,19 0,02 1345
21 Ακτή Κονδύλης, στο κέντρο της οδού, και Θερμοπύλων 6 9 0,21 0,04 1345
22 Ακτή Κονδύλης, στο κέντρο της οδού, και Δερβενακίων 4 10 0,30 0,03 1350
23 Ακτή Κονδύλης, στο κέντρο της οδού, μαγαζί ΑΒ 5 12 0,16 0,04 1350
24 Ακτή Κονδύλης, στο κέντρο της οδού, και Αιγάλεω 6 11 0,18 0,03 1350
25 Μεταξύ 24 και 26 6 9 0,16 0,02 1350
26 Ακτή Κονδύλης, στο κέντρο της οδού, και Αιτωλικού 7 12 0,20 0,03 1355
27 Μεταξύ 26 και 28 5 9 0,10 0,03 1355
28 Σταθμός Προαστιακού, έξω 6 13 0,07 0,05 1355
29 Έξω από σταθμό ΗΣΑΠ 10 20 0,21 0,03 1400
30 100μ νότια από το 29 8 15 0,06 0,04 1400
31 Μέσα στον σταθμό ΗΣΑΠ 7 14 0,07 0,02 1400
32 Είσοδος στον σταθμό ΗΣΑΠ 8 14 0,10 0,01 1400
33 100μ νότια του σταθμού ΗΣΑΠ, πεζοδρόμιο απέναντι της θάλασσας 9 18 0,07 0,01 1405
34 200μ νότια του σταθμού ΗΣΑΠ, πεζοδρόμιο απέναντι της θάλασσας 8 16 0,28 0,01 1405
35 300μ νότια του σταθμού ΗΣΑΠ, πεζοδρόμιο απέναντι της θάλασσας 8 13 0,31 0,01 1405
36 300μ νότια του σταθμού ΗΣΑΠ, κέντρο της οδού 9 14 0,38 0,01 1410
37 200μ νότια του σταθμού ΗΣΑΠ, κέντρο της οδού 10 17 0,41 0,01 1410
38 100μ νότια του σταθμού ΗΣΑΠ, κέντρο της οδού 9 19 0,09 0,01 1410
39 Λιμάνι Πειραιώς απέναντι του ΗΣΑΠ 7 14 0,07 0,01 1415
40 100μ νότια του 39 6 12 0,08 0,00 1415
41 100μ νότια του 40 7 13 0,07 0,00 1415
42 Γραφεία Hellenic Seaways, στο λιμάνι, 300μ νότια του ΗΣΑΠ 6 12 0,06 0,03 1420
43 400μ νότια του ΗΣΑΠ, πεζοδρόμιο 4 8 0,31 0,03 1420
44 400μ νότια του ΗΣΑΠ, κέντρο οδού 4 10 0,71 0,02 1420
45 500μ νότια του ΗΣΑΠ, πεζοδρόμιο 5 9 0,62 0,03 1425
46 500μ νότια του ΗΣΑΠ, κέντρο οδού 7 11 0,76 0,03 1425
47 600μ νότια του ΗΣΑΠ, πεζοδρόμιο 5 10 0,41 0,05 1425
48 600μ νότια του ΗΣΑΠ, κέντρο οδού 8 13 0,48 0,01 1430
49 700μ νότια του ΗΣΑΠ, πεζοδρόμιο 6 11 0,38 0,01 1430
50 700μ νότια του ΗΣΑΠ, κέντρο οδού 8 17 0,41 0,02 1430
51 800μ νότια του ΗΣΑΠ, πεζοδρόμιο 6 14 0,28 0,03 1430
52 800μ νότια του ΗΣΑΠ, κέντρο οδού 6 14 0,80 0,05 1435
53 900μ νότια του ΗΣΑΠ, πεζοδρόμιο 6 13 0,25 0,04 1435
54 900μ νότια του ΗΣΑΠ, κέντρο οδού 6 13 0,71 0,02 1440
55 1000μ νότια του ΗΣΑΠ, στο ΟΛΠ, πεζοδρόμιο 5 12 0,17 0,01 1440
56 1000μ νότια του ΗΣΑΠ, στο ΟΛΠ, κέντρο οδού 5 12 0,51 0,01 1440
57 100μ νότια του ΟΛΠ πεζοδρόμιο 6 13 0,31 0,04 1445
58 100μ νότια του ΟΛΠ, κέντρο οδού 6 14 0,61 0,04 1445
59 Τελωνείο Πειραιώς , πεζοδρόμιο 6 12 0,25 0,04 1445
60 Τελωνείο Πειραιώς , κέντρο οδού 6 12 0,81 0,03 1450
61 Εκκλησία Αγ. Νικολάου 7 13 0,22 0,02 1450
62 Πίσω από την εκκλησία Αγ. Νικολάου 6 12 0,18 0,01 1450
63 Εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, κέντρο οδού 6 9 0,27 0,01 1450
64 Εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, πεζοδρόμιο 6 8 0,18 0,01 1450
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65 100μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, κέντρο οδού 5 9 0,38 0,01 1455
66 100μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, πεζοδρόμιο 4 7 0,17 0,01 1455
67 200μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, κέντρο οδού 6 10 0,41 0,00 1455
68 200μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, πεζοδρόμιο 5 10 0,20 0,00 1455
69 300μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, κέντρο οδού 6 11 0,38 0,00 1500
70 300μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, πεζοδρόμιο 5 9 0,18 0,00 1500
71 400μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, κέντρο οδού 7 14 0,40 0,00 1500
72 400μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, πεζοδρόμιο 4 9 0,17 0,00 1500
73 500μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, κέντρο οδού 6 10 0,42 0,00 1505
74 500μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, πεζοδρόμιο 4 8 0,18 0,00 1505
75 600μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, κέντρο οδού 7 13 0,38 0,00 1505
76 600μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, πεζοδρόμιο 4 7 0,15 0,00 1505
77 700μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, κέντρο οδού 5 8 0,31 0,00 1510
78 700μ νότια από το εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ, πεζοδρόμιο 5 8 0,14 0,00 1510
Οι μετρήσεις 79-118 είναι όλα στην οδό (Ακτή Μουτσόπουλου) η οποία είναι στην ακτή στο Πασαλιμάνι, και ονομάζονται με τους δρόμους ή επιχειρήσεις είναι κοντά στο σημείο μέτρησης. Η 

φράση ‘πεζοδρόμιο, θαλάσσης’ σημαίνει το πεζοδρόμιο από την μεριά της οδού που είναι η θάλασσα, ‘πεζοδρόμιο, θαλάσσης’ σημαίνει το άλλο πεζοδρόμιο.
79 Affidea (μαγαζί) – πεζοδρόμιο, θαλάσσης 5 10 0,10 0,00 1515
80 Affidea (μαγαζί) – πεζοδρόμιο, στερεάς 8 13 0,13 0,00 1515
81 Affidea (μαγαζί) – κέντρο οδού 9 19 0,17 0,01 1515
82 Red Bar – πεζοδρόμιο, θαλάσσης 9 17 0,08 0,00 1515
83 Red Bar – πεζοδρόμιο, στερεάς 9 18 0,09 0,00 1515
84 Red Bar – κέντρο οδού 13 21 0,12 0,01 1515
85 Αττικό αρτοπωλείο – πεζοδρόμιο, θαλάσσης 9 16 0,16 0,01 1520
86 Αττικό αρτοπωλείο – πεζοδρόμιο, στερεάς 9 16 0,16 0,01 1520
87 Αττικό αρτοπωλείο – κέντρο οδού 10 17 0,17 0,01 1520
88 Σκλαβενίτης – πεζοδρόμιο, θαλάσσης 6 10 0,10 0,00 1520
89 Σκλαβενίτης – πεζοδρόμιο, στερεάς 7 10 0,13 0,01 1520
90 Σκλαβενίτης – κέντρο οδού 8 12 0,18 0,01 1520
91 Tecrep Marine (γραφεία) – πεζοδρόμιο, θαλάσσης 7 13 0,06 0,01 1525
92 Tecrep Marine (γραφεία) – πεζοδρόμιο, στερεάς 7 14 0,07 0,02 1525
93 Tecrep Marine (γραφεία) – κέντρο οδού 8 16 0,10 0,01 1525
94 Route Souvlaki 24 – πεζοδρόμιο, θαλάσσης 8 16 0,03 0,02 1525
95 Route Souvlaki 24 – πεζοδρόμιο, στερεάς 8 17 0,05 0,00 1525
96 Route Souvlaki 24 – κέντρο οδού 8 17 0,10 0,00 1525
97 Aegean Βενζινάδικο  – πεζοδρόμιο, θαλάσσης 5 10 0,02 0,00 1530
98 Aegean Βενζινάδικο  – πεζοδρόμιο, στερεάς 5 11 0,05 0,00 1530
99 Aegean Βενζινάδικο – κέντρο οδού 6 11 0,07 0,00 1530

100 Εστιατόριο KFC– πεζοδρόμιο, θαλάσσης 5 9 0,03 0,00 1530
101 Εστιατόριο KFC– πεζοδρόμιο, στερεάς 6 10 0,03 0,00 1530
102 Εστιατόριο KFC – κέντρο οδού 6 10 0,05 0,00 1530
103 Πλατεία Κανάρη– πεζοδρόμιο, θαλάσσης 5 9 0,04 0,00 1530
104 Πλατεία Κανάρη– πεζοδρόμιο, στερεάς 4 8 0,05 0,00 1535
105 Πλατεία Κανάρη– κέντρο οδού 5 10 0,08 0,00 1535
106 Ανατολική άκρη Πλατεία Κανάρης, πεζοδρόμιο, στερεάς 4 9 0,06 0,00 1535
107 Διασταύρωση με οδό Ζέας– πεζοδρόμιο, θαλάσσης 3 7 0,02 0,00 1535
108 Διασταύρωση με οδό Ζέας– πεζοδρόμιο, στερεάς 4 8 0,04 0,00 1540
109 Διασταύρωση με οδό Ζέας– κέντρο οδού 4 8 0,10 0,00 1540
110 Διασταύρωση με οδό Θεάτρου– πεζοδρόμιο, θαλάσσης 4 7 0,03 0,00 1540
111 Διασταύρωση με οδό Θεάτρου– πεζοδρόμιο, στερεάς 4 8 0,05 0,00 1540
112 Διασταύρωση με οδό Θεάτρου– κέντρο οδού 4 9 0,11 0,00 1540
113 Διασταύρωση με οδό Νεωρείων– πεζοδρόμιο, θαλάσσης 3 8 0,05 0,01 1545
114 Διασταύρωση με οδό Νεωρείων – πεζοδρόμιο, στερεάς 4 8 0,09 0,01 1545
115 Διασταύρωση με οδό Νεωρείων – κέντρο οδού 5 8 0,17 0,01 1545
116 Διασταύρωση με οδό Συρραγείου– πεζοδρόμιο, θαλάσσης 4 8 0,04 0,00 1545
117 Διασταύρωση με οδό Συρραγείου – πεζοδρόμιο, στερεάς 4 8 0,07 0,00 1550
118 Διασταύρωση με οδό Συρραγείου – κέντρο οδού 4 9 0,13 0,00 1550

Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, Πειραιάς
119 Βασ. Γεωργίου 100μ δυτικά της  πλατείας 11 21 0,78 0,03 1555
120 Δημοτικό θέατρο είσοδος από Βασ. Γεωργίου 7 14 0,12 0,01 1555
121 Δημοτικό θέατρο, στην γωνία 7 13 0,05 0,01 1555
122 Δημοτικό θέατρο κεντρική είσοδος 5 10 0,05 0,00 1555
123 Ηρ. Πολυτεχνείου στο βόρειο σημείο εισόδου στην πλατεία 7 13 0,10 0,01 1555
124 Everest 5 10 0,04 0,00 1600
125 Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, εκθεσιακό κέντρο 6 13 0,02 0,00 1600
126 Ανατολική είσοδος της Βασ. Γεωργίου στην πλατεία 8 15 0,04 0,00 1600
127 Δημαρχείο Πειραιώς 6 12 0,02 0,01 1605
128 Ηρ. Πολυτεχνείου στο νότεια σημείο εισόδου στην πλατεία 8 18 0,05 0,01 1605
129 Πνευματικό κέντρο στην οδό Ηρ. Πολυτεχνιόυ, 100μ από την πλατεία 8 15 0,38 0,01 1610

Όρια: Οδηγία 2008/50/ΕΚ (Κατώτερο όριο εκτίμησης) 12 20
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Το ΠΑΚΟΕ επανειλημένα έχει 
καταγγείλει την εγκληματι-
κή αδιαφορία των «υπεύθυ-

νων» της Περιφέρειας, του Δήμου 
και του Λιμενικού ξεκινώντας από 
την ακτή στο Καλυμπάκι, τον Σαρα-
νταπόταμο και ότι άλλο υπάρχει 
στη θαλάσσια περιοχή της Ελευ-
σίνας. Ο σκουπιδότοπος της Δυτι-
κής Αττικής έχει πλέον καταντή-
σει η Ελευσίνα. Έλεος κύριοι της 
κυβέρνησης. Για ποια κλιματική 
αλλαγή τολμάτε να μιλάτε;

Χώματα, πέτρες, αποξηλωμένα 
υλικά οδοστρωσίας, τμήματα ασφαλ-
τοτάπητα, θραύσματα άοπλου και 
οπλισμένου σκυροδέρματος μπάζων, 
πλαστικά, μεταλλικές σωληνώσεις 
και παλαιά ελαστικά οχημάτων ενα-
ποθέτουν “μέρα μεσημέρι” τα φορτη-
γά μπροστά στα έκπληκτα μάτια των 
κατοίκων στην προβλήτα της Βλύχας, 
στην Ελευσίνα. Το πρωτοφανές γεγονός 
είδε το φως της δημοσιότητας έπει-
τα από καταγγελία της Κίνησης Πολι-
τών Ecoeleusis για τη ρίψη μεγάλης 
ποσότητας μπάζων στην προβλήτα της 
Βλύχας, στην Ελευσίνα, σε απόσταση 
μόλις 50 μέτρα από την ημιφραγμένη 
εκβολή του ρέματος Σούρες. 

Τα μπάζα (οικοδομής, οδοστρω-
σίας, κατεδαφίσεων, αναμεμειγμένα 
με σκουπίδια, λάστιχα και σίδερα) 
προήλθαν από την ευρύτερη περιοχή 
του Πειραιά και τα πέταξαν στο δυτι-
κό μέρος της προβλήτας, “κοντά στην 
ακτογραμμή η οποία έχει διαμορφωθεί 
από σωρούς άλλων αποθέσεων μπά-
ζων του ίδιου του Οργανισμού Λιμέ-
να Ελευσίνας (ΟΛΕ) αλλά και των εξυ-
πηρετούμενων από αυτόν”. 

Σύμφωνα με την Ecoeleusis, ο ΟΛΕ 
έχει επανειλημμένως μολύνει την δυτι-
κή πλευρά της προβλήτας με αυθαί-
ρετες αποθέσεις, οι οποίες συνιστούν 
μόνιμη πηγή ρύπανσης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος με αποτέλεσμα “με κάθε 
βροχή τα χώματα μαζί με ότι ουσίες 
περιέχουν ή μεταφέρουν να εκπλύνο-
νται και να απορρέουν στη θάλασσα”. 

“Ιδιαίτερα στο σημείο εκβολής του 
ρέματος Σούρες, οι χωμάτινες αποθέ-
σεις του ίδιου του ΟΛΕ παρασύρθηκαν 
από τα ορμητικά νερά του χειμάρρου 
κατά τα μεγάλα πλημμυρικά επεισόδια 
των τελευταίων μηνών καθώς τελικός 
αποδέκτης του ρέματος Σούρες είναιο 
Κόλπος της Ελευσίνας. Στο σημείο 
ακριβώς που κατά το παρελθόν, είτε 
ως Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας είτε ο 

Ανώνυμη Εταιρεία, αυθαίρετα ο ΟΛΕ 
κατασκεύασε και επέκτεινε, με χύδην 
επιχωματώσεις, την προβλήτα” σημει-
ώνει η Ecoeleusis.

Σημειώνεται ότι ο ΟΛΕδεν διαθέ-
τει περιβαλλοντική αδειοδότηση ενώ 
στο σημείο φέρεται, εκτός των άλλων, 
να λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες 
αμφιβόλου νομιμότητας, όπως εκφορ-
τώσεις containers με απορρίματα και 
κατασκευσή τεχνητών ογκόλιθων. 
Και όλα αυτά συμβαίνουν “μεσημε-
ριανές ώρες όπου ένας στολος φορ-
τηγών χωρίς καμία άδεια εναποθέτει 
αυθαίρετα στην προβλήτα εκατοντά-
δες κυβικά μπάζων”. 

Σοκάρουν τα αποτελέσμα  
της αυτοψίας 

Την καταγγελία διαβίβασε προς διε-
ρεύνηση ο Λιμενάρχης, Αρχιπλοίαρχος 
Αλέξανδρος Λαγούρος. Το Σώμα Επι-
θεωρητών και Ελεγκτών του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
προχώρησε σε αυτοψία, τα αποτε-
λέσματα της οποίας διαβιβάστηκαν 
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθη-
νών. Ειδικότερα, κατά την αυτοψία 
στην ευρύτερη περιοχή του Όρμου 
Βλύχας και στην εκβολή του Ρέματος 
Σούρες διαπιστώθηκαν εναποθέσεις 
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών 
και κατεδαφίσεων. 

“Επιπλέον, εντοπίστηκαν παλαιές 
και νεότερες εναποθέσεις αποβλήτων 
σε επάλληλους σωρούς κυμαινόμενου 
ύψους από ένα έως τρία μέτρα από 
το στόμιο εκβολής στη θάλασσα του 
εγκιβωτισμένου Ρέματος Σούρε έως 
και το νότιο άκρο του προβλήτα... Στην 
εκβολή του Ρέματος Σούρες, σε επα-
φή με το στόμιο εκβολής του ρέματος 
και κατάντη αυτού, στο εναπομείναμ 

δέλτα του, εντοπίστηκαν εναποθέσεις 
υλικών εκσκαφής αλλά και μπάζων. 
Μέρος των υλικών αυτών έχουν παρα-
συρθεί από τα νερά του ρέματος στη 
θάλασσα, στο δέλτα που σχηματίζεται 
μεταξύ του νοτίου ορίου τω εγκατα-
στάσεων της ΕΑΣ- ΠΥΡΚΑΛ και των 
ΕΛΠΕ και της δυτική πλευράς του 
μπαζωμένου όρμου με αποτέλεσμα 
τον σχηματισμό βαλτώδους”νησίδας” 
με τα ογκώδη αδρανή να εξέχουν της 
στάθμης της θάλασσας”.

Το Σώμα Επιθεωρητών και Ελε-
γκτών του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας τονίζει πως “η διαπι-
στωθείσα άσκηση δραστηριότητας 
κατασκευής και λειτουργίας προβλή-
τα φόρτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων 
υπόκειται καταρχήν σε περιβαλλο-
ντική και ακολούθως σε λειτουργι-
κή αδειοδότηση... τις οποίες ο ΟΛΕ, 
ως υπόχρεος Φορέας Λειτουργίας 
δεν διαθέτει, όπως έχει διαπιστωθεί 
και βεβαιωθεί. Η ως άνω διαπιστω-
θείσα ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών 
Απόβλητων Εκσκαφών Κατασκευών 
και Κατεδαφίσεων αναμεμειγμένων 
με αστικού τύπου και άλλα απόβλη-
τα και μάλιστα σε προστατευόμενο 
φυσικό αποδέκτη και σε ζώνη αιγια-
λού- παραλίας απαγορεύται και έχει 
προκαλέσει υποβάθμιση του ρέμα-
τος, της παράκτιας περιοχής και του 
τοπίου γενικότερα”.

Αλλοίωση  του Όρμου Βλύχας
Οι τεράστιες περιβαλλοντικές επι-

πτώσεις που προκαλούνται από την 
ρίψη μπάζων στην Ελευσίνα δεν έχουν 
τέλος. Όπως διαπιστώθηκε, η επέκτα-
ση του Όρμου Βλύχας και η διαμόρ-
φωση προβλήτα επ΄ αυτού με φερτά 
υλικά και απόβλητα χωρός τις απαι-

τούμενες, μελέτες, εγκρίσεις κα άδειες 
σε συνδυασμό με την επαναλαμβα-
νόμενη ανεξέλεγκτη διάθεση στερε-
ών αποβλήτων επί της έκτασης έχει 
αλλοιώσει σημαντικά τον φυσικό 
σχηματισμό του Όρμου Βλύχας και 
του δέλτα του Ρέματος Σούρες παρε-
μποδίζοντας την απορροή του στην 
θάλασσα. 

Πιο αναλυτικά, “οι ανωτέρων αυθαί-
ρετες επεμβάσεις και το μπάζωμα του 
Όρμου, πολλώ δε μάλλον με απόβλητα, 
έχουν μεταβάλλει δραστικά την έκταση 
και μορφολογία του, την ακτογραμμή 
και την ακτομηχανική της περιοχής, 
έχουν περιορίσει την πρόσβαση στην 
ακτή και την θάλασσα, έχουν περιορί-
σει την ορατότητα από και προς την 
θάλασσα, έχουν υποβαθμίσει αισθη-
τικά το τοπίο, ελοχεύει σοβαρός κίν-
δυνος ρύπανσης των θαλάσσιων υδά-
των με τα εκπλύματα- εκχυλίσματα 
των αποβλήτων που καταλήγουν στην 
θάλασσα και συνακόλουθα υποβαθ-
μίζουν διαρκώς την φυσική, χημική, 
οικολογική κατάσταση του Κόλπου 
και απαξιώνουν τις λειτουργίες που 
επιτελεί και τις υπηρεσίες που είναι 
συνδεδεμένες με τον φυσικό πόρο”.

Ειδικά για το μπάζωμα στην εκβο-
λή του Ρέματος Σούρες, το Σώμα Επι-
θεωρητών και Ελεγκτών κρούει των 
κώδωνα του κινδύνου για περαιτέρω 
έμφραξη που σε περίπτωση αυξημέ-
νης ροής θα προκαλέσει άνοδο της 
στάθμης στο εγκιβωτισμένο τμήμα με 
υπερχείλιση και πλημμύρα στις απέ-
ναντι κατοικημένες περιοχές. 

Σημειώνεται ότι στον ΟΛΕ θα επι-
βληθεί πρόστιμο ενώ καλείται ως 
υπεύθυνος Φορέας εκμετάλλευσης 
της προβλήτας Βλύχας να προβεί άμε-
σα στην περιβαλλοντική αδειοδότη-
ση του προβλήτα, να μεριμνήσει για 
την διαρκή επιτήρηση και φύλαξη 
του χώρου ευθύνης του, να λάβει τα 
ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης για 
την εξυγίανση και αποκατάσταση του 
Όρμου Βλύχας και της εκβολής του 
Ρέματος Σούρες απομακρύνοντας τα 
απόβλητα. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το πόρισμα, 
το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας 
θα πρέπει να αναλάβει την αστυνό-
μευση της περιοχής και να προχω-
ρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες 
ώστε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθη-
νών να συσχετίσει τα πόρισμα με την 
σχηματισθείσ δικογραφία σε βάρος 
όσων πιάστηκαν επ΄ αυτοφώρο να 
αποθέτουν μπάζα στον Όρμο Βλύχας. 

Ελευσίνα: ο σκουπιδότοπος  
της Δυτικής Αττικής
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Το ΠΑΚΟΕ σε επανειλημμένα 
δημοσιεύματά του με ρεπορ-
τάζ και άλλα έχει καταγγεί-

λει την απαράδεκτη κατάσταση 
στο Σχιστό, την πάλαι ποτέ χωμα-
τερή της Αττικής που δήθεν απο-
καταστάθηκε, αλλά δυστυχώς έχει 
παραμείνει ένας ανοιχτός και επι-
κίνδυνος σκουπιδότοπος. 

Οι ατέλειωτοι τόνοι του φωσφο-
γύψου –προίκα των λιπασμάτω 
-  οι αυθαίρετες κατασκευές, το 
παζάρι των παράνομων πτηνών, 
οι εγκαταστάσεις της Polyeco και 
του ΠΕΣΙΔΑΠ συνθέτουν ένα σκη-
νικό απαράδεκτο για την κοινω-
νία που ζούμε και θέλουμε για 
τα παιδιά μας να παραδώσουμε.

Με τη υγεία των κατοίκων του Σχι-
στού αλλά και όσων διαμένουν στις 
γύρω περιοχές παίζουν η κυβέρνη-
ση και ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος 
Δήμων Αθηνών- Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ). 
Η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, ο οποί-
ος αποτελεί ραδιενεργή βόμβα λόγω 
των αποβλήτων φωσφογύψου,προς το 
παρόν, παραμένει ανολοκλήρωτη. Ο 
συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής απέρριψε το αίτημα 
χορήγησης νέας άδειας αποκατάστα-
σης του ΧΑΔΑ Σχιστού με το σκεπτι-
κό ότι αυτή δεν πραγματοποιήθηκε, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις της σχετικής Υπουργικής 
Απόφασης.

Όπως επεσήμανε, ο Περιβαλ-
λοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθη-
νών- Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), ως φορέ-
ας αποκατάστασης του έργου, δεν 
έχει προσκομίσει ακόμα για αδειο-
δότηση Τεχνική Μελέτη Αποκατά-
στασης η οποία να συνοδεύεται με 
αρμοδίως θεωρημένη αντιπλημμυ-
ρική μελέτη προστασίας του έργου. 
Ωστόσο, όπως εξηγεί στην ΠΑΚΟΕ, ο 
διευθυντής του Βιομηχανικού Πάρ-
κου Σχιστού (ΒΙΠΑ), Χρήστος Γαβρί-
λης, ο αναπληρωτής υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης 
Φάμμελος, παρέκαμψε τον συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
και όλες τις προβλεπόμενες διαδικα-
σίες και έδωσε άδεια να προχωρήσει 
η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Σχιστού. 

“Χρησιμοποιώντας την άδεια του κ. 
Φάμμελου ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ, 
Γρηγρης Γουρδομιχάλης αθωώθηκε σε 
πρόσφατο περιβαλλοντικό δικαστήριο 
για το χαντάκι στον ΧΑΔΑ Σχιστού” 
λέει ο κ. Γαβρίλης. “Ο ίδιος ο υπουρ-

γός παραδέχεται την επικινδυνότη-
τα του έργου αφού μέσα στην άδεια 
που χορήγησε προβλέπεται ως βασι-
κή προϋπόθεση να ελέγξει το Ινστι-
τούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτι-
κώμ Ερευνών (ΙΓΜΕ) το σημείο για 
κατολισθήσεις και να δώσει έγκριση”. 

Μπλόκο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  στον ΧΑΔΑ Σχιστού 
εξαιτίας του ΠΕΣΥΔΑΠ

Ο συντονισττής Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, στο σχετικό έγγρα-
φο του, τονίζει πως “... αντενδείκνυε-
ται η διενέργεια δασοτεχνικής φύσε-
ως αντιπλημμυρικών έργων για την 
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομέ-
νων και ότι θα έπρεπε να τηρηθούν οι 
όροι και να υλοποιηθούν οι εργασίες 
αποκατάστασης, όπως προβλέπεται 
στην σχετική άδεια Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης, καθόσον η επικιν-
δυνότητα για πλημμυρικά φαινόμενα 
προκλήθηκε από τις εργασίες αποκα-
τάστασης και όχι από την διαταρα-
χή του δασικού οικοσυστήματος...”.

Την ίδια ώρα, έπειτα από αυτο-
ψία- αναφορά που πραματοποιήσαν 
οι υπάλληλοι του Δασαρχείου Πειραιά 
φαίνεται ότι ο ΠΕΣΥΔΑΠ έχει σαφείς 
ευθύνες για την αλλοίωση της μορ-
φολογίας της περιοχής. Πιο συγκεκρι-
μένα, αναφερεται πως “οι εργασίες 
αποκατάτασης που έχουν εκτελεστεί 
από τον ΠΕΣΥΔΑΠ και οι διάφορες 
κατασκευές και υποδομές που υπάρ-
χουν στην ευρύτερη περιοχή, έχουν 
συντελέσει στην αλλαγή της μορφο-
λογίας και του ανάγλυφου της περιο-

χής και ως εκ τούτου έχουν μεταβλη-
θεί τα χαρακτηριστικά των ρεμάτων 
που διέρχονται στα ανατολικά και 
δυτικά τυ ΧΑΔΑ με πιθανή κατάλη-
ξη στη λεωφόρο Σχιστού.”

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται ο ΠΕΣΥ-
ΔΑΠ να επανέλθει με νέο αίτημα αδει-
οδότησης προσκομίζοντας, παράλληλα, 
νέα Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης ενώ η Ελληνική Επι-
τροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 
να έχει υπό την εποπτεία της τον 
χώρο διεξάγοντας επιτόπιους ελέγ-
χους. Εφόσον διαπιστώσει παράβα-
ση των Κανονισμών Ακτινορποστα-
σίας ή ενδεχόμενο κίνδυνο έκθεσης 
των πολιτών ή επιπρόσθετη επιβά-
ρυνση του εγγύς περιβάλλοντος, θα 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Η μελέτη του ΒΙΠΑ για τις 
εδαφικές μεταβολές στον 
ΧΑΔΑ Σχιστού

Σημαντικές επιχώσεις έχουν προ-
κληθεί στον χώρο λειτουργίας του 
ΧΑΔΑ Σχιστού, σύμφωνα με την τεχνι-
κή έκθεση των κ.κ. Χρήστου Φλώκου 
και Νικόλαου Κασκαμπά, οι οποίοι 
ανέλαβαν να μελετήσουν τις αλλαγές 
στην μορφολογία του εδάφους για τα 
έτη 2005 και 2018 για λογαριασμό 
του ΒΙΠΑ. Όπως προκύπτει, υπάρ-
χουν επιχώσεις, κυρίως, στα ανώτερα 
τμήματα του ΧΑΔΑ που κατά τόπους 
φθάνουν τα 15 μέτρα. 

Τα χαμηλότερα σημεία του έχουν 
υποστεί τις μικρότερες επιχώσεις ενώ 
οι κλίσεις των πρανών στο μεγαλύτε-
ρο τμήμα του χώρου είναι μεγαλύτε-

ρες του 30%. Επιπλέον, στο ανατολι-
κό τμήμα διαπιστώνονται σημαντικές 
επιχώσεις κατά μήκος της διόδου 
πρόσβασης, η οποία εμπίπτει εντός 
της περιοχής του ρέματος.

Τοξική βόμβα για τους 
κατοίκους ο ΧΑΔΑ Σχιστού

Τις “αμαρτίες” του εργοστασίου-
Φωσφορικών Λιπασμάτων της Δραπε-
τσώνας, που έχει κλείσει από το 1999, 
πληρώνουν οι κάτοικοι της ευρύτερης 
περιοχής του Σχιστού. 

Και αυτό γιατί επί 20 συναπτά έτη 
τα ραδιενεργά απόβλητα του εργο-
στασίου απορρίπτονταν σε ανοιχτή 
χωματερή στο Σχιστό, σε πλαγιά του 
όρους Αιγάλεω, ρυπαίνοντας το υπέ-
δαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά 
και την ατμόσφαιρα.Ο ΧΑΔΑ Σχι-
στού έχει χαρακτηριστεί ως η πλέον 
επικίνδυνη χωματερή της Ελλάδας 
καθώς «φιλοξενεί» περισσότερους 
από 10.000.000 τόνους (!) φωσφό-
γυψου που καλύπτουν έκταση 125 
στρεμμάτων. 

Πρόκειται για ένα ορυκτό υλικό σε 
μορφή σκόνης, το οποίο χρησιμοποι-
ούνταν από το εργοστάσιο Φωσφορι-
κών Λιπασμάτων για την παραγωγή 
φωσφορικού οξέος. Έχει υψηλή περιε-
κτικότητα στο ραδιενεργό ράδιο, όπως 
επιβεβαιώθηκε από δειγματοληπτι-
κούς ελέγχους που πραγματοποίησε η 
ΕΕΑΕ στο Σχιστό. Από τους ελέγχους 
προέκυψαν συγκεντρώσεις ράδιου της 
τάξης των 580- 1.180 Bq/kg (μπεκε-
ρέλ/κιλό) όταν τα όρια ασφαλείας δεν 
πρέπει να ξεπερνούν τα 100 Βq/kg.

Η «προίκα» του φωσφογύψου 
καταστρέφει την υγεία των κατοίκων
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Σίγουρα το πράσινο 
είναι ένα κομμάτι της 
ζωής μας, ένα αναπό-

σπαστο μέρος του ανθρωπο-
γενούς οικοσυστήματος και 
επηρεάζει πάρα πολύ την 
ψυχική μας υγεία αλλά ταυ-
τόχρονα και την σωματική 
μας ανάπτυξη και την υγεία 
τον παιδιών μας γενικότε-
ρα, γιατί το οξυγόνο ανα-
νεώνεται και περνά στους 
πνεύμονες των παιδιών μας. 

Στη βάση αυτή πιστεύ-
ουμε ότι επειδή στην Αθήνα 
και γενικότερα στην Ελλά-
δα, το ποσοστό του πρασί-
νου είναι πολύ χαμηλότερο 
από το μέσο ποσοστό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 
αστικά κέντρα, πρέπει να 
φτιαχτούν χώροι πρασίνου, 
να φυτευτούν περισσότε-
ρα δέντρα και όχι απλά να 
φυτεύουμε χωρίς να τα βοη-
θούμε να αναπτυχτούν για 
λόγους “prestige” και δημο-
σιότητας και για αυτό πρέπει 
οργανωμένα να λειτουργή-
σει το σύστημα, ούτως ώστε 
οι χώροι πρασίνου να είναι 
πραγματικοί χώροι για τον 
Αθηναίο πολίτη και γενικό-
τερα για τον Έλληνα. 

 
Τα παιδιά που μεγαλώνουν 

σε ένα περιβάλλον με πολύ πρά-
σινο έχουν σημαντικά μικρότε-
ρο κίνδυνο εμφάνισης διαφό-
ρων ψυχικών διαταραχώνστην 
μετέπειτα ζωή τους, σύμφωνα 
με μια νέα επιστημονική έρευ-
να, πουέρχεται από την Δανία 
και αναδεικνύει τη σημασία των 
χώρων πρασίνου για την ψυχι-
κή υγεία των ανθρώπων. 

Οι ερευνητές του πανεπι-
στημίου του Άαρχους (μεταξύ 
των οποίων ο ελληνικής κατα-
γωγής Κωνσταντίνος Τσιρο-

γιάννης) με επικεφαλής τη δρ. 
Κριτσίνε Ένγκεμαν του Τμήμα-
τος Βιοεπιστήμης, που έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό της Εθνικής Ακα-
δημίας Επιστημών των ΗΠΑ 
(PNAS), χρησιμοποίησαν δορυ-
φορικά δεδομένα για να χαρ-
τογραφήσουν τους χώρους 
πρασίνου γύρω από τα σπίτια 
σχεδόν 1.000.000 παιδιών. Στη 
συνέχεια, συσχέτισαν αυτά τα 
δεδομένα με τον κίνδυνο εκδή-
λωσης 16 διαφορετικών ψυχι-
κών διαταραχών μετά την ενη-
λικίωση.

Η μελέτη κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι τα παιδιά 
που μεγαλώνουν μέσα στο 
πράσινο είχαν κατά μέσο όρο 
55% μικρότερο κίνδυνο εμφά-
νισης κάποιας ψυχικής δια-
ταραχής αργότερα στη ζωή 
τους, ακόμη κι αν λαμβάνο-
νταν υπόψη άλλοι παράγοντες 
κινδύνου (κοινωνικο-οικονο-
μική κατάσταση, οικογενειακό 
ιστορικό ψυχικών προβλημά-
των, κλπ).Οι ερευνητές επεσή-
μαναν ότι ένα ολοένα μεγαλύ-
τερο ποσοστό του παγκόσμιου 
πληθυσμού ζει σε πόλεις και 
όχι στην ύπαιθρο και μάλιστα 
συχνά σε γειτονιές με ελάχι-
στο ή καθόλου πράσινο. 

Από την άλλη, σύμφω-
να με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας, περισσότεροι 
από 450.000.000 άνθρωποι 
πάσχουν από κάποια ψυχική 
διαταραχή, ένας αριθμός που 
προβλέπεται ότι θα αυξηθεί 
στο μέλλον.

Οι επιστήμονες γνωρί-
ζουν από παλαιότερες έρευ-
νες ότι περιβαλλοντικοί παρά-
γοντες όπως ο συχνός θόρυβος 
(για παράδειγμα από κοντινά 
αεροδρόμια ή δρόμους ταχείας 
κυκλοφορίας) και η ρύπανση 

του αέρα, οι λοιμώξεις και η 
φτώχεια αυξάνουν τον κίνδυ-
νο εμφάνισης κάποιας ψυχι-
κής διαταραχής. 

Στον αντίποδα, έχει δια-
πιστωθεί ότι οι περισσότεροι 
χώροι πρασίνου σε μια περιοχή 
δημιουργούν μεγαλύτερη κοι-
νωνική συνοχή, αυξάνουν τα 
επίπεδα σωματικής δραστηρι-
ότητας των κατοίκων και βελ-
τιώνουν τη νοητική ανάπτυξη 
των παιδιών.Η νέα μελέτη δεί-
χνει ότι τελικά το πόσο πράσι-
νο υπάρχει γύρω από το σπίτι 
ενός παιδιού μπορεί να παίξει 
ρόλο στο πόσο ψυχικά υγιές θα 
είναι όταν μεγαλώσει.

«Τα ευρήματα μας δεί-
χνουν ότι ο κίνδυνος ανάπτυ-
ξης κάποιας ψυχικής διαταρα-
χής μειώνεται όσο περισσότερο 
περιβάλλεται κανείς από πρά-
σινο από τη γέννηση του έως 
την ηλικία των 10 ετών. Συνε-
πώς, η παρουσία πρασίνου 
κατά την παιδική ηλικία είναι 
τρομερά σημαντική» δήλωσε 
η Έγκεμαν. Και πρόσθεσε ότι 
«αυξάνονται πλέον οι ενδεί-
ξεις ότι το φυσικό περιβάλ-
λον παίζει μεγαλύτερο ρόλο 
για την ψυχική υγεία από ότι 
πιστεύαμε έως τώρα».

Οι χώροι πρασίνου συμβάλουν  
στην ψυχική υγεία των παιδιών 

Αυτό είναι ένα φαινόμενο 
της κλιματικής αλλαγής και 
δείχνει την επικίνδυνη τρο-
πή που έχει πάρει η ιστορία 
με την ανεξέλεγκτη βιομηχα-
νική ανάπτυξη που δυστυ-
χώς τα πράγματα ολοένα και 
χειροτερεύουν. Αυτή η αύξη-
ση της θερμοκρασίας σημαί-
νει πάρα πολλά πράγματα. Το 
λιώσιμο των πάγων, την άνο-
δο της επιφάνειας της θάλασ-
σας στις παράκτιες περιοχές 
και ούτω καθεξής.

Το ΠΑΚΟΕ έχει επισημάνει 
αυτά τα γεγονότα αλλά δυστυ-
χώς, πάλι, «φωνή βοώντος εν 
τη ερήμου». 

Τα θερμότερα που έχουν 
καταγραφεί ποτέ ήταν τέσσερα 

τελευταία χρόνια, σύμφωνα με 
στοιχεία του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών (ΟΗΕ), ο οποίος 
επιβεβαιώνει το φαινόμενο της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, 
την οποία προκαλούν οι συγκε-
ντρώσεις ρεκόρ των αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. 
Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός 
Οργανισμός (WMO) παρατηρεί 
ότι η μέση θερμοκρασία στην 
επιφάνεια του πλανήτη, το 2018, 
αυξήθηκε κατά περίπου 1 βαθμό 
Κελσίου σε σχέση με εκείνη που 
επικρατούσε στην προβιομηχανι-
κή περίοδο (1850-1900).

«Η χρονιά αυτή (2018) κατα-
τάσσεται στην τέταρτη θέση των 
θερμότερων ετών, που έχουν δια-
πιστωθεί» εξηγεί ο ΟΗΕ. «Με 1,2 
βαθμό Κελσίου περισσότερο σε 

σύγκριση με την προβιομηχανική 
περίοδο, το έτος 2016, το οποίο 
σηματοδοτήθηκε από το ισχυρό 
φαινόμενο Ελ Νίνιο, παραμένει 
η θερμότερη χρονιά. Το 2015 και 
το 2017, η διαφορά μεταξύ της 
μέσης θερμοκρασίας σε σύγκρι-
ση με τις μετρήσεις της προβι-
ομηχανικής περιόδου ήταν 1,1 
βαθμός Κελσίου» επισημαίνει 
σε έγγραφο του.Ο ΟΗΕ έχει ως 
αναφορά τη χρονιά 1850, ημερο-
μηνία κατά την οποία ξεκίνησαν 
οι συστηματικές καταγραφές της 
θερμοκρασίας.

Όμως, «είναι πολύ σημαντικό-
τερο να εξετάσουμε την μακροπρό-
θεσμη εξέλιξη της θερμοκρασίας 
από το να κάνουμε μια κατάταξη 
μεταξύ διαφορετικών ετών» υπο-
γραμμίζει ο γενικός γραμματέας 

τουWMO, Πέτερι Τάλας, υπενθυ-
μίζοντας ότι στα τελευταία 22 έτη, 
καταγράφηκαν οι 20 θερμότερες 
χρονιές. «Ακραία μετεωρολογικά 
φαινόμενα έπληξαν πολλές χώρες 
και εκατομμύρια ανθρώπους την 
περασμένη χρονιά» εξήγησε ο 
ίδιος. Μεταξύ αυτών, το 2018, 
η Καλιφόρνια ήρθε αντιμέτωπη 
με καταστροφικές πυρκαγιές, η 
Νότια Αφρική με ξηρασία και η 
Ινδία με σαρωτικές πλημμύρες.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει 
να δώσει απόλυτη προτεραιότη-
τα στη μείωση των αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου και στη λήψη μέτρων 
προσαρμογής στο κλίμα» σημεί-
ωσε. Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμι-
ος Μετεωρολογικός Οργανισμός 
προειδοποιεί ότι το 2019 δεν έχει 

ξεκινήσει με τους καλύτερους 
οιωνούς. Η Αυστραλία, για παρά-
δειγμα, γνώρισε τον θερμότερο 
Ιανουάριο στην ιστορία της ενώ 
ένα κύμα πρωτόγνωρου ψύχους 
σάρωσε ένα μέρος της Βόρειας 
Αμερικής. «Το κύμα ψύχους στις 
ανατολικές ΗΠΑ δεν αντικρούει 
βέβαια την πραγματικότητα της 
κλιματικής αλλαγής» επισήμανε 
ο Πέτερι Τάλας.

Και κατέληξε: «Η Αρκτική 
θερμαίνεται σε διπλάσιο ρυθμό 
σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο 
όρο. Τα όσα συμβαίνουν στους 
Πόλους δεν παραμένουν περιο-
ρισμένα στους Πόλους αλλά επη-
ρεάζουν τις μετεωρολογικές και 
κλιματικές συνθήκες σε άλλες 
περιοχές, όπου ζουνε εκατοντά-
δες εκατομμύρια άνθρωποι».

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην ιστορία του 
πλανήτη καταγράφηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
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Είναι μια πάρα πολύ 
καλή προσπάθεια 
για να δημιουργηθεί 

συνείδηση ανακύκλωσης 
στα παιδιά αλλά δυστυχώς 
οι φορείς που λειτουργούν 
το βρώμικο κύκλωμα της 
ανακύκλωσης έχουν τέτοια 
συμφέροντα που αυτό, το 
πρώτο πάρκο, ναι μεν δίνει 
στα παιδιά τη δυνατότητα 
να το λειτουργήσουν και να 
δούμε αποτελέσματα αλλά 
δυστυχώς μετά από δέκα 
χρόνια μελετών, η Ελλά-
δα στους 28 της Ευρώπης 
είναι η προτελευταία στην 
ανακύκλωση και στους 18 
της ευρωζώνης είναι η 17η. 

Οπότε από ανακύκλωση 
δεν πάμε καθόλου καλά…

 
Ανοίγει τις πόρτες του, 

αυτόν τον μήνα το πρώτο Πάρ-
κο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης και Ανταποδοτικής Ανακύ-
κλωσης, που θα λειτουργήσει 
Στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης! 
Τα εγκαίνια θα πραγματοποι-
ηθούν στις αρχές του μήνα 
ενώ ήδη περισσότερα από 
200 σχολεία έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον να επισκεφτούν 
το Πάρκο που θα ξεκινήσει 

την πιλοτική του λειτουργία, 
στο χώρο του πρώην στρατο-
πέδου Μπαρέτη.

Πρόκειται για ένα χώρο 32 
στρεμμάτων που έχει σκοπό 
την περιβαλλοντική εκπαί-
δευση μικρών και μεγάλων. 
Μεταξύ άλλων, στο Πάρκο έχει 
εγκατασταθεί ειδικό μηχάνη-
μα όπου οι πολίτες θα τοποθε-

τούν τα ανακυκλώσιμα υλικά 
(πλαστικό, μέταλλο ή γυαλί) 
και ανταποδοτικά είτε θα λαμ-
βάνουν εκπτωτικά κουπόνια 
για αγορές από συγκεκριμένα 
σούπερ μάρκετ ή θα δωρίζουν 
τα χρήματα που δικαιούνται 
για κάποιο κοινωνικό σκοπό.

Επίσης, στο Πάρκο Αντα-
ποδοτικής Ανακύκλωσης 

υπάρχει ένα εργαστήρι όπου 
θα κατασκευάζονται προϊ-
όντα και έργα τέχνης με τη 
χρήση ανακυκλώσιμων υλι-
κών, χώρος περιβαλλοντικών 
παιχνιδιών για τα παιδιά κι 
ένα διαδραστικό συντριβάνι 
που παίζει μουσική. Το Πάρκο 
θα είναι καθημερινά ανοιχτό 
από τις 8 το πρωί έως αργά 

το βράδυ δίνοντας τη δυνα-
τότητα σε όλους να πετούν 
τα ανακυκλώσιμα υλικά στο 
ειδικό μηχάνημα και να αντα-
μείβονται. Σε επόμενη φάση, 
στόχος είναι να κατασκευ-
αστεί στο χώρο του πρώην 
στρατοπέδου Μπαρέτη ένας 
αθλητικός χώρος και παιδική 
χαρά. Όλες οι δράσεις, ανάμε-
σα τους και η μεταφορά των 
μαθητών από τα σχολεία με 
λεωφορεία, θα είναι δωρεάν.

Ο δήμαρχος Λαγκαδά, 
Γιάννης Καραγιάννης, σε 
δηλώσεις του τόνισε πως 
είναι το πρώτο στρατόπεδο 
που αξιοποιείται υπέρ της 
τοπικής κοινωνίας. «Θα είναι 
ένας τόπος ιδανικός για όλη 
την οικογένεια, όχι μόνο για 
τους κατοίκους της Θεσσαλο-
νίκης. Ένας χώρος αφιερω-
μένος στα παιδιά, σε όσους 
αγαπούν το περιβάλλον και 
ασχολούνται ενεργά με την 
ανακύκλωση. Είναι ένα πρω-
τοποριακό πρότζεκτ και βάζει 
τον Λαγκαδά στους προορι-
σμούς του ειδικού, εναλλα-
κτικού, περιβαλλοντικού του-
ρισμού καθώς οι επισκέψεις 
στην περιοχή θα είναι συνε-
χείς» σημείωσε.

Το πρώτο πάρκο ανταποδοτικής ανακύκλωσης 

Πριν πέντε χρόνια το 
ΠΑΚΟΕ είχε επισκεφτεί 
την Σκύρο και είχε από 
τότε προτείνει την δημι-
ουργία πράσινων σχο-
λείων.

Είμαστε χαρούμενοι 
που η πρόταση μας έπια-
σε… τόπο. 

 
Στην Σκύρο θα λειτουργή-

σει το πρώτο “πράσινο” σχο-
λείο στην Ελλάδα, το οποίο 
θα στηρίζεται εξ΄ ολοκλή-
ρου στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τα ηλιακά συστή-
ματα, συστήματα για την 
εξοικονόμηση νερού ενώ 
θα διαθέτει και βιοκλιματι-
κό γυμναστήριο. Πρόκειται 
για το γυμνάσιο του νησιού, 
το οποίο θα αναβαθμισθεί 

ενεργειακά στο πλαίσιο της 
φιλοσοφίας της “πράσινης” 
ανάπτυξης, της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της 
επισφράγισης μιας καθ’ όλα 
τουριστικής εξέλιξης που 
βασίζεται και οριοθετείται 
από υψηλές προδιαγραφές 
και διεθνή περιβαλλοντικά 
πρότυπα.

Στο νέο σχολείο προβλέ-
πονται, επίσης, περισσότε-
ρες αίθουσες που θα κατα-
στούν πιο άνετη τη φοίτηση 
των μαθητών αλλά και νέοι, 
πιο σύγχρονοι, λειτουργικοί 
χώροι για τις δραστηριότη-
τες τους. Το έργο εντάσσεται 
σε μια συνολική προσπάθεια 
να μετατραπεί σταδιακά η 
Σκύρος σε προορισμό-πρό-
τυπο αειφόρου ανάπτυξης 

που αξιοποιεί αρμονικά την 
πολιτιστική κληρονομιά και 
τον φυσικό της πλούτο ανα-
βαθμίζοντας, παράλληλα, το 
τουριστικό της προϊόν.

Η δημιουργία του “πρά-
σινου” σχολείου δεν αφορά 
μόνο στα κτίρια αλλά έχει ως 
στόχο τη διαμόρφωση οικο-
λογικής συνείδησης στους 
νέους ανθρώπους, και ιδί-
ως στους μαθητές». 

Η αναμόρφωση του 
γυμνασίου του νησιού κινεί-
ται σε αυτήν την κατεύθυν-
ση και η ολοκλήρωσή του 
θα αποτελέσει το επιστέ-
γασμα μιας πολύμηνης και 
επίμονης προσπάθειας για 
την εξασφάλιση ποιοτικότε-
ρων συνθηκών εκπαίδευσης 
στους μαθητές.

Στη Σκύρο το πρώτο «πράσινο» σχολείο,  
διεθνώς αναγνωρισμένο στην Ελλάδα 
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Όλες αυτές τις ενέρ-
γειες τις επιβραβεύ-
ουμε στο ΠΑΚΟΕ.

Χρειάζονται ομως και 
εφαρμογή πολιτικών και 
ελέγχων για τα ανεξέλε-
γκτα ποιητικά ελαιόλαδα 
που διακινούνται δίχως η 
πολιτεία και συγκεκριμένα 
ο ΕΦΕΤ να έχει την δυνα-
τότητα πλήρους έλεγχου 
του συστήματος διακίνη-
σης ελαιόλαδου που πολ-
λές φορές αναμιγνύεται με 
σπορέλαια και άλλα… πολύ 
επικίνδυνα συστατικά.  

 
Κάτι... ετοιμάζουν οι ερευ-

νητές του Τομέα Φαρμακογνω-
σίας και Χημείας Φυσικών 
Προϊόντων του πανεπιστημί-
ου Αθηνών, οι οποίοι συμμε-
τέχουν σε τρία μεγάλα προ-
γράμματα για το ελαιόλαδο, τα 
οποία εκτιμάται ότι θα απο-
δώσουν σημαντικούς καρ-
πούς, κυριολεκτικά και μετα-
φορικά! Ένα από αυτά είναι 
το OliveNet, ένα πρόγραμμα 
που υπάγεται στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο στήριξης της έρευνας 
HORIZON 2020, και στο οποίο 
λαμβάνουν μέρος 12 εταίροι 
από έξι χώρες της Ευρώπης 
(Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, 
Ισπανία, Ιταλία και Αυστρία) 
και τρεις ακόμα χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αλγε-

ρία, Μαρόκο και Ταϋλάνδη).
Το πρόγραμμα στοχεύει 

στην δημιουργία συνεργει-
ών μεταξύ πανεπιστημίων 
και επιχειρήσεων με επίκε-
ντρο την ελιά και τα προϊό-
ντα της, όπως οι επιτραπέζι-
ες ελιές, το ελαιόλαδο, ακόμα 
και τα ελαιουργικά απόβλη-
τα και τα φύλλα της ελιάς. 

Πιο συγκεκριμένα, τα προϊ-
όντα αυτά υποβάλλονται σε 
υπερσύγχρονες κλιμακωτές 
εκχυλίσεις και απομονώσεις 
με απώτερο σκοπό να δημι-
ουργηθούν εμπλουτισμένα 
εκχυλίσματα και απομονω-
μένες ενώσεις υψηλής καθα-
ρότητας, συμπεριλαμβανομέ-
νων των πολυφαινολών του 

ελαιόλαδου.
Τα νέα προϊόντα που προ-

κύπτουν από την ανωτέρω 
επεξεργασία δοκιμάζονται in 
vitro και in vivo σε πειραμα-
τόζωα ώστε να αξιολογηθούν 
για τις φαρμακευτικές τους ιδι-
ότητες ως προς την φλεγμο-
νή της οστεοαρθρίτιδας, και 
της καρδιαγγειακής νόσου. 

Παράλληλα, εφαρμόζονται 
προηγμένες τεχνικές για να 
ενσωματωθούν τα προϊόντα 
αυτά σε σκευάσματα συμπλη-
ρωμάτων διατροφής. 

Μάλιστα, στον τομέα αυτό, 
οι ερευνητές έχουν κάνει μεγά-
λα βήματα καθώς ήδη έχουν 
αναπτύξει ένα συμπλήρωμα 
διατριφής που περιέχει εκχύ-

Φάρμακα για την οστεοαρθρίτιδα και 
την καρδιά από... ελαιουργικά απόβλητα 

φτιάχνουν οι ερευνητές του ΕΚΠΑ

Ένα δεύτερο πρόγραμμα, στο 
οποίο συμμετέχουν οι ερευνητές 
του πανεπιστημίου σε συνεργασία 
με το Γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθη-
νών, την εταιρεία Βιοελλάς, την εται-
ρεία Ε.Β. Μελάς, το Κέντρο Έρευ-
νας ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης είναι το HOLEA. Στόχος 
του προγράμματος είναι να προστα-
τευθούν οι καταναλωτές από ανακρι-
βείς ή παραπλανητικές επισημάνσεις 
σε προϊόντα ελιάς και ελαιολάδου 

αξιοποιώντας την ιχνηλασιμότητα 
των ελληνικών ποικιλών ελιάς προ-
κειμένου να διασφαλισθεί η αρχι-
κή προέλευση τους προϊόντος. Χρη-
σιμοποιούνται, επίσης, σύγχρονες 
μεθοδολογίες που θα διασφαλίζουν 
την ποιότητα της βρώσιμης ελιάς 
και η τεκμηρίωση του ισχυρισμού 
υγείας σε ελαιόλαδα που πληρούν 
τα κριτήρια της EFSA.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος 
αυτού θα οδηγήσει στην δημιουργία 
του πρώτου πιστοποιημένου εργα-

στηρίου ελέγχου ποιότητας προϊό-
ντων ελιάς, στην Ελλάδα, το οποίο 
θα πραγματοποιεί αναλύσει σε προ-
ϊόντα βρώσιμης ελιάς και ελαιολά-
δου χρησιμοποιώντας πιστοποιη-
μένες μεθόδους ανάλυσης.

Τέλος, οι ερευνητές του πανεπι-
στημίου Αθηνών συμμετέχουν στην 
δράση του υπουργείου Παιδείας “Οι 
δρόμοι της ελιάς” συμβάλλονγτας με 
αναλύσεις σε δείγματα ελαιολάδου 
και επιτραπέζιας ελιάς με σύγχρονες 
αναλυτικές τεχνικές, όπως φασματο-

σκοπία πυρηνικού και μαγνητικού 
συντονισμού, υγρή χρωματογραφία- 
φασματομετρία μάζας σταθερών ισό-
τοπων, κλπ. Στο πλαίσιο του έργου, 
θα αναλυθούν δείγματα από όλη την 
Ελλάδα για τις ελαιοκομικές περι-
όδους 2018- 2019 και 2019- 2020. 
Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν σε 
συνδυασμό με τα ευρήματα των 
άλλων δυο έργων που περιλαμβάνο-
νται στην δράση κα αφορούν στην 
αποτύπωση του γονιδώματος του 
ελαιοδένδρου.

Το πρώτο πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας  
προϊόντων ελιάς και ελαιολάδου στην Ελλάδα
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λισμα ελαιολάδου! Το συμπλή-
ρωμα δοκιμάζεται, αυτήν την 
στιγμή, από ειδικούς της Α΄ 
Προπαιδευτικής Παθολογικής 
Κλινικής του πανεπιστημίου 
Αθηνών στο Λαϊκό Νοσοκο-
μείο σε παχύσαρκες γυναίκες. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του 
καθηγητή Παθολογίας του 
πανεπιστημίου Αθηνών, Νικό-
λαου Τεντολούρη, “η μελέτη 
περιλαμβάνει 30 υπέρβαρες 
και παχύσαρκες γυναίκες. Το 
συμπλήρωμα χορηγείται σε 
δυο δόσεις, 5 mg και 15 mg, 
ενώ μια τρίτη ομάδα γυναι-
κών αποτελεί την ομάδα ελέγ-
χου λαμβάνοντας εικονικό 
συμπλήρωμα. Όπως έχουμε 
δει, η χορήγηση της υψηλής 
δόσης (σε σχήμα τριών καψου-
λών των 5 mg την ημέρα πριν 
από τα γεύματα) έχει οδηγή-
σει σε απώλεια της τάξης των 
11 κιλών μέσα σε διάστημα 
έξι μηνών. Και αυτό χωρίς να 
παρουσιάζεται καμία ανεπι-
θύμητη ενέργεια. Ολοκληρώ-
νουμε τώρα το πρώτο μέρος 
της μελέτης και ευελπιστούμε 
να γίνουν δοκιμές σε μεγαλύ-
τερους αριθμού εθελοντών”.

Νέα μέθοδος για τον 
έλεγχο της νοθείας  
στο ελαιόλαδο

Η νέα μέθοδος για την 
καταπολέμηση της νοθείας 
ονομάζεται μεταβολομική και 
έχει εισβάλλει στα εργαστή-
ρια, σε όλο τον κόσμο, απο-
τελώντας ισχυρό όπλο στην 
φαρέτρα επιστημόνων που 
ασχολούνται με διάφορα γνω-
στικά αντικείμενα. Με τον 
ίδιο τρόπο, έχει αποδειχθεί 
πολύτιμο εργαλείιο και για 
τους ερευνητές του πανεπι-
στημίου Αθηνών. Όπως εξη-
γούν, “με τη χρήση της μετα-
βολομικής είναι δυνατόν να 
αναπτυχθούν μοντέλα αποτύ-
πωσης και πρόβλεψης των ποι-
οτικών χαρακτηριστικών του 
ελαιολάδου, όπως γεωγραφι-
κή προέλευση, ποικιλία, καλ-
λιεργητική πρακτική, τρόπος 
ελαιοποίησης, κλπ. Πρόκειται 
για παράγοντες που επηρεά-
ζουν την ποιότητα του ελαιο-
λάδου. Κατ΄επέκταση τέτοιες 
μεθοδολογίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την 
ανίχνευση νοθείας στο ελαι-
όλαδο, η οποία αποτελεί ένα, 
δυστυχώς, όχι και τόσο σπά-
νιο φαινόμενο”.

Η συγκεκριμένη τεχνική 
αναπτύσσεται και εφαρμόζε-

ται στο Τμήμα Φαρμακευτικής 
του πανεπιστημίου Αθηνών, 
τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι 
έλληνες ερευνητές, σε συνερ-
γασια με με μεγάλη γερμανι-
κή εταιρεία, έχουν αναπτύ-
ξει μοντέλα αποτύπωσης και 
πρόβλεψης για τη μελέτη της 
νοθείας του ελαιολάδου. Με 
τη χρήση αυτών των μοντέ-
λων, μέσα σε μικρό διάστη-
μα, μπορεί να εντοπιστεί η 
“καταγωγή” του κάθε δείγμα-
τος, από ποια ποικιλία ελιάς 
προέρχεται, με ποιο τρόπο 
ελαιοποίησης ή ποιες καλ-
λιεργητικές πρακτικές χρη-
σιμοποιήθηκαν. Μάλιστα, η 
προσπάθεια αυτή συνδυάζε-
ται με την χαρτογράφηση του 
ελληνικού ελαιολάδου και στα 
πλαίσια της έχουν αναλυθεί 
3.000 δείγματα από ολόκλη-
ρη τη χώρα. 

Οι ιδιότητες 
 του ελαιολάδου

Όπως είναι ήδη γνωστό, το 
ελαιόλαδο, που αποτελεί βασι-
κό συστατικό της μεσογεια-
κής διατροφής, είναι πλούσιο 
σε φαινόλες, οι οποίες έχουν 
πολλαπλά οφέλη για την υγεία. 
Προσφάτως, όμως, αποδείχθη-
κε ότι έχουν και... αντιγηρα-
ντική δράση και συγκεκριμέ-
να οι πολυφαινόλες ολεοσεϊνη 
και ολεοκανθόλη. Αυτές είναι 
που σχετίζονται και με τις φαρ-
μακευτικές ιδιότητες και τις 
ευεργετικές επιδράσεις του 
ελαιολάδου στην υγεία. Σύμ-
φωνα με έρευνες, το ελαιόλα-
δο της Κρήτης είναι το πιο 
πλούσιο σε συγκεντρώσεις 
πολυφαινολών. Όλα, όμως 
τα ελληνικά λάδια φαίνεται 
να υπερτερούν σε πολυφαι-
νολικό πλούτο, συγκριτικά 
με αυτά άλλων χωρών, όπως 
η Ιταλία και η Ισπανία, που 
επίσης φημίζονται για την 
παραγωγή ελαιολάδου. 

Σε ότι αφορά στις παραμέ-
τρους που οδηγούν στην παρα-
γωγή ενός ελαιολάδου πλούσι-
ου σε φαινόλες, οι ερευνητές 
ανακάλυψαν ότι τα διφασικά 
ελαιοτριβεία είναι αυτά που 
εξασφαλίζουν τη μεγαλύτε-
ρη διατήρηση των ευεργε-
τικών ουσιών στο παρθένο 
ελαιόλαδο σε σχέση με τα 
τριφασικά. Αυτό συμβαίνει 
επειδή στα τριφασικά ελαι-
οτριβεία η προσθήκη νερού 
κατά τη μάλαξη συνδέεται με 
την μεγαλύτερη απομάκρυση 
των πολυφαινολών.     

Η αγορά του μελιού 
είναι δυστυχώς 
η πλέον υγιει-

νά επικίνδυνη εξαιτίας 
της πρόσμιξης σε αυτό, 
χημικών ουσιών φτηνών, 
δύσκολα ανιχνεύσιμων 
και ταυτόχρονα τοξικών 
και επικίνδυνων όπως η 
προσθήκη μελάσας.   

 
Να αγοράζουν μέλι μόνο 

από παραγωγούς και όχι πλα-
νόδιους πωλητές καλεί τους 
καταναλωτές ο πρόεδρος του 
Μελισσοκομικού Συλλόγου 
“Αρισταίος”, Αναστάσιος 
Ποντίκης. Πιο συγκεκριμέ-
να, συμβουλεύει τους κατα-
ναλωτές να ελέγχουν από 
που και από ποιόν αγορά-
ζουν μέλι καθώς δεν είναι 
λίγες οι φορές που πέφτουν 
θύματα απάτης αγοράζοντας 
άλλο προϊόν από αυτό που 
πληρώνουν. Ο ίδιος τόνισε 
πως οι έλληνες παραγωγοί 
δεν εμπορεύονται το μέλι 
τους στον δρόμο “σαν να 
πουλάνε στυλό ή χαρτομά-
ντηλα”.

Όμως και ο Ενιαίος Φορέ-
ας Ελέγχου Τροφίμων εφι-
στά την προσοχή των κατα-
ναλωτών επισημαίνοντας 
πως το ελληνικό μέλι συλ-
λέγεται, σε ποσοστό 90%, 
σε άγρια οικοσυστήματα 
και όχι σε καλλιεργούμενα 

φυτά. Σημειώνεται ότι μόνο 
δυο είδη ελληνικού μελιού 
έχουν αναγνωριστεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
Προστατευόμενης Ονομασί-
ας Προέλευσης: το μέλι ελά-
της βανίλια Μαινάλου και το 
πευκοθυμαρόμελο Κρήτης. 

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους πολί-
τες να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί καθώς υπάρχουν 
διαφόρων ειδών νοθείες του 
μελιού. Η πιο συνηθισμέ-
νη είναι όταν πωλέιται ένα 
είδος ως ένα άλλο, για παρά-
δειγμα όταν ένα ανθόμελο 
παρουσιάζεται ως θυμαρίσιο 
ή ένα εισαγόμενο ως ελλη-
νικό. Επίσης, έχουν παρα-
τηρηθει νοθείες με εξωγενή 
σάκχαρα, για παράδειγμα 
γλυκόζη και άλλες γλυκα-
ντικές ύλες με παράλληλη 
προσθήκη χρωστικών και 
αρωματικών ουσιών.

Ο ΕΦΕΤ συστήνει στους 
καταναλωτές

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, η 
νοθεία του μελιού δεν συνι-
στά απλή οικονομική απάτη 
καθώς το νοθευμένο προϊόν 
που εμφανίζεται σαν μέλι 
στερείται των ευεργετικών 
ιδιοτήτων του πραγματικού 
μελιού. Για τον λόγο αυτόν, 
συνιστά στους καταναλω-
τές να μην αγοράζουνμέ-
λι από πλανόδιους πωλη-
τές, οι οποίοι συστήνονται 

ως μελισσοκόμοι και δεν 
διαθέτουν άδεια πλανόδι-
ου εμπορίου ούτε μελισσο-
κομικό βιβλιάριο. 

Το μέλι θα πρέπει να δια-
τίθεται συσκευασμένο σε 
βάζα και όχι χύμα και να 
φέρει ετικέτα με τη γεωγρα-
φική προέλευση, τη βοτανι-
κή προέλευση, το βάρος, την 
ημερομηνία ελάχιστης δια-
τηρησιμότητας, τον αριθμό 
παρτίδας, τα στοιχεία του 
παραγωγού ή του τυποποι-
ητή ή του διακινητή και τον 
κωδικό αριθμό καταχώρη-
σης του συσκευαστηρίου, 
εφόσον δεν διατίθεται από 
τον ίδιο τον παραγωγό.

Ο ΕΦΕΤ τονίζει ότι η δια-
δικασία της κρυστάλλωσης 
είναι μία φυσική διαδικασία 
που παρατηρείται κυρίως σε 
ανθόμελα. 

Το μέλι δεν χάνει τις ευερ-
γετικές ιδιότητές του εφόσον 
κρυσταλλώσει. Συντηρεί-
ται κλειστό, σε μέρος σκιε-
ρό, δροσερό, χωρίς έντονες 
οσμές και υγρασία. Τέλος, 
συνιστά νααποφεύγεται η 
κατανάλωση μελιού από 
παιδιά μικρότερα του ενός 
έτους και από άτομα που 
εμφανίζουν τροφική αλλερ-
γία στο προϊόν. Οι διαβητι-
κοί μπορούν να τρώνε μέλι 
μόνο κατοπιν συνεννόησης 
με τον γιατρό τους.

Τι να προσέχουν  
οι καταναλωτές  

όταν αγοράζουν μέλι 
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Σύμμαχος για την απώ-
λεια βάρους, εκτός από 
τις θερμιδικά χαμηλές 

δίαιτες, είναι η άσκηση ή... 
έστω η θερμογένεση χωρίς 
άσκηση! Ως γνωστόν, ακό-
μα και η παραμικρή κίνη-
ση που κάνει κάποιος οδη-
γεί στην καύση θερμίδων. 
Για παράδειγμα, ακόμα και 
το να στέκεται κάποιος όρθι-
ος, το να περπατά ή να κάνει 
οικιακές δουλειές συμβάλ-
λουν στην απώλεια βάρους. 
Αυτή η επιτάχυνση του μετα-
βολικού ρυθμού είναι γνω-
στή ως θερμογένεση χωρίς 
άσκηση (non exercise activity 
thermogenesis- ΝΕΑΤ).

Μερικές βασικές δραστη-
ριότητες για την ενίσχυση της 
θερμογένεσης χωρίς άσκηση 
είναι το καθημερινό περιπά-
τημα, η χρήση της σκάλας 
αντί για το ασανσέρ, οι οικι-
ακές δουλειές, οι νευρικές 
κινήσεις ή το μάσημα τσίχλας 
χωρίς ζάχαρη. Αν κάποιοςκά-
νειδουλειά γραφείου, η χρήση 
του γραφείου χωρίς καρέκλα 
μπορεί να αυξήσει τις θερμί-
δες που «καίει» έως και 16%. 
Μελέτη έδειξε πως αν περά-
σετε ένα απόγευμα όρθιοι, 
θα κάψετε 174 περισσότερες 
θερμίδες σε σχέση με το να 
καθόσασταν. Ακόμα και φαι-
νομενικά ασήμαντες δραστη-
ριότητες, όπως η δακτυλογρά-
φηση, μπορεί να αυξήσουν τον 
μεταβολικό ρυθμό κατά 8%.

Σύμφωνα με άλλη μελέ-
τη, οι άνθρωποι που κάθισαν 
ακίνητοι για 20 λεπτά αύξη-
σαν προσωρινά τις θερμιδι-
κές δαπάνες τους κατά 4%, σε 
σύγκριση με όταν ξάπλωναν 
ακίνητοι. Αντίθετα, οι νευ-
ρικές κινήσεις που έκαναν, 
ενώ καθόντουσαν, αύξησαν 
τις θερμικές τους δαπάνες 
κατά 54%. Σε κάθε περίπτω-
ση, για όσους επιθυμούν να 
χάσουν κιλά είναι απαραίτη-
τη η τακτική άσκηση, ωστόσο, 
ακόμα και οι ελαφριές δραστη-
ριότητες μπορούν μακροπρό-
θεσμα να αποδώσουν θετικά 
αποτελέσματα.

Η διαλειμματική και η 
δυναμική άσκηση είναι 
οι πλέον αποδοτικές

Μια από τις πιο αποδοτι-
κές μορφές άσκησης είναι η 
υψηλής έντασης διαλειμμα-
τική προπόνηση (HIIT). Πρό-
κειται για κάθε άσκηση που 
περιλαμβάνει γρήγορες και 

πολύ έντονες περιόδους δρα-
στηριότητας, όπως σπριντ ή 
γρήγορα push-ups, και επιτρέ-
πει στον μεταβολισμό να “καί-
ει” θερμίδες ακόμα και όταν 
η γυμναστική έχει τελειώσει.
Ένας εξίσου καλός τρόπος για 
να επιταχύνετε τον οργανισμό 
σας είναι η δυναμική προπό-
νηση. Οι ασκήσεις δύναμης 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
της μυϊκής μάζας, η οποία 
σχετίζεται άμεσα με το μετα-
βολικό ρυθμό.Σε αντίθεση με 
τη λιπώδη μάζα, η μυϊκή μάζα 
αυξάνει σημαντικά τον αριθ-
μό των θερμίδων που «καίγο-
νται» σε κατάσταση ηρεμίας.

Πιο συγκεκριμένα, κάνο-
ντας δυναμικές ασκήσεις για 
11 λεπτά την ημέρα, τρεις 
φορές την εβδομάδα, υπάρ-
χει περίπου 7,4% αύξηση του 
μεταβολικού ρυθμού ηρεμί-
ας μετά από μισό έτος. Αυτό 
σημαίνει ότι «καίγονται» 125 
επιπλέον θερμίδες την ημέ-
ρα.Ηηλικία συχνά σχετίζεται 
με τηναπώλεια μυϊκής μάζας 
και τημείωση του μεταβολι-
κού ρυθμού, όμως, οι τακτικές 
ασκήσεις δύναμης μπορούν εν 
μέρει να αντισταθμίσουν αυτή 
την ανεπιθύμητη ενέργεια.

Κατά τον ίδιο τρόπο, μια 
δίαιτα μειωμένων θερμίδων 
συχνά έχει ως αποτέλεσμα 
την απώλεια μυϊκής μάζας 
και τημείωση του μεταβο-
λικού ρυθμού.Και σε αυτήν 
την περίπτωση, η δυναμική 
προπόνηση μπορεί να λει-
τουργήσει αντισταθμιστικά. 
Μελέτη στην οποία συμμε-

τείχαν υπέρβαρες γυναικες 
κατέληξε στο συμπέρασμα 
πως η δυναμική προπόνηση 
σε συνδυασμό με την δίαιτα 
απέτρεψε την απώλεια μυϊ-
κής μάζας και τημείωση του 
μεταβολικού ρυθμού, σε σχέ-
ση με την αερόβια άσκηση.

Βεβαίως, για την απόκτη-
ση και διατήρηση της μυϊκής 
μάζας είναι απαραίτηση η 
κατανάλωση επαρκούς ποσό-
τητας πρωτεΐνης.Η διαιτητική 
πρωτεΐνη, όμως, έχει και άλλα 
οφέλη. Όλα τα τρόφιμα οδη-
γούν σε μια προσωρινή αύξη-
ση του μεταβολικού ρυθμού, 
γνωστή ως θερμογένεση της 
τροφής (TEF). Ωστόσο, αυτό 
το αποτέλεσμα είναι πολύ 
πιο ισχυρό μετά την κατανά-
λωση πρωτεϊνών.Οι πρωτεΐ-
νες αυξάνουν τον μεταβολικό 
ρυθμό κατά20%- 30% ενώ ο 
μεταβολικός ρυθμός αυξάνε-
ται 3% -10% ή και λιγότερο 
με την κατανάλωση υδαταν-
θράκων και λίπους.

Η θερμογένεση της τρο-
φής είναι υψηλότερη το πρωί 
ή τις πρώτες δύο ώρες μετά 
το ξύπνημα. Η κατανάλωση 
μεγάλης ποσότητας πρωτεΐ-
νης μπορεί επίσης να εξουδε-
τερώσει την απώλειαμυϊκής 
μάζας και την επιβράδυν-
ση του μεταβολικού ρυθμού 
που σχετίζεται με την απώ-
λεια βάρους.

Όχι σε υποθερμιδικές 
διαίτες

Αν και η κατανάλωση μει-
ωμένης ποσότητας φαγητού 

είναι πολύ σημαντική για την 
απώλεια βάρους, η κατανά-
λωση πολύ λίγου φαγητού 
μακροπρόθεσμα μπορεί να 
είναι επιβαρρυντική για τον 
μεταβολισμό.Ο περιορισμός 
των θερμίδων προκαλεί μείω-
ση του μεταβολικού ρυθμού. 
Το φαινόμενο αυτό αποκα-
λείται «υποσιτιστική αντα-
πόκριση» ή προσαρμογή του 
μεταβολισμού. Είναι η φυσι-
κή προειδοποίηση του σώμα-
τος για πιθανή λιμοκτονία.

Έρευνες δείχνουν πως η 
εντατική κατανάλωση λιγό-
τερων από 1.000 θερμίδων 
την ημέρα μπορεί να οδηγή-
σει σε εντυπωσιακή πτώση 
του μεταβολικού ρυθμού, η 
οποία διατηρείται ακόμα και 
όταν η υποθερμιδική δίαιτα 
έχει τελειώσει. 

Μελέτες σε παχύσαρκα 
άτομα έδειξαν πως η υποσι-
τιστική ανταπόκριση μπορεί 
να μειώσει ραγδαία τις θερ-
μίδες που «καίγονται».

Την ίδια ώρα, είναι γνω-
στές οι ευεργετικές ιδιότητες 
του νερού, καθώς η κατανά-
λωση του οδηγεί σε αύξηση 
των θερμίδων που «καίγο-
νται», ένα φαινόμενο γνω-
στό και ως θερμογένεση που 
δημιουργείται από το νερό. 
Μάλιστα, ηκατανάλωση κρύ-
ου νερού έχει καλύτερα αποτε-
λέσματα διότι απαιτείται από 
το σώμα να  “κάψει θερμίδες” 
ώστε να μην πέσει η θερμο-
κρασία του σώματος. Μισό 
λίτρο κρύου νερού μπορεί να 
προκαλέσει 5% -30% αύξη-

ση των θερμίδων που «καί-
γονται» για 60-90 λεπτά μετά 
την κατανάλωση του.

Η κατανάλωση καφεϊνού-
χων ροφημάτων χωρίς ζάχα-
ρη έχει αποδειχθεί, επίσης, 
ότι συμβάλει στην απώλεια 
βάρους. Από μελέτες προκύ-
πτει πως τα καφεϊνούχα ροφή-
ματα μπορούν να αυξήσουν 
προσωρινά τον μεταβολικό 
ρυθμό κατά 3% -11%.Ωστό-
σο, στα παχύσαρκα άτομα 
και στους υπερήλικες δεν 
εμφανίζονται τα ίδια απο-
τελέσματα. 

Η έλλειψη ύπνου σαμπο-
τάρει την απώλεια βάρους 

 Η έλλειψη ύπνου, πέρα 
από τις ανεπιθύμητες παρε-
νέργειες στον ανθρώπινο 
οργανισμό, επιβραδύνει και-
τον μεταβολικό ρυθμό ενώ 
εγκυμονεί κινδύνους αύξη-
σης του σωματικού βάρους. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα έρευνας, ο μεταβολικός 
ρυθμός μειώθηκε κατά 2,6% 
σε υγιείς ενήλικες πουκοι-
μόντουσαν μόνο δύο ώρες 
κάθε βράδυ για πέντε συνε-
χόμενες μέρες. 

Σε άλλη μελέτη αποδεί-
χθηκε πως η παρατεταμέ-
νη διακοπή του ύπνου, σε 
συνδυασμό με ακανόνιστους 
χρόνους ύπνου, μείωσαν τον 
μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας 
κατά 8% κατά μέσο όρο.Κατά 
συνέπεια, η έλλειψη ύπνου 
έχει συνδεθεί με τον κίνδυ-
νο αύξησης του σωματικού 
βάρους και, κατά συνέπεια, 
της παχυσαρκίας.

Χάστε βάρος χωρίς άσκηση 
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Τη διαδικασία που 
αντιμετωπίζει το 
υπουργείο υγείας τα 

αυτοάνοσα θέματα, έχει 
καταγγείλει το ΠΑΚΟΕ εδώ 
και χρόνια. 

Δυστυχώς οι φαρμακευ-
τικές αγωγές που δίνονται, 
είναι για ανθρώπους οι 
οποίοι δεν έχουν διαμορ-
φώσει το ανοσοποιητικό 
τους σύστημα έτσι ώστε 
να παράγουν ουσίες που 
θα έπρεπε να προστατεύ-
ουν τον οργανισμό τους. 
Αντίθετα οι φαρμακευτι-
κές αγωγές που δίνονται, 
καταστρέφουν το ανοσο-
ποιητικό σύστημα αλλά και 
τον οργανισμό γενικότερα. 

 
Κι όμως, τα αυτοάνοσα 

νοσήματα σχετίζονται άμε-
σα με το άγχος και το στρες, 
σύμφωνα με νέα στοιχεία που 
βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας. Το ανοσολογικό σύστη-
μα έχει ως σκοπό την προ-
στασία του οργανισμού από 
ξένους εισβολείς, όπως είναι 
τα μικρόβια, τα παράσιτα ή 
τα ξένα κύτταρα και παρου-
σιάζει τέσσερις χαρακτηρι-
στικές ιδιότητες, σύμφωνα 
με την ψυχολόγο, Ελίνα Τσι-
ούλη: εκπαιδεύεται, δηλαδή 
όταν θα προσβληθεί από τον 
εισβολέα θα “μάθει” τον εισβο-
λέα και θα αναπτύξει ειδική 
ανοσία, αναπτύσσει ειδική 
μνήμη έναντι των εισβολέ-
ων που έχει “δει”, παρου-
σιάζει ανοσολογική ανοχή, 
δηλαδή δεν στρέφεται κατά 
του εαυτού του αλλά διακρίνει 
τα στοιχεία του οργανισμού 
του από τα ξένα και συνερ-
γάζεται και με άλλα συστή-
ματα του οργανισμού, όπως 
το νευρικό, μεταβολικό και 
ενδοκρινολογικό.

Όταν το ανοδολογικό 
σύστημα ενός ανθρώπου χάσει 
την αυτοανοχή του, οδηγεί-
ται σε παθολογικές καταστά-
σεις που ονομάζονται αυτοά-
νοσα νοσήματα. Δηλαδή, το 
ανοσολογικό σύστημα επι-

τίθεται εναντίον δικών του 
κυττάρων, ιστών και οργάνων 
με αποτέλεσμα την ανάπτυ-
ξη νόσου.Στην ανάπτυξη των 
αυτοάνοσων νοσημάτων συμ-
βάλλουν γενετικοί, περιβαλ-
λοντικοί και νευροψυχολογι-
κοί παράγοντες, όπωςκάποιο 
ψυχοτραυματικό γεγονός ή το 
έντονο στρες. Τα αυτοάνοσα 
νοσήματα δεν κάνουν ηλικι-
ακές διακρίσεις και διακρίνο-
νται σεοργανοειδικά, δηλαδή 
σε αυτά όπου προσβάλλεται 
ένα όργανο (για παράδειη-
μα Διαβήτης τύπου Ι) και σε 
συστεμικά όπου προσβάλλο-
νται πολλά όργανα (για παρά-
δειγμα ερυθηματώδης λύκος, 
ρευματοειδής αρθρίτιδα, κλπ).

Στρες και αυτοάνοσα 
νοσήματα

Το ανοσοποιητικό σύστη-
μα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο 
στο στρες. Η κύρια ορμόνη 
του στρες, η κορτιζόλη έχει 
επίδραση στο ανοσοποιητικό 
σύστημα. Γενικά, βοηθά στην 
εξισορρόπηση της ανοσοποιη-
τικής λειτουργίας. Όταν, όμως, 
το στρες είναι ισχυρό, ο έλεγ-
χος της κορτιζόλης στο ανο-
σοποιητικό σύστημα μπορεί 
μόνιμα να μειωθεί, οδηγώ-
ντας στην αύξηση της φλεγμο-
νής. Η αύξηση της φλεγμονής 

οδηγεί σε ένα εύρος ασθενει-
ών και διαταραχών συμπερι-
λαμβανομένων αυτοάνοσων, 
καρδιολογικών νοσημάτων 
και διαβήτη.  Το ποια δια-
ταραχή θα αναπτυχθεί κάθε 
φορά είναι αποτέλεσμα συν-
δυασμού γενετικών και περι-
βαλλοντικών παραγόντων. 
Όταν το στρες είναι ισχυρό, 
ο οργανισμός αρχίζει να απο-
κτά αντίσταση στην κορτιζό-
λη ή να μην παράγει αρκετή. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η 
φλεγμονή μπορεί να αυξηθεί 
λόγω ελλείμματος ενδογενούς 
αναχαίτισης. Η αύξηση της 
φλεγμονής μπορεί τελικά να 
οδηγήσει στην εκδήλωση και 
αυτοάνοσων νοσημάτων.  
Πιθανότατα το στρες να μην 
προκαλεί αυτοάνοσο νόσημα 
από μόνο του αλλά σε άτο-
μα που έχουν γενετική προ-
διάθεση, το στρες μπορεί να 
είναι ένας από τους παράγο-
ντες που οδηγούν στην ανά-
πτυξη της ασθένειας. Σήμερα, 
υπάρχουν περισσότεροι από 
50.000.000 Αμερικανοί που 
ζουν με ένα αυτοάνοσο νόση-
μα και το 75% είναι γυναίκες, 
σύμφωνα με τον Αμερικανικό 
Οργανισμό για τα Αυτοάνοσα 
Νοσήματα. Αυτές οι ασθένει-
ες είναι χρόνιες και η αποτε-
λεσματικότητα της θεραπείας 

είναι απρόβλεπτη. 
Η φαρμακευτική αγωγή 

μπορεί να επιβραδύνει την 
πρόοδο της νόσου, όμως, σε 
αρκετές περιπτώσεις υπάρ-
χουν από ήπιες ως σοβαρές 
παρενέργειες των φαρμάκων. 
Ένας παράγοντας που κάνει 
τη διάγνωση και τη θεραπεία 
δύσκολη είναι η ευρεία ποικι-
λία των συμπτωμάτων και οι 
πολλαπλές περιοχές του οργα-
νισμού που μπορεί να επη-
ρεαστούν. Η διάγνωση μπο-
ρεί να πάρει πολλά χρόνια, 
ειδικά αν δεν λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη τα συμπτώ-
ματα ή ο ασθενής έχει πει-
στεί ή έχει οδηγηθεί από το 
περιβάλλον του να αισθάνε-
ται ότι όλα τα συμπτώματα 
είναι “στο μυαλό του”. 

Ζώντας με ένα 
αυτοάνοσο νόσημα

Ένα κοινό θέμα που απα-
σχολεί τους ανθρώπους που 
ζουν με ένα αυτοάνοσο νόση-
μα είναι το συναίσθημα της 
μοναξιάς εξαιτίας της ασθέ-
νειας τους. Αρκετοί θεωρούν 
ότι η οικογένεια και οι φίλοι 
είναι διαθέσιμοι και υποστη-
ρικτικοί αρχικά ή όταν προ-
κύψει μια κρίση, όπως είναι 
η νοσηλεία, αλλά ότι αυτή 
η υποστήριξη εξασθενίζει 
μακροπρόθεσμα. Είναι επί-
σης αξιοσημείωτο ότι η οικο-
γένεια και οι φίλοι έχουν και 
οι ίδιοι από τη μεριά τους 
βιώσει την απώλεια του αγα-
πημένου πρώην εαυτού του 
ασθενούς και συχνά αισθάνο-
νται από τη μεριά τους άγχος 
και θλίψη. 

Οι αντικρουόμενες ανά-
γκες του ασθενή να βρει και 
να αποδεχτεί μια καινούρια 
αίσθηση του εαυτού και αυτές 
των αγαπημένων του να πια-
στούν από ότι γνώριζαν ως 
τώρα μπορεί να αποτελέσουν 
πηγή έντασης και στρες στις 
σχέσεις. Αρκετοί άνθρωποι 
με χρόνιο αυτοάνοσο νόση-
μα νιώθουν ότι υπάρχει ένα 
έλλειμμα κατανόησης από τους 

κοντινούς τους ανθρώπους 
για τις εμπειρίες που βιώνουν 
και μια έλλειψη επιθυμίας 
εκ μέρους τους να ενημερω-
θούν για την πάθηση τους. 
Αυτό μπορεί να δημιουργή-
σει συναισθήματα απόρριψης 
και αυτά, με τη σειρά τους, 
σε αυξημένα συναισθήματα 
απομόνωσης και μοναξιάς. 

Το να διαγνωστεί κάποιος 
και να ζει με ένα αυτοάνοσο 
νόσημα πολλές φορές επηρεά-
ζει την εικόνα του εαυτού του 
και την αντίληψη για τον εαυ-
τό. Ερωτήματα, όπως “ποιος 
θα με θέλει τώρα” αρχίζουν 
να ανακύπτουν, όπως επίσης 
και συναισθήματα χαμηλής 
αυτοεκτίμησης, θλίψης, ακό-
μα και κατάθλιψης. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις η ψυχοθερα-
πεία μπορεί να αποδειχθεί 
σωτήρια.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί 
να διώξει την κατάθλιψη

Οι ερευνητές έχουν δια-
πιστώσει σημαντική μείω-
ση στα επίπεδα κατάθλιψης, 
ανησυχίας και καθημερινού 
στρες σε όσους αντιμετω-
πίζονται ψυχοθεραπευτικά 
με γνωστικοσυμπεριφορι-
κές μεθόδους και μια σημα-
ντική βελτίωση στη γενική 
ποιότητα ζωής και τη βίωση 
σωματικών συμπτωμάτων. 
Με τη γνωστικοσυμπεριφο-
ρική θεραπεία επιτυγχάνεται 
ένας επαναπρογραμματισμός 
των σκέψεων όσον αφορά τις 
πεποιθήσεις υγείας.  Επί-
σης, με την αλλαγή των δυσλει-
τουργικών αρνητικών σκέψε-
ων επιτυγχάνεται αλλαγή στη 
συμπεριφορά και τη συναι-
σθηματική βίωση. Τέλος, ο 
ψυχολόγος βοηθάει τον ασθε-
νή να δεχθεί τη διάγνωση και 
να προσαρμόσει ανάλογα τη 
ζωή του, να κατανοήσει τις 
πληροφορίες του ιατρού και 
άλλων επαγγελματιών υγεί-
ας, να συμμορφωθεί με τη 
φαρμακευτική αγωγή και την 
όποια θεραπεία και να βάλει 
στοχους για το μέλλον.

Ο συνδυασμός γενετικής προδιάθεσης  
και στρες οδηγεί στην παρουσίαση 

αυτοάνοσων νοσημάτων 
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Αυτό είναι μια πάρα 
πολύ σημαντική 
είδηση γιατί οι ηλε-

κτρονικοί υπολογιστές που 
ο δρόμος του έχει πάρει 
μια ανοδική πορεία εδώ 
και περίπου μια εικοσαε-
τία και παραπάνω, δείχνει 
ακριβώς το έλλειμμα που 
υπάρχει όσον αφορά τη 
γνώση στη βασική εκπαί-
δευση των υπολογιστών 
και ιδιαίτερα των μαθημα-
τικών, από τις νέες γενιές.

Αυτό οφείλετε στο γεγο-
νός ότι η παιδεία αλλάζει 
μορφή… Είναι η παιδεία 
των MEDIA, η παιδεία των 
μηχανών που λειτουργούν 
σε βάρος της ψυχικής υγεί-
ας του ανθρώπου, αλλά και 
της πνευματικής και αυτό 
πρέπει να το προσέξουμε 
ιδιαίτερα. 

 "Βουτιά" κατέγραψε η 
πώληση ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών στην Ευρώπη, τη 
Μέση Ανατολή και την Αφρική, 
το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Οι 
πωλήσεις ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών (desktops,notebooks 

και workstations), το διάστη-
μα αυτό, μειώθηκαν κατά 5,8% 
σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο το 2017, και διαμορ-
φώθηκαν σε 19.600.000 μονά-
δες. Σύμφωνα με την ανάλυση 
της εταιρείας IDC, ένα βασικό 
στοιχείο που επηρέασε αρνη-
τικά την αγορά των υπολο-
γιστών στις περιοχές αυτές, 
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 
2018, ήταν η έλλειψη κεντρι-
κών μονάδων επεξεργασίας 
(CPU), η οποία έχει αρχίσει 
να γίνεται αισθητή ακόμη και 
στους μεγάλους κατασκευα-

στές, καθώς η μικρή διαθε-
σιμότητα περιορίζει την ικα-
νότητα τους να ικανοποιούν 
την εποχιακή ζήτηση.

Επιπλέον, οι αποστολές 
υπολογιστών κατά το τέταρ-
το τρίμηνο του προηγούμε-
νου έτους παρεμποδίστηκαν 
από τα πολιτικά σενάρια που 
εκτυλίσσονται σε πολλές μεγά-
λες οικονομίες και σχετίζονταν 
με το Brexit στη Βρετανία και 
το κίνημα των "Κίτρινων Γιλέ-
κων" στη Γαλλία. Αναλυτικά, 
οι συσκευές για επαγγελματι-
κή χρήση σημείωσαν ελαφρά 

κάμψη κατά 1,1% το εξεταζό-
μενο διάστημα σε σχέση με 
το τέταρτο τρίμηνο του 2017. 
Στον τομέα των υπολογιστών 
για προσωπική χρήση, η πτώ-
ση ήταν μεγαλύτερη και κινή-
θηκε στα επίπεδα του 10,6%, 
με τη μείωση να αφορά τόσο 
τους σταθερούς όσο και τους 
φορητούς ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές.

Δυτική Ευρώπη
Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της IDC, η αγορά των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών στην 
περιοχή της Δυτικής Ευρώπης 
σημείωσε συνολική μείωση 
4,7% σε ετήσια βάση, με τη 
μικρή ανάκαμψη των πωλήσε-
ων υπολογιστών για επαγγελ-
ματική χρήση (1,3%) να μην 
αντισταθμίζει τη μεγάλη πτώ-
ση στην κατηγορία των υπολο-
γιστών για προσωπική χρήση 
(11,5%). Όπως σχολιάζουν οι 
αναλυτές της IDC, η αυξανό-
μενη διείσδυση του mobility 
στις επιχειρήσεις της περιοχής 
έχει ως αποτέλεσμα τη συνε-
χή ανάπτυξη της αγοράς των 
φορητών υπολογιστών.

Στην περιοχή της Κεντρι-

κής και Ανατολικής Ευρώπης, 
κατά το εξεταζόμενο διάστημα, 
καταγράφηκε αύξηση κατά 1% 
σε σχέση με ένα χρόνο νωρί-
τερα καθώς τόσο ο κατανα-
λωτικός όσο και ο επαγγελ-
ματικός τομέας της αγοράς 
των υπολογιστών κατάφεραν 
να κινηθούν θετικά. Η Ρωσία 
ήταν αναμφισβήτητα η ατμο-
μηχανή της ανάπτυξης για το 
σύνολο της περιοχής.

 "Η έλλειψη CPU της Intel 
επηρέασε, επίσης, την αγο-
ρά το τέταρτο τρίμηνο, αλλά 
σε μικρότερο βαθμό από ότι 
προβλεπόταν" σχολιάζουν οι 
αναλυτές σημειώνοντας ότι 
αρκετά έργα στο δημόσιο και 
στον επιχειρηματικό τομέα 
έφεραν υγιή ανάπτυξη σε αγο-
ρές, όπως η Ρουμανία. Σε επί-
πεδο παικτών της αγοράς, οι 
τρεις ισχυρότεροι κατασκευ-
αστές της περιοχής κατάφε-
ραν να ενισχύσουν περαιτέ-
ρω το συνδυαστικό μερίδιο 
αγοράς τους, που διαμορφώ-
θηκε κατά το τέταρτο τρίμη-
νο του 2018 σε 65,6% έναντι 
63,4% το αντίστοιχο περσινό 
διάστημα. 

Σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

Πτώση στις πωλήσεις υπολογιστών  
το τέταρτο τρίμηνο του 2018 

Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί απόλυτα με 
τα παρακάτω και μάλιστα από έρευ-
να που έχει υλοποιήσει θα προτεί-
νει και από την πλευρά του πρόσθε-
τα μέτρα. 

Την θέσπιση αυστηρότερων κανόνων 
ζητά η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Καταναλωτών (IMCO) του Ευρωκοινο-
βουλίου για την προστασία των κατα-
ναλωτών καθώς, όπως φαίνεται, πολλές 
εταιρείες δεν εφαρμόζουν την υπάρχου-
σα νομοθεσία. Προσφάτως, οι ευρωβου-
λευτές ψήφισαν υπέρ του μέτρου που 
επιβάλλει ανώτατο όριο για τα πρόστι-
μα ύψους 10.000.000 ευρώ ή το 4% του 
ετήσιου τζίρου του εμπόρουστις χώρες 
όπου παραβιάζεται η νομοθεσία. 

Ωστόσο, στη νομοθεσία μάλλον υπάρ-
χει... κενό νόμου αφού, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Κατα-
ναλωτών- BEUC, για να επιβληθεί το προ-

αναφερθέν μέγιστο πρόστιμο πρέπε να 
ληφθεί κοινήδράση ανάμεσα σε αρκε-
τές εθνικές Αρχές.Για παράδειγμα, στην 
Λιθουανία το ανώτατο πρόστιμο που μπο-
ρεί να επιβληθεί είναι εξαιρετικά χαμη-
λό και ανέρχεται μόλις σε 1.448 ευρώ!

Κατά την συνεδρίαση των ευρωβου-
λευτών ψηφίστηκαν μέτρα και για την 
καλύτερη πληροφόρηση των καταναλω-
τών, όταν ψωνίζουν online. Για παράδειγ-
μα, οι αγοραστές θα ενημερώνονται ότι 
η υψηλή κατάταξη ενός αγαθού προκύ-
πτει από το γεγονός ότι ο έμπορος έχει 
πληρώσει για να τοποθετηθεί σε αυτήν 
την θέση. 

Επίσης, οι αγοραστές θα ενημερώ-
νονται σχετικά με τις παραμέτρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματο-
ποιηθεί η κατάταξη του κάθε αγαθού 
και την βαρύτητα της κάθε παραμέτρου 
ξεχωριστά στην κατάταξη. Παρόλαυτά, 

το Ευρωκοινοβούλιο φοβήθηκε να κάνει 
το μεγάλο βήμα και να καταστήσει τους 
διαδικτυακούς τόπους αγορών υπεύθυ-
νους για τις υποσχέσεις και τις δηλώ-
σεις που εμφανίζονται στηνπλατφόρ-
μα τους. Επίσης, εξακολουθούν να μην 
έχουν καμία ευθύνη οι πλατφόρμες που 
ελέγχουν σημαντικές πλευρές της προ-
σφοράς και της ζήτησης προϊόντων και 
υπηρεσιών.

Η γενική διευθύντρια της BEUC, 
Μονίκ Γκόγιενς, σχολίασε πως

“όταν οι επιχειρήσεις παραβιάζουν 
τη νομοθεσία, οι Αρχές πρέπει να μπο-
ρούν να επιβάλλουν πρόστιμα που να 
είναι πραγματικά αποτρεπτικά. Οι ευρω-
βουλευτές καλώς υπερψήφισαν τα προ-
τεινόμενα πρόστιμα, που ανέρχονται 
σε 10.000.000 ευρώ. Αλλά, δυστυχώς, η 
επιβολή αυτών των προστίμων προϋπο-
θέτει κοινή δράση από αρκετές εθνικές 

Αρχές.Στον ψηφιακό κόσμο, οι κατανα-
λωτές πρέπει να γνωρίζουν τις παραμέ-
τρους με βάση τις οποίες ένα προϊόν ή 
μια υπηρεσία κατατάσσεται σε συγκε-
κριμένη θέση, στα αποτελέσματα ανα-
ζήτησης, ειδικά όταν ο μόνος λόγος της 
κατάταξης είναι ότι ο έμπορος πλήρωσε”. 

Η ίδια πρόσθσε πως “αυτές οι αλλα-
γές της νομοθεσίας αποτελούν ένα θετι-
κό βήμα για την προστασία των κατανα-
λωτών στην ψηφιακή εποχή.

Τέλος, καλωσορίζουμε την απαλοιφή 
της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την κατάργηση του δικαιώμα-
τος της υπαναχώρησης για τους κατα-
ναλωτές που δοκιμάζουν τα αγαθά, πριν 
τα επιστρέψουν. Το δικαίωμα της υπανα-
χώρησης είναι το πλέον γνωστό δικαί-
ωμα στους καταναλωτές και 95% των 
αγοραστών το θεωρούν σημαντικό. Δεν 
πρέπει να αποδυναμωθεί”.

Μέτρα προστασίας καταναλωτών στις διαδικτυακές  
αγορές τους, προωθούν οι ευρωβουλευτές  
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Η κλιματική αλλαγή 
που ήδη μας οδη-
γεί σε καταστρο-

φές που δεν έχουμε φαντα-
στεί, είναι μια ευσυνείδη-
τη επιλογή του καθένα μας, 
να φροντίζουμε δυναμικά 
την οικολογική ισορροπία 
στα οικοσυστήματα.

Το ΠΑΚΟΕ συνεχώς 
δυναμικά αγωνίζεται για 
τα παραπάνω. 

 
Τραγικά είναι τα σενάρια, 

που έρχονται στο φως της 
δημοσιότητας, σχετικά με το 
λιώσιμο των πάγων στην υψη-
λότερη οροσειρά του πλανήτη, 
στα Ιμαλάϊα. Οι ειδικοί εκφρά-
ζουν φόβους πως θα λιώσουν 
τα δύο τρίτα των πάγων που 
σκεπάζουν το ψηλότερο βου-
νό του κόσμου με οδυνηρές 
συνέπειες για τον πληθυσμό 
των δύο δις ανθρώπων, που 
ζούνε σήμερα στη σκιά των 
Ιμαλαΐων. Το καλύτερο σενά-
ριο βασίζεται στην τήρηση 
των στόχων που έχουν τεθεί 
στην Συμφωνία του Παρισιού, 
και προβλέπει ότι θα λιώσει 
μόλις το ένα τρίτο των πάγων 
που σκεπάζουν εδώ και αιώ-
νες τα Ιμαλάϊα. 

«Είναι η κλιματική κρί-
ση, με την οποία δεν έχου-
με ασχοληθεί μέχρι σήμε-
ρα» σημειώνει οεκπρόσωπος 
του Διεθνούς Κέντρου για 
την Ενιαία Ανάπτυξη των 
Βουνών (Icimod), Φιλίπους 
Γουέστερ. Πρόκειται για την 
περιβαλλοντική οργάνωση η 
οποία συνέταξε την έκθεση 
που καταλήγει στο παραπά-
νω ανησυχητικό συμπέρα-
σμα.Ειδικότερα, στην έκθεση 
αναφέρεται πως ακόμα και αν 
οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα περιοριστούν δρα-
στικά και ο μέσος όρος της 
θερμοκρασίας του πλανήτη 
μειωθεί κατά 1,5 βαθμό Κελ-
σίου μέσα στα επόμενα χρό-
νια, παρόλαυτα το 36% των 
πάγωνθα υγροποιηθεί. 

Αν, όμως, η θερμοκρασία 

αυξηθεί κατά 2 βαθμούς, οι 
μισοί πάγοι θα έχουν λιώσει 
έως το 2100, κάτι που θα έχει 
δραματικές συνέπειες για 
τους κατοίκους της Ινδίας, 
του Πακιστάν, της Κίνας και 
άλλων χωρών των οποίων η 
επιβίωση τους εξαρτάταιαπό 
τους ποταμούς που πηγά-
ζουν από τα Ιμαλάϊα. Στόχος 
της έκθεσης, την οποία ανέ-
θεσαν στην περιβαλλοντική 
οργάνωση οκτώ χώρες των 
Ιμαλαΐων, είναι η προσέλκυ-
ση του διεθνούς ενδιαφέρο-
ντος προς την περιοχή τους. 
Μια περιοχή που εκτείνεται 
από το Αφγανιστάν έως τη 
Μιανμάρ και θεωρείται από 
τους περιβαλλοντολόγους ως 
ο «τρίτος πόλος» του πλα-
νήτη, μετά την Αρκτική και 
Ανταρκτική, σε ότι αφορά τη 
συγκέντρωση πάγων.

Σημειώνεται ότι, από τη 
δεκαετία του 1970 έως σήμε-
ρα, έχει εξαφανιστεί σχεδόν το 
15% των πάγων. Δεδομένου 
ότι η οροσειρά έχει μήκος που 
ξεπερνά τα 3.500 χιλιόμετρα, 
οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής δεν θα είναι παντού 
της ίδιας έντασης. Υπάρχουν 
παγετώνες στο Αφγανιστάν 
και το Πακιστάν που όχι μόνο 
δεν έχουν μειωθεί σε μέγεθος 
αλλά έχουν αυξηθεί εξαιτίας 
των λιγότερων ωρών ηλιοφά-
νειας στην περιοχή.Ακόμα κι 
εκείνοι, ωστόσο, αναμένεται 
να λιώσουν αν η υπερθέρμαν-
ση του πλανήτη συνεχιστεί 
με τους σημερινούς ρυθμούς, 
όπως υπογραμμίζεται στην 
έκθεση της Icimod.

Μέχρι το 2050 ή το 2060, 
οι λίμνες της περιοχής θα 
έχουν υπερχειλίσει με απο-

τέλεσμα να πλημμυρίσουνοι 
περιοχές γύρω από αυτές. 
Αυτή θα είναι η κορύφω-
ση γιατί από από εκείνο το 
σημείο και μετά η ροή των 
ποταμών θα αρχίσει να μει-
ώνεται.Με τη σειρά του, αυτό 
θα επιφέρει τη μείωση της 
ενέργειας που παράγεται από 
τα υδροηλεκτρικά φράγματα 
της περιοχής. Το χειρότερο, 
βέβαια, θα είναι η μείωση 
της αγροτικής παραγωγής 
που εξαρτάται σήμερα από 
τα νερά των συγκεκριμένων 
ποταμών.

Την ίδια ώρα, στην έκθε-
ση δεν περιορίζεται περι-
γράφονται προβλήματα που 
έχουν ήδη κάνει την εμφάνι-
ση τους. Ένα από αυτά είναι η 
απρόβλεπτη συμπεριφορά των 
μουσώνων, οι οποίοι κάπο-
τε λειτουργούσαν ευεργετικά 

για τα σπαρτά, αλλά σήμερα 
θυμίζουν όλο και περισσότε-
ρο τυφώνες. Όπως χαρακτη-
ριστηκά σημειώνεται, «πλημ-
μύρες που συνέβαιναν μια 
φορά κάθε 100 χρόνια σημει-
ώνονται τώρα κάθε 50».

Αξίζει να επισημανθεί ότι 
η συγκεκριμένη περιβαλλοντι-
κή κρίση λαμβάνει χώρα σε 
μια από τις φτωχότερες περι-
οχές του πλανήτη. Ινδία και 
Πακιστάν βρίσκονται εδώ και 
δεκαετίες σε έντονη αντιπα-
ράθεση για την επικυριαρχία 
του Κασμίρ. «Πολλές από τις 
καταστροφές και ξαφνικές 
αλλαγές θα έχουν επιπτώ-
σεις και από τις δύο πλευ-
ρές των συνόρων. Και αυτό 
θα μπορούσε να προκαλέ-
σει συγκρούσεις ανάμεσα 
σε χώρες» υπογραμμίζεται 
στην έκθεση.

Κινδυνεύει η επιβίωση των κατοίκων  
της Ινδίας και του Πακιστάν από το 

ραγδαίο λιώσιμο των πάγων στα Ιμαλάια 
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To ΠΑΚΟΕ  είναι σύμ-
φωνο με την εφαρ-
μογή της οδηγίας 

αυτής και γνωρίζει στους 
Έλληνες πολίτες ότι από 
το 2011 που καταργήθη-
κε ο νόμος επιβολής του 
τέλους κοινής ωφέλειας 
(ν.κ.ο.), κατέθεσε ομαδι-
κές αγωγές σε βάρος της 
ΔΕΗ για αυτό το θέμα. 

 
Νέους ευρωπαϊκούς κανό-

νες για την ενέργεια απο ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ) και την ενεργειακή 
επάρκεια γενικότερα ενέκρι-
ναν οι ευρωβουλευτές προ-
κειμένου να επωφεληθούν οι 
καταναλωτές από την μετάβα-
ση στις ΑΠΕ. Πλέον, τα νοι-
κοκυριά έχουν την δυνατό-
τητα βάσει της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας να παράγουν 
ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμο-
ποιώντας ηλιακά πάνελ, να 
πουλούν την ποσότητα που 
τους περισσεύει από την ιδι-
οκατανάλωση και να λαμβά-
νουν τιμές αγοράς.

Επίσης, η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία προβλέπει σημεία 
όπου οι πολίτες που ενδια-
φέρονται να  εγκαταστήσουν 
ηλιακό πάνελ, θα βρίσκουν 
συμβουλές και υποστήριξη 
για τις διοικητικές διαδικα-
σίες και τις διαδικασίες αδει-

οδότησης που ήταν, μέχρι 
σήμερα, το βασικό εμπόδιο 
καθώς είναι ιδιαίτερα σύν-
θετες και δύσκολες. Ένα ακό-
μη βήμα ως προς την διευ-
κόλυνση των καταναλωτών 
είναι ότι η νομοθεσία απα-
γορεύει στα κράτη-μέλη να 

επιβάλουν χρεώσεις,όπως ο 
ισπανικός φόρος «ήλιου» στο 
ηλεκτρικό ρεύμα που παρά-
γεται από τα νοικοκυριά. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, επίσης, ενέκρινε μια Οδη-
γία για την ενεργειακή επάρ-
κεια, η οποία προβλέπει ότι 
τα κράτη-μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης πρέπει, μέχρι 
το 2030, να μειώσουν την 
κατανάλωση ενέργειας κατά 
32,5% σε σύγκριση με το 
2005. Τα κράτη-μέλη είναι 
ελεύθερα να αποφασίσουν 
πως θα πετύχουν αυτό το 
στόχο, όμως, πρέπει να κατα-
θέσουν τα σχέδια τους στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η γενική διευθύντρια της 
BEUC- Ομοσπονδίας Ενώ-
σεων Καταναλωτών, Μονίκ 
Γκογιένς, σχολίασε πως «όλοι 
πρέπει να έχουν πρόσβαση 
στην ηλιακή ενέργεια. Χωρίς 
αμφιβολία, αυτή η νομοθεσία 
θα εκτοξεύσει την παραγω-
γή ενέργειας από ανανεώσι-
μες πηγές και θα βοηθήσει, 
μακροπρόθεσμα, τους κατα-

ναλωτές να μειώσουν τους 
λογαριασμούς τους. Παρέχει 
περισσότερη ασφάλεια σε 
όσους ήθελαν αλλά δίσταζαν 
να επενδύσουν σε ηλιακά 
πάνελ. Η μείωση της κατα-
νάλωσης ενέργειας είναι ο 
καλύτερος και ο απλούστε-
ρος τρόπος να μειώσουμε 
τους λογαριασμούς μας. Οι 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης θα πρέπει να προσφέ-
ρουν πάρα πολλά μέτρα για 
να βοηθήσουν τους κατανα-
λωτές να μονώσουν τα σπί-
τια τους και να μειώσουν τη 
σπατάλη της ενέργειας. Αυτό 
είναι ένα καλό νέο, ιδιαίτε-
ρα για όσους «παλεύουν» να 
ζεστάνουν τα σπίτια τους το 
χειμώνα”.

Η Οδηγία για την ενερ-
γειακή επάρκεια θα πρέπει 
να ενσωματωθεί στις εθνικές 
νομοθεσίες, μέχρι το καλο-
καίρι του 2020. Η Οδηγία 
για την ενέργεια από ανα-
νεώσιμες πηγές πρέπει να 
εφαρμοστεί, μέχρι τα τέλη 
Ιουνίου 2021.

Μέτρα από την Ευρώπη για την ομαλή 
μετάβαση των καταναλωτών στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημ-
μένα καταγγείλει την ασύστολη 
διαδικασία από πολλές επιχει-
ρήσεις που παράγουν μεγάλες 
συγκεντρώσεις διοξειδίου του 
άνθρακα και πιστεύει ότι ένα 
κομμάτι της λύσης πολύ σημα-
ντικό, είναι αυτές οι επιχει-
ρήσεις να βρουν τον τρόπο να 
ελαχιστοποιήσουν τις συγκε-
ντρώσεις στην ατμόσφαιρα. 

Διαφορετικά, αυτές οι νέες μέθο-
δοι να μετατρέπουν σε υγρή η στε-
ρεή μορφή το διοξείδιο το άνθρακα 
είναι ανώφελες τη στιγμή που πάλι 
θα μεταφέρεται στο περιβάλλον και 
ιδιαίτερα σε υπόγειες διαρομές.

Το ΠΑΚΟΕ είναι ενάντια σε αυτή 

τη διαδικασία και πιστεύει ότι  η 
πίεση στο να ελαττωθούν οι συγκε-
ντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα, 
είναι η καλύτερη λύση και η συφε-
ρότερη ούτως ώστε να μην έχου-
με την κλιματική αλλαγή «πάνω 
από το κεφάλι μας» σαν εφιάλτη. 

Ένα νέο επιστημονικό επίτευγ-
μα έρχεται να δώσει ελπίδες για 
το ήδη βεβαρυμένο κλίμα ώστε η 
άνοδος της θερμοκρασίας να μην 
ξεπεράσει τουλάχιστον τους δύο 
βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα.Επιστή-
μονες στην Αυστραλία ανακοίνω-
σαν ότι βρήκαν μια πρωτοπορι-
ακή μέθοδο για να μετατρέπουν 
το αέριο διοξείδιο του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα ξανά σε στερεό 

άνθρακα από όπου αυτό προήλθε! 
Μάλιστα η όλη διαδικασία μπο-
ρεί να γίνει απλώς σε θερμοκρα-
σία δωματίου, κάτι που για πρώ-
τη φορά επιτυγχάνεται.

Οι ερευνητές της Σχολής Μηχα-
νικών του Πανεπιστημίου RMIT 
της Μελβούρνης, με επικεφαλής 
τον χημικό δρ. Τόρμπεν Ντένε-
κε, που έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο περιοδικό “Nature 
Communications”, χρησιμοποίη-
σαν υγρά μέταλλα ως καταλύτη για 
να μετατρέψουν το αέριο διοξείδιο 
σε στερεά σωματίδια άνθρακα. Η 
νέα ηλεκτροχημική τεχνική μπο-
ρεί να δημιουργήσει νέες δυνα-
τότητες για τη δέσμευση άνθρακα 
από την ατμόσφαιρα και την απο-

θήκευση του. Οι σημερινές τεχνο-
λογίες εστιάζονται στη συμπίεση 
του αερίου διοξειδίου σε υγρή μορ-
φή και, στη συνέχεια, στη μετα-
φορά και τη διοχέτευση του κάτω 
από το έδαφος σε συγκεκριμένες 
τοποθεσίες.

Ωσόσο, η εφαρμογή έχει συνα-
ντήσει τεχνικές, οικονομικές αλλά 
και περιβαλλοντικές δυσκολίες 
καθώς, μεταξύ άλλων, υπάρχει 
πάντα ο φόβος διαρροής του υγρού 
διοξειδίου. 

Σύμφωνα, πάντως, με τον δρ. 
Ντένεκε, η μετατροπή του διο-
ξειδίου σε στερεό και όχι σε υγρό 
μπορεί να αποδειχθεί καλύτερη 
μέθοδος από κάθε άποψη για να 
αντιστραφεί η κλιματική αλλαγή.

Επιστήμονες γυρίζουν πίσω το ρολόι και μετατρέπουν  
το διοξείδιο του άνθρακα σε στερεό άνθρακα 
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Το ΠΑΚΟΕ χρόνια 
φωνάζει για την ανε-
ξέλεγκτη χρήση των 

φυτοφαρμάκων στις καλ-
λιέργειες με αποτέλεσμα 
αυτή η υποβάθμιση και 
εξαφάνιση πολλών ειδών 
εντόμων . 

Ανησυχία προκαλούν τα 
βασικά συμπεράσματα της 
πρώτης παγκόσμιας επιστη-
μονικής έρευνας «κατάρ-
ρευση των οικοσυστημάτων 
της φύσης», σύμφωνα με την 
οποία τα έντομα σε όλο τον 
κόσμο οδεύουν προς αφα-
νισμό!

Όπως διαπιστώθηκε, το 
40% των ειδών εντόμων φθί-
νει και το ένα τρίτο απειλεί-
ται με αφανισμό.Μάλιστα, η 
ταχύτητα με την οποία εξα-
φανίζονται τα έντομα είναι 
οκτώ φορές μεγαλύτερη από 
αυτή των θηλαστικών, των 
πτηνών και των ερπετών. Η 
συνολική μάζα των εντόμων 
μειώνεται κατά 2,5% ετησίως, 
όπως δείχνουν τα επιστημο-
νικά δεδομένα, γεγονός που 
σημαίνει ότι είναι πολύ πιθα-
νό να εξαφανιστούν εντός του 
επόμενου αιώνα.

Ήδη, ο πλανήτης μας έχει 
βιώσει, με όποιες καταστρο-
φικές επιπτώσεις συνεπάγε-
ται αυτό, τον αφανισμό δια-
φόρων ειδών. Οι ερευνητές 
τονίζουν ότι τα έντομα, που 
αποτελούν τα πιο πολυποί-

κιλα ζώα σε μεγάλη αφθονία, 
διαδραματίζουν κομβικό ρόλο 
για τη λειτουργία όλων των 
οικοσυστημάτωνκαθώς απο-
τελούν ταυτόχρονα τροφή για 
άλλα ζώα, είναι επικονιαστές 
και ανακυκλώνουν τα θρεπτι-
κά στοιχεία. 

Οι πληθυσμοί των εντό-
μων φθίνουν ήδη σε Γερμα-
νία και Πουέρτο Ρίκοαλλά η 
επιστημονική μελέτη υπο-
δεικνύει ότι η κρίση είναι 
παγκόσμια. Οπως επισημαί-
νουν οι ερευνητές, «αν δεν 
μεταβάλουμε τους τρόπους 
παραγωγής τροφής, τα έντο-

μα στο σύνολο τους θα αφα-
νιστούν τις επόμενες δεκαε-
τίες. Οι συνέπειες που θα έχει 
αυτό για τα παγκόσμια οικο-
συστήματα θα είναι τουλάχι-
στον καταστροφικές».

Η μελέτη, η οποία δημο-
σιεύθηκε στην επιθεώρη-
ση Biological Conservation, 
αναφέρει ότι οι βασικές αιτί-
ες του αφανισμού των εντό-
μων είναι η εντατική γεωργία 
και ιδιαίτερα η βαριά χρήση 
παρασιτοκτόνων. Σημαντικοί 
παράγοντες, όμως, είναι και 
η αστικοποίηση και η κλι-
ματική αλλαγή. «Αν δεν στα-

ματήσει η φθίνουσα πορεία 
των εντόμων, οι συνέπειες 
για τα οικοσυστήματα και 
την επιβίωση του ανθρώ-
πινου είδους θα είναι κατα-
στροφικές» προειδοποίησε ο 
Φρανσίσκο Σάντσες Μπάγιο, 
του Πανεπιστημίου του Σίδ-
νεϊ, ο οποίος υπογράφει τη 
μελέτη μαζί με τον Κρις Γού-
ικχουις της Κινεζικής Ακαδη-
μίας Γεωργικών Επιστημών 
στο Πεκίνο.

Τις μεγαλύτερες συνέπειες 
από την εξαφάνιση των εντό-
μων αναμένεται να υποστούν 
οι πληθυσμιακές ομάδες των 

πτηνών, των ερπετών, των 
ψαριών και των αμφίβιων 
που τρώνε έντομα. «Αν αυτή 
η διατροφική πηγή παύσει να 
υφίσταται, τότε όλα αυτά τα 
είδη θα πεθάνουν από ασι-
τία»εξήγησε ο Φρανσίσκο 
Σάντσες Μπάγιο. 

Ορατές είναι οι συνέπει-
ες στο Πουέρτο Ρίκο, όπου 
τα έντομα στο έδαφος έχουν 
μειωθεί κατά 98% τα τελευ-
ταία 35 χρόνια. 

Από την κατάσταση που 
διαμορφώνεται έχουν ήδη 
επηρεαστεί τόσο οι μέλισσες 
όσο και οι πεταλούδες.

Είδος υπό εξαφάνιση  
τον επόμενο αιώνα τα έντομα 
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Το υπουργείο περιβάλλοντος, φορέας 
διαχείρισης ανηθικότητας και των 

προστατευμένων συμφερόντων

Το ΠΑΚΟΕ πριν ΔΕΚΑ 
(10) χρόνια, είχε 
πραγματοποιήσει 

έρευνα για την κατάστα-
ση στο φυσικό περιβάλλον 
του Κολοβρέχτη. Τα απο-
τελέσματα των μετρήσε-
ων ήταν ανησυχητικά και 
κατήγγειλε τα γεγονότα 
αυτά στην νομαρχεία και 
τον Εισαγγελέα περιβάλλο-
ντος. Πέρασαν 10 χρόνια 
και τα προβλήματα τα ίδια. 

Ως πότε θα αντέξει αυτό 
το οικοσύστημα ;

Το ΠΑΚΟΕ συμπαρα-
στέκεται στον αγώνα της 
«ΟΜΑΔΑΣ…» και είναι σε 
θέση για όποιον ενδιαφέ-
ρετε να πάρει την μελέτη 
του 2009, να αποτανθεί στη 
γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Ο Υγροβιότοπος «Λιβάδι» 
ή «Κολοβρέχτης» έχει χαρα-
κτηριστεί ως «περιοχή προ-
στασίας της φύσης» με το 
προεδρικό διάταγμα της 1ης 
Αυγούστου 1989 (βλ. ΦΕΚ 
642/τ. Β'/09.10.1989) και προ-
στατεύεται από διεθνείς

συνθήκες: Βέρνης και Βόν-
νης. Είναι ο κυριότερος υγρο-
βιότοπος της κεντρικής Εύβοι-
ας με τεράστια σημασία για 
τα σπάνια και απειλούμενα 
με εξαφάνιση μεταναστευ-
τικά πουλιά. Εκτός από την 
οικολογική του αξία,

έχει και αρχαιολογική 
καθότι κατοικείται από τους 
παλαιολιθικούς χρόνους μέχρι 
σήμερα. Είναι μνημείο φύσης 
και ιστορίας, παρόλα αυτά το 
υπουργείο περιβάλλοντος και 
ενέργειας όχι μόνο δεν έχει 
δώσει δεκάρα τσακιστή για 
την προστασία και την ανά-
δειξη του Κολοβρέχτη αλλά 
στον πρόσφατο φορέα Δια-
χείρισης προστατευόμενων 
περιοχών που ίδρυσε για την 
Εύβοια άφησε έξω τον σημα-
ντικό αυτό τόπο, προσβάλλο-
ντας τους αγώνες που έχουμε 
κάνει για αυτόν τόσα χρόνια 
και όχι μόνο αυτό αλλά και 

στην διαβούλευση – συζήτη-
ση που άνοιξε το υπουργείο 
(τέλη 2017) πριν οριστικοποι-
ήσει την απόφασή του ΔΕΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ στην παρέμβα-
σή μας, αγνοώντας μας επι-
δεικτικά. 

Την ίδια στιγμή στην περι-
οχή του υγροβιότοπου λει-
τουργεί παράνομα το πτη-
νοσφαγείο της ΑΓΡΟΖΩΗΣ 
που είναι θυγατρική, μιας 
από τις μεγαλύτερες πτηνο-
τροφικές επιχειρήσεις της 
Ελλάδος, της συνεταιριστι-
κής ΠΙΝΔΟΣ των Ιωαννίνων. 
Η λειτουργία του πτηνοσφα-
γείου που σφάζει εκατοντά-
δες χιλιάδες κοτόπουλα κάθε 
μήνα, έχει δημιουργήσει μια 

τεράστια χαβούζα μέσα στην 
Α΄ ζώνη – πυρήνα του υγρο-
βιότοπου. Επίσης παράνομη 
είναι και η απόληξη του βιο-
λογικού καθαρισμού της Νέας 
Αρτάκης μέσα στην Α΄ ζώνη 
του υγροβιότοπου. Η καταπά-
τηση και η καταστροφή του 
πλούσιου αυτού οικοσυστή-
ματος από ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΕΩΡ-
ΓΟΥΣ συνεχίζεται ανεξέλεγκτη.

ΕΜΕΙΣ ΡΩΤΑΜΕ:
Ποιους συμφέρει να μεί-

νει ο υγροβιότοπος απροστά-
τευτος και έξω από οποιοδή-
ποτε (έστω διακοσμητικό) 
φορέα διαχείρισης; Φυσικά 
και συμφέρει τους καταπατη-
τές και τους ρυπαντές και στο 
παιχνίδι της διαπλοκής που 

παίζουν κάθε φορά στην πλά-
τη μας. Τελικά το υπουργείο 
περιβάλλοντος και ενέργει-
ας με την απόφασή του αυτή 
ποιους ωφελεί και εξυπηρετεί; 
Είναι ανιδιοτελής η απόφασή 
του ή μήπως υπάρχει αλλη-
λοεξυπηρέτηση συμφερόντων; 
Τελικά ας μας απαντήσει σε 
ποιον φορέα διαχείρισης θα 
ενταχθεί ο Κολοβρέχτης;

Εάν η πολιτική των ΣΥΡΙ-
ΖΑ – Οικολόγων Πράσινων 
είναι η συνέχιση της λει-
τουργίας της ρυπογόνας και 
καταστροφικής για την υγεία 
και το περιβάλλον ΛΑΡΚΟ, η 
καταστροφή της ΟΧΗΣ από 
τις ανεμογεννήτριες και τα 
κάθε λογής τοπικά συμφέρο-

ντα καλυπτόμενοι πίσω από 
ΔΗΘΕΝ οικοπροστατευτικούς 
φορείς, να ξέρουν ότι θα πνι-
γούν στην χαβούζα τηςχυδαι-
ότητας όπως και οι προκάτο-
χοί τους.

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΒΙ-
ΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΟΒΡΕΧΤΗ

Kolobrextis.blogspot.gr – 
Φεβρουάριος 2019

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΒΙ-
ΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΟΒΡΕΧΤΗ

Πληροφορίες - επικοι-
νωνία στο kolobrextissos@
gmail.com. http://kolobrextis.
blogspot.gr/, facebook: Να 
προστατευτεί ο υγροβιότο-
πος του Κολοβρέχτη - Εύβοια
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Σαν ΠΑΚΟΕ πιστεύ-
ουμε ότι πρέπει να 
δημιουργηθούν 

πρότυπα ακτιβιστών για 
το περιβάλλον γιατί η κλι-
ματική αλλαγή δεν είναι 
απλά «προ του πυλών» 
αλλά έχει περάσει τις 
πύλες, μας ενοχλεί ιδι-
αίτερα και πιστεύουμε ότι 
όλα αυτά τα φυσικά και-
ρικά φαινόμενα τα οποία 
γίνονται, είναι η απαρ-
χή της καταστροφής του 
πλανήτη.

 Επειδή ακριβώς υπάρ-
χουν επάνω στον πλανή-
τη 6.500.000.000 άνθρω-
ποι οι οποίοι πιστεύουν 
ότι πρέπει να διαμορφω-
θεί καλύτερα η επιβίωση 
του, το ΠΑΚΟΕ πιστεύει 
ότι πρέπει πραγματικά 
να σκύψουμε πάνω στο 
πρόβλημα και όχι απλά 
να λέμε ότι δημιουργού-
με πρότυπα διαφόρων 
ανθρώπων.

Σίγουρα οι ακτιβιστές 
και ο ακτιβισμός είναι μια 
δράση που βοηθά την ανά-
πτυξη οικολογικής συνεί-
δησης σε όλο τον κόσμο.  

Μαθήματα ζωής παραδί-
δει μια 16χρονη από τη Σου-
ηδία! Μάλιστα, το γερμανικό 
περιοδικό SPIEGEL γράφει 
για την Γκρέτα Τούνμπεργκ 
πως «το πρόσωπο αυτού του 
παιδιού αποτελεί το νέο αντι-
κείμενο μίσους των αρνητών 
της κλιματικής αλλαγής αλλά 
και το πρότυπο για χιλιάδες 
νέους ανθρώπους σε όλον 
τον κόσμο».

Κάθε Παρασκευή, η Γκρέ-
τα Τούνμπεργκ δεν πηγαίνει 
στο σχολείο αλλά στέκεται 
επί ώρες μπροστά από το 
σουηδικό κοινοβούλιο στη 
Στοκχόλμη.Είτε χιονίζει, είτε 
βρέχει είτε έχει λιακάδα. Η 
μικροσκοπική κοπέλα με τα 
κοτσιδάκια κρατά στο χέρι 
της ένα μεγάλο πλακάτ που 
γράφει «Σχολική απεργία 
για το κλίμα». Δεν φωνάζει 

συνθήματα, δεν χορεύει, δεν 
τραγουδάει. Κρατά μόνο το 
πλακάτ ως ασπίδα. Οι δημο-
σιογράφοι του SPIEGEL την 
βρήκαν εκεί, στο χιόνι, παρά 
το τσουχτερό κρύο, και άκου-
σαν το μήνυμα της Γκρέτα. 

«Γκρέτα, είσαι μόλις 16 
χρονών και ξαφνικά έχεις 
γίνει ηρωίδα ενός νέου 
διεθνούς κινήματος νέων. 
Δεκάδες χιλιάδες νέοι στην 
Αυστραλία, τη Γερμανία ή το 
Βέλγιο κάνουν σχολική απερ-
γία, όπως εσύ, για να αγωνι-
στούν κατά της κλιματικής 
αλλαγής. Τι σου λέει αυτό;» 
ρωτούν οι δημοσιογράφοι 
την 16χρονη Σουηδέζα.

Η νεαρή αφοπλίζει με 
την απάντηση της: «Είναι 
πολύ εξαντλητικό. Δεν είμαι 
συνηθισμένη να είμαι το 
κέντρο της προσοχής. Συνή-
θως είμαι η ήσυχη κοπέλα 
που κάθεται στα πίσω θρα-
νία. Αλλά από τη μια μέρα 
στην άλλη, πολλοί άνθρωποι 
τώρα θέλουν να μιλήσουν 
μαζί μου. Αυτό με συγκινεί 

μερικές φορές. Κάθε άρθρο 
και κάθε τηλεοπτική συνέ-
ντευξη αυξάνει την προσοχή 
του κόσμου για την κλιματι-
κή κρίση. Και αυτό το θέμα 
χρειάζεται πολύ περισσότε-
ρη προσοχή. Πρόκειται για 
υπόθεση ζωής ή θανάτου». 

Στην ερώτηση αν είναι 
περήφανη για την επιτυ-
χία της, δηλώνει πως «δεν 
έχω ακόμη επιτύχει τίποτα. 
Ακόμη και αν υπάρχουν δια-
δηλώσεις σε όλο τον κόσμο 
τώρα, αυτό είναι μόνο μια 
αρχή. Στην πραγματικότη-
τα, οι πολιτικοί δεν ενδια-
φέρονται. Εδώ στη Σουηδία 
διαπραγματεύονται εδώ και 
μήνες για μια νέα κυβέρνη-
ση. Αλλά η κλιματική αλλα-
γή δεν έπαιξε σχεδόν κανένα 
ρόλο. Οι περισσότεροι ενή-
λικες δεν γνωρίζουν πόσο 
σοβαρή είναι η κλιματική 
κρίση. Γνωρίζουν ότι κάτι 
αλλάζει, αλλά δεν είναι βέβαι-
οι ποιες θα είναι οι συνέπει-
ες της κλιματικής αλλαγής. 

Οι ενήλικες πρέπει να 

αναγνωρίσουν ότι διακινδυ-
νεύουν το μέλλον των παι-
διών τους και των επόμενων 
γενεών, αν συνεχίσουν έτσι. 
Όσο δεν ασκούμε δημόσια 
πίεση, οι πολιτικοί θα συνε-
χίσουν να αγνοούν το θέμα». 

Οι δημοσιογράφοι 
τουSPIEGEL ρωτούν την 
Γκρέτα αν είναι σωστό 
δεκάδες χιλιάδες παιδιά 
να κάνουν απεργία αντί 
να κάνουν μάθημα. Και 
γιατί δεν το κάνουν στον 
ελεύθερο χρόνο τους;« Είναι 
ένα καλό σημάδι, ότι οι νέοι 
κατηγορούν τις παλαιότερες 
γενιές και λένε “δεν το δεχό-
μαστε πλέον. Πρέπει να στα-
ματήσετε να καταστρέφετε 
το μέλλον μας”. Δεν μπορώ 
να ψηφίσω στα 16 μου, άρα 
πρέπει να διαμαρτυρηθώ για-
τί πρόκειται για τη μεγαλύ-
τερη κρίση στην ανθρώπι-
νη ιστορία» λέει η 16χρονη.

Σε όσους έχουν άλλη άπο-
ψη για το κλίμα από την δική 
της, η Γκρέτα απαντά πως 
«τους ακούω αυτούς τους 

ανθρώπους. Αλλά η κλιματική 
αλλαγή είναι άσπρο -μαύρο: 
ή ο ανθρώπινος πολιτισμός 
μας θα συνεχίσει να υπάρχει 
ή όχι. Δεν υπάρχει γκρι όταν 
πρόκειται για την επιβίωση 
μας. Πρέπει να σταματήσου-
με την εκπομπή αερίων θερ-
μοκηπίου. Και όλοι πρέπει 
να αλλάξουμε γι αυτό. Δεν 
μπορώ να καταλάβω τους 
ανθρώπους που λένε ότι η 
αλλαγή του κλίματος είναι 
μια υπαρξιακή απειλή και 
στη συνέχεια απλά συνε-
χίζουν όλες τις κακές τους 
συνήθειες που συμβάλουν 
στην κλιματική αλλαγή». 

Και καταλήγει: «Η δημο-
κρατία είναι ότι καλύτερο 
έχουμε. Δεν μπορούμε να 
την θυσιάσουμε. Και γι αυτό 
πρέπει να δράσουμε τώρα: 
μέσα στο δημοκρατικό μας 
σύστημα”. Δυστυχώς, υπάρ-
χει και μια μειοψηφία ατο-
μών που είναι αντίθετοι σε 
το Κίνημα της Γκρέτα και 
την προσβάλλουν στο Δια-
δίκτυο χαρακτηρίζοντας την 
«διανοητικά διαταραγμένη» 
ή «στριμμένη».

«Ναι, διάβασα και τέτοιες 
θέσεις για να γνωρίσω τα 
επιχειρήματα αυτών των 
ανθρώπων. 

Οι περισσότεροι δεν 
έχουν κανένα επιχείρημα. 
Μου επιτίθενται λόγω της 
εμφάνισξς μου ή των από-
ψεων μου. Αλλά είναι ένα 
καλό σημάδι που γράφουν 
για μένα και με μισούν. Επει-
δή αυτό δείχνει ότι με θεω-
ρούν απειλή. Λυπάμαι για 
αυτούς τους ανθρώπους. Δεν 
καταλαβαίνουν πόσο σοβα-
ρή είναι η κατάσταση μας. 
Φυσικά, ακούγεται τρελό ότι 
δεκάδες χιλιάδες μαθητές 
ξεκινούν σχολική απεργία 
για το κλίμα. Στον δημόσιο 
λόγο πρέπει να υπάρχει και 
η κριτική. Γιαυτό δεν παρα-
πονιέμαι. Ακόμη και αν εξα-
κολουθώ να είμαι παιδί και 
είναι λάθος να επιτίθενται 
σε ένα παιδί» ξεκαθαρίζει.

Πρότυπο για χιλιάδες νέους  
η 16χρονη Σουηδέζα που διαμαρτύρεται 

για την κλιματική αλλαγή
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Είναι ανησυχητικό 
βέβαια αυτό αλλά 
δ ιαπιστώνουμε 

δυστυχώς ότι η Πίνες αυτές 
είναι ένα είδος οστρακοει-
δών τα οποία καθαρίζουν 
το βυθό της θάλασσας από 
διάφορα βακτηρίδια και 
ιούς και τα αποθηκεύουν 
στο κέλυφος τους με απο-
τέλεσμα να καθαρίζετε η 
θάλασσα. 

Η εξαφάνιση του Pinna 
nobilis πιστεύουμε ότι θα 
φέρει μεγάλο κακό στο 
αιγαίο και θέλει ιδιαίτε-
ρη προσοχή. 

 
Ανησυχητικά είναι τα στοι-

χεία έρευνας που είδαν το 
φως δημοσιότητας σχετικά 
με τον πληθυσμό της πίνας 
(Pinna nobilis) στο Αιγαίο. 
Ομάδα επιστημόνων-δυτών 
από το πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου καταδύθηκε σε 13 θέσεις 
στη Λέσβο και διαπίστωσε 
ότι οι πληθυσμοί της πίνας 
είχαν αποδεκατιστεί σε ποσο-
στό 93%! Τα αποτελέσματα 
της έρευνας είναι εξαιρετι-
κά αποθαρρυντικά καθως η 
πίνα αποτελεί, ούτως ή άλλως, 
απειλούμενο είδος και πλέον 
κινδυνεύει με εξαφάνιση. Για 
τον λόγο αυτόν, οι επιστήμο-
νες να ληφθούν άμεσα μέτρα 
για την προστασία των υγιών 
πληθυσμών της.

Η έρευνα πραγματοποιή-
θηκε από το καλοκαίρι έως το 
φθινόπωρο του 2018 στους 
κόλπους Καλλονής και Γέρας 
και σε θέσεις στα ανατολικά 
και τα δυτικά της Λέσβου. 
Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό Aquatic Invasions 
του InvasivesNet, μια διεθνή 
επιστημονική οργάνωση με 
ερευνητικό πεδίο τα είδη-
εισβολείς (χωροκατακτητικά 
είδη), και είναι η πρώτη που 
επιβεβαιώνει την εξάπλωση 
του παρασίτου που σκοτώ-
νει τις πίνες και στη Δυτική 
Μεσόγειο.

Επικεφαλής της επιστημο-
νικής ομάδας ήταν ο αναπλη-
ρωτής καθηγητής Θαλάσσιας 
Οικολογίας του πανεπιστημίου 
Αιγαίου, Στέλιος Κατσανεβά-
κης. Σε δηλώσεις του σημείω-
σε πως “διαπιστώσαμε πολύ 
μεγάλη θνησιμότητα, η οποία 

φθάνει σε κάποιες περιοχές 
και το 100%. Το ελπιδοφόρο 
είναι ότι βρέθηκε μια θέση 
στον κόλπο της Καλλονής όπου 
η θνησιμότητα ήταν περιορι-
σμένη μόλις στο 36%, ενώ το 
παράσιτο δεν εντοπίστηκε. 

Αιτία είναι οι ιδιαίτερες 
περιβαλλοντικές συνθήκες- 
θερμοκρασία νερού και αλα-
τότητα- που επικρατούν στο 
συγκεκριμένο σημείο και βοή-
θησαν να μην αντέξει το παρά-
σιτο”. 

Παρόμοιες εικόνες κατα-
γράφηκαν από ερευνητές και 
σε άλλα σημεία του Αιγαίου. 
«Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 
σε εξέλιξη τουλάχιστον δύο 
καταγραφές, από το ΕΛΚΕΘΕ 
στον Σαρωνικό και τον Νότιο 
Ευβοϊκό και από το Αρχιπέ-
λαγος στα νησιά του Ανατο-
λικού Αιγαίου και δυστυχώς 
όλες κατατείνουν στο ίδιο 

συμπέρασμα. Ανάλογες είναι 
και οι μεμονωμένες αναφο-
ρές δυτών από όλο το Αιγαίο. 
Προς το παρόν, οι αναφορές 
από το Ιόνιο είναι λιγότερες 
ενώ πρόσφατα υπήρξε μία 
για τον Κορινθιακό» λέει ο κ. 
Κατσανεβάκης. «Υπάρχει πλέ-
ον βάσιμη ανησυχία για την 
επιβίωση του είδους καθώς 
τοπικά σε κάποιες περιοχές 
έχει ήδη εξαφανιστεί. Μην 
ξεχνάμε ότι η πίνα είναι απει-
λούμενο είδος- προστατεύε-
ται από το 1992- και ο πλη-
θυσμός της έχει ήδη υποστεί 
μεγάλη μείωση τα προηγού-
μενα χρόνια» τονίζει αναπλη-
ρωτής καθηγητής Θαλάσσιας 
Οικολογίας του πανεπιστημί-
ου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τους επι-
στήμονες, οι πρώτοι μαζι-
κοί θάνατοι πίνας καταγρά-
φηκαν στα τέλη του 2016, 

στην Ισπανία. Υπεύθυνο είναι 
ένα κρυπτογενές παράσιτο 
(Haplosporidium pinnae), 
το οποίο μεταφέρεται με τα 
θαλάσσια ρεύματα. Για τη 
μελέτη το πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου συνεργάστηκε με το ΕΛΚΕ-
ΘΕ, που πραγματοποίησε 
τις γενετικές αναλύσεις, και 
το Tμήμα Κτηνιατρικής του 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
που έκανε τις ιστολογικές 
εξετάσεις, οι οποίες επιβε-
βαίωσαν την αιτία θανάτου 
των πινών στη Λέσβο. 

«Το παράσιτο προσβάλλει 
τους ιστούς, καταστρέφει τα 
κύτταρα και δημιουργεί μια 
εκτεταμένη φλεγμονή με απο-
τέλεσμα η πίνα να μην μπορεί 
να τραφεί και να πεθαίνει», 
σύμφωνα με τον κ. Κατσανε-
βάκη. Και συνεχίζει: «Είναι 
ένα πολύ εξειδικευμένο παρά-
σιτο καθώς δεν έχει διαπι-

στωθεί να προσβάλλει άλλα 
είδη, όπως για παράδειγμα 
την Pinna rudis, παρόμοιο 
είδος στη Μεσόγειο».

Μετά την δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτν της μελέ-
της, οι επιστήμονες ενημέ-
ρωσαν την Περιφέρεια, που 
συγκάλεσε σύσκεψη με τη 
συμμετοχή του Λιμενικού και 
των ντόπιων αλιέων. «Οι ίδιοι 
οι αλιείς πρότειναν να απα-
γορευτεί εντελώς το ψάρεμα 
στο σημείο που εντοπίστηκε 
ο υγιής πληθυσμός της πίνας 
ενώ το Λιμενικό θα βοηθή-
σει στην επιτήρηση της απα-
γόρευσης. Είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να εντοπίσουμε 
τέτοιες περιοχές σε όλη τη 
χώρα και να τις αποκλείσου-
με για να σταματήσουμε τον 
αφανισμό του είδους” κατα-
λήγει ο αναπληρωτής καθη-
γητής.

Απειλείται με εξαφάνιση η Πίνα στο Αιγαίο 



ΠΡΕΠΕΙ 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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S.O.S. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 « ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ»
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΒΑΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ,  
ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2019 ΕΩΣ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2020.

ΖΗΤΑ 
ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ) ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΜΕ ΟΚΤΑΩΡΗ-ΔΕΚΑΩΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ-ΘΡΑΝΙΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΚΟΥΝΙΕΣ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ Κ.Α.-, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, 
ΝΟΣΟΜΟΜΕΙΑ, ΚΑΠΗ Κ.Α., ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ, ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ…ΕΞΟΥΣΙΑ. Κ.Α

ΕΠΕΙΔΗ
● ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
●  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ 

ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ 
●  ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΤΑ… ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΥΤΗ. 
ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΤΟ EMAIL (pakoe@pakoe.gr ) Ή ΣΤΟ FAX 2108100804 ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  

ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΪΟΥ 2019 ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ. ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  e-mail:  ΤΗΛ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:  ΗΛΙΚΙΑ:  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Περιγράφετε τις δράσεις που αναφέρονται πιο πάνω. 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Το ΠΑΚΟΕ μπροστά στην 
επερχόμενη οικολογική κρί-
ση που θα ξεσπάσει εξαιτί-

ας της απουσίας προσπάθειας για 
υλοποίηση του πολυδιαφημισμέ-
νου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και του εγκεκριμέ-
νου Περιφερειακού Σχεδίου Δια-
χείρισης Απορριμμάτων Αττικής, 
καθώς στα μέσα του 2019 εξαντλεί-
ται η χωρητικότητα του τελευταί-
ου κυττάρου στη Φυλή, του μονα-
δικού χώρου συγκέντρωσης των 
απορριμμάτων, κρούει το κώδω-
να του κινδύνου και καταθέτει τις 
τεκμηριωμένες διαπιστώσεις του 
και τη πρόταση- προσέγγιση για 
την υλοποίηση των απαραίτητων 
επειγόντων έργων, τόσο βραχυπρό-
θεσμων όσο και μακροπρόθεσμων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 -Mε τη Πράξη 49 της 15−12−2015 

του Υπουργικού Συμβουλίου ΦΕΚ Α 
174 εγκρίθηκε η «Τροποποίηση και 
έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρι-
σης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνι-
κού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθη-
καν με την 51373/4684/25−11−2015 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
Ν. 4342/2015.»

 -Με τη κοινή υπουργική απόφα-
ση της 23 Δεκεμβρίου 2016 «Κύρωση 
της απόφασης έγκρισης του Περιφε-
ρειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απο-
βλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας 
Αττικής» ΦΕΚ Β΄ 417 εγκρίθηκε η 
υπ΄αριθμ. 414/2014 της 6 Δεκέμβρη 
2016 σχετική απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου της Περιφέρει-
ας Αττικής, οπότε μπήκε σε ισχύ και 
τυπικά το ΠΕΣΔΑ Αττικής. 

Την ανωτέρω απόφαση και τη 
μελέτη που συνέταξαν οι υπηρεσίες 
της Περιφέρειας και του Ειδικού Δια-
βαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττι-
κής- Ε.Δ.Σ.Ν.Α. καθώς και τα σχετικά 
παραρτήματα μπορείτε να τα κατεβά-
σετε από τη ιστοσελίδα του ΕΣΔΝΑ.

Εμείς θα περιορισθούμε να αναφέ-
ρουμε τι προβλέπει το ΠΕΣΔΑ Αττι-
κής για το 2019 και το 2020 και ποιες 
υποδομές για τη τελική αντιμετώπιση 
του προβλήματος της διάθεσης των 
αποβλήτων.(Οι κωδικοί είναι αυτοί 
της απόφασης του ΠΕΡ. ΣΥΜΒ. 414/5-
12-20216).

Που στοχεύει το Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Α.1.1.1 Γενικοί Στόχοι για τα ΑΣΑ
Οι γενικοί ποσοστιαίοι στόχοι 

του Σχεδίου για την διαχείριση 
των ΑΣΑ με χρονικό ορίζοντα το 
2020, έχουν ως ακολούθως (εκπε-
φρασμένοι κατά βάρος):

• Λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύ-
ου ανάκτησης ΑΣΑ, με στόχο την επί-
τευξη ανάκτησης σε ποσοστό 78%.

• Προετοιμασία προς επαναχρησι-
μοποίηση και ανακύκλωση, με χωρι-
στή συλλογή ανακυκλώσιμων- βιο-
αποβλήτων, σε ποσοστό 52,6% του 
συνόλου των ΑΣΑ.

• Περιορισμός της υγειονομικής 
ταφής σε 22% του συνόλου των ΑΣΑ, 
με ιεράρχηση της ως τελευταίας επι-

λογής διαχείρισης.
Α. 1.1.2 Στόχοι προετοιμασίας 

για Επαναχρησιμοποίηση- Ανα-
κύκλωσης

Επίτευξη ελάχιστου ποσοστού 
προετοιμασίας για επαναχρησιμο-
ποίηση και ανακύκλωσης 65% κατά 
βάρος (κ.β.) των ανακυκλώσιμων υλι-
κών από το στάδιο της προδιαλογής. 
Επιπλέον το συνολικό ποσοστό ανα-
κυκλώσιμων υλικών που θα υφίστα-
ται προετοιμασία για επαναχρησιμο-
ποίηση και ανακύκλωση θα πρέπει να 
ανέρχεται στο 75% κ.β. της συνολι-
κής παραγωγής, με τους ακόλουθους 
επιμέρους στόχους σχεδιασμού για 
το έτος 2020 (εκπεφρασμένους κ.β.):

• Χαρτί- Χαρτόνι 72%
• Γυαλί 70%

• Γυαλί 70%
• Μέταλλα 96%
• Πλαστικά 78%
Α.1.1.3 Στόχος Χωριστής Συλ-

λογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
Καθιέρωση για το σύνολο της Περι-

φέρειας χωριστής συλλογής σε τέσσε-
ρα τουλάχιστον ρεύματα, για το γυαλί, 
το χαρτί, τα μέταλλα και το πλαστικό, 
για την επίτευξη των στόχων της προ-
ηγούμενης παραγράφου.

Α. 1.1.4 Στόχοι για τα Απόβλη-
τα Συσκευασίας

Για τα Απόβλητα Συσκευασίας τίθε-
νται οι ακόλουθοι στόχοι σχεδιασμού 
για την προετοιμασία γιαεπαναχρη-
σιμοποίηση και ανακύκλωση για το 
έτος 2020 (εκπεφρασμένοι σε κ.β.):

• Χαρτί - Χαρτόνι 92%

Μια πρόταση του ΠΑΚΟΕ για το άμεσο 
πρόβλημα των απορριμμάτων της Αττικής

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ 
ΤΝ/ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΝ/ΕΤΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

%

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΝ/ΕΤΟΣ

2019 1.893.617 825.940 30% 247.585 

2020 1.893.615 825.940 40% 330.247

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΑ ΤΩΝ 2020

 
ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ 

ΤΝ/ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΤΝ/ΕΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ

ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΝ /ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΔσΠκαι ΜΕΑ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΣ.ΑΝ.
ΤΝ/ΕΤΟΣ

2020 1.893.617 905.149 65% 598.347 75% 678.682
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• Γυαλί 70%
• Μέταλλα 70%
• Πλαστικά 75%
• Ξύλο 80%
• Σύνολο 79,9%
Α.1.1.5 Στόχοι για τα Βιοαπό-

βλητα
Τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι για 

το έτος 2020 (εκπεφρασμένοι κ.β.)
• Προδιαλογή (χωριστή συλλογή) 

τουλάχιστον του 40% των βιοαποβλή-
των, με σκοπό την

επεξεργασία.
• Εκτροπή μέσω της οικιακής 

κομποστοποίησης σε ποσοστό του-
λάχιστον 3% των βιοαποβλήτων.

• Μεγιστοποίηση επιπέδων εκτρο-
πής των διαθέσιμων για συλλογή απο-
βλήτων βρώσιμων λιπών και ελαίων, 
με στόχο το 75% τουλάχιστον.

• Αναδιοργάνωση και επέκταση 
του υφιστάμενου δικτύου χωριστής 
συλλογής πρασίνων.

• Εκτροπή των αστικών βιοαπο-
βλήτων (συμπεριλαμβανομένων των 
υπολειμμάτων τροφίμων και των 
πράσινων αποβλήτων) μέσω δικτύ-
ου χωριστής συλλογής.

Α.1.1.6 Στόχοι για τα Βιοαπο-
δομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ)

Τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι για 
το έτος 2020 (εκπεφρασμένοι κ.β.):

• Εφαρμογή της χωριστής συλ-
λογής των ΒΑΑ (βιοαποβλήτων και 
χαρτιού) στα μέγιστα δυνατά επίπε-
δα για την προώθηση της ανακύκλω-
σης υψηλής ποιότητας.

• Μείωση των ΒΑΑ που προορίζο-
νται για υγειονομική ταφή κατά τουλά-
χιστον 35% σε σχέση με την παραγό-
μενη ποσότητα ΒΑΑ του έτους 1997.

Α.1.1.7 Στόχοι για ειδικά ρεύ-
ματα αποβλήτων στα ΑΣΑ

•Δημιουργία υποδομών χωριστής 
συλλογής και διαχείρισης των ογκω-
δών αποβλήτων, καιπροώθηση της 
εκτροπής από την ταφή.

Α.1.2 Απόβλητα εγκαταστάσε-
ων κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτη-
σης / συνάθροισης κοινού

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής 
για τα μέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό 
και το γυαλί, σε όλους τους χώρους 
εργασίας και εξυπηρέτησης κοινού.

• Αποτροπή της ανάμιξης αποβλή-
των ελαίων με πετρελαιοειδή κατάλοι-
πα (καθαρισμοί δεξαμενών καυσίμων, 
διάφορα ελαφρά ή βαρέα καύσιμα) και 
διαχείριση τους σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία για την εναλλακτική 
διαχείριση.

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής 
του οργανικού κλάσματος.

Διαχείριση τυχόν άλλων ρευμά-
των αποβλήτων που παράγονται και 
εντάσσονται στην εναλλακτική δια-
χείριση, ως διακριτών ρευμάτων και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμε-
νης νομοθεσίας.

Α.1.6 Γεωργοκτηνοτροφικά 
Απόβλητα

Οι κατευθυντήριοι στόχοι με χρο-
νικό ορίζοντα το 2020, κατά τα προ-
βλεπόμενα από το ΕΣΔΑ, είναι οι 
ακόλουθοι:.

• Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλ-
λογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων 
γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης για 
την ανάκτηση επ› ωφελεία της γεωρ-
γίας, την παραγωγή προϊόντων (π.χ. 
ζωοτροφών) ή την παραγωγή ενέρ-
γειας από βιοαέριο / βιομάζα.

• Χωριστή συλλογή και ανάκτηση 
των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφι-
κής προέλευσης με έμφαση στα πλα-
στικά θερμοκηπίου και τα απόβλητα 
συσκευασίας.

• Χωριστή συλλογή και κατάλληλη 
διαχείριση των αποβλήτων συσκευα-
σίας γεωργικών φαρμάκων που περιέ-
χουν επικίνδυνες ουσίες μέσω συστη-
μάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

• Πρόβλεψη κινήτρου προδιαλο-
γής πλαστικών και βιοαποδομήσι-
μων Γεωργοκτηνοτροφικών

Αποβλήτων, όπως παροχή οργα-
νικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιω-
τικών ως αντάλλαγμα.

Α.1.7 Βιομηχανικά Απόβλητα
Οι στόχοι του Σχεδίου για τα βιο-

μηχανικά απόβλητα για το έτος 2020 
είναι η ανάκτηση των μη επικινδύ-
νων αποβλήτων σε ποσοστό 20% και 
των επικινδύνων σε ποσοστό 45%, επί 
του βάρους των παραγομένων στην 
Περιφέρεια αντίστοιχων αποβλήτων.

Α.2.2 Δίκτυα χωριστής συλλο-
γής και επεξεργασίας

Δίνετ προτεραιότητα στη διαλογή 
στη πηγή (ΔσΠ) και έμφαση στη δημι-
ουργία δικτύου πράσινων σημείων και 
Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευ-

σης Διαλογής στην Πηγή). Στη στρα-
τηγική και στις πολιτικές του Σχεδί-
ου περιλαμβάνεται και η καθιέρωση 
χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών σε τέσσερα (4) ρεύματα: χαρ-
τί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικό, και 
επιπλέον των βιοαποβλήτων.

Προβλέπεται, επιπλέον, ενίσχυση 
τις χωριστής συλλογής του έντυπου 
χαρτιού μέσω νέου ΣΕΔ ή προγραμ-
μάτων των Δήμων και των Πράσινων 
Σημείων, καθώς και την ανάπτυξη του 
προγράμματος του ΕΣΔΝΑ «Κάντο 
και Εσύ». Αναλυτικότερα:

Α.2.2.1 Βιοαπόβλητα
Η επεξεργασία θα γίνεται σε τρεις 

κεντρικές και σε ορισμένες αποκεντρω-
μένες σχετικά μικρές μονάδες κομπο-
στοποίησης ροδιαλεγμένων βιοαπο-
βλήτων των δήμων. Πιο συγκεκριμένα 
για την επεξεργασία προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων προβλέπεται:

• Υλοποίηση στο ΕΜΑΚ ξεχωρι-
στής γραμμής επεξεργασίας βιοαπο-
βλήτων δυναμικότητας

100.000 tn/έτος, καθώς και μίας 
μονάδας στο Δ. Μεγαρέων δυναμι-
κότητας 10.000 tn/έτος και μίας στην 
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση διαχεί-
ρισης Αποβλήτων (ΟΕΑ) της Βορει-
οανατολικής Αττικής δυναμικότητας 
20.000 tn/έτος.

• Ανάπτυξη σε δεύτερη φάση πλή-
ρους δικτύου μονάδων με βάση τις 
διαδημοτικές συνεργασίες όπου προ-
κύψουν, και με δυνατότητα επιμερι-
σμού τους, εφόσον οι διαδημοτικές 
συνεργασίες δεν προκύψουν ή δεν 
επαρκούν, στις ήδη προγραμματισμέ-
νες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλή-
των (ΜΕΑ), μετά από επεξεργασία 
των διαπιστωθέντων αναγκών και 
των προταθέντων μονάδων από τα 

Τοπικά Σχέδια διαχείρισης Αποβλή-
των (ΤΣΔΑ).

• Για τα γεωργοκτηνοτροφικά οργα-
νικής προέλευσης: ανάπτυξη τοπικών 
δικτύων συλλογής,πλήρης αξιοποίηση 
του διαθέσιμου δικτύου παραγωγής 
εδαφοβελτιωτικών, εξέταση δυνατο-
τήτων συνεπεξεργασίας με οργανικά 
απόβλητα άλλων οικονομικών δρα-
στηριοτήτων, και πλήρης αξιοποίηση 
των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων 
μονάδων παραγωγής βιοαερίου για 
την ενεργειακή ανάκτηση.

Α.2.2.2 Δίκτυο Πράσινων Σημεί-
ων

Προβλέπεται η δημιουργία δικτύ-
ου Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΙΣΠ 
για τη χωριστή συλλογή και προε-
τοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
- ανακύκλωση, των ανακυκλώσιμων 
υλικών, ρευμάτων αποβλήτων εναλ-
λακτικής διαχείρισης, ρευμάτων πρα-
σίνου (κλαδέματα) και ογκωδών ΑΣΑ. 
Θα διερευνηθεί κατά προτεραιότητα 
η αξιοποίηση των υφιστάμενων υπο-
δομών και ειδικότερα των Πράσινων 
Σημείων. Επιπλέον προβλέπεται η καθι-
έρωση τουλάχιστον ενός Πράσινου 
Σημείου ανά δήμο, ενώ στους μεγά-
λους Δήμους θα εξεταστεί η δυνατό-
τητα καθιέρωσης Πράσινων Σημείων 
ανά Δημοτικό διαμέρισμα, καθώς και 
βοηθητικών/ υποστηρικτών εγκατα-
στάσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Α.2.2.3 Ανακυκλώσιμα Υλικά
• Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλ-

λογής ανακυκλώσιμων υλικών σε τέσ-
σερα ρεύματα (γυαλί, χαρτί, μέταλλα 
και πλαστικό), για την επαρκή κάλυ-
ψη της Περιφέρειας.

• Το δίκτυο αναπτύσσεται σε επί-
πεδο δήμου με επίκεντρο τα Πράσι-
να Σημεία και με στοχευμένες ενέρ-
γειες στους μεγάλους παραγωγούς.

• Προτεραιότητα στην ενίσχυση 
της χωριστής συλλογής έντυπου χαρ-
τιού, μέσω νέου ΣΕ ή προγραμμάτων 
δήμων και των Πράσινων Σημείων.

• Ανάπτυξη νέων ή επέκταση της 
δυναμικότητας των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων διαλογής ανακυκλώ-
σιμων υλικών, προς κάλυψη των τιθέ-
μενων στόχων.

Α.2.2.4 Απόβλητα Συσκευασιών
• Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύ-

ου συλλογής αποβλήτων συσκευασι-
ών για την επίτευξη των στόχων, και 
κατά προτεραιότητα στοχευμένες ενέρ-
γειες για τους μεγάλους παραγωγούς 
και τις νησιωτικές περιοχές.

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής 
τεσσάρων (4) τουλάχιστον ρευμάτων 
(χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα). Είναι 
δυνατή η χωριστή συλλογή λιγότε-
ρων ρευμάτων μόνο σε συγκεκριμέ-
νες περιπτώσεις, στις οποίες τεκμη-
ριώνεται η σκοπιμότητα της επιλογής 
από άποψη περιβαλλοντική, τεχνική 
και οικονομική.
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Α.2.2.5 Ογκώδη
Επέκταση του υφιστάμενου δικτύ-

ου σε συνεργεία και με τα Πράσινα 
Σημεία, ώστε να επιτυγχάνεται η προ-
επεξεργασία και η διακριτή διαχείριση 
των επιμέρους συστατικών, με στόχο 
την πλήρη εκτροπή τους από την τελι-
κή διάθεση στους ΧΥΤΑ για τα ΑΣΑ.

Α.2.2.6 Ιλύες αστικού τύπου
Αξιοποίηση των υφιστάμενων υπο-

δομών της ΕΥΑΠ Α. Ε. με ένταξη σε 
αυτό ποσοτήτων ιλύος που προέρχο-
νται από μικρές Εγκαταστάσεις Επε-
ξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών. 
Η εν λόγω πρόβλεψη θα εφαρμοσθεί 
υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώ-
μης της ΕΥΑΠ Α.Ε., και αποκλειστι-
κά στις περιπτώσεις για τις οποίες θα 
εξασφαλισθεί αυτή.

Α.2.2.7 Απόβλητα από εγκατα-
στάσεις κοινής ωφέλειας, εξυπη-
ρέτησης κοινού

Καθιέρωση χωριστής συλλογής για 
τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οργανικά 
απόβλητα και τα ρεύματα εναλλακτι-
κής διαχείρισης, καθιέρωση συλλογής 
και ανάκτησης πετρελαιοειδών απο-
βλήτων και αποβλήτων ελαίων από 
πλοία, όπως και απόβλητων πλοίων 
και καταλοίπων φορτίου, και προώ-
θηση της εμποτισμένης με κρεοζωτέ-
λαιο ξυλείας προς εργασίες ανάκτησης.

Α.2.4 Επεξεργασία υπολειμμα-
τικών σύμμεικτων ΑΣΑ

Για τους ΣΜΑ και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας υπολειμματικών σύμ-
μεικτων αποβλήτων προβλέπονται 
τα ακόλουθα:

1. Επανεξέταση της σκοπιμότητας 
και επανασχεδιασμός της λειτουργί-
ας των ΣΜΑ που υφίστανται, ευρί-
σκονται υπό κατασκευή ή προτείνο-
νται από Τοπικά Σχέδια διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), και των Εγκατα-
στάσεων Επεξεργασίας Συμμείκτων 
ΑΣΑ, προς την κατεύθυνση της τοπι-
κότητας και μείωσης της δυναμικό-
τητας τους, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάργησης των κεντρικών ΣΜΑ. 
Για τα παραπάνω θα ληφθεί υπόψη 
το πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου 
διαχείρισης των ΑΣΑ, που αποδίδει 
έμφαση στη σΠ, κάτι που συνεπάγε-
ται μεταφόρτωση και μεταφορά προ-
διαλεγμένων ρευμάτων και όχι σύμ-
μεικτων ΑΣΑ.

2. Ανάπτυξη δικτύου Εγκαταστά-
σεων Επεξεργασίας Συμμείκτων ΑΣΑ 
για την κάλυψη των προβλεπόμενων 
ποσοτήτων ΑΣΑ, που συμπεριλαμβά-
νει τη λειτουργία του Εργοστασίου

Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Δυτικής 
Αττικής με δυναμικότητα έως 350.000 
tn/έτος, και τη δημιουργία νέων μονά-
δων συνολικής δυναμικότητας έως 
650.000 tn/έτος. Το εν λόγω δίκτυο θα 
περιλαμβάνει της ακόλουθες μονάδες:

α) Δύο Εγκαταστάσεις Επεξεργα-

σίας Συμμείκτων ΑΣΑ, εφεξής Μονά-
δες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), 
στην περιοχή της Περιφερειακής Ενό-
τητας (Π.Ε.) Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 
συνολικής δυναμικότητας έως 260.000 
tn/έτος. Οι ΜΕΑ χωροθετούνται κατά 
προτεραιότητα σε ήδη αδειοδοτημέ-
νους χώρους για την κατασκευή των 
κεντρικών ΣΜΑ.

β) Μία ΜΕΑ στην περιοχή της Π.Ε. 
Πειραιώς δυναμικότητας έως 180.000 
tn/έτος. Η μονάδα χωροθετείται κατά 
προτεραιότητα σε ήδη αδειοδοτημέ-
νο χώρο για την κατασκευή κεντρι-
κού ΣΜΑ.

γ) Μία ΜΕΑ στη νότια Αττική, 
δυναμικότητας έως 150.000 tn/έτος.

δ) Μία ΜΕΑ στη βορειοανατολι-
κή (ΒΑ) Αττική, δυναμικότητας έως 
60.000 tn/έτος, στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής.

ε) ΕΜΑΚ δυτικής Αττικής δυναμι-
κότητας έως 350.000 tn/έτος, με ανα-
βάθμιση του για την αποτελεσματικό-
τερη λειτουργία του.

3. Ανάπτυξη εφαρμογών του παρα-
γόμενου κομπόστ τύπου Α, κατά προ-
τεραιότητα στο πλαίσιο σχεδίων απο-
κατάστασης των ανενεργών λατομικών 
χώρων της Περιφέρειας σε συνεργεία 
με τις δράσεις διαχείρισης ΑΕΚΚ.

4. Κατά προτεραιότητα αξιοποίη-
ση της ενεργοβόρου εγχώριας βιομη-
χανίας (τσιμεντοβιομηχανία, κεραμο-
ποιία κλπ) για την απορρόφηση των 
παραγόμενων εναλλακτικών καυσί-
μων, και διερεύνηση δυνατοτήτων 
σε υποδομές συνεπεξεργασίας/ συνα-
ποτέφρωσης.

5. Η ανάκτηση ενέργειας προβλέ-
πεται ως συμπληρωματική μορφή 
διαχείρισης, όταν έχουν εξαντλη-
θεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους 
ανάκτησης.

Α.2.5 Δίκτυο διάθεσης Υπο-
λειμμάτων

Α.2.5.1 Χώροι υγειονομικής 
ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ΑΣΑ

• Αντιμετώπιση βραχυπρόθε-

σμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών 
σε χώρους ταφής με αξιοποίηση του 
ΧΥΤΥ Φυλής, ή/και χώρων των οποί-
ων έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότη-
τα τους για χωροθέτηση ΧΥΤΥ με το 
Ν.3164/2003.

•Δημιουργία δικτύου νέων ΧΥΤΥ 
για την κάλυψη των μεσοπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων αναγκών (20ετί-
ας). Για την οριστική χωροθέτηση των 
νέων ΧΥΤΥ ιεραρχούνται ως προς τα 
κριτήρια καταλληλότητας κατά προ-
τεραιότητα τα ανενεργά λατομεία- 
μεταλλεία.

• Προβλέπεται το οριστικό κλείσι-
μο του ΧΥΤΥ Φυλής, με την εκπόνη-
ση σχεδίου αποκατάστασης του, και 
ενεργοποίηση του με την έναρξη λει-
τουργίας των νέων ΧΥΤΥ επαρκούς 
χωρητικότητας.

• Κατασκευή ΧΥΤΥ 2ης ΔΕ.
Α.2.5.2 Μη επικίνδυνα Βιομη-

χανικά Απόβλητα (Β.Α.)
• Κατασκευή ΧΥΤΥ Β.Α. για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των παρα-
γωγών μεγάλων ποσοτήτων βιομη-
χανικών απόβλητων Β.Α. (άνω των 
10.000 tn/έτος).

• Χωροθέτηση ΧΥΤΥ Β.Α. μέχρι 
το έτος 2020 εντός οργανωμένων 
υποδοχέων μεταποιητικών και επι-
χειρηματικών δραστηριοτήτων (του 
Ν.3982/2011, ΦΕΚ 143Α, όπως ισχύ-
ει) της Περιφέρειας Αττικής με ευθύ-
νη των φορέων τους, εξαιρουμένων 
των υποδοχέων δραστηριοτήτων μη 
οχλουσών και χαμηλής όχλησης.

• Διάθεση στους ΧΥΤΥ αστικών 
αποβλήτων, των Β.Α. που προσομοι-
άζουν ή είναι συμβατά με τα αστι-
κά, εφόσον δεν τίθενται ζητήματα 
κορεσμού.

• Κατασκευή ΧΥΤΥ μη επικίνδυ-
νων Β.Α. σε έκταση εντός των γηπέ-
δων του νέου δικτύου ΧΥΤΥ αστικών 
αποβλήτων.

•Δυνατότητα χωροθέτησης ξεχωρι-
στών κυττάρων ΧΥΤΥ για τα ανόργα-

να Β.Α., σε εκτάσεις εντός των γηπέ-
δων των ΧΥΤΥ αδρανών αποβλήτων.

• Στις περιπτώσεις που δεν είναι 
εφικτή η χωροθέτηση ΧΥΤΥ Β.Α. σε 
χώρους ιδιοκτησίας των παραγωγών 
τους, χωροθέτηση τους κατά προτε-
ραιότητα σε ανενεργά ή εξοφλημένα 
λατομεία ή μεταλλεία.

• Τυχόν αποτέφρωση οργανικών 
μη επικίνδυνων Β.Α. που δεν μπορούν 
να ανακτηθούν, θα γίνεται κατά προ-
τεραιότητα σε υφιστάμενες βιομηχα-
νικές εγκαταστάσεις. Όπου αυτό δεν 
είναι εφικτό, θα διατίθενται σε ΧΥΤΥ 
εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές 
για ταφή.

Α.2.5.3 Επικίνδυνα Βιομηχα-
νικά Απόβλητα

• Αξιοποίηση των υφιστάμενων 
ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ για την εξυπηρέ-
τηση των αναγκών τρίτων, υπό την 
προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης 
των κυρίων των ΧΥΤΕΑ.

• Κατασκευή ΧΥΤΕΑ για επικίν-
δυνα βιομηχανικά απόβλητα για την 
κάλυψη των αναγκών τηςΠεριφέρει-
ας, σε κατάλληλα προς τούτο ανενερ-
γά ή εξοφλημένα λατομεία -μεταλλεία.

• Αποτέφρωση οργανικών επικίν-
δυνων Β.Α. που δεν μπορούν να ανα-
κτηθούν, κατά

προτεραιότητα μέσω της αξιοποί-
ησης υφιστάμενων βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και

υποδομών. Όπου αυτό δεν είναι 
εφικτό, διάθεση σε ΧΥΤΕΑ εφόσον 
πληρούν τις προδιαγραφές για ταφή.

Α.2.5.4 Μη επικίνδυνα ΑΕΚΚ
Κατασκευή δικτύου ΧΥΤ αδρανών 

αποβλήτων για την 1η ΔΕ. σε κατάλλη-
λα ανενεργά λατομεία μεταλλεία, και 
κατασκευή κυττάρου διάθεσης αδρα-
νών στους ΧΥΤΥ ΑΣΑ της 2ης Δ.Ε.

Τεράστια απόκλιση από τους στό-
χους: αντί για 20%... πιάσαμε μετά 
βίας το 1%

Από τη σύγκριση των προβλέψεων 
του ΠΕΣΔΑ που παραθέτομε ο ανα-
γνώστης διαπιστώνει, ότι δυο χρόνια 
μετά την έγκριση του ΠΕΣΔΑ και τρία 
χρόνια από την έγκριση του ΕΣΔΑ η 
απόκλιση των στόχων από τη πραγ-
ματικότητα είναι τεράστια. Κανονι-
κά δύο χρόνια πριν από το τέλος του 
2020 θα έπρεπε να είχαν τουλάχι-
στον επιτευχθεί το 20% των τελικών 
παραπάνω αναφερόμενων στόχων 
και όπως φαίνεται δεν έχει υλοποι-
ηθεί ούτε το 1%. 

Ούτε έχει δρομολογηθεί η σύντα-
ξη και η υποβολή στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Αττικής των απαραί-
τητων Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων ώστε να εκδοθούν οι 
αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης περι-
βαλλοντικών όρων ( ΑΕΠΟ) για την 
αδειοδότηση και τη χωροθέτηση των 
αναφερόμενων μονάδων ΜΕΑ και 
κομποστοποίησης. Οι άδειες αυτές 

Σήμερα έπειτα από διασταύρωση στοιχείων του ΕΔΣΝΑ και συλλογικοτήτων 
ισχύει η διάθεση των απορριμμάτων όπως δίδεται από τον παρακάτω πίνακα:
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θα μπορούσαν να είχαν ολοκληρω-
θεί μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια. Φαί-
νεται ότι είτε η Περιφέρεια δεν σέβε-
ται τις αποφάσεις της και τις μελέτες 
που εκπονεί ούτε η κυβέρνηση ούτε 
το Υπουργικό Συμβούλιο ψήφισε το 
ΕΣΔΑ και επικύρωσε τα ΠΕΣΔΑ για 
να υλοποιηθούν. Τεράστιες ευθύνες 
έχουν και η ΚΕΔΕ, η ΠΕΔΑ, και οι 
δήμαρχοι της Αττικής. 

Όταν μέσα στο 2019 η Αττική θα 
πλημμυρήσει από σκουπίδι και ορι-
σμένοι μεγαλοεργολάβοι θα αναλά-
βουν να επεκτείνουν το ΧΥΤΥ κατα-
στρέφοντας πάρα πέρα το ανάγλυφο 
των Άνω Λιοσίων- Φυλής και κατα-
δικάζοντας σε ισόβια μόλυνση τη 
περιοχή θα καλούνται οι εισαγγελείς 
να δώσουν λύση. Επίσης σημαντι-
κή επίπτωση: επειδή παραβιάζονται 
ασύστολα οι απαιτήσεις της οδηγίας 
1999/ 31/ΕΚ του 1999 η οποία εφαρ-
μόζεται με τη ΚΥΑ 29407/3508 /ΦΕΚ 
Β 1572 /16-12- 2002 και οι απαιτή-
σεις του Ν 4042/2012 για την εκτρο-
πή των βιοαποδομησίμων υπάρχει 
άμεσος κίνδυνος νέων προστίμων 
από την ΕΕ σε βάρος της χώρας μας 
τα οποία θα μετακυλήσουν αυτή τη 
φορά στις πλάτες των δημοτών.( αρθ 
44. του Ν4042/2012).

Άνω των 40.000.000 ευρώ (!) τα 
έσοδα από την πρόταση για κατε-
πείγοντα έργα

Παρουσιάζουμε μία πρόταση δια-
χωρισμού στη πηγή του οργανικού βιο-
αποδομήσιμου κλάσματος των απορ-
ριμμάτων και διαλογής και συλλογής 
στη πηγή του χαρτιού, των πλαστι-
κών, των μετάλλων και του γυαλιού 
με ξεχωριστούς κάδους. Επίσης, επι-
χειρούμε τη χωροθέτηση, διαστασι-
ολόγηση και κοστολόγηση των νέων 
μονάδων και αξιοποίηση των υπαρ-
χουσών. Οι πίνακες που παραθέτομε 
παρακάτω ανά Περιφερειακή Ενότητα 
(ΠΕ) της Περιφέρειας Αττικής περι-
έχουν τους Καλλικρατικούς Δήμους 
στη πρώτη στήλη, το μόνιμο πληθυ-
σμό ανά Δήμο με βάση την απογρα-
φή του 2011 στη δεύτερη στήλη, την 
ετήσια παραγωγή απορριμμάτων ανά 
Δήμο στη τρίτη στήλη, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της μελέτης του ΠΕΣΔΑ Αττι-
κής, όπως έχει συνταχθεί από τη Περι-
φέρεια, και τα τελευταία στοιχεία της 
παραγωγής απορριμμάτων του 2016 
σύμφωνα με πηγές του ΕΔΣΝΑ, στη 
τέταρτη στήλη τον αριθμό κάδων ανά 
Δήμο 1,1 κυβ. μέτρων για τη χωριστή 
συλλογή του βιοαποδομησίμου κλά-
σματος (ΒΑΑ), εκτός χαρτιού, με απο-
κομιδή δύο φορές την εβδομάδα, στη 
πέμπτη στήλη παραθέτομε τον αριθμό 
των κάδων 1,1 κυβ. μέτρων ανά Δήμο 
για την Διαλογή στη Πηγή του χαρ-
τιού, των πλαστικών, των μετάλλων 
και του γυαλιού, με αποκομιδή δύο 
φορές την εβδομάδα, στην έκτη στή-

λη το κόστος των κάδων ανά Δήμο κα 
τα έσοδα που θα αποκομίσει ο κάθε 
Δήμος αν ο ίδιος διαθέσει προς πώλη-
ση τα ανακυκλώσιμα. 

Για τον υπολογισμό των ποσοτή-
των των διαφόρων κλασμάτων χρη-
σιμοποιήσαμε το παρακάτω πίνα-
κα μέσης ποιοτικής ανάλυσης των 
ΑΣΑ σε επίπεδο χώρας που πήραμε 
από το τμήμα διαχείρισης του ΥΠΕ-
ΚΑ. Για τον υπολογισμό του αριθμού 
των κάδων ανά Δήμο και ανά Περι-
φερειακή Ενότητα υπολογίσαμε πρώ-
τα την ανά κάτοικο παραγωγή ΑΣΑ 
ανά έτος διαιρώντας το σύνολο της 
ετήσιας ποσότητας ΑΣΑ που παρά-
γονται ανά ΠΕ διά του πληθυσμού 
της ΠΕ και με τα ποσοστά του πίνα-
κα ποιοτικής ανάλυσης των ΑΣΑ τις 
ποσότητες των ξεχωριστών κλασμά-
των για 4 ημέρες ανά κάτοικο. Διαι-
ρώντας τη χωρητικότητα των 1.100 
κιλών των κάδων διά της ποσότητας 
παραγωγής του κλάσματος ανά κάτοι-
κο βρίσκομε τον αριθμό κατοίκων 
που αναλογεί σε κάθε κάδο και επο-
μένως διαιρώντας το πληθυσμό εκά-
στου Δήμου με τον αριθμό αυτό ευρί-
σκομε τον αριθμό κάδων ανά κλάσμα 
ανά Δήμο, πάντοτε της συγκεκριμένης 
χωρητικότητας και πάντοτε για απο-
κομιδή δύο ημερών. Βεβαίως, το ειδι-
κό βάρος των ασυμπίεστων απορριμ-
μάτων διαφέρει από τη μονάδααλλά 
η διαφορά δεν είναι μεγάλη. 

Επίσης ο μόνιμος πληθυσμός από 
το 2011 μπορεί να έχει μεταβληθεί και 
να έχουμε μικρή διαφορά στη παρα-
γωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο ανά έτος αλλά 
η προσέγγιση που κάνουμε είναι μία 
πρόταση ανάγκης και επείγουσας 
λύσης που αν εφαρμοσθεί σε πρώτη 
φάση εκτός των εντυπωσιακών απο-

τελεσμάτων και της εκπαίδευσης των 
κατοίκων θα μπορεί να διορθώνεται 
με μικρό κόστος (π.χ. ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού κάδων, συχνό-
τητα αποκομιδής) και θα μας δείξει 
και πιο ακριβή διαστασιολόγηση των 
απαιτούμενων μονάδων κομποστο-
ποίησης και δεματοποίησης διαλεγ-
μένων στη πηγή ανακυκλώσιμων και 
ζυμώσιμων. (ΒΑΑ)

Στο κόστος αγοράς και τοποθέ-
τησης των κάδων 1,1 κυβ. μέτρων 
(πλαστικοί 300 ευρώ ανά κάδο) έχο-
με περιλάβει και το κόστος ρωμαλέ-
ας ενημερωτικής καμπάνιας για την 
ανάγκη να ανταποκριθούν οι Δημό-
τες στη διαλογή στη πηγή των ξεχω-
ριστών κλασμάτων κατανοώντας ότι 
υπάρχει δραστική και βραχυπρόθεσμη 
λύση στο πρόβλημα των απορριμμά-
των με τη δική τους συμμετοχή και 
συνεπή ανταπόκριση αλλιώς θα κιν-
δυνεύσει σύντομα η υγεία τους και 
ιδιαίτερα η υγεία των παιδιών τους. 
Επίσης θα επιβαρυνθούν τα πρόστι-
μα που θα επιβληθούν από την ΕΕ 
και θα πληρώνουν υπέρογκα αντα-
ποδοτικά τέλη χωρίς οριστική λύση 
του προβλήματος. 

Για τον υπολογισμό των εσόδων 
δεχόμαστε τιμή για το χαρτί 5 ευρώ 
ανά τόνο, για το πλαστικό 100 ευρώ 
ανά τόνο και για τα μέταλλα 200 ευρώ 
ανά τόνο επειδή δεν υπολογίσαμε ξεχω-
ριστά το αλουμίνιο από τα σιδηρού-
χα απόβλητα. Η τιμή του αλουμινίου 
είναι πάνω από 500 ευρώ ανά τόνο 
και των σιδηρούχων 150- 200 ευρώ. 
Άρα μία μέση τιμή 200 ευρώ ανά τόνο 
γενικά για τα μέταλλα είναι ρεαλιστι-
κή και χαμηλή. Το ίδιο χαμηλές είναι 
οι τιμές πώλησης του πλαστικού 100 
ευρώ ανά τόνο και του χαρτιού 5 ευρώ 

ανά τόνο. Παρόλο που χρησιμοποιή-
σαμε χαμηλές τιμές τα ετήσια έσοδα 
των Δήμων είναι εντυπωσιακά.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία για 
όλη την Αττική από την ανάλυση 
που περιγράφομε και παρουσιάζομε 
στους πίνακες δίνουν: Αριθμός κάδων 
για όλη την Αττική 1,1 κυβ. μέτρων, 
15.921 (7.932 κάδοι για ΒΑΑ) συνο-
λικού κόστους 4.776.300 ευρώ ενώ 
και το συνολικό προϋπολογιζόμενο 
κόστος των μονάδων όπως το αναλύο-
με παρακάτω θα φθάσει τα 93.000.000 
(γιατί οι περισσότερες μονάδες θα 
είναι κλειστές πράγμα που ανεβά-
ζει τι κόστος) τα ετήσια έσοδα είναι: 
40.220.891 ευρώ! 

Παρατηρούμε ότι το κόστος θα 
μπορούσε να καλυφθεί άνετα όλα 
αυτά τα χρόνια από τον προϋπολο-
γισμό της Περιφέρειας Αττικής και 
το ΕΣΠΑ (βλέπε εξαγγελίες Χαρίτση 
το 2016 για διάθεση 2 δις ευρώ για 
την υλοποίηση των ΠΕΣΔΑ) ενώ οι 
Δήμοι θα βοηθούσαν με το προσωπι-
κό τους στη σωστή τοποθέτησή τους 
και στην ενημέρωση των κατοίκων 
ώστε να πεισθεί ο κάθε Δημότης να 
κάνει διαχωρισμό και να γνωρίζει 
ποιοί είναι οι κάδοι που τον εξυπηρε-
τούν. Το ανωτέρω ποσό θα είχε απο-
σβεσθεί από τα έσοδα των Δήμων σε 
δυόμισι χρόνια. Επίσης θα μπορού-
σαν να αξιοποιηθούν οι υπάρχοντες 
κάδοι, όσοι είναι σε καλή κατάστα-
ση με βαφή και ειδική σήμανση. Αν 
επιτευχθούν οι στόχοι των πινάκων 
εκτρέπονται από τον ΧΥΤΑ 753.857,28 
τόνοι ζυμωσίμων βιοαποδομησίμων 
και 759.724,560 τόνοι χαρτιού ,πλα-
στικών, μετάλλων και γυαλιού, δηλα-
δή 1.513.581,847 τόνοι ΑΣΑ ετησίως 
που αποτελεί το 80% των παραγομέ-
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νων ετησίως ΑΣΑ στην Αττική.
Βεβαίως, οι ανακτημένες ποσότη-

τες και τα έσοδα αυτά δεν θα επιτυγ-
χάνονταν από το πρώτο έτος αλλά η 
απόδοση θα αυξάνει ανάλογα με τη 
συνειδητότητα και τη συνεργασία των 
κατοίκων, μπορεί όμως να γίνει η προ-
μήθεια των κάδων από τη Περιφέρεια 
σε έξη μήνες και σε οκτώ μήνες να 
έχουν τοποθετηθεί και να αρχίσει να 
λειτουργεί το σύστημα με εκτροπή του-
λάχιστον 60% των απορριμμάτων από 
το ΧΥΤΑ. Μπορούν σε ανοικτό χώρο 
στα αναφερόμενα παρακάτω λατομεία 
να γίνουν οι μονάδες κομποστοποίη-
σης με πολύ μικρό κόστος συνολικά 
10.000.000 ευρώ και υπόστεγα προ-
σωρινής αποθήκευσης των προδια-
λεγμένων στη πηγή ανακυκλωσίμων, 
ώστε βραχυπρόθεσμα να αποφύγει η 
Αττική τη πλημμύρα σκουπιδιών από 
το κορεσμό του ΧΥΤΑ Φυλής.

Αμοιβή των ΚΔΑΥ ανάλογα με το 
λειτουργικό τους κόστος και ειδικό 
τέλος ταφής 60 ευρώ ανά τόνο

Όμως αποδείχνεται ότι η μέθο-
δος αυτή είναι απείρως αποδοτικό-
τερη από τη μέθοδο των υπαρχόντων 
Συλλογικών Συστημάτων και ιδιωτι-
κών ΚΔΑΥ που δεν τα καταργούμε 
αλλά μπορούν να αποδώσουν πλέον 
διπλάσιες ποσότητες ανακυκλώσιμων 
και να μη επιβαρύνουν τους Δήμους 
με το κόστος του 50% της ποσότη-
τας των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ που 
τους παραδίδουν για διάθεση στους 
ΧΥΤΥ(Α). Τα ΚΔΑΥ θα αμείβονται ανά-
λογα με το λειτουργικό τους κόστος 
και ένα λογικό κέρδος ενώ το μεγα-
λύτερο ποσοστό εσόδων θα μένει για 
αξιοποίηση στους Δήμους που μπο-
ρούν να μειώσουν τα ανταποδοτικά 
τους τέλη και να δώσουν ένα πρό-
σθετο κίνητρο στους Δημότες τους. 
Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και το 
Άρθρο 43 «Ειδικό τέλος ταφής» και 
να επιβληθεί στους δήμους ειδικό 
τέλος ταφής 60 ευρώ για κάθε τόνο 
ΑΣΑ που διαθέτουν στο ΧΥΤΑ ώστε 
να φθάσει το συνολικό τέλος διάθε-
σης σε ΧΥΤΥ στα 120 ευρώ ανά τόνο. 

Το ειδικό αυτό τέλος και τα αυξη-
μένα έσοδα από την ανακύκλωση 
θα αποτελέσουν κίνητρο συνεργα-
σίας για τους ΟΤΑ χωρίς την αντα-
πόκριση των οποίων δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί το προτεινόμενο σχέδιο. 
Βασική προϋπόθεση για να επιτύχει 
το μοντέλο αυτό είναι εκτός από τη 
σωστή χωροταξική τοποθέτηση των 
κάδων και τη συνεργασία των κατοί-
κων πρέπει να υπάρχει συνέπεια στην 
αποκομιδή (δύο φορές την εβδομάδα) 
και πρέπει να υπάρχουν χώροι υπο-
δοχής και επεξεργασίας του περιεχο-
μένου των κάδων. Επιχειρούμε μετά 
από την ανάλυση των πινάκων να 
προτείνομε για κάθε ΠΕ συγκεκριμέ-
νη πρόταση χώρου και μονάδων ανά-

κτησης προδιαλεγμένων και επεξερ-
γασίας του οργανικού κλάσματος με 
βάση τις ποσότητες. 

Στο παράρτημα της πρότασης μας 
παρουσιάζομε μεθοδολογίες αερόβι-
ας και αναερόβιας κομποστοποίησης. 
Για την ανάκτηση των προδιαλεγμέ-
νων χρειάζεται ένας κλειστός χώρος 
,όπου τα απορριμματοφόρα θα αδειά-
ζουν ξεχωριστά το χαρτί, το πλαστικό, 
τα μέταλλα και το γυαλί. Θα γίνεται με 
χειροδιαλογή απομάκρυνση από κάθε 
σωρό των ξένων υλικών και με ένα 
φορτωτή θα οδηγούνται σε πρέσα για 
δεματοποίηση. Οι εγκαταστάσεις θα 
είναι απλούστερες από ένα ΚΔΑΥ διότι 
θα χρειάζεται μία ταινία με μαγνήτη 
για το διαχωρισμό των μετάλλων, μία 
εγκατάσταση Εddy για διαχωρισμό των 
μη σιδηρούχων (αλουμίνιο, κλπ) και 
κάδοι για τη τοποθέτηση των προδια-
λεγμένων , ένας μικρός φορτωτής με 
κάδο μισού κυβικού, κοντέινερς για 
το γυαλί, μία πρέσα για δεματοποίη-
ση, κλάρκ για εσωτερική μεταφορά 
και αποθήκευση των δεμάτων καθώς 
και για φόρτωση στα φορτηγά διάθε-

σής τους. Οι χώροι αυτοί μπορούν να 
είναι παλιά εγκαταλελειμμένα εργο-
στάσια που ένας Δήμος η Δήμοι σε 
συνεργασία μπορούν να νοικιάσουν 
και να εγκαταστήσουν τις μονάδες 
ανάκτησης. Παρακάτω παρουσιάζο-
με την ανάλυση μας.

Ο προτεινόμενος χώρος για την 
κομποστοποίηση

-Υποδοχή οργανικού κλάσματος 
για κομποστοποίηση: Προτεινόμενη 
θέση: Δίπλα από το χώρο του ΚΕΛ 
Μεταμόρφωσης Ποσότητα ημερήσια 
και εβδομαδιαία: 361 και 2958 τόνοι 
αντιστοίχως. Απαιτείται χώρος δυο   
εμμάτων για αερόβια κομποστοποί-
ηση με τέσσερα πρισματοειδή σει-
ράδια διαστάσεων βάσης πλάτους 3 
μέτρων ύψους 2,5 μέτρων και μήκος 
50 μέτρων, με μέθοδο κάλυψης μεμ-
βράνης και διοχέτευση αέρα η χωρίς 
μεμβράνη και ανάδευση και ανάμει-
ξη με χώμα και κλαδέματα, με φινι-
ριστήριο και συσκευασία μέρους της 
παραγόμενης ποσότητας σε σάκους. 
Μη στεγασμένος χώρος δύο στρεμμά-

των, μόνο οικίσκος προσωπικού και 
ελέγχου 4Χ5Χ2,5 ,περίφραξη και δεν-
δροφύτευση και φυλάκιο. Μηχανήμα-
τα: Εκτυλιχτής μεμβράνης, αναδευτή-
ρας, τεμαχιστής κλαδιών, φινιριστήριο 
και φορτωτής. Κόστος εγκατάστασης 
800.000 ευρώ. 

Το παραγόμενο κομπόστ καλής 
ποιότητας θα διατίθεται δωρεάν σε 
Δήμους, ιδιώτες και σε ανενεργά λατο-
μεία της περιοχής προς αποκατάστα-
ση τους σε χώρους πρασίνου. Χρόνος 
κατασκευής και διαμόρφωσης χώρου 
3- 4 μήνες. Σε μικρογραφία αν υπάρ-
χει χώρος μισού η ενός στρέμματος 
μπορούν να γίνουν μικρότερες μονά-
δες αερόβιας κομποστοποίησης σε επί 
μέρους Δήμους οπότε θα μειωθεί η 
ποσότητα και το μέγεθος της κεντρι-
κής μονάδας όπως την αναφέρομε 
ανωτέρω, Υπάρχουν κλειστά συστή-
ματα αερόβιας κομποστοποίησης που 
μπορούν να τοποθετηθούν στα Πρά-
σινα σημεία των Δήμων όσοι διαθέ-
τουν η σε κλειστούς χώρους που θα 
γίνουν αποδεκτοί.

- Υποδοχή ανακυκλώσιμων: Ποσό-
τητα ανά ημέρα 346 τόνοι ,από αυτούς 
181τόνοι χαρτί, 113 τόνους πλαστι-
κό, 12 τόνους μέταλλο,13 τόνους γυα-
λί και 27 τόνους διάφορα. Ανωτέρω 
περιγράψαμε την απαιτούμενη εγκα-
τάσταση. Υπολογίζομε κόστος εγκατά-
στασης 3.500.000 ευρώ. Εκτός από το 
γυαλί που θα διατίθεται στη Ελληνι-
κή βιομηχανία γυαλιού Γιούλα η θα 
εξάγεται σε χώρα με υαλουργείο( πχ 
Βουλγαρία), τα υπόλοιπα ανακυκλώ-
σιμα θα διατίθενται στη αγορά ανα-
κυκλωσίμων ( χαρτοποιίες, βιομηχα-
νίες πλαστικών, μεταλλουργίες, σκραπ, 
κλπ). Τα παραγόμενα rdf μείγμα πλα-
στικού κα χαρτιού και ενδεχομένως 
ξύλου και υφάσματος θα διατίθενται 
στη τσιμεντοβιομηχανία. Μέρος των 
υπολειμμάτων θα μπορούν με εγκιβω-
τισμό με τσιμέντο η στάχτη από καύ-

Μέση Ποιοτική Σύσταση (%) παραγόμενων ΑΣΑ χώρας

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ % κ.β.
Σταθμισμένη 

σύσταση
ΑΣΑ, βάσει της
εγκεκριμένης 

Μελέτης
Βιοαποβλήτων 

(ΥΠΕΚΑ)

Μέσος Όρος
σύστασης, βάσει
στοιχείων από 

ΦοΔΣΑ

Μέση Ποιοτική
Σύσταση ΑΣΑ

χώρας

Οργανικό 
κλάσμα 43,1 45,6 44,3

Χαρτί ,  Χαρτόνι 23,5 20,9 22,2

Πλαστικά 13,7 14,1 13,9

Μέταλλα 3,8 4,0 3,9

Γυαλί 4,1 4,4 4,3

Υπόλοιπα 11,8 11,0 11,4

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100
Πηγή: Τμ. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ, Ιδία Επεξεργασία

1) ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΙ Πληθυσμός
Ποσότητες 

απορριμμάτων 
τν/ετος 

Κάδοι 
ανάκτησης 

για 
ΒΑΑ(1.1m3) 

Κάδοι 
ανακύκλωσης
για Χ-Π-Μ-Γ

(1.1m3) 

Κόστος
(€)

Έσοδα
€/έτος

Αγίας Παρασκευής 59.704 23.737 134 144 83.400 480.000

Αμαρουσίου 72.333 47.446 162 164 97.800 1.082.898

Βριλησσίων 30.791 13.149 69 70 47.700 300.000

Ηρακλείου 49.642 20.345 111 111 66.600 464.070

 Κηφισιάς 70.600 51.764 160 158 95.400 1.151.789

Λυκόβρυσης - Πεύκης 31.002 12.837 70 80 45.000 292.812

Μεταμορφώσεως 29.891 15.815 67 70 41.100 360.740

Νέας Ιωνίας 67.134 26.394 150 150 90.000 600.000

Παπάγου - Χολαργού 44539 18.552 100 100 60.000 423.171

Πεντέλης 34.934 16.154 78 90 50.400 368.472

Φιλοθέης - Ψυχικού 26.998 16.108 61 60 36.300 367.423.

Χαλανδρίου 74.192 35.256 165 170 100.500 884.190

ΣΥΝΟΛΑ 591.680 297.557 1327 1367 808..200 6.775.565
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ση λιγνίτη από τις μονάδες της ΔΕΗ 
να μετατρέπονται σε πλίνθους και να 
αξιοποιούνται στη αποκατάσταση ανε-
νεργών λατομείων. Απαιτείται συνολι-
κός χώρος 2,5 στρεμμάτων. Και αυτή 
η μονάδα θα χωροθετηθεί δίπλα από 
τη μονάδα του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης. 
Επίσης μπορεί να κατασκευασθούν 
στους επιμέρους Δήμους εφόσον 
βρεθούν χώροι 500- 1000 τετρ. αντί-
στοιχες μονάδες δεματοποίσησης των 
προδιαλεγμένων. Υπολογίζεται ότι θα 
παράγονται και 93 τόνοι σύμμεικτα 
απορρίμματα που θα προορίζονται για 
την κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων που προτείνεται να 
είναι το ΕΜΑΚ( Εγκατάσταση Μηχα-
νικής Ανακύκλωσης και Κομποστο-
ποίησης Ανω Λιοσίων) αφού εκσυγ-
χρονισθεί κατάλληλα. 

Μονάδα απλής αερόβιας 
κομποστοποίησης στο 
Λατομείο Μουσαμά

Σύμφωνα με το προηγούμενο μοντέ-
λο επεξεργασίας προτείνουμε:

-Υποδοχή οργανικού κλάσματος 
για κομποστοποίηση:

- Προτεινόμενη θέση: Λατομείο 
Μουσαμά που έχει χωροθετηθεί άλλω-
στε με το άρθρο 33 του Ν3164/2002 
και έχει πρόσβαση από την οδό ΝΑΤΟ 
που συνδέει τα Άνω Λιόσια με την 
Ελευσίνα και έχει έκταση πάνω από 
300 στρέμματα ενώ το εσωτερικό του 
δεν έχει ορατότητα από κατοικημέ-
νη περιοχή. Θα εγκατασταθεί μονά-
δα απλής αερόβιας κομποστοποίη-
σης δυναμικότητας 520 τόνων ανά 
ημέρα και θα καταλαμβάνει κλειστό 
χώρο 3000 τετρ μέτρων και το κόστος 
θα είναι 8.000.000 ευρώ.

-Υποδοχή προδιαλεγμένων και 
συμμείκτων

Στον ίδιο χώρο θα εγκατασταθεί 
μονάδα υποδοχής προδιαλεγμένων 
ανακυκλώσιμων για δεματοποίηση 
δυναμικότητας 560 τόνων την ημέ-
ρα που θα δεματοποιούν 126 τόνους 
χαρτί,79 τόνους πλαστικό,23τόνους 
μέταλλα και 25 τόνους γυαλί και υπό-
λειμμα 164 τόνους την ημέρα το οποίο 
θα οδηγείται μαζί με το σύμμεικτο 
στο ΕΜΑΚ. Η μονάδα δεματοποίη-
σης θα εγκατασταθεί σε κλειστό χώρο 
4000 τετρ. μέτρων και θα έχει κόστος 
14.000.000. Το ελάχιστο μη δυνάμε-
νο να ανακυκλωθεί και να ανακτηθεί 
τελικό υπόλειμμα 20 τόνων την ημέ-
ρα θα εγκιβωτίζεται σε κύβους 1Χ1Χ1 
με θηραϊκή γη η στάχτη λιγνίτη και 
θα αξιοποιείται στη διαμόρφωση 
του χώρου του λατομείου. Συνολικά 
οι εγκαταστάσεις θα καταλαμβάνουν 
χώρο 8 στρεμμάτων. 

Το κομπόστ θα διατίθεται για τη 
δενδροφύτευση και τους χώρους 
πρασίνου του λατομείου το οποίο θα 
μετατραπεί σε πάρκο αναψυχής και 

σε χώρο αθλητισμού και πολιτισμού. 
Έτσι θα ικανοποιηθούν οι κοινωνι-
κές αντιδράσεις αφού οι εγκαταστά-
σεις θα είναι τελείως κλειστές και ο 
χώρος θα μετατραπεί από κρανίου 
τόπο και κάποιες δενδροφυτεύσεις 
που έχει σήμερα σε τεράστιο υπερ-
τοπικό χώρο αναψυχής. Στις ανωτέ-
ρω εγκαταστάσεις λόγω γειτνίασης 
θα οδηγούνται και τα προδιαλεγμέ-
να ΑΣΑ των Δήμων Αχαρνών, Ασπρο-

πύργου και Φυλής καθώς επίσης και 
των δήμων Περιστερίου, Πετρούπο-
λης ,Αγ. Αναργύρων –Καματερού. Στις 
ανωτέρω διαστασιολογήσεις έχομε 
περιλάβει και τη παραγωγή προδια-
λεγμένων και υπολειμμάτων και των 
ανωτέρω Δήμων.

 
Αξιοποίηση του πρώην 
αεροδρομίου Ελληνικού

-Υποδοχή οργανικού κλάσματος 

για κομποστοποίηση:
Χώρος επένδυσης πρώην αερο-

δρομίου Ελληνικού σε συνεργασία 
με τον ανάδοχο του έργου ο οποίος 
είναι αναγκασμένος να κατασκευά-
σει μονάδα επεξεργασίας των απορ-
ριμμάτων και να εφαρμόσει σύστη-
μα ανακύκλωσης και ανάκτησης. Η 
μονάδα κομποστοποίησης θα είναι 
δυναμικότητας 300 τόνων την ημέ-
ρα, κόστους 6.000.000 ευρώ σε κλει-

2) ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΗΜΟΙ Πληθυσμός
Ποσότητες 
ΑΣΑ/έτος

τ /έτος

Κάδοι 
ανάκτησης

ΒΑΑ(1,1m3)

Κάδοι 
ανακύκλωσης

Χ-Π-Μ-
Γ(1,1m3)

Κόστος
(€)

Εσοδα
€/έτος

Αθηναίων 664.046 295.609 1.330 1.210 762.000 6.742.841

 Βύρωνος 61.308  20.648  112  113  67.500  470.775

Γαλατσίου 59.345  18.783  108  109  65.100  428.441

Δάφνης - Υμηττού 33.628  12.571  62  63  37.500  286.745

Ζωγράφου 71.026  24.300  130  131  78.300 555.000

Ηλιουπόλεως 78.153  27.420  143  144  86.100 625.450

Καισαριανής 26.458  10.142  50  51  30.300 231.340

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 35.556  15.440  65  66  39.300 356. 480

Σύνολα 1.029.520  424.913  2000 1.887 1.166.100 9.679.072

3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΙ Πληθυσμός
Ποσότητες 
ΑΣΑ/έτος

τ /έτος

Κάδοι 
ανάκτησης

ΒΑΑ(1,1m3)

Κάδοι 
ανακύκλωσης

Χ-Π-Μ-
Γ(1,1m3)

Κόστος
(€)

Εσοδα
€/έτος

Αγίου Δημητρίου 71.294 29.005 146 142 86.400  661.581

 Αλίμου 41.720 21.257  86  85 51.300  484.872

Γλυφάδας 87.305 50.943  179  178 107.100  1.162.010

Ελληνικού - Αργυρούπολης 51.356 21.421  106 105 63.300  2.318.431

Καλλιθέας 101.641 38.573  208  206 124.200  879.850

Μοσχάτου - Ταύρου 40.413 22.157  83  82  49.500  505.401

Νέας Σμύρνης 73.076  27.146  150 148  89.400  619.200

Παλαιού Φαλήρου 64.021  32.453  131 130  78.300  740.253

Σύνολα 529.826 242.955  1.089 1.076 646.500 7.371.598

4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΙ Πληθυσμός
Ποσότητες 
ΑΣΑ/έτος

τ /έτος

Κάδοι 
ανάκτησης

ΒΑΑ(1,1m3)

Κάδοι 
ανακύκλωσης

Χ-Π-Μ-
Γ(1,1m3)

Κόστος
(€)

Εσοδα
€/έτος

Αχαρνών 106.943 50.783 292 292 175.200 1.158.360

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 48.399 35.091 132 132  79.200  800.426

Διονύσου 40.193 19.333  110 110  66.000  440.986

Κρωπίας 30.307 21.421  83  83  49.800  488.613

Λαυρεωτικής 25.102 14.346  70  70  42.000  327.232

Μαραθώνος 33.423 22.668  92  92  55.200  517.713

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 20.040 12.076  55  55  33.000  275.454

Παιανίας 26.668  32.453  73  73  43.800  740.252

Παλλήνης 54.415 25.781  149  149  89.400  629.765

Ραφήνας - Πικερμίου 20.266 11.832  56  56  33.600  210.500

Σαρωνικού 29.002 20.318  80  80  48.000  440.350

Σπάτων - Αρτέμιδος 33.821 24.021  93  93  55.800  586.314

Ωρωπού 33.769 20.684  93  93  55.800  438.950

Σύνολα 502.348 310.807  1.378 1.378 826.800 6.613.929
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στό χώρο 2.500 τετρ. μέτρων.
Υποδοχή προδιαλεγμένων και συμ-

μείκτων: Στον ίδιο χώρο μονάδα δια-
χωρισμού μετάλλων δεματοποίησης 
και συγκέντρωσης του γυαλιού σε 
κοντέινερ δυναμικότητας 370 τόνων 
την ημέρα σε στεγασμένο χώρο 3.000 
τετρ. μέτρων και ΜΕΑ 100 τόνων ανά 
ημέρα σε στεγασμένο χώρο 1.000 τετρ. 
μέτρων. Συνολικό εμβαδόν 6.500 και 
συνολικής δαπάνης 20.000.000 ευρώ. 
Το κομπόστ θα διατίθεται στα λατο-
μεία Βάρης και στα ευρισκόμενα επί 
της λεωφόρου Βάρης- Βουλιαγμένης.

Χώροι κομποστοποίησης στην 
Σχολή Ευελπίδων και στον 
ΟΑΕΔ Γραμματικού

Οι Δήμοι Βάρης- Βούλας- Βουλιαγ-
μένης, Κρωπίας, Σαρωνικού, με συνο-
λική ποσότητα 76.830 τόνοι ετησίως, 
θα διαθέτουν τα προδιαλεγμένα τους 

οργανικά και ανακυκλώσιμα στην εγκα-
τάσταση που μπορεί να κατασκευάσει 
ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμέ-
νης σε χώρο που θα παραχωρήσει η 
ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ στις εγκαταστά-
σεις της στη Βάρη εμβαδού 30 στρεμ-
μάτων με αντάλλαγμα να τροφοδοτεί-
ται η σχολή με ενέργεια (ηλεκτρισμό 
και θερμότητα) από την αναερόβια 
χώνευση του οργανικού κλάσματος 
που μπορεί να ανέρχεται συνολικά 
σε ισχύ 2,5 ΜW. Η μονάδα αναερόβι-
ας χώνευσης θα καταλαμβάνει χώρο 
1.000 τερ. μέτρων και 2000 η μονά-
δα δεματοποίησης. Επίσης η ΜΕΑ 
1.000 τετρ. μέτρα. Συνολικό κόστος 
επένδυσης 15.000.000 ευρώ.

- Ο Δήμος Αχαρνών θα διαθέτει 
όπως αναφέρομε τα δικά του ΑΣΑ 
στην εγκατάσταση της ΠΕ Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών. 

Οι Δήμοι Παλλήνης, Μαρκοπού-

λου- Μεσογαίας, Σπάτων- Αρτέμιδος, 
Παιανίας και Λαυρεωτικής με συνο-
λικά ετήσια ΑΣΑ 84.656 τόνους στο 
χωροθετημένο από το άρθρο 33 του 
Ν3164/2002 μη ενεργό λατομείο Κυρι-
ακού( επί της οδού Βάρης- Κορωπίου) 
αλλά και στο λατομείο Μαλέα (Μαρκό-
πουλο). Έτσι μπορούν να μοιρασθούν 
σε δύο εγκαταστάσεις οι οποίες θα απο-
τελούνται από μία μονάδα αερόβιας 
κομποστοποίησης 51 τόνων την ημέ-
ρα εμβαδού 1.500 τετρ. μέτρων, υπο-
δοχής και δεματοποίησης ανακυκλω-
σίμων 154 τόνων ανά ημέρα, 2.000 
τετρ. μέτρων και ΜΕΑ 26 τόνων την 
ημέρα 600 τετρ. μέτρων. Το παραγό-
μενο κομπόστ θα διατίθεται για την 
αποκατάσταση των ανωτέρω λατο-
μείων ενώ το υπόλειμμα θα εγκιβω-
τίζεται όπως αναφέρομε ανωτέρω. 
Συνολικού κόστους 8.000.000 ευρώ.

Οι Δήμοι Μαραθώνα, Ωρωπού, 

Ραφήνας- Πικερμίου και Διονύσου 
συνολικής ετήσιας ποσότητας ΑΣΑ 
74.517 τόνων θα διατίθενται και μόνο 
αυτές στις εγκαταστάσεις του ΟΕΔΑ 
Γραμματικού εκ των οποίων 33.225 
τν/έτος θα κομποστοποιούνται και το 
κομπόστ θα διατίθεται για γεωργικές 
εργασίες, δενδροφυτεύσεις και απο-
κατάσταση των λατομείων, Τα ανα-
κυκλώσιμα 37.000 τν/έτος σε κλειστό 
χώρο ανακύκλωσης και μόνο περίπου 
6.000 -8.000 τόνοι ανά έτος θα δια-
τίθενται στο ΧΥΤΥ. Πιστεύομε ότι με 
τη ρύθμιση αυτή θα ικανοποιηθούν 
εν μέρει και οι έντονες αντιδράσεις 
των κατοίκων της περιοχής. Δαπάνη 
10.000.000 ευρώ.

Οι Δήμοι Ασπροπύργου και Φυλής 
θα διαθέτουν όπως αναφέραμε τα ΑΣΑ 
στις εγκαταστάσεις του λατομείου Μου-
σαμά. Ο Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας 
μαζί με το Δήμο Ελευσίνας θα εξυ-
πηρετούνται από το ΚΔΑΥ Ελευσίνας 
και τη μονάδα κομποστοποίησης του 
Δήμου Ελευσίνας. Δαπάνη για μεταβο-
λές, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς 
1.000.000 ευρώ. Ο Δήμος Μεγαρέων 
θα εκσυγχρονίσει τη δική του μονά-
δα κομποστοποίησης που δέχεται και 
απόβλητα των πτηνοτροφείων δυνα-
μικότητας 30 τόνοι ανά ημέρα, μία 
μονάδα δεματοποίησης ανακυκλώ-
σιμων και ΜΕΑ όπως περιγράφε-
ται ανωτέρω για καθεμία ΠΕ, δυνα-
μικότητας 40 τόνων ανά ημέρα και 
συνολικού κόστους εγκαταστάσεων 
1.200.000 ευρώ. Τα υπολείμματα θα 
εγκιβωτίζονται και θα τοποθετούνται 
στα ανενεργά λατομεία της περιοχής.

Ο ι Δήμοι Αγίων Αναργύρων- Καμα-
τερού, Περιστερίου, Ιλίου και Πετρού-
πολης θα εξυπηρετούνται από τις εγκα-
ταστάσεις του λατομείου Μουσαμά. 
Έχουν συνυπολογισθεί στη διαστασι-
ολόγηση των εγκαταστάσεων αυτών. 
Οι Δήμοι Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, 
Χαϊδαρίου θα εξυπηρετούνται από τις 
εγκαταστάσεις της ΠΕ Πειραιά που 
θα κατασκευασθούν στο χώρο του 
ΣΜΑ Σχιστού Περάματος ο οποίος 
καταργείται.

Στο ΣΜΑ Σχιστού η 
εγκατάσταση υποδοχής 
οργανικού κλάσματος

Η εγκατάσταση υποδοχής του οργα-
νικού κλάσματος θα κατασκευασθεί 
στο χώρο του ΣΜΑ Σχιστού Περάματος 
που είναι χαρακτηρισμένος χώρος επε-
ξεργασίας ΑΣΑ με το νόμο 2472/1999 
και έχει την αναγκαία έκταση. Μαζί 
με τους τρεις δήμους Αγίας Βαρβάρας, 
Αιγάλεω, Χαϊδαρίου η μονάδα αερόβι-
ας κομποστοποίησης διαστασιολογεί-
ται για ημερήσια δυναμικότητα επε-
ξεργασίας 314 τόνων. Θα γίνει με τη 
μέθοδο μεμβράνης και αερισμού με 
διάτρητους σωλήνες σε ανοικτό χώρο 
που θα καταλαμβάνει δύο στρέμματα 

5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΙ Πληθυσμός
Ποσότητες 
ΑΣΑ/έτος

τ /έτος

Κάδοι 
ανάκτησης

ΒΑΑ(1,1m3)

Κάδοι 
ανακύκλωσης

Χ-Π-Μ-
Γ(1,1m3)

Κόστος
(€)

Εσοδα
€/έτος

Ασπροπύργου 30.251 28.565 95 95 57.000 651.568

Ελευσίνας 13.247 21.257 42 42 25.200 488.625

Μάνδρας - Ειδυλλίας 17.885  8.847 56 56 33.600 201.800

Μεγαρέων 36.924  15.826 116 116 69.600 360.991

Φυλής 45.965  39.747 144 144 86.400 906.629

Σύνολα 160.927 114.242 453 453 271.800 2.609.613

6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΙ Πληθυσμός
Ποσότητες 
ΑΣΑ/έτος

τ /έτος

Κάδοι 
ανάκτησης

ΒΑΑ(1,1m3)

Κάδοι 
ανακύκλωσης

Χ-Π-Μ-
Γ(1,1m3)

Κόστος
(€)

Εσοδα
€/έτος

Αγίας Βαρβάρας 26.550  9.808 48 48 28.800  223.720

Αγίων Αναργύρων - Καματερού 62.529 23.793 114 114 68.400  542.718

Αιγάλεω 69.946 33.044 127 127 76.200  753.733

Ιλίου 84.793 31.814 154 154 92.400  725.677

Περιστερίου 139.981 61.660 254 254 152.400 1.406.464

Πετρούπολης 58.979 20.862 107 107 64.200  475.862

Χαϊδαρίου 46.897 19.617  85  85 51.000  447.464

Σύνολα 489.675 200.598 889 889 533.400 4.575.638

7) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (έχουμε περιλάβει στο πίνακα αυτό και τους Δήμους Αίγινας και Σαλαμίνας διότι 
εξυπηρετούνται από το ΣΜΑ Σχιστού Περάματος).

ΔΗΜΟΙ Πληθυσμός
Ποσότητες 
ΑΣΑ/έτος

τ /έτος

Κάδοι 
ανάκτησης

ΒΑΑ(1,1m3)

Κάδοι 
ανακύκλωσης

Χ-Π-Μ-
Γ(1,1m3)

Κόστος
(€)

Εσοδα
€/έτος

Κερατσινίου - Δραπετσώνας 91.045  36.881 180 180 108.000  841.256

Κορυδαλλού 63.445 24.191 126 126  75.600  551.798

Νικαίας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη 105.430 45.606 209 209 125.400  1.040.272

Πειραιώς 163.688 74.882 324 324 194.400  1.708.058

Περάματος 25.389 10.431 51 51  30.600 237.931.

Αίγινας 13.056  7.963 16 16  9.600 181.636

Σαλαμίνας 39.283 24.469 49 49  29.400  558.138

Σύνολα 501.336 224.423 939 939 563.400 5.119.089 
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και θα στοιχίσει 1.200.000 ευρώ. Η 
μονάδα δεματοποίησης των ανακυ-
κλώσιμων θα καταλαμβάνει επίσης 
κλειστό χώρο 2,5 στρεμμάτων και θα 
είναι ημερήσιας δυναμικότητας 320 
τόνων. Η δαπάνη κατασκευής της θα 
είναι 4.500.000 ευρώ. 

Το σύμμεικτο σκουπίδι που υπολο-
γίζεται για όλους τους ανωτέρω εξυ-
πηρετούμενους Δήμους σε 90 τόνους 
θα παραδίδεται στο ΕΜΑΚ. Το παρα-
γόμενο κομπόστ θα διατίθεται για τη 
δενδροφύετυση του όρους Αιγάλεω 
και του Ποικίλου Ορους ,αποκατά-
σταση λατομείων όπως της Τούρλας 
στη Σαλαμίνα και για το περιαστικό 
πράσινο των Δήμων. 

Το παραγόμενο κομποστ από το 
ΕΜΑΚ θα διατίθεται μόνο για την 
αποκατάσταση των λατομείων ανα-
κατωμένο με χώμα από εκσκαφές και 
δημόσια έργα. Τα υπολείμματα που 
προορίζονται για ΧΥΤΥ θα εγκιβωτί-
ζονται με θηραϊκή γη η τη παραγόμε-
νη στάχτη από τη καύση λιγνίτη στις 
λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.

Συμπερασματικά με τη πρό-
ταση μας: 

Λύνουμε το κατεπείγον πρόβλημα 
που θα δημιουργηθεί σε λίγους μήνες 
από τη παύση λειτουργίας ή πιθανής 
κατάρρευσης του ΧΥΤΥ Φυλής ο οποί-
ος έτσι οδηγείται σε οριστικό κλεί-
σιμο, εξυγίανση και μετατροπή του 
μακροπρόθεσμα σε χώρο πρασίνου.

• Δημιουργούνται σοβαρά έσοδα 
για τους Δήμους από την εμπορία 
των ανακυκλώσιμων.

• Επιτυγχάνονται στόχοι ανακύ-
κλωσης και εκτροπής των ζυμώσι-
μων από διάθεση τους στους ΧΥΤΑ 
πάνω από 70%.

• Αποσοβούμε τα πρόστιμα από 
την ΕΕ και ανοίγουμε το δρόμο για 
μείωση των ανταποδοτικών τελών.

• Καταργούμε ή περιορίζομε στο 
ελάχιστο την ανάγκη ΧΥΤΥ.

• Προωθούμε τη κυκλική οικονο-

μία με την διάθεση των παραγομέ-
νων ανακυκλώσιμων στην εγχώρια 
η αλλοδαπή βιομηχανία. 

• Συντάχθηκε από επιτροπή επι-
στημόνων του ΠΑΚΟΕ.

• Τι συμβαίνει σήμερα με την 
εμπορία και διάθεση των ανακυκλω-
μένων υλικών 

Η αγορά χαρτιού παρουσιάζει τις 
διακυμάνσεις της προσφοράς και της 
ζήτησης της κρίσης. Στην αρχή του 
2010 λόγω της τεράστιας προσφο-
ράς χαρτιού εξαιτίας του κλεισίματος 
γραφείων και εταιρειών η τιμή έπεσε 
κάθετα. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί 
έμποροι ανακυκλωμένου χαρτιού. Το 
χαρτί από τα ΚΔΑΥ πωλείται με μέση 
τιμή 25 ευρώ ανά τόνο. Ανάλογα με 
την ποιότητα που μπορεί να επιτευ-
χθεί κατά την ανακύκλωση μπορούν οι 
τιμές πώλησης να είναι μεγαλύτερες. 
Υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής του 
ανακυκλωμένου χαρτιού. Η αγορά των 
πλαστικών των ανακυκλωμένων PE, 
PET, HDPE είναι αναπτυγμένη στην 
Ελλάδα και οι τιμές κυμαίνονται από 

150- 320 ευρώ ανά τόνο ανάλογα με 
την ποιότητα και την καθαρότητα. Η 
αγορά του γυαλιού παρουσιάζει τιμές 
από 5-10 ευρώ ανά τόνο ανάλογα με 
το χρώμα και την ποιότητα. Ο κύριος 
αγοραστής ανακυκλωμένου γυαλιού 
είναι η Βιομηχανία «ΓΙΟΥΛΑ» τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στην Βουλγαρία .

Η αγορά Μετάλλων (Σιδηρούχων 
μη σιδηρούχων) παρουσιάζει τιμές 
για τα σιδηρούχα στερεά απόβλητα 
200- 210 ευρώ ανά τόνο. Κύριοι απο-
δέκτες οι διάφοροι έμποροι σκράπ και 
τελικός αποδέκτης η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ και οι άλλες χαλυ-
βουργίες ενώ γίνονται και εξαγωγές. 
Τα μη σιδηρούχα μέταλλα και ειδι-
κά το αλουμίνιο πωλείται από 600 
1000 ευρώ ο τόνος. ( Η «ΧΑΛΥΒΟΥΡ-
ΓΙΚΗ» έχει σήμερα αναστείλει τη λει-
τουργία της.) 

Η Εμπορική διάθεση κομπόστ 
απαιτεί συσκευασία, πιστοποίηση 
και ποιοτικό έλεγχο. Το συσκευα-
σμένο κομπόστ μπορεί να πωληθεί 
και ένα ευρώ το κιλό. Μία ποσότη-
τα 300.000 τόνων ανά έτος μετά από 
συστηματοποίηση της παραγωγής 
του καθαρού κομπόστ με προδιαλογή 
και έπειτα από καλό μάρκετιγκ μπο-
ρεί να παράγεται στην Ελλάδα η να 
εξαχθεί σε χώρες του εξωτερικού με 
φτωχά χώματα. 

Σήμερα η Ελλάδα εισάγει τυπο-
ποιημένο κομπόστ για φυτεύσεις από 
τις χώρες της ΕΕ Ολλανδία, Γερμα-
νία, κλπ και αυτό αποτελεί ειρωνεία 
γιατί το πληρώνουμε πολύ ακριβά. 
Η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Αξιοποίησης- ΕΕΑΑ ΑΕ, ως συλλο-
γικό σύστημα εναλλακτικής διαχεί-
ρισης συσκευασιών, επιχορηγεί με 
65 ευρώ κάθε τόνο ανακυκλωνόμε-
νου πλαστικού και μετάλλου που δια-
τίθεται στο εμπόριο και με 25 ευρώ 
κάθε τόνο πωλούμενου ανακυκλωμέ-
νου χαρτιού. 

Το όλο σύστημα δυστυχώς έχει 
αποτύχει και δεν μπορούμε να το 
εμπιστευθούμε πλέον στην ΕΕ με 
τόσα φτωχά αποτελέσματα. Η ΕΕ με 
την τελευταία οδηγία της έχει καταρ-
γήσει τον όρο απόρριμμα με τον όρο 
στερεό απόβλητο και στα πλαίσια της 
πρόληψης και της μείωσης των παρα-
γομένων αποβλήτων ενθαρρύνει την 
εμπορία των ανακυκλωμένων στε-
ρεών αποβλήτων ως πρώτη ύλη για 
την βιομηχανική η κατασκευαστική 
παραγωγική διαδικασία.

Β) Τεχνολογίες κομποστοποίησης 
Κομποστοποίηση με σειράδια 

και ανάδευση:
Η κομποστοποίηση είναι η στα-

διακή βιοαποικοδόμηση της οργα-
νικής μάζας με την ανάπτυξη μικρο-
βιακής δράσης και η μετατροπή του 
ζυμώσιμου κλάσματος σε ένα σταθε-
ρό υλικό το κομπόστ ή ο χούμος το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 
εδαφοβελτιωτικό ενάντια στην διά-
βρωση του εδάφους ή σαν επικαλυ-
πτικό των ΧΥΤΥ ή των αποκατεστη-
μένων ΧΑΔΑ. Στην περίπτωση μας 
επειδή τα ζυμώσιμα θα προέρχονται 
από καθαρά προδιαλεγμένα ζυμώσι-
μα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και ως βιολογικό οργανικό λίπασμα.

Παρακάτω παρουσιάζομε την 
μέθοδο των αεριζομένων σειραδί-
ων με ειδικό αναδευτικό μηχάνη-
μα Compost- Turner της BACKHUS. 
Η κομποστοποίηση μπορεί να γίνει 
σε χώρους μικρής έκτασης που θα 
μπορεί ο καθένας να υποδέχεται 
20.000- 30.000 τόνους το χρόνο είτε 
σε μεγάλους χώρους για υποδοχή 
50.000- 130.000 τόνους το χρόνο και 
θα καταλαμβάνει χώρο 2- 3 στρέμματα. 

Οι χώροι αυτοί μπορεί να είναι στε-
γασμένοι και μέσα σε κελύφη παλαι-
ών εργοστασίων όπως στον Ελαιώνα 
η στον Βοτανικό, τον Ασπρόπυργο 
και, την Ελευσίνα και τα Μεσόγεια 
και φυσικά ιδεώδη είναι τα ανενερ-
γά λατομεία της Αττικής.

Ένας φορτωτής θα απλώνει την 
ποσότητα του οργανικού κλάσματος 
(ακόμα και βιολογική ιλύ σε σειράδια 
σε σωρούς που θα έχουν μορφή πρί-
σματος με τριγωνική διατομή πλάτους 
6 μέτρων και ύψους 2,7 μέτρων. Επίσης 
τα κλαδιά που θα τεμαχίζονται προ-
ηγουμένως με τεμαχιστή (shredder). 
Το μήκος των σειραδίων θα είναι 50- 
60 μέτρα. Ενδείκνυται πριν απλωθεί 
σε σειράδια, το οργανικό κλάσμα να 
περνά από shredder (ψαλίδι, αλεστή-
ρα) για να μετατρέπεται σε ομοιογε-
νές λεπτόκοκκο υλικό ώστε να έρχεται 
όσον δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια 
του σε επαφή με το οξυγόνο.

Η κομποστοποίηση πρέπει να είναι 
μια ελεγχόμενη διαδικασία αρκετών 
παραμέτρων, ώστε να οδηγούμα-
στε στην εξαφάνιση των παθογόνων Ενδεικτική τοποθέτηση κάδων προδιαλογής πέντε ρεμάτων

Ενδεικτική Φωτό Πράσινου σημείου.
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οργανισμών αλλά όχι στην καταστρο-
φή των μυκήτων που οδηγούν στην 
βιοαποδόμησιμότητα. 

Η τήρηση των παραμέτρων
Οι παράμετροι που πρέπει να παρα-

κολουθούνται από εργαστήριο εγκα-
τεστημένο δίπλα στη μονάδα είναι:

Θερμοκρασία
Ο μικροβιακός πληθυσμός μετα-

βάλλεται συνεχώς κατά τη διάρκεια 
της κομποστοποίησης. Καθώς η θερ-
μοκρασία αυξάνει από τη θερμοκρα-
σία περιβάλλοντος στην μεσοφιλική 
περιοχή 40 οC- 45 οC τα βακτηρίδια 
πολλαπλασιάζονται σε επίπεδα αρκε-
τών εκατομμυρίων στο γραμμάριο. Η 
θερμότητα που παράγεται στο σύστη-
μα αυτό της βιολογικής δραστηριό-
τητας αυξάνει την θερμοκρασία του 
συστήματος ώστε να φθάσει στην 
θερμόφιλο περιοχή 55ο C – 70ο C. 
Τα μεσοφιλικά βακτήρια δίνουν την 
θέση τους στα θερμόφιλα. Θερμοφι-
λικοί ακτινομύκητες και σπορόμορ-
φα βακτήρια έχουν βρεθεί σε θερμο-
κρασίες που ξεπερνούν τους 70o C. 
Η βιοδιάσπαση λαμβάνει χώρα κατά 
το πλείστον στην θερμόφιλη περιοχή 
θερμοκρασιών. Για αυτό υψηλές θερ-
μοκρασίες πάνω από 55 οC σκοτώ-
νουν τα βακτήρια. Έπειτα από αρκε-
τές εβδομάδες κομποστοποίησης η 
θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται 
και οι θερμόφιλοι οργανισμοί δίνουν 
τη θέση τους στους μεσόφιλους. Το 
κομπόστ δεν είναι ποτέ απαλλαγμέ-
νο 100% από βακτήρια και μικροορ-
γανισμούς. Στην περίπτωση μας, το 
υλικό θα αναδεύεται επί 30 ημέρες.

Οξυγόνο
Τα επίπεδα του πρέπει να κυμαί-

νονται μεταξύ 5 % και 15%.
Υγρασία
Τα άριστα επίπεδα για την κομπο-

στοποίηση είναι 50%- 60% κατά βάρος. 
Κάτω του 40% η κομποστοποίηση 
ελαττώνεται ενώ πάνω από 60% οι 
πόροι που είναι τόσο αναγκαίοι για 
διείσδυση του οξυγόνου φράσσονται 
από το νερό. Στην περίπτωση μας η 
αρχική ποσότητα της βιολογικής ιλύ-
ος πρέπει να αναμειγνύεται με ποσό-
τητα τριμμένου ξύλου σε αναλογία 1:5 
ή άλλα διογκωτικά. 

Ο λόγος Άνθρακα Αζώτου (C/N)
Η πλέον σπουδαία παράμετρος που 

επηρεάζει το ρόλο της βιοαποδόμη-
σης της οργανικής ύλης. Ο άνθρακας 
είναι πηγή ενέργειας για τους μικρο-
οργανισμούς ενώ το άζωτο είναι απα-
ραίτητο για την πρωτεϊνική σύνθεση. 
Ο ιδεώδης λόγος C/N είναι μεταξύ 25 
και 30. Η βιολογικής ίλυς έχει χαμηλό 
λόγο C/N (10/15) ενώ τα στερεά από-
βλητα έχουν υψηλό λόγο 35/80. Στην 
περίπτωση μας η ανάμειξη της βιο-
λογικής ιλύος με τα στερεά απόβλητα 
θα βελτιώσει σημαντικά τον λόγο C/N. 

Ο λόγος αυτός βελτιώνεται συνεχώς 
και θα συγκρατείται στα ενδεδειγμέ-
να επίπεδα όταν το έτοιμο κομπόστ 
μετά την προετοιμασία του, αναμει-
γνύεται κατά ένα μέρος 1:5 με το νέο 
κομπόστ και την βιολογική ιλύ σαν 
διογκωτικό. Άρα καλό είναι να έχει 
εξασφαλισθεί μία μικρή ποσότητα 
βιολογικής ιλύος.

Ο αναγκαίος εξοπλισμός για τις 
διαδικασίες κομποστοποίησης

Η διαδικασία της αερόβιας βιολο-
γικής αποδόμησης, γνωστή και ως 
κομποστοποίηση με τη τεχνική των 
αναστρεφόμενων σειραδίων.

Αρχικά με τη χρήση φορτωτή και 
με αναλογία ιλύος προς διογκωτικά 
υλικά 5 προς 1 σχηματίζονται σωροί. 
Η επιπλέον προσθήκη χώματος εξαρ-
τάται από τη μέτρηση της υγρασίας. 
Το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας θα 
κυμαίνεται από 55%- 65%. Αμέσως 
μετά, με τη χρήση αναστροφέα δια-
μορφώνονται σειράδια τριγωνικής 

διατομής διαστάσεων 6.00m πλάτους 
και 2.70m ύψους. 

Με συχνότητα αναστροφών 2 έως 
3 ανά εβδομάδα και σε διάστημα 4- 10 
εβδομάδων το αρχικό προϊόν «μετα-
σχηματίζεται» σε εδαφοβελτιωτικό 
απαλλαγμένο από παθογόνους μικρο-
οργανισμούς. 

Με τις συχνές αναστροφές εξασφα-
λίζουμε τον αερισμό όλης της μάζας 
του υλικού, την υγιεινοποίηση του, 
τη βιολογική σταθεροποίηση αλλά και 
το σχηματισμό χουμικών ουσιών οι 
οποίες προσδίδουν στο κόμποστ ιδι-
αίτερα αγρονομικά χαρακτηριστικά 
και το καθιστούν ένα ισορροπημένο 
εδαφοβελτιωτικό με pH γύρω στο 7. 

Αναερόβια
Διογκωτικά υλικά 
Ως διογκωτικά υλικά, αναγκαία για 

τη βελτίωση των παραμέτρων C/N και 
υγρασίας θα χρησιμοποιούνται φυτι-
κά υπολείμματα όπως φύλλα, τεμα-
χισμένα κλαδιά, ροκανίδια και άλλα. 
Τα διογκωτικά υλικά θα τεμαχίζονται 

με τη χρήση ρυμουλκούμενου τεμα-
χιστή (Shredder), πετρελαιοκίνητου, 
δυναμικότητας 15 m3/h, σε κατάλ-
ληλα μεγέθη ώστε να εξασφαλίζουν 
ικανοποιητικό πορώδες και αερισμό 
του μίγματος. Το Shredder είναι εξο-
πλισμένο με κόσκινα- σίτες διαστά-
σεων 200x200mm, 100x100mm τα 
οποία χρησιμοποιούνται αναλόγως 
του είδους και του μεγέθους των προς 
τεμαχισμό υλικών.

Αναστροφές
Οι αναστροφές θα γίνονται με 

τη χρήση αυτοκινούμενου Compost 
Turner του οίκου BACKHUS- 
KOMPOST TECHNOLOGIE πετρε-
λαιοκίνητου, δυναμικότητας ανα-
στροφής 300 m3/h και ισχύος 200 
KW. Η συχνότητα των αναστροφών 
καθορίζεται από τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων θερμοκρασίας, υγρασίας, 
Ο2 και CO2 και αποφεύγεται η δημι-
ουργία αναερόβιων συνθηκών. Ο ανα-
στροφέας είναι κατάλληλος ώστε να 
αναστρέφει το σύνολο της μάζας του 
σειραδίου χωρίς υπολείμματα επί της 
επιφανείας και έτσι αποφεύγονται 
πλήρως, εστίες αναερόβιων συνθη-
κών. Ο αναστροφέας φέρει ρότορα 
υδραυλικής κίνησης και μεταβαλλό-
μενου αριθμού στροφών ώστε με την 
αναστροφή να εξασφαλίζεται ο μέγι-
στος αερισμός της μάζας του σωρού 
αναλόγως του χρόνου παραμονής (1η 
ή 2η ή 6η εβδομάδα) και της φύσης 
του υλικού.

Μετρήσεις
Οι μετρήσεις των παραμέτρων θα 

γίνονται με φορητό εξοπλισμό στο 
χώρο επεξεργασίας και το τελικό προ-
ϊόν θα αξιολογείται με τη συνεργασία 
πιστοποιημένου εργαστηρίου όσον 
αφορά τη περιεκτικότητα σε βαρέα 
μέταλλα. Σε συνεργασία επίσης με 
πιστοποιημένο εργαστήριο θα διε-
ξάγονται μικροβιολογικές αναλύσεις. 
Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της 
κομποστοποίησης θα κυμαίνεται από 
αυτήν του περιβάλλοντος έως 65οC. 
Η υγρασία του τελικού προϊόντος θα 
κυμαίνεται από 35%- 40%. 

Κοσκίνισμα
Το τελικό προϊόν με τη χρήση 

κόσκινου (Trommel screen) θα δια-
χωρίζεται σε δύο κλάσματα. Χονδρό-
κοκκο, το οποίο θα οδηγείται πάλι στα 
σειράδια προς κομποστοποίηση και 
λεπτόκοκκο δηλαδή ώριμο προϊόν το 
οποίο θα οδηγείται σε χώρο αποθή-
κευσης. Το κόσκινο θα είναι δυναμι-
κότητας 125m3/h, πετρελαιοκίνητο.

α) Από την όλη διαδικασία της 
κομποστοποίησης δεν προβλέπεται 
να υπάρχουν στραγγίσματα. Τα τυχόν 
υπάρχοντα θα συγκεντρώνονται και θα 
επανατροφοδοτούν τα σειράδια. Δεν 
θα υπάρχουν προβλήματα μόλυνσης 
του υδροφόρου ορίζοντα.

β) Για την αντιμετώπιση των οσμών, 

Αναστροφέας-compost turner

Αναστροφέας σε λειτουργία καθώς κινείται αναστρέφοντας σειρά-
δι compost
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του νέφους και της σκόνης κατά τη 
διάρκεια των αναστροφών, το Compost 
Turner είναι εξοπλισμένο με βυτίο επί 
αυτού, σύστημα καταιονισμού υψη-
λής πίεσης και προστατευτικά ελα-
στικά πτερύγια έμπροσθεν και όπι-
σθεν του ρότορα. 

Για δε τη μη ενόχληση του χειριστή 
η καμπίνα φέρει σύστημα προστασί-
ας αέρα αποτελούμενο από δύο φίλ-
τρα G3 και F7, ένα φίλτρο αέρα, ένα 
φίλτρο ενεργού άνθρακα, και σύστη-
μα ανακυκλοφορίας σύμφωνα με τον 
κανονισμό BGI 581(ZH 1/184).
Κομποστοποίηση με σύστημα 
μεμβράνης και διάτρητων 
σωλήνων

Στην περίπτωση μας μπορούμε 
να εφαρμόσομε την δοκιμασμένη 
με επιτυχία μέθοδο της Γερμανικής 
εταιρείας Vogel Kompost AG διότι 
μετά από πολύχρονη έρευνα και εξέ-
ταση πολλών μεθόδων διαπιστώσα-
με ότι εξασφαλίζει υψηλής ποιότη-
τας κομπόστ, με χαμηλό κόστος και 
χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Έχει ήδη 70 εγκαταστάσεις.

Τα οχήματα μεταφοράς της πρώτης 
ύλης, δηλαδή ζυμώσιμων, κλαδεμάτων, 
φυτομάζας, κλπ θα εισέρχονται μέσω 
της πύλης εισόδου όπου θα υπάρ-
χει πλάστιγγα και θα καταγράφονται 
ψηφιακά οι ποσότητες της εισερχομέ-
νης πρώτης ύλης αφού ελεγχθούν τα 
φορτία για την καταλληλότητα τους 
και αν υπάρχουν προσμείξεις απο-
βλήτων που πρέπει να απομακρυν-
θούν από την πρώτη ύλη. Τα οχήμα-
τα θα αδειάζουν το περιεχόμενο τους 
στο χώρο υποδοχής και προσωρινής 
αποθήκευσης όπου θα γίνεται επανέ-
λεγχος και προδιαλογή για τον διαχω-
ρισμό και την απομάκρυνση ανεπιθύ-
μητων αντικειμένων που πιθανόν να 
έχουν αναμειχθεί με την πρώτη ύλη, 
όπως πλαστικά, μεταλλικά, πανιά η 
γυάλινα αντικείμενα, και θα εξέρχο-
νται από την πύλη εξόδου.

Με την βοήθεια φορτωτή θα οδη-
γούνται σε ένα ισχυρό ρυμουλκού-
μενο πετρελαιοκίνητο τεμαχιστή 
(Shredder), π.χ. δυναμικότητας 15 
m3/h, και θα τεμαχίζονται, σε κατάλ-
ληλα μεγέθη, ώστε να εξασφαλίζουν 
ικανοποιητικό πορώδες και αερισμό 
του μίγματος. Το Shredder είναι εξο-
πλισμένο με κόσκινα- σίτες διαστά-
σεων 200x200mm, 100x100mm τα 
οποία Οι όπου θα τεμαχίζονται σε 
τεμάχια από 5-10 εκατοστά . Επίσης 
με ειδικό μηχάνημα θα γίνεται η συσ-
σώρευση των προϊόντων κουρεμάτων 
γρασιδιού, κλπ. 

Στην συνέχεια με το φορτωτή ή 
ενδεχομένως με ειδική μηχανή σώρευ-
σης και ανάδευσης το υλικό που προ-
κύπτει από τον τεμαχισμό τοποθετείται 
σε σωρό που θα σχηματίσει βαθμιαία 
ανάλογα με την προστιθέμενη ποσότη-

τα υλικού ένα πυραμειδοειδές πρίσμα 
με βάση τρίγωνο ύψους 3,5 μέτρων 
και βάσης 7,5 ενώ το μήκος θα φθά-
σει μέχρι και τα 70 μέτρα. Θα σχημα-
τισθούν βαθμιαία τέσσερεις παράλλη-
λοι σωροί με μισό μέτρο απόσταση ο 
ένας από τον άλλο και εντός διαχω-
ριστικού τοιχίου. 

Οι σωροί θα καλύπτονται με ειδική 
μεμβράνη τύπου GORE Cover τριών 
λαμιναρισμένων στρωμάτων, η οποία 

είναι ημιπερατή στον ατμοσφαιρικό 
αέρα και επιτρέπει την αναπνοή του 
υλικού . Είναι κατασκευασμένη από 
υλικό που δεν προσβάλλεται από την 
υπεριώδη ακτινοβολία και επίσης αδι-
άβροχη. Έτσι προστατεύεται το υλικό 
που βρίσκεται στην διαδικασία της 
αερόβιας ζύμωσης από την εξωτερική 
επίδραση των καιρικών φαινομένων 
δηλαδή τον ισχυρό άνεμο και την βρο-
χή ενώ επιτρέπει την διείσδυση του 

ατμοσφαιρικού αέρα και της υγρασίας. 
Εσωτερικά συγκρατεί τις οσμές, την 
σκόνη τα βακτηρίδια και τους μύκητες 
ενώ δημιουργεί το κατάλληλο μικρο-
κλίμα που είναι απαραίτητο για την 
ανάπτυξη και δράση των μικροοργα-
νισμών που επιταχύνουν την αερό-
βια ζύμωση, με αποτέλεσμα να ανα-
πτύσσονται εντός του σωρού υψηλές 
θερμοκρασίες που φθάνουν τους 70 
0C και δίνουν ένα κομπόστ αποστει-
ρωμένο και απ αλλαγμένο από μικρό-
βια, βακτήρια και μικροοργανισμούς. 

Η οδηγία της ΕΕ για την υγιει-
νή αντιμετώπιση των ζωικών υπο-
λειμμάτων βρίσκει πλήρη εφαρμογή 
στην περίπτωσή μας. Η επιτάχυνση 
της διαδικασίας της αερόβιας ζύμω-
σης συντομεύει το χρόνο κομποστο-
ποίησης και κατά έξη εβδομάδες. Η 
τοποθέτηση της μεμβράνης γίνεται με 
ειδική μηχανή εκτύλιξης και περιτύ-
λιξης που την χειρίζεται ένα άτο  μο 
όμως δείχνομε στην φωτογραφία που 
ακολουθεί.

Οι σωροί τοποθετούνται σε «θήκη» 
προκατασκευασμένου μπετόν τύπου U 
που εξασφαλίζει καθαριότητα ανάμεσα 
στους σωρούς, ταχεία απομάκρυνση 
των νερών της βροχής και των ενδε-
χόμενων στραγγισμάτων, ευκολότερη 
κάλυψη με την μεμβράνη η απόσυρση 
για ενδεχόμενη ανάδευση: Ο αερισμός 
γίνεται με το σύστημα των αγωγών 
AEROFIX, οι οποίοι είναι στατικοί σε 
σιδηρά θήκη, κατασκευασμένοι από 
HDPE και τοποθετούνται μέσα στον 
σωρό και κατά μήκος. Είναι διάτρη-
τοι και τροφοδοτούν το υλικό με την 
απαραίτητη για την ζύμωση ποσότη-
τα οξυγόνου με μικρό μπλόουερ που 
τους τροφοδοτεί με αέρα. Ταυτόχρο-
να συλλέγουν και τα στραγγίματα ενώ 
καθαρίζονται πολύ εύκολα. Τα στραγ-
γίσματα επανέρχονται στους σωρούς. 

Η παρακολούθηση της θερμοκρα-
σίας και του οξυγόνου γίνονται με την 
βύθιση στον σωρό δύο αισθητήρων 
έναν για το οξυγόνο και έναν για την 
θερμοκρασία. Οι αισθητήρες συνδέο-
νται με υπολογιστή εφοδιασμένο με 
το κατάλληλο λογισμικό ώστε αυτόμα-
τα να ρυθμίζει την θερμοκρασία και 
την ποσότητα του οξυγόνου μέσα στο 
υλικό. Το λογισμικό έχει την εμπορι-
κή ονομασία Κopfmaster και ρυθμί-
ζει τον αερισμό την θερμοκρασία την 
υγρασία ενώ πιστοποιεί την εξυγίαν-
ση- αποστείρωση του υλικού. Στις ακό-
λουθες φωτογραφίες δείχνουμε τους 
αισθητήρες και την βύθιση τους μέσω 
της μεμβράνης στον σωρό. 

Σε συνεργασία επίσης με πιστο-
ποιημένο εργαστήριο θα διεξάγονται 
μικροβιολογικές αναλύσεις. Η θερμο-
κρασία κατά τη διάρκεια της κομπο-
στοποίησης θα κυμαίνεται από αυτήν 
του περιβάλλοντος έως 65οC. Η υγρα-
σία του τελικού προϊόντος θα κυμαί-
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νεται από 35%- 40%. 
Μετά την πιστοποίηση των οργά-

νων ότι ολοκληρώθηκε η αναερόβια 
ζύμωση και το υλικό είναι αδρανές 
και υγιεινό, χωρίς μικροοργανισμούς 
και βακτήρια , με τη χρήση κόσκινου 
(Trommel screen) θα διαχωρίζεται 
σε δύο κλάσματα. Χονδρόκοκκο, το 
οποίο θα οδηγείται πάλι στα σειρά-
δια προς κομποστοποίηση, και λεπτό-
κοκκο, δηλαδή ώριμο προϊόν το οποίο 
θα οδηγείται σε χώρο αποθήκευσης. 
Το κόσκινο θα είναι δυναμικότητας 
5m3/h, πετρελαιοκίνητο. Στην συνέ-
χεια θα οδηγείται στο βόρειο τμήμα 
του ακινήτου όπου θα συσκευάζεται 
σε χάρτινους σάκους των 3,5,και 10 
κιλών με μηχανή συσκευασίας δυνα-
μικότητας 600 κιλών την ώρα. Επίσης, 
μπορεί να φορτώνεται σε οχήματα 
προς διάθεση από δήμους η ιδιώτες. 

Αναερόβια χώνευση
Η αναερόβια χώνευση (anaerobic 

digestion- A.D.) είναι μια βιολογική 
διαδικασία κατά την οποία μικροορ-
γανισμοί μετατρέπουν την οργανική 
ύλη σε μεθάνιο. Η αναερόβια αυτή δια-
δικασία μετατρέπει το οργανικό κλά-
σμα των απορριμμάτων σε μεθάνιο 
και διοξείδιο του άνθρακα με απου-
σία αέρα. Η αναερόβια βιοαποδόμηση 
είναι μια αντίδραση τριών σταδίων.

α) Υδρόλυση των αιωρούμενων 
οργανικών στερεών σε διαλυτές οργα-
νικές ενώσεις δηλαδή διάσπαση οργα-
νικών πολυμερών υδρογονανθρά-
κων και έτσι γίνονται προσιτά για 
άλλα βακτήρια. Τα οξογενικά βακτή-
ρια μετατρέπουν τα σάγχαρα και τα 
αμινοξέα σε διοξείδιο του άνθρακα, 
υδρογόνο και οργανικά οξέα.

β) Ακετογένιση είναι η μετατροπή 
των διαλυτών οργανικών στερεών σε 
πτητικά λιπαρά οξέα μαζί με διοξείδιο 
του άνθρακα, αμμωνία και οργανικά 
οξέα που περιέχουν στο μεγαλύτερο 
ποσοστό οξικό οξύ

γ) Μεθανογένηση ή ζύμωση 
(fernentation), είναι η μετατροπή 
των λιπαρών πτητικών οργανικών 
οξέων σε μεθάνιο και διοξείδιο του 
άνθρακα.

Το οργανικό κλάσμα μαζί με την 
βιολογική ιλύ οδηγούνται σε κλειστό 
αντιδραστήρα χωνευτήρα (digester) 
κυλινδρικού σχήματος με ελαφρώς 
κοίλη οροφή . Ο αντιδραστήρας φέρει 
εξωτερικά θερμαινόμενο μανδύα ώστε 
να διατηρεί την θερμοκρασία της περι-
εχομένης οργανικής ίλυος στους 54ο 
C- 57ο C (θερμόφιλη περιοχή) και ανα-
δευτήρα ο οποίος αναδεύει το περιε-
χόμενο. Υπάρχει περίπτωση η θερμο-
κρασία να διατηρείται στην θερμόφιλο 
περιοχή με επανεισαγωγή μέρους 
του παραγομένου αερίου εντός του 
αντιδραστήρα, οπότε επιτυγχάνεται 
και ανάδευση χωρίς να χρησιμοποι-

ούμε αναδευτήρα. Ο αντιδραστήρας 
είναι κλειστός με μόνωση ώστε να μην 
διεισδύει αέρας και να μην υπάρχει 
καθόλου οξυγόνο ώστε να αναπτύσ-
σονται οι αναερόβιοι μικροοργανι-
σμοί που αποδομούν την οργανική 
ύλη. Το PH ρυθμίζεται στο 6,7 ώστε 
να αποφευχθεί η παραγωγή υδροσυλ-
φιδίων και αμμωνίας και να συνεχί-
ζεται η βιοαντίδραση και η παραγω-
γή αερίου. Ο πολτός αναδεύεται επί 
8-15 ημέρες. 

Κατά την διαδικασία της αναερό-
βιας χώνευσης ή ζύμωσης (anaerobic 
digesting or fermentation) παράγεται 
βιοαέριο το οποίο μπορεί ανάλογα με 
την ποσότητα του μεθανίου να αξιο-
ποιηθεί σε μηχανή εσωτερικής καύ-
σεως ή σε μπόιλερ για αξιοποίηση 
και παραγωγή ενέργειας. Το παραγό-
μενο βιοαέριο έχει την εξής σύνθεση:

Μεθάνιο 50 %-75 %

Διοξείδιο του Άνθρακα 25 %-50 %

Άζωτο 0-10 %

Υδρογόνο 0,1 %

Υδροσουλφίδιο 0-3 %

Οξυγόνο 0-2 %

Οι αντιδραστήρες μπορεί να είναι 
μονής φόρτωσης (BATCH), συνεχούς 
τροφοδοσίας και ανάδευσης(CSTR), 
ανοδικής Ροής στρώματος ιλύος 
UASB,εκτεταμένης αιωρούμενης κλί-
νης, εσωτερικής κυκλοφορίας.

Η μελέτη τέτοιων συστημάτων 

πρέπει να λάβει υπόψη της:
-Το πέρασμα του οργανικού υλικού 

από τεμαχιστή- σρέντερ (shredder) 
ώστε το μέγεθος των προκυπτόντων 
κόκκων να μην εμποδίζει τα αντλη-
τικά συστήματα και τις σωληνώσεις 
προσαγωγής και απαγωγής

-Ικανός αναδευτήρας ή ανάδευση 
με επανεισαγωγή

-Ποσοστό της ύλης 60% στο διά-
λυμα

-Ωφέλιμος χρόνος παραμονής από 
4 έως 20 ημέρες

-Ρύθμιση του PH στο 6,5- 6,7
-Αποφυγή εισαγωγής οργανικής 

ύλης που φέρει φυτοφάρμακα ή άλλες 
τοξικές ουσίες ή φάρμακα εν γένει, 
αποφυγή τοξικότητας.

-Απαιτήσεις τροφών για τους μικρο-
οργανισμούς 

-Ο λόγος COD:N:P (Λόγος απαιτου-
μένου χημικού οξυγόνου προς άζωτο 
και φώσφορο)

-Επιλογή της υγρής αναερόβιας 
χώνευσης με αναλογία στερεών 60%

-Online εργαστηριακή παρακο-
λούθηση

Διαστάσεις αντιδραστήρα όμοιων 
με αυτούς που μπορούν να τοποθε-
τηθούν σε διάφορα σημεία της Αττι-
κής: 6 μέτρα ακτίνα βάσης και ύψος 
10 μέτρα. 

Χρόνος παραμονής: 12-15 ημέρες
Θερμοκρασία: 50ο C- 58ο C (Θερ-

μόφιλη) 
Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 

από την καύση του βιοαερίου σε αερι-
οτουρμπίνα (gas turbine), ισχύς 290 
KW. Επομένως για 8.500 ώρες λει-
τουργίας το έτος θα παράγονται 8.500 
Χ 290 = 2.465.000 Kwh/ έτος

Από αυτήν την ενέργεια η μονά-
δα θα καταναλώνει το 40% άρα το 
60% θα διατίθεται σε δίκτυο, ήτοι 
1.479.000 Kwh/ έτος και σύμφωνα με 
το Ν 4254/2014 θα αγοράζονται προς 
0,090 € την Κιλοβατώρα (Kwh), άρα 
τα έσοδα από την παραγωγή πράσι-
νης ενέργειας για αυτή την μονάδα 
θα είναι 113.110 € ανά έτος. 

Επίσης θα παράγεται υπόλειμμα 
λάσπης 3.600 τόνων, το οποίο αφού 
θα αφυδατώνεται, θα κομποστοποι-
είται αεροβίως και θα διατίθεται ως 
εδαφοβελτιωτικό ή λίπασμα. Η συνο-
λική επένδυση μιας τέτοιας αναερόβι-
ας χώνευσης θα είναι 800.000 ευρώ.

Το ετήσιο λειτουργικό κόστος μαζί 
με την συντήρηση θα είναι 60.000 
ευρώ. Οι ανωτέρω υπολογισμοί στη-
ρίχθηκαν σε ανάλογες μονάδες και 
case studies των εταιρειών DRANCO 
και VALORGA αλλά οικονομικά στοι-
χεία ελήφθησαν και από Ρωσικές και 
Κινεζικές εταιρείες που έχουν κατε-
βάσει εξαιρετικά το κόστος.

Στην Αττική μπορούν να κατασκευ-
ασθούν 40- 50 τέτοιες μικρές μονάδες 
αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασί-
ας του προδιαλεγμένου κλάσματος. Η 
δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 
για 10.000- 15000 τόνους το έτος.



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα - Τηλ: 210 810 0804-805 

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


