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32 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ
1979: 1. ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΤΟΞΙΚΟΣ
ΕΦΙΑΛΤΗΣ
Ο πρώτος φορέας που ανακάλυψε με δικές του
μετρήσεις τον «εφιάλτη» που σκορπά καρκίνο στους
κατοίκους του Αττικού Λεκανοπεδίου.
2. Θαλάσσια ρύπανση –μόλυνση: Για πρώτη
φορά η ποιότητα των νερών για κολύμβηση δημοσιοποιείται, παρά το γεγονός ότι ο τότε υπουργός
«Κοινωνικών Υπηρεσιών» Δοξιάδης μας αποκάλεσε
«ανθέλληνες». Έκτοτε κάθε χρόνο, το ΠΑΚΟΕ δίνει
στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των αναλύσεών
του από τα δικά του πιστοποιημένα εργαστήρια μιας
και η Πολιτεία ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ.
1982: Με έντονες παρεμβάσεις καθιερώνεται έστω
και αστυνομικά το μέτρο του «δακτυλίου».
1986: Τσέρνομπιλ: Ο μοναδικός ανεξάρτητος
φορέας που με δικές του μετρήσεις, αντικρούει
τους καθησυχαστικούς λόγους της τότε κυβέρνησης.
Μελέτη του Νοσοκομείου Μεταξά απέδειξε και
δυστυχώς δικαίωσε το ΠΑΚΟΕ με τους πιθανούς
θανάτους από το Τσέρνομπιλ στη χώρα μας στους
14.500.
1990: Αποστολή Ανθρωπιστικής βοήθειας στην
Αιθιοπία.
1995: Αποστολή στο Τσέρνομπιλ ανθρωπιστικής
βοήθειας.
1999: Αποστολή Ανθρωπιστικής βοήθειας στη
Γιουγκοσλαβία.
2002: Αποστολή Ανθρωπιστικής βοήθειας στο
Τσάντ.
2006: Πρώτο το ΠΑΚΟΕ αποκάλυψε το έγκλημα
στον Ασωπό.
2009: Έντονη διαμάχη για τις κεραίες κινητής
τηλεφωνίας.
2010: Ανακαλύπτει τον πόλεμο των σκουπιδιών
και το χρυσό «φαγοπότι» από τους εμπλεκόμενους
διαπλεκόμενους.
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ΠΑΚΟΕ
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ΠΑΚΟΕ
1979 – 1992

● Μετά από πρόσκληση της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε
δειγματοληψίες στον κόλπο της Γέρας και στα απόβλητα του
εργοστασίου Σουρλάγκα.
● Μετρήσεις στην περιοχή Πλατανά Κύμης Ευβοίας για τη
ρύπανση από την ανεξέλεγκτη ρίψη στη θάλασσα και σε ρέματα
των αποβλήτων των χοιροστασίων.
● Έρευνα στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου για μετρήσεις
T.S.P., SO2, smoke και Pb και δειγματοληψίες στη θαλάσσια
περιοχή του Βόλου.

1979
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Αμέσως μετά την ίδρυση του το ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε εκστρατεία
διαφώτισης και ενημέρωσης του πληθυσμού και των παραθεριστών
για την καθαριότητα των ακτών, με προκηρύξεις, αφίσες, πανό,
διαλέξεις και προβολές ταινιών. Παράλληλα, προγραμματίστηκε
ο καθαρισμός των ακτών σε 100 περιοχές σε όλη την Ελλάδα
από ομάδες εργασίας του ΠΑΚΟΕ. Επίσης, το ΠΑΚΟΕ εξέδωσε
τον «δεκάλογο των λουόμενων» σε 250.000 τεύχη.
● Στα μέσα Ιουνίου το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε τις πρώτες
δειγματοληψίες και έρευνες θαλάσσιες ρύπανσης στις πλαζ της
Βουλιαγμένης και της Βάρκιζας και στον κόλπο της Ελευσίνας,
ξεκινώντας το πρόγραμμα των μετρήσεων για όλο τον Σαρωνικό
και Κορινθιακό.
● Το πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε
μετρήσεις και δειγματοληψίες στο Σουσάκι, στη Γλυκειά Ζωή
Κορινθίας, στις παραλίες της Κορίνθου και στους Αγίους Θεοδώρους. Το ΠΑΚΟΕ κατήγγειλε στον Τύπο τις ακατάλληλες παραλίες,
ενημερώνοντας παράλληλα και τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.
● Στα τέλη του Ιουλίου το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε δειγματοληψίες
στην πλαζ Περάματος. Οι τιμές που έδωσαν οι αναλύσεις για τα
κολοβακτηριοειδή ήταν 100-120 φορές πάνω από τα επιτρεπτά
όρια και για τα λίπη και τα έλαια 50-100 φορές πάνω από τα
ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Το ΠΑΚΟΕ κατήγγειλε τους αρμόδιους
φορείς που επέτρεπαν την κολύμβηση στη συγκεκριμένη πλαζ,
παρ’ όλο που συνεχώς αυξάνονταν οι περιπτώσεις δερματίτιδων
και λοιμώξεων στην περιοχή.
● Το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου το ΠΑΚΟΕ διοργάνωσε
εκδήλωση στο Δήμο Πειραιά, με ομιλία για τη «θαλάσσια ρύπανση και υγεία», προβολή ταινίας και τη διανομή έντυπου υλικού
σχετικά με το περιβάλλον.
● Από τις 24/9/79 το ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε έρευνες θαλάσσιας
ρύπανσης με υποβρύχιες και επιφανειακές δειγματοληψίες,
φωτογράφιση και κινηματογράφηση, κατά μήκος των ακτών
του Σαρωνικού και του Κορινθιακού κόλπου.
● Τον Δεκέμβριο του ’79 ξεκίνησε η πρώτη, σε πανελλήνιο επίπεδο,
προσπάθεια καταγραφής και χαρτογράφησης της ρύπανσης των
ακτών και των παράκτιων περιοχών που συγκεντρώνουν μεγάλο
αριθμό παραθεριστών (Κρήτη, Ρόδος, Μύκονος, Θάσος, Ύδρα, Ίος,
Κεφαλονιά, Μάνη, Ιθάκη, Κέρκυρα, Σκόπελος, Σκιάθος, Καβάλα,
Χαλκιδική, Ευβοϊκός, Παγασητικός, Θερμαϊκός). Σκοπός ήταν ο
εντοπισμός των πηγών ρύπανσης με δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις από επιστήμονες του ΠΑΚΟΕ.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

● Πρόγραμμα μετρήσεων σε εργασιακούς χώρους θορύβου,
διοξειδίου άνθρακος, διοξειδίου θείου, μονοξειδίου άνθρακα,
αιωρούμενων σωματιδίων, μολύβδου, υδρογονανθράκων, καπνού
και ελαίων στα εργοστάσια της ΔΕΗ (Κερατσινίου, Μεγαλόπολης), στο τμήμα μπαταριών του ΟΤΕ, τις γομώσεις της ΠΥΡΚΑΛ,
στο τμήμα παραγωγής βενζίνης – κηροζίνης των διυλιστηρίων
Βαρδινογιάννη, στα ελληνικά ναυπηγεία, στα τσιμέντα «ΤΙΤΑΝ»
και στο τμήμα παραγωγής αλουμινίου Ελλάδας.
● Έρευνες για τις συνθήκες λειτουργίας στο εργοστάσιο Χατζηδήμα, σε βιοτεχνία επεξεργασίας μολύβδου στο Μοσχάτο και στη
βιομηχανία ΕΛΣΑ στη Νίκαια.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

● Ερευνητικό πρόγραμμα για είδη διατροφής (4/2/80) που έγινε
πρώτη φορά στην Ελλάδα, με σκοπό την ουσιαστική ενημέρωση
του κοινού για τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανθυγιεινή
διατροφή. Τα προτεινόμενα προς ανάλυση προϊόντα ήταν: αναψυκτικά εμφιαλωμένα νερά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέατα και
αλλαντικά, ψάρια και οπωροκηπευτικά (φρούτα και λαχανικά).
● Έρευνα για την ποιότητα κρεάτων, παγωτών και ιχθυωδών
(10-20/8/80) με 150 δειγματοληψίες από όλη την Ελλάδα.
● Μηνυτήρια αναφορά προς την Εισαγγελία Αγορανομίας για
ανεύρεση αποσυνθεμένων και αλλοιωμένων τυριών σε παντοπωλείο της Λέσβου.
● Έκθεση φωτογραφίας από τις έρευνες στην Κρήτη (18-24/5/80)
και έκθεση φωτογραφίας, διαλέξεις, προβολές ταινιών και διαφανειών στο Ζάππειο Μέγαρο (24/4/80) υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

● Πρόταση συνεργασίας στον Δήμο Νίκαιας για ηπατικές εξετάσεις
σε 400 παιδιά και πρόταση στον δήμαρχο Αγ. Ιωάννη Ρέντη για
αιματολογικές εξετάσεις ανίχνευσης μολύβδου σε 20 παιδιά.
Επίσης, πρόγραμμα έρευνας υποβλήθηκε στην Κοινότητα Μύτικα
Αιτωλοακαρνανίας για αιμοληψίες σε δείγμα 20 παιδιών της
περιοχής, για ανεύρεση μολυσματικών ασθενειών.

1981
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε 2 σχολεία της Αθήνας
(Εξάρχεια, Αμπελόκηποι) από τον Πρόεδρο της Συντονιστικής
Επιτροπής του Πανελλήνιο Οικολογικού Κινήματος, κ. Χριστοδουλάκη. Επίσης, μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης έγιναν
στην Ελευσίνα (Ιούνιος ’79) και στο Βόλο (Ιούλιος ’79), ενώ τον
Οκτώβριο του ’79 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις νέφους και
κινηματογράφηση ταινίας σε πτήση με την Ολυμπιακή.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
● Διαβίβαση αναφοράς του ΠΑΚΟΕ από το υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας προς τη Βουλή των Ελλήνων (16/7/79).
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
● Μετρήσεις ραδιενέργειας μετά το αεροπορικό δυστύχημα στο
Ελληνικό (Οκτώβριος ’79).
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ
● Επιλογή 100 περιοχών από όλη την Ελλάδα για καθαρισμό
των ακτών κάθε Σαββατοκύριακο από ομάδα του ΠΑΚΟΕ και
διευθέτηση των ακτών με συλλογή απορριμμάτων και εγκατάσταση καλαθιών και πινακίδων.
● Εκστρατεία διάσωσης φυσικού περιβάλλοντος με προβολή όλων
των στοιχείων που συνθέτουν το ελληνικό φυσικό περιβάλλον
(χλωρίδα, πανίδα, παραδοσιακοί οικισμοί) σε εκδηλώσεις εθνικού
και τοπικού επιπέδου, με σκοπό τη διαμόρφωση οικολογικής
συνείδησης στον ελληνικό λαό.

ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ

● Μετρήσεις για κολοβακτηριοειδή και διάφορα ιχνοστοιχεία σε
πόσιμα νερά περιοχών της Αττικής που δεν υδρεύονται από την Ε.Ε.Υ.

1980
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

● Διάθεση σχεδιαγράμματος στον Δήμο Αθηναίων για την
δεντροφύτευση της Πανεπιστημίου, με σκοπό τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη διευκόλυνση διέλευσης των πεζών
και την ανάσχεση της παράνομης στάθμευσης.
● Ερευνητικό πρόγραμμα για τη Λάρισα με απογραφή και
χαρτογράφηση των πηγών ρύπανσης, μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης – χώματος και υγρών αποβλήτων Πηνειού και
εκτύπωση της μελέτης.
● Πρόταση συνεργασίας με τον Δήμο Ανωγείων για μελέτη των
περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής (9/4/80).
● Πρόταση συνεργασίας στον Επίσκοπο Αυλώνας για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη νοοτροπία, το δείκτη νοημοσύνης,

τις συνθήκες ζωής και διατροφής των παιδιών 20 δήμων της
Αττικής (1/9/80).
● Έκδοση ημερολογίου, με στόχο να δοθούν στο κοινό οπτικές
παραστάσεις του προβλήματος της ρύπανσης και της αγωνίας
του ΠΑΚΟΕ γύρω από το περιβάλλον (30/9/80).
● Υποβολή στην Αγροτική Τράπεζα προγράμματος κύκλου μαθημάτων Αγγλικών για ορολογία ΕΟΚ και ερευνητικού εξαμηνιαίου
προγράμματος μετρήσεων 5 ιχνοστοιχείων μετάλλων, επικίνδυνων
για τη δημόσια υγεία, σε 3 συστήματα της Ελλάδας στον κύκλο
αέρας, χώμα, νερό, καλλιέργειες (3/11/80).
● Πρόγραμμα έρευνας για τα διάφορα spray που κυκλοφορούν
στην αγορά (8/12/80).
● Πρόταση συνεργασίας και οικονομικής ενίσχυσης στον ΕΟΤ,
που δεν ενδιαφέρθηκε για την θαλάσσια – κυρίως – ρύπανση
(13/12/80).
● Έρευνα για τη θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά (19/1/80)
και μετρήσεις στη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου (27/2/80) με
αναλύσεις 25 δειγμάτων για κολοβακτηρίδια, B.O.D. C.O.D. και
ιχνοστοιχεία χαλκού, σιδήρου και κυανιούχα.
● Μελέτη ρύπανσης παραλιών Κρήτης σε συνεργασία με μέλη του
ΤΕΕ ΤΑΚ και ΤΔΚ για μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών
παραμέτρων. Προγραμματισμός λήψης 200-250 δειγμάτων, 3000
αναλύσεων, χαρτογράφησης των πηγών ρύπανσης και καταγραφής
των δυναμικών υποθαλάσσιων γραμμών και μετεωρολογικών
στοιχείων (2/4/80).
● Δειγματοληψίες σε 5 περιοχές του Πειραιά (Βοτσαλάκια,
Φρεαττύδα, Πειραϊκή, Τουρκολίμανο, Πασαλιμάνι). Το 85%
των δειγμάτων παρουσίασε αύξηση 10πλάσια από το ανώτατο
επιτρεπτό όριο για τα κολοβακτηριοειδή.
● Δειγματοληψίες στην περιοχή Νεράντζα και σωληνουργεία
Κορίνθου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων η
περιοχή είναι ακατάλληλη για κολύμβηση, ενώ οι βιομηχανίες
πρέπει να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα (21/5/80).
● Αρχίζει έρευνα στην Κρήτη με δειγματοληψίες από 12 ομαδοποιημένες περιοχές (βόρειες – νότιες ακτές) και 85 θέσεις
δειγματοληψίας (400 δείγματα). Η έρευνα ολοκληρώθηκε το
Σεπτέμβριο του 1980.
● Υποβολή προγράμματος εργασίας για τη διάγνωση του βαθμού ρύπανσης στην περιοχή των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ και
DOWCHEMICALS στον κόλπο Αγ. Νικολάου βορικού Λαυρίου
(31/7/80).
● Έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη θαλάσσια
ρύπανση στα παράλια της Κρήτης, στην οποία συμμετείχε ο

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη. Η μελέτη περιλάμβανε
τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της Κρήτης, στοιχεία για τον
οικονομικό χαρακτήρα του νησιού, τους φυσικούς πόρους, τον
ορυκτό πλούτο, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και το
κλίμα (10/9/80).

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε συνεργασία με τον
Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς. Μετρήθηκαν οι ρυπαντές διοξείδιο
του θείου, καπναιθάλη και μόλυβδος.
● Έρευνα για τη θνησιμότητα του πληθυσμού Αθηνών, Πειραιώς,
Θεσσαλονίκης και τη ρύπανση από μόλυβδο, SO2, Smoke, για τη
δεκαετία 1970-1979 με στοιχεία 24ωρων μετρήσεων.
● Μετρήσεις επί δύο μήνες για τους ρυπαντές διοξείδιο του
θείου, Smoke, NOX, μόλυβδο και για τον άνεμο και τη θερμοκρασία. Επίσης, στατιστική μελέτη κυκλοφορίας οχημάτων και
δειγματοληπτική έρευνα για την πληθυσμιακή κατανομή (19/2/80).
● Μετρήσεις CO και NOX στις εξατμίσεις 350 αυτοκινήτων
ίδιου τύπου και σύγκριση με διεθνείς προδιαγραφές (9/4/80).
● Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο
Καλλιθέας και υγρών αποβλήτων σε 4 σημεία του Δήμου Καλλιθέας.
● Προγραμματισμός έρευνας στα μεγάλα αστικοβιομηχανικά
κέντρα της Ελλάδας, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός
και το ποσοστό συμμετοχής κάθε πηγής στην ατμοσφαιρική
ρύπανση (5/8/80).
● Προγραμματισμός έρευνας ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον
Ταύρο (12/9/80) και ενημέρωση της ΔΕΗ για την ατμοσφαιρική
ρύπανση στις περιοχές Κερατσινίου – Δραπετσώνας (18/8/80).
● Πρόγραμμα έρευνας ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Μοσχάτο,
τη Νίκαια και το Άνω Χαλάνδρι (24/9/80) και δειγματοληψίες
υγρών αποβλήτων για την ανίχνευση τοξικών ρυπαντικών
στοιχείων στη Νέα Ιωνία (12/12/80).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε μετρήσεις καπνού,
μολύβδου και διοξειδίου του θείου – χαρακτηριστικοί ρυπαντές
και δείκτες επιδημιολογικών ερευνών που προσδιορίζουν τον
βαθμό ρύπανσης μιας περιοχής – στην εταιρεία ΒΙΟΚΑΤ (23/7/80).
● στα πλαίσια της προσπάθειας του για χαρτογράφηση κάθε
μορφής και πηγής ρύπανσης στην Ελλάδα, στις αρχές του Αυγούστου το ΠΑΚΟΕ τύπωσε ερωτηματολόγια για τις βιομηχανίες,
συγκεντρώνοντας στοιχεία για τα αέρια λύματα, τα στερεά και
τα υγρά απόβλητα.

● Πρόγραμμα έρευνας για το βαθμό ρύπανσης όχλησης από τα
μοτοποδήλατα του λεκανοπεδίου Αθηνών (10/2/81) και πρόταση
έρευνας ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Δάφνης (7/1/81).
● Έρευνα για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη
δημόσια υγεία με στατιστική μελέτη (28/1/81) και καμπάνια
ενημέρωσης του αθηναϊκού κόσμου για την επικινδυνότητα του
φωτοχημικού νέφους, με την κυκλοφορία εντύπου.
● Πρόταση Κοινότητας Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας για έρευνα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής (18/2/81) και της Κοινότητας Μαγούλας για μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
που προκαλεί η «ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑ ΑΛΦΑ».
● Εξόρμηση για υπογραφή ψηφίσματος για το νέφος και διαβίβασή του σε διεθνείς οργανισμούς (24/3/81).
● Σειρά μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Χαλανδρίου
(2/4/81) και ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υγρών αποβλήτων
στο Δήμο Δραπετσώνας.
● Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία με την εφημερίδα
«Τα Νέα» σε 1000 αυτοκίνητα και 40 συνεργεία, με σκοπό τον
προσδιορισμό του ποσοστού ρύπανσης από μονοξείδιο του άνθρακα.
● Πρόγραμμα έρευνας ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Λάρυμνα
(12/6/81) και συνεργασία Δήμου Ταύρου – ΠΑΚΟΕ για διεξαγωγή
μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή (25/5/81).
● Συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων σχετικά με τις εισαγωγές
στα νοσοκομεία ατόμων με αναπνευστικά και καρδιαγγειακά
νοσήματα υπό την επίδραση του νέφους, από 18/3 - 24/9/81.
● Ιστορικό του νέφους και πρόταση άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση του διαβιβάστηκαν στον υπουργό Χωροταξίας κ.
Τρίτση (19/11/81).

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Πρόγραμμα έρευνας για το βαθμό ρύπανσης κατά μήκος
των ακτών Σαρωνικού – Κορινθιακού με 500 δειγματοληψίες.
● Δειγματοληψίες στη θαλάσσια περιοχή Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας
για τη ρύπανση από τα απόβλητα χοιροστασίου (20-22/3/81).
● Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία με την εφημερίδα «Τα Νέα» για τη θαλάσσια ρύπανση της περιοχής από
Αγίους Θεοδώρους μέχρι Σούνιο και τις υπόλοιπες πλαζ του
Σαρωνικού, που περιελάμβανε 1200 δειγματοληψίες και ανάλυση των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία από ομάδα ειδικών
μικροβιολόγων (14/5/81).
● Έρευνα για τη ρύπανση των θαλάσσιων περιοχών γύρω από
την Ψιλή Άμμο Σαλαμίνας (13/7/81).
● Προτάσεις συνεργασίας από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Βασιλικών για δειγματοληψία στη θαλάσσια περιοχή (2/7/81) και από
τον Εξωραϊστικό Σύλλογο ΛυκουρέζαςΚαλυβίων για έρευνα στη
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θαλάσσια περιοχή Λαγονησίου (12/7/81).
● Δειγματοληψίες στη θαλάσσια περιοχή Αλμυρής Κορινθίας
και στην Τέμενη Αιγιαλείας (20/7/81).
● Υπομνήσεις προς τη Διεύθυνση των «Μινωικών Γραμμών» για
τη ρύπανση της θάλασσας από σκουπίδια των οχηματαγωγών
«Κνωσός» και «Αριάδνη» (4/9/81).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων (χαλκού, σιδήρου, μολύβδου) μετρήθηκαν από τον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο
Γουδί από τη λειτουργία βιοτεχνίας επεξεργασίας μεταλλικών
αντικειμένων (25/6/81).
● Από τις 20/9/81 συνεργείο του ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία με
τον Δήμο Μεγαλόπολης και Επαγγελματικό Σωματείο της ΔΕΗ,
πραγματοποίησε έρευνα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αποβλήτων
και πόσιμων νερών στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης.
Προτάθηκαν επιδημιολογική έρευνα στον παιδικό πληθυσμό,
αναστολή της λειτουργίας της ΔΕΗ και συνεχείς μετρήσεις.
● Μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ στον Δήμο Ελευσίνας για τα αιωρούμενα
σωματίδια και του διοξειδίου του θείου, για τις αυξημένες τιμές
των οποίων υπεύθυνες ήταν οι βιομηχανίες τσιμέντων (ΤΙΤΑΝ
- ΧΑΛΥΨ) και τα διυλιστήρια (19/11/81).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

● Μελέτη για την καταλληλότητα του κτιρίου του ΟΤΕ στην
οδό Κωλέττη, με μετρήσεις οξυγόνο, μονοξειδίου του άνθρακα,
διοξειδίου του άνθρακα και μολύβδου και χαρτολογική μελέτη
του χώρου.
● Χωροταξική μελέτη του χώρου της AmericanExpress (24/2/81)
και έρευνα για τη ρύπανση του εργασιακού περιβάλλοντος της
εταιρείας UNIONCARBIDE (πρώτη έρευνα 1/10/81 και δεύτερη
έρευνα στον ίδιο χώρο στις 4-5/11/81).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

● Πρόγραμμα έρευνας για το καλοκαίρι του ’81 με αναλύσεις
στις μπύρες για ουσίες που έχουν θεωρηθεί επικίνδυνες και
καρκινογόνες (13/3/81).
● Πρόγραμμα έρευνας στο περιεχόμενο των αναψυκτικών, που
υποβλήθηκε και στην Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως, στις
φιάλες της οποίας βρέθηκαν ξένα σώματα (17/7/81).
● Πρόγραμμα ερευνών για την ποιότητα τροφίμων και ενημέρωση
των ευρωπαϊκών οικολογικών φορέων για τη δράση του κέντρου
περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων (5/10/81).
Επίσης, πρόγραμμα ελέγχου διαφόρων ποτών και αναψυκτικών
(14/11/81).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

● Επισήμανση προς τον Γενικό Γραμματέα Ακαδημίας Αθηνών
εστίας μόλυνσης από σκουπίδια στον κήπο της Ακαδημίας (7/1/81).
● Οργάνωση Συνεδρίου 10 με 15 Μαΐου με θέμα «Ρύπανση
Περιβάλλοντος και Υγεία».
● Πρόγραμμα για ενημερωτικό ταξίδι στην Αμερική, με επισκέψεις
σε εργαστήρια και κεντρικά γραφεία διάφορων οργανισμών,
που υποβλήθηκε στον μορφωτικό ακόλουθο της Αμερικανικής
Πρεσβείας (23/1/81).
● Διαμόρφωση κινητού σταθμού μέτρησης ρύπανσης του
περιβάλλοντος (13/2/81) και πρόγραμμα εισαγωγής 500-1000
τροχόσπιτων για προσφορά στους σεισμόπληκτους μέλη του
ΠΑΚΟΕ (13/3/81).
● Ενημέρωση των υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Φικιώρη,
και Κοινωνικών Υπηρεσιών, κ. Δοξιάδη, για τη ρύπανση που
προκαλούσε ο αγωγός του αεροδρομίου (27/3/81).
● Πρόγραμμα παρουσίασης 4 περιπτέρων στο παιδικό Φεστιβάλ
Πεύκης,, για παροχή πρακτικών γνώσεων στο παιδί πάνω στις
πρώτες βοήθειες, την οικολογία των φυτών και την καλλιέργεια
μικροοργανισμών και διαφόρων ζώων (19/5/81).
● Έρευνα ελέγχου πόσιμου νερού, θαλάσσιας ρύπανσης και υγρών
αποβλήτων στην περιοχή Τεμένη Αιγιαλείας και κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων στην Κοινότητα (14/7/81).
Μελέτη ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θαλάσσιας και έλεγχος πόσιμου
νερού και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας (9-23/7/81) και
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στην Εταιρεία Προστασίας
Περιβάλλοντος Χαλκίδας και ευρύτερης περιοχής.
● Συνεννόηση με τον Σύλλογο προστασίας και Εξωραϊσμού
ποταμιού Κέρκυρας για δυνατότητες έρευνας της ρύπανσης του
περιβάλλοντος στην περιοχή (4/9/81).
● Πρόγραμμα υποβλήθηκε στον υπουργό Εθνικής Παιδείας κ.
Βερυβάκη για την ενημέρωση των μαθητικών κοινοτήτων με
διαλέξεις, προβολές διαφανειών και κινηματογραφικών ταινιών.
Σκοπός του προγράμματος ήταν η απόκτηση από τον μαθητικό
κόσμο οικολογικής συνείδησης (19/11/81).
● Πρόταση έρευνας για ατμοσφαιρική και θαλάσσια ρύπανση
στη Χαλκίδα (12/6/81) και πρόταση συνεργασίας με την Επιτροπή
Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων (16/6/81).
● Πρόγραμμα έρευνας υγρών αποβλήτων και πόσιμου νερού
στο Δήμο Πετρούπολης (19/6/81) και μελέτη ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, υγρών αποβλήτων και πόσιμου νερού στο Δήμο
Αχαρνών (2-5/7/81).
● Έκδοση δύο βιβλίων με τίτλους «Ο καρκίνος στον εργασιακό
χώρο» και «Ρύπανση του περιβάλλοντος – η προβληματική της
σημερινής κοινωνίας» (12/6/81).

ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ

● Πρόγραμμα ελέγχου πόσιμων νερών στις σεισμόπληκτες
περιοχές και άμεση χλωρίωση τους, από 25/3 – 25/4, με 500
δειγματοληψίες και αναλύσεις 6 μολυσματικών παραμέτρων.
● Δειγματοληψίες πόσιμου νερού στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας
από 20 - 22/3/81.
Επίσης μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις στο πόσιμο νερό
του Δήμου Κερατσινίου και Ελευσίνας (1/6/81) και στο πόσιμο
νερό του Δήμου Χαϊδαρίου.
● Πρόταση στον Δήμο Αχαρνών για τη συνεχή παρακολούθηση
της καταλληλότητας ή μη των πόσιμων νερών της περιοχής με
μηνιαίες δειγματοληψίες (17/7/81).
● Ανάλυση πόσιμου νερού από την περιοχή Κουκουλιά Σουλίου
Θεσπρωτίας (26/7/81) και στο πόσιμο νερό Σαρωνίδας – Λαυρεωτικής (6/10/81).

Δειγματοληψία πόσιμου νερού και στις κατασκηνώσεις της
εκκλησίας της «Κοινωνίας Ελεύθερων Επαγγελματικών Εκκλησιών» (8/10/81).

1982
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Έρευνα για τη συμμετοχή του φθαρμένου ελαστικού στο
φωτοχημικό νέφος της Αθήνας, με μετρήσεις της φθοράς των
ελαστικών σε 3000 αυτοκίνητα και μετρήσεις σε 10 σημεία της
Αθήνας των υλικών του νέφους που σχετίζονται με τα ελαστικά
(1/12/81).
● Πρόταση Δήμου Χολαργού για μετρήσεις ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στην περιοχή (11/1/82) και έρευνα στην Κοινότητα
Αλιβερίου (24/2/82).
● Μέτρηση καπνοσυλλέκτη με κατιονισμό νερό στον Άγιο
Δημήτριο (22/3/82).
● Συνεργασία με ΤΕΕ (τμήμα Αν. Μακεδονίας και Θράκης) με
κοινοποίηση αναλυτικής έκθεσης αποτελεσμάτων μετρήσεων
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Καβάλα (8/10/82).
● Έρευνα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή Κανάλια
Κέρκυρας (17/11/82).

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Δειγματοληψίες στο Κορωπί Αττικής, σε συνεργασία με τον
Τοπικό Επιμορφωτικό Σύλλογο (29/1/82).
● Δειγματοληψίες στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Νικολάου Κρήτης
(11/6/82), στις βορειοδυτικές παραλίες της Σαλαμίνας (16/7/82)
και στη θαλάσσια περιοχή Μεγάρων.
● Αναλύσεις δειγμάτων από τη θαλάσσια περιοχή Περάματος
– Πάχης Μεγάρων (23/7/82), Μεθάνων (8/8/82) και από την
θαλάσσια περιοχή Ηρακλείου και Χανίων Κρήτης (8/9/82).
● Έρευνα θαλάσσιας ρύπανσης στις Κοινότητες Μπενίτσας,
Γαστουρίου και Κορακιανών Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε
κίνδυνος νέκρωσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος (14/10/82).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

● Πρόταση συνεργασίας με τον Δήμαρχο Μαρκόπουλου για μια
πλήρη μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων του Δήμου
με έρευνα για την κατάσταση των λατομείων, για τη διάθεση και
εκμετάλλευση των απορριμμάτων, για τη διάθεση των υγρών και
στερεών αποβλήτων από τα εργοστάσια παραγωγής οίνου και
για το αποχετευτικό (18/1/82).
● Τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Δήμο Νέας Σμύρνης
με έκθεση φωτογραφίας, μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και ηχορύπανσης σε κεντρικές λεωφόρους και δεντροφύτευση
πλατειών και δρόμων του Δήμου (4/4/82).
● Μετρήσεις θορύβου στον Άγιο Νικόλαο (30/5/82), στον δρόμο
που είναι συγκεντρωμένα τα μπαρ.
● Προτάσεις για τη σωτηρία της Αθήνας (30/5/82) και στο
υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία του ιστορικού βράχου
της Μονεμβασιάς (13/9/82).
● Προγράμματα ερευνών:
- στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με μετρήσεις ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, δειγματοληψίες σε απόβλητα εργοστασίου και πόσιμου
νερού (16/6/82).
- στη Λάρισα, με μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αποβλήτων
εργοστασίου που χύνονται στον Πηνειό, έλεγχο πόσιμου νερού
και μετρήσεις θορύβου (13/9/82).
- στο Δήμο Νάουσας, με δειγματοληψίες νερών που αποχετεύονται στο ποτάμι και με μετρήσεις θορύβου στο κέντρο της
πόλης (14/9/82).
- στα νερά της λίμνης Καστοριάς και το πόσιμο νερό της πόλης
(14/9/82).
- στα θαλασσινά, πόσιμα και αποχετευμένα νερά Ηρακλείου
και Χανίων Κρήτης.
● Πρόγραμμα έρευνας στον Δήμο Φλώρινας (16/9/82), στη λίμνη
της περιοχής Εδέσσης (15/9/82), στον Δήμο Καισαριανής και στον
Δήμο Καβάλας (4-10/10/82) για τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

● Με αφορμή περιστατικά δηλητηριάσεων το ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε
έρευνα στα γαλακτοκομικά προϊόντα στην περιοχή Αθηνών.
Για τα ανησυχητικά αποτελέσματα ενημερώθηκαν οι υπουργοί
Εμπορίου κ. Ακριτίδης και Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Αυγερινός,
και ασκήθηκε μήνυση κατά παντός υπευθύνου (8/2/82).
● Στα πλαίσια της έρευνας για την ποιότητα των τροφίμων βρέθηκαν σε ορισμένα τυποποιημένα προϊόντα της MISKO κολεόπτερα,
θέμα για το οποίο ενημερώθηκε η εταιρεία αμέσως (24/2/82).
● Αναλύσεις δειγμάτων γάλακτος του Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων Θεσσαλονίκης και πρόγραμμα συνεχών δειγματοληψιών
για 2 χρόνια με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
του συνεταιρισμού (1/4/82).
● Έρευνα σε παγωτά της εταιρείας ΔΕΛΤΑ (3/7/82) και μηνύσεις κατά των υπευθύνων των εταιρειών ΑΓΝΟ και ΑΣΠΡΟ για
μόλυνση παστεριωμένου γάλακτος (23/12/82).

ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ

● Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού Αθήνας (8/1/82)
και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων για τη μόλυνση του πόσιμου
νερού περιοχών της Αττικής (Ασπρόπυργος, Μαγούλα, Μεγ. Πεύκο,
Μέγαρα) στον υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, κ. Αυγερινό, και
Δημοσίων Έργων, κ. Τσοχατζόπουλο (9/2/82).
● Δειγματοληψίες πόσιμου νερού στο Δήμο Μενιδίου (14/6 και
15/7/82) και στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης (31/5/82), τα αποτελέσματα του οποίου διαβιβάστηκαν στον Δήμαρχο Ηρακλείου και
στο τεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου.
● Έρευνα για τα πόσιμα νερά Καισαριανής (6/10/82) και για
τις πηγές και τα πόσιμα νερά του χωριού Μαλάξα Κυδωνίας
(7-8/11/82).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

● Πρόγραμμα έρευνας στους χώρους εργασίας του κτιρίου
Μηχανογράφησης του ΟΛΠ (1/12/82).
● Πρόγραμμα μετρήσεων στο εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ (23/12/82).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Κοινοποίηση της έρευνας που πραγματοποίησε το ΠΑΚΟΕ σε
εργοστάσιο παραγωγής τσιπς – γαριδάκια, κτλ. και καταγγελία των
κατοίκων της περιοχής Ν. Σεπολίων, για την κακή και παράνομη
λειτουργία του εργοστασίου (25/1/82).
● Έρευνα ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής Σωτήρος
Πικραμυγδαλιές Χαλανδρίου έδειξε ότι το εργοτάξιο τσιμέντων
«ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ» με τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων και
διοξειδίων του θείου σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του ανώτατου
επιτρεπόμενου ορίου, έχει δημιουργήσει πρόβλημα υποβάθμισης
της περιοχής (3-15/6/82).
● Πρόγραμμα έρευνας στο Βόλο και στην ευρύτερη βιομηχανική
ζώνη με μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και δειγματοληψίες
σε θαλασσινά, πόσιμα νερά και απόβλητα βιομηχανιών. Πρόταση
και για επιδημιολογική έρευνα του πληθυσμού (14/10/82).
● Από τις 20/9/81 συνεργείο του ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία με
τον Δήμο Μεγαλόπολης και Επαγγελματικό Σωματείο της ΔΕΗ,
πραγματοποίησε έρευνα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αποβλήτων
και πόσιμων νερών στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης.
Προτάθηκαν επιδημιολογική έρευνα στον παιδικό πληθυσμό,
αναστολή της λειτουργίας της ΔΕΗ και συνεχείς μετρήσεις.
● Μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ στον Δήμο Ελευσίνας για τα αιωρούμενα
σωματίδια και του διοξειδίου του θείου, για τις αυξημένες τιμές
των οποίων υπεύθυνες ήταν οι βιομηχανίες τσιμέντων (ΤΙΤΑΝ
- ΧΑΛΥΨ) και τα διυλιστήρια (19/11/81).
1982

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Έρευνα για τη συμμετοχή του φθαρμένου ελαστικού στο
φωτοχημικό νέφος της Αθήνας, με μετρήσεις της φθοράς των
ελαστικών σε 3000 αυτοκίνητα και μετρήσεις σε 10 σημεία της
Αθήνας των υλικών του νέφους που σχετίζονται με τα ελαστικά
(1/12/81).
● Πρόταση Δήμου Χολαργού για μετρήσεις ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στην περιοχή (11/1/82) και έρευνα στην Κοινότητα
Αλιβερίου (24/2/82).
● Μέτρηση καπνοσυλλέκτη με κατιονισμό νερό στον Άγιο
Δημήτριο (22/3/82).
● Συνεργασία με ΤΕΕ (τμήμα Αν. Μακεδονίας και Θράκης) με
κοινοποίηση αναλυτικής έκθεσης αποτελεσμάτων μετρήσεων
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Καβάλα (8/10/82).
● Έρευνα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή Κανάλια
Κέρκυρας (17/11/82).

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Δειγματοληψίες στο Κορωπί Αττικής, σε συνεργασία με τον
Τοπικό Επιμορφωτικό Σύλλογο (29/1/82).
● Δειγματοληψίες στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Νικολάου Κρήτης
(11/6/82), στις βορειοδυτικές παραλίες της Σαλαμίνας (16/7/82)
και στη θαλάσσια περιοχή Μεγάρων.
● Αναλύσεις δειγμάτων από τη θαλάσσια περιοχή Περάματος
– Πάχης Μεγάρων (23/7/82), Μεθάνων (8/8/82) και από την
θαλάσσια περιοχή Ηρακλείου και Χανίων Κρήτης (8/9/82).
● Έρευνα θαλάσσιας ρύπανσης στις Κοινότητες Μπενίτσας,
Γαστουρίου και Κορακιανών Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε
κίνδυνος νέκρωσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος (14/10/82).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

● Πρόταση συνεργασίας με τον Δήμαρχο Μαρκόπουλου για μια
πλήρη μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων του Δήμου
με έρευνα για την κατάσταση των λατομείων, για τη διάθεση και
εκμετάλλευση των απορριμμάτων, για τη διάθεση των υγρών και
στερεών αποβλήτων από τα εργοστάσια παραγωγής οίνου και
για το αποχετευτικό (18/1/82).
● Τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Δήμο Νέας Σμύρνης
με έκθεση φωτογραφίας, μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και ηχορύπανσης σε κεντρικές λεωφόρους και

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

● Με αφορμή περιστατικά δηλητηριάσεων το ΠΑΚΟΕ ξεκίνησε
έρευνα στα γαλακτοκομικά προϊόντα στην περιοχή Αθηνών.
Για τα ανησυχητικά αποτελέσματα ενημερώθηκαν οι υπουργοί
Εμπορίου κ. Ακριτίδης και Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Αυγερινός,
και ασκήθηκε μήνυση κατά παντός υπευθύνου (8/2/82).
● Στα πλαίσια της έρευνας για την ποιότητα των τροφίμων βρέθηκαν σε ορισμένα τυποποιημένα προϊόντα της MISKO κολεόπτερα,
θέμα για το οποίο ενημερώθηκε η εταιρεία αμέσως (24/2/82).
● Αναλύσεις δειγμάτων γάλακτος του Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων Θεσσαλονίκης και πρόγραμμα συνεχών δειγματοληψιών
για 2 χρόνια με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
του συνεταιρισμού (1/4/82).
● Έρευνα σε παγωτά της εταιρείας ΔΕΛΤΑ (3/7/82) και μηνύσεις κατά των υπευθύνων των εταιρειών ΑΓΝΟ και ΑΣΠΡΟ για
μόλυνση παστεριωμένου γάλακτος (23/12/82).

ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ

● Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού Αθήνας (8/1/82)
και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων για τη μόλυνση του πόσιμου
νερού περιοχών της Αττικής (Ασπρόπυργος, Μαγούλα, Μεγ. Πεύκο,
Μέγαρα) στον υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, κ. Αυγερινό, και
Δημοσίων Έργων, κ. Τσοχατζόπουλο (9/2/82).
● Δειγματοληψίες πόσιμου νερού στο Δήμο Μενιδίου (14/6 και
15/7/82) και στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης (31/5/82), τα αποτελέσματα του οποίου διαβιβάστηκαν στον Δήμαρχο Ηρακλείου και
στο τεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου.
● Έρευνα για τα πόσιμα νερά Καισαριανής (6/10/82) και για
τις πηγές και τα πόσιμα νερά του χωριού Μαλάξα Κυδωνίας
(7-8/11/82).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

● Πρόγραμμα έρευνας στους χώρους εργασίας του κτιρίου
Μηχανογράφησης του ΟΛΠ (1/12/82).
● Πρόγραμμα μετρήσεων στο εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ (23/12/82).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Κοινοποίηση της έρευνας που πραγματοποίησε το ΠΑΚΟΕ σε
εργοστάσιο παραγωγής τσιπς – γαριδάκια, κτλ. και καταγγελία των

κατοίκων της περιοχής Ν. Σεπολίων, για την κακή και παράνομη
λειτουργία του εργοστασίου (25/1/82).
● Έρευνα ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής Σωτήρος
Πικραμυγδαλιές Χαλανδρίου έδειξε ότι το εργοτάξιο τσιμέντων
«ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ» με τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων και
διοξειδίων του θείου σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του ανώτατου
επιτρεπόμενου ορίου, έχει δημιουργήσει πρόβλημα υποβάθμισης
της περιοχής (3-15/6/82).
● Πρόγραμμα έρευνας στο Βόλο και στην ευρύτερη βιομηχανική
ζώνη με μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και δειγματοληψίες
σε θαλασσινά, πόσιμα νερά και απόβλητα βιομηχανιών. Πρόταση
και για επιδημιολογική έρευνα του πληθυσμού (14/10/82).

1983
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Έλεγχοι για την ποσότητα του εκπεμπόμενου διοξειδίου του
αζώτου σε αυτοκίνητο με σύστημα μείωσης καυσαερίων (28/3/83).
● Ενημέρωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για το νέφος της Αθήνας, την πολιτική του ΥΧΟΠ
και του ΠΕΡΠΑ (23/4/83).
● Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης (14-27/2/83) σε δύο
θέσεις του Δήμου Μενιδίου, στα πλαίσια συνεργασίας του ΠΑΚΟΕ
με τον Δήμο για την προστασία του περιβάλλοντος.
● Δίκη για το νέφος (9/6/83) με αθωωτικό αποτέλεσμα για
το ΠΑΚΟΕ.
● Πρόγραμμα έρευνας για την αναλυτική εκτίμηση της συμμετοχής
του αυτοκινήτου στη ρύπανση της ατμόσφαιρας (15/9 – 15/12/83).
● Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον περιβάλλοντα χώρο
του εργοστασίου ΖΑΑΕ στον Πειραιά (20/9/83 και 10/10/83).
● Ερευνητικό πρόγραμμα για την επίδραση του νέφους στην
ψυχική υγεία των Αθηναίων, διάρκειας ενός χρόνου, με καθημερινά
στοιχεία για τους ρυπαντές της τριετίας 1982-1985, συμπλήρωση
ερωτηματολογίων και κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία (8/8/83).

ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ

● Πρόγραμμα έρευνας στον Δήμο Λάρισας δύο φορές το μήνα
(21/10/83).
● Έρευνα στα πόσιμα νερά του δικτύου Δήμου Αχαρνών, όπου
η ύπαρξη ρωγμών προκαλούσε προβλήματα ευτροφισμού και
ανάπτυξης παθογόνων μικροβίων (28/3/83).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

● Πρόγραμμα δειγματοληψιών πόσιμου νερού, ενημέρωσης
κοινού πάνω στη θαλάσσια ρύπανση και έκδοση δεκαπενθήμερου
έντυπου για καταναλωτικά θέματα στον Δήμο Ζωγράφου (29/4/83).
● Πρόγραμμα έρευνας περιβαλλοντικών προβλημάτων Άργους
(6/9/83) και πρόγραμμα μελέτης ύδρευσης, αποχέτευσης,
περιβάλλοντος και αποκατάστασης φυσικού τοπίου στο Δήμο
Άμφισσας (9/9/83).
● Μελέτη εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού στο υπό ανέγερση
εργοστάσιο επεξεργασίας γάλακτος «Ρήγα» στο Μενίδι (21/11/83).

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Μελέτη του οικοσυστήματος του Κορινθιακού κόλπου, υπό
την αιγίδα της ΕΟΚ, ξεκίνησε το καλοκαίρι του ’83 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 1985. Μετρήθηκαν φυσικές, χημικές
και μικροβιολογικές παράμετροι, επισημάνθηκαν εστίες χημικής
και μικροβιολογικής μόλυνσης και ακολούθησε χαρτογράφηση
των πηγών ρύπανσης του κόλπου. Η μελέτη θεωρήθηκε από την
ΕΟΚ μια από τις 5 καλύτερες του είδους της.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

● Πρόγραμμα έρευνας για την ποιοτική σύσταση διάφορων
φαρμάκων (2/2/83), σε συνεργασία με το υπουργείο Εμπορίου.
● Έρευνα σε διάφορα καλλυντικά για τον έλεγχο της ποιότητας
και της περιεκτικότητας τους σε επικίνδυνες ουσίες (10/2/83).
● Πρόγραμμα ερευνών στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά
προϊόντα (7/3/83) και έρευνες ποιότητας και καταλληλότητας
προϊόντων που διακινούνται στα νοσοκομεία και τις κλινικές της
Αθήνας (14/9/83). Για τα επικίνδυνα τρόφιμα που διακινούνται
στα νοσοκομεία ενημερώθηκε ο υπουργός Υγείας και Πρόνοιας
και ακολούθησε προσφυγή στη δικαιοσύνη.
● Πρόγραμμα έρευνας σε τρόφιμα με αναλύσεις πρωτογενών
υλών (23/9/83).
Επίσης, πρόγραμμα προσδιορισμού φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων για την ποιότητα, τη θρεπτική αξία και τη
μόλυνση διάφορων κατηγοριών τροφίμων (18/3/83).
● Πρόγραμμα δημιουργίας «οικολογικού χωριού» με σκοπό την
αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης (6/12/83).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

● Μετρήσεις ρύπανσης στον εργασιακό χώρο της ΜΜΜ Design
στον Πύργο των Αθηνών (27/5/83) και στο εργοστάσιο της
ΖΑΑΕ (3/11/83).

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον εργασιακό χώρο των
διοδίων Ελευσίνας, οι οποίες έδειξαν ότι οι τιμές διοξειδίου του
θείου και του αζώτου είχαν ξεπεράσει τα ανώτατα επιτρεπτά – για
την υγεία μας – όρια από 100-800%.

1984
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

● Έρευνα βρεφικών εισαγόμενων τροφών, διάφορων εταιρειών
(24/1/84).
● Πρόσκληση από «επιστημονικά scientific» για συμμετοχή σε
σεμινάρια μικροβιολογικού ελέγχου (8/3/84).
● Συνεργασία με την εταιρεία TASTYFOODS για έρευνα στα
προϊόντα της (29/3/84) και διαβεβαίωση ΕΒΓΑ για μετρήσεις και
ελέγχους γάλακτος, διεξαγόμενους από αρμόδιους (8/10/84).
● Καταγγελία του ΠΑΚΟΕ για την επικινδυνότητα του πράσινου
Baygon και αναφορά του υπουργείου Γεωργίας (23/10/84).
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Μελέτη Παγασητικού κόλπου (17/6/84). Ο βαθμός μικροβιολογικής μόλυνσης της περιοχής έφτασε το 72,2%.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

● Πρόγραμμα έρευνας για επικίνδυνες παραμέτρους στους
εργασιακούς χώρους δημόσιων εργοστασίων (ΕΛΔΑ, ΠΥΡΚΑΛ,
τσιμεντοβιομηχανίες), που υποβλήθηκε στον υπουργό Εργασίας
(7/9/84).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

● Έρευνα στα θαλάσσια και στα πόσιμα νερά της Πάτρας, τα
αποτελέσματα της οποίας γνωστοποιήθηκαν σε όλους τους
αρμόδιους φορείς (10/5/84).
● Πρόγραμμα ελέγχου αποβλήτων των ξενοδοχείων και ποιότητας
των νερών στις πισίνες ξενοδοχειακών συγκροτημάτων από 20/8
ως 5/9/84, το οποίο υποβλήθηκε στον ΕΟΤ.

ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ

● Πρόγραμμα ελέγχου των συστημάτων καθαρισμού του πόσιμου
νερού (14/3/84).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Πρόγραμμα έρευνας ρύπανσης του αέρα και υγρών αποβλήτων
από την παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου ΕΒΓΑ (25/9/84).
● Ενημέρωση του Δημάρχου Ασπροπύργου για τον βαθμό ρύπανσης του υπό ανέγερση βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής
φωταερίου στην περιοχή (5/12/84) και προγραμματισμός έρευνας.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Χορήγηση στοιχείων στο υπουργείο Εσωτερικών για την
ατμοσφαιρική ρύπανση (29/5/84).
● Προσφορά έργου στην ΕΒΠΑ με μετρήσεις ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και υγρών αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία
του εργοστασίου (29/5/84).
● Οργάνωση ανοιχτής συγκέντρωσης με θέμα «Το νέφος» και με
συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων της Αθήνας, με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος (31/5/84).

1985
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

● Πρόγραμμα ελέγχου από επιτροπή ΠΑΚΟΕ και Ολυμπιακής,
ύστερα από καταγγελίες για αλλοιωμένα τρόφιμα στις πτήσεις
της τελευταίας (18/2/85).
● Έρευνα – καταγγελία του ΠΑΚΟΕ για την παράνομη χρήση
του γεωργικού φαρμάκου ΤΕΜΙΚ στην καλλιέργεια βρώσιμης
πατάτας (12/2/85). Σε συνέχεια της έρευνας – καταγγελίας για το
φυτοφάρμακο ΤΕΜΙΚ, της πολυεθνικής εταιρείας UNIONCARBIDE,
το ΠΑΚΟΕ απευθυνόμενο στους αρμόδιους υπουργούς, ζήτησε
άμεση παραπομπή των υπευθύνων στον Εισαγγελέα, σύγκληση
του ΑΓΥΣΕΦ και άμεση απόσυρση του φυτοφάρμακου από την
αγορά (27/2/85).
● Έρευνα σχετικά με τα διάφορα snacks της αγοράς αποκάλυψε
αλχημείες και παραβάσεις υγειονομικών και αγορανομικών
διατάξεων, με αποτέλεσμα ένα ποσοστό 83% των προϊόντων
αυτών να είναι επικίνδυνα για την υγεία (6/2/85).
● Πρόσκληση του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Θεσσαλονίκης για συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την
προστασία του καταναλωτή (5-7/4/85).

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο χώρο του εργοστασίου
πλαστικών «Παπατσάκωνα» στις Αχαρνές έδειξαν ότι οι τιμές του
καπνού είχαν ξεπεράσει κατά 300% τα όρια της ΕΟΚ (22/2/85).
● Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο χώρο των εγκαταστάσεων του σταθμού των υπεραστικών λεωφορείων στον Κηφισό,
οι οποίες έδειξαν ότι οι συνθήκες είναι απαράδεκτες τόσο για το
εργατικό δυναμικό, όσο και για τον διακινούμενο κόσμο (19/4/85).

ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ

● Πρόγραμμα δειγματοληψιών πόσιμου νερού σε 7 πόλεις της
Κρήτης, από 20 -30/12/85.

1986
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αμέσως μετά την καταστροφή από το δυστύχημα του Τσερνομπίλ
και πριν ανακοινώσει η Κυβέρνηση τις απαραίτητες πληροφορίες για
την έκλυση της ραδιενέργειας, το ΠΑΚΟΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου
(29/4/86) όπου εξέφραζε τις ανησυχίες του από τις επιπτώσεις
του ραδιενεργού νέφους, με δεδομένο ότι η ραδιενέργεια δεν
έχει σύνορα και ότι αντίδοτο στη μόλυνσή της δεν υπάρχει, τόσο
στη Δύση όσο και στην Ανατολή. Ενημέρωσε τον κόσμο για τις
δόσεις της ραδιενέργειας και για τον τρόπο προστασίας, έκανε
έκκληση σε όλες τις παραγωγικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
οργανώσεις να αντιδράσουν σε αυτή την απειλή και υπέβαλλε
μήνυση κατά των υπευθύνων της Κυβέρνησης και του Δημόκριτου,
για απόκρυψη στοιχείων και παραπληροφόρηση. Σε ένα δεύτερο
στάδιο, έγιναν ενημερωτικές εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη της
Ελλάδας και μετρήσεις του πληθυσμού για τις δόσεις ραδιενέργειας που είχε δεχτεί. Σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού έγιναν
αναλύσεις σε τρόφιμα από όλη την Ελλάδα, ενώ οι μετρήσεις
συνεχίστηκαν μέχρι τον Απρίλη του ’87.
● Μετρήσεις για την ανίχνευση ραδιενέργειας στο γάλα, στο νερό,
στα λαχανικά και στο χώμα στη περιοχή της Μεγαλόπολης, όπου

και εντοπίστηκε πρόβλημα ραδιενέργειας (21/5/86).
● Πρόγραμμα έρευνας ραδιενέργειας σε 7 πόλεις της Κρήτης
(26/8/86) και ανίχνευση ραδιενεργού ακτινοβολίας στο πόσιμο
νερό της Χαλκίδας (29/5/86).
Επίσης, μετρήσεις ραδιενέργειας στη Σαλαμίνα, τη Νίκαια, τη
Μάνδρα, το Λυγουριό, τα Μέθανα, το Γαλατά και την Κέρκυρα.
● Συμβουλές σε όσους έχουν εκτεθεί σε αυξημένες δόσεις
ραδιενέργειας (26/5/86).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

● Καταγγελία ΠΑΚΟΕ για ακατάλληλες παιδικές τροφές της
εταιρείας Nutricia και διευκρινήσεις από μέρους της εταιρείας
(10/4/86).
● Καταγγελία για την παράνομη κυκλοφορία των εισαγόμενων
προϊόντων, την παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος και τις παραβάσεις των ενδείξεων του Κώδικα τροφίμων και των κανονισμών
της ΕΟΚ (10/4/86).
● Ενημέρωση του υπουργού Μεταφορών για τα ποτά και τα
τρόφιμα που διακινεί η OlympicCatering (30/12/86).
● Πρόγραμμα ποιότητας ελληνικών εμφιαλωμένων κρασιών και
αναψυκτικών και παρουσίαση στη συνδιάσκεψη του BEUC για
τους καταναλωτές του Νότου στο υπουργείο Εξωτερικών (10/86).

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Μετρήσεις κινητού σταθμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη
Μεγαλόπολη για μια εβδομάδα, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν
ως βάση για την περαιτέρω μελέτη του προβλήματος (5/86).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

● Πρόγραμμα ενημέρωσης των σχολείων της Δυτικής Αττικής με
ομιλίες, εκθέσεις φωτογραφιών και προβολή ταινιών (15/1/86).
● Μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης
πυρηνελαιουργείου στη Βασιλική Λευκάδας. Ενημέρωση των
αρμόδιων υπουργείων για τις καταστροφικές συνέπειες μιας
τέτοιας εγκατάστασης που θα υποβαθμίσει το περιβάλλον και
θα ελαττώσει την τουριστική κίνηση (20/2/86).
● Πρόταση ερευνητικής μελέτης στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από το υπό κατασκευή αρδευτικό
δίκτυο σε περιοχή της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας (31/3/86).

1987
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Ετήσιο πρόγραμμα για τη μελέτη της ρύπανσης στη Μεγαλόπολη, με μηνιαίες δειγματοληψίες και δύο εξαμηνιαίες αναφορές
προς τον Δήμο.
● Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Καρδίτσα έδειξαν
ότι οι τιμές διοξειδίου του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων
είχαν ξεπεράσει το ανώτατο επιτρεπτό όριο (13/10/87).
● Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθ’ ύψος στην πλατεία
Ομόνοιας, Συντάγματος και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Δειγματοληψίες στη θαλάσσια περιοχή Καλάμου (6/7/87) και
στη θαλάσσια περιοχή Σχίνου (7/7/87).
● Μελέτη – έρευνα στον Αμβρακικό, στα πλαίσια της μελέτης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση διαλυτηρίου
πλοίων στο Πλατυγυάλι Αστακού.
● Αναλύσεις δειγμάτων από την θαλάσσια περιοχή Περάματος
– Μεγάρων (10/7/87) και από την ακτή Βάρκιζας (27/7/87).
● Δειγματοληψίες στον όρμο «Παλιόβαρκα» της Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια της μελέτης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τη μελλοντική λειτουργία ιχθυογεννητικού σταθμού.
● Ερευνητικό πρόγραμμα για την άμεση αντιμετώπιση της ρύπανσης
από βοθρολύματα του κόλπου των Καμένων Βούρλων (14/12/87).

ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ

● Αναλύσεις στο πόσιμο νερό της Λευκάδας και ενημέρωση των
υπευθύνων (Δήμαρχο, Νομάρχη), προκειμένου να ελεγχθεί και
να καθαριστεί το υδρευτικό δίκτυο (16/10/87).
● Αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού στην Καρδίτσα (23/1/87)
και σε 5 Κοινότητες της Άρτας (2/11/87).

1988
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Προμήθεια υλικού του ΠΑΚΟΕ σχετικά με το νέφος της Αθήνας
στα πλαίσια οικολογικής εκστρατείας στην Ελβετία (7/1/88).
● Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Μεγαλόπολη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

● Αναλύσεις των γαλακτοκομικών προϊόντων των βιομηχανικών
ΑΓΝΟ, ΔΕΛΤΑ και ΕΒΓΑ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

● Πρόσκληση του Δήμου Ζωγράφου για συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ
με εισήγηση στην εκδήλωση «Το πρόβλημα της ρύπανσης του
αστικού περιβάλλοντος».
● Πρόγραμμα έρευνας για τον εντοπισμό των πηγών ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης του Βόλου και προσδιορισμού
του βαθμού της (15/3/88).
● Έρευνα στα Καμένα Βούρλα για ενδεικτική μελέτη του οικοσυστήματος της περιοχής και καθορισμό του βαθμού χημικής
ρύπανσης και μόλυνσης του νερού (24/1/88).
● Έρευνα σε συνεργασία με τη Νομαρχία Ζακύνθου για την
καταγραφή και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων

του νησιού (5/88).
● Πρόγραμμα μελέτης αναδάσωσης και ανάπλασης της Αθήνας,
το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΟΚ (17/11/88).

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Έρευνα στον Παγασητικό κόλπο, τα αποτελέσματα της οποίας
έδειξαν χημική ρύπανση και μικροβιακή μόλυνση (24/6/88) και
έρευνα στη Βόρεια Κρήτη, από το Ηράκλειο ως τον Άγιο Νικόλαο,
με δειγματοληψίες και μετρήσεις σε όλες τις βόρειες παραλίες
που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση (5/88).
● Πρόταση ερευνητικού προγράμματος μελέτης ολόκληρου
του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Νομού Φθιώτιδας για την
υφιστάμενη κατάσταση, με καταγραφή χερσαίων πηγών ρύπανσης,
χαρτογράφηση τους και χημικές – βιολογικές μετρήσεις (9/2/88).

ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ

● Πρόταση ερευνητικού προγράμματος για το πρόβλημα των
πόσιμων νερών στον ελλαδικό χώρο (1/2/88).
● Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων στα πόσιμα
νερά της ευρύτερης περιοχής των Χανίων στο Νομάρχη και τον
Δήμαρχο Χανίων (20/12/88).
● Δημοσιοποίηση όλων των περιοχών της χώρας με την ποιότητα
του νερού (3/88).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση
ιχθυοκλωβών πάχυνσης στη θέση Μελούνα Ευβοίας.
● Πρόταση απογραφής των πηγών ρύπανσης και καταγραφής
των ποσοτήτων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στην Κεντρική
και Βόρεια Ελλάδα.

1991
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Προγραμματισμός της εγκατάστασης Μετεωρολογικών Σταθμών
στην Πάρνηθα και τον Υμηττό.
● Από τον Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο πραγματοποιούνται, σε
συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Ε.Ο.Π.,
τα προγράμματα των Μ.Ο.Π.: «Τεχνολογία περιβάλλοντος» και
«Ήπιες μορφές ενέργειας» στις πόλεις: Μεσολόγγι, Αίγιο, Άμφισσα,
Πύργο, Καβάλα, Λιβαδειά και Αλεξανδρούπολη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

● Ανάλυση γαλακτοκομικών προϊόντων και πόσιμου νερού, με
δείγματα από καταστήματα τροφίμων, νοσοκομεία, παιδικούς
σταθμούς και σχολεία.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Ανάθεση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΠΑΚΟΕ των
μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Μεγαλόπολη (23/3/88).
Επίσης, πρόταση έρευνας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από τις επικείμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εξαέρωσης και
διακίνησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα (4/88).
● Ανάθεση σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στο ΠΑΚΟΕ από την Κοινότητα Ολυμπιάδας, με αφορμή την
υπό ίδρυση μονάδα μεταλλουργίας χρυσού της ΜΕΤΒΑ και της
υπάρχουσας μονάδας της ΑΕΕΧΠ (4/4/88).
● Μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία
της πειραματικής γεώτρησης για την εκμετάλλευση γεωθερμίας
από τη ΔΕΗ στα Λιβάδια της Μήλου, ύστερα από έκκληση της
Επιτροπής Αγώνα.

● Έλεγχος της ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων στην Αττική,
τον Αργοσαρωνικό, τη Σύρο και την Πάρο και μετρήσεις της
θαλάσσιας ρύπανσης στο χώρο της MOTOROIL.

1989

Το ΠΑΚΟΕ όλα αυτά τα χρόνια συνεργάστηκε με διάφορους
φορείς, όπως:
Υπουργείο Συγκοινωνιών, Υπουργείο Γεωργίας, βιβλιοπωλείο
«Ελευθερουδάκης», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δήμος Αγίων Αναργύρων, Υπουργείο Οικονομικών, ΓΕΣ, Υπουργείο Παιδείας, Δήμος
Γλυφάδας, Δήμος Αγίου Νικολάου Κρήτης, Βρετανική Εταιρεία
Περιβάλλοντος, ΕΜΥ, CommissionoftheEuropeanCommunities,
Νομαρχία Μαγνησίας, ΒΙΒΕ ΑΕ, GoodYearHellas, PhelikanHellas,
SanitasfoilHellas, Πρεσβεία Ολλανδίας, SauthesternCollege,
Αρχιεπισκοπή Κρήτης, Υπουργείο Πολιτισμού, Εταιρεία Προστασίας
Περιβάλλοντος Ηνωμένων Πολιτειών, εργαστήριο αναλύσεων
Analyticum, Υπουργείο Εμπορίου, ΕΔΗΚ, Ελληνογερμανική
Ένωση, ΟΤΕ, Πρεσβεία Η.Π.Α. στην Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Υπουργείο Βιομηχανίας, Λιμεναρχείο Πειραιά, ΕΡΥΕΑ, Υπουργείο
Εργασίας, ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης», ΕΟΤ, Εθνική Τράπεζα, ΕΛΤΑ, ΥΕΝΕΔ, ΔΕΗ, ΤΕΕ Μακεδονίας, ΕΤΕ, Πανελλήνια
Πολιτιστική Κίνηση, ΗΒΗ, Motoroil, ΟΗΕ, τσιμεντοβιομηχανία
«Ηρακλής», ΝΕΤΕ ΕΠΕ, Μονή Πεντέλης, Βιομηχανία Λιπασμάτων, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Οργανισμός Λαμπράκη, Rank – Xerox,
HenningerHellas, ΕΞΑΓΚΟ ΕΠΕ, Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ, ΑΕΕΥ,
ΕΙΝΑΠ, Τουρκική Πρεσβεία, ΥΧΟΠ, ΚΕΤΕ Υμηττού, Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης, ΕΤΒΑ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

● Πρόταση συνεργασίας με το Δήμο Κηφισιάς για ένα σύνολο
μελετών που αφορούν τα προβλήματα του Δήμου – μελέτη συγκομιδής, διαχωρισμού και διάθεσης στερεών αποβλήτων (26/1/89).
● Πρόταση συνεργασίας από την Κοινότητα Πανοράματος
Θεσσαλονίκης για έρευνα του αποχετευτικού δικτύου.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Πρόγραμμα μετρήσεων 4 βασικών ρύπων για μια εβδομάδα
στο Βόλο (18/4/89).
● Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελευσίνα (3 φορές
κάθε μήνα από τον Μάρτιο του 1989).

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Δειγματοληψίες στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας (5/89).
● Στα πλαίσια των ερευνών του ΠΑΚΟΕ για τη μέτρηση της
θαλάσσιας ρύπανσης του Σαρωνικού, που γίνονται κάθε καλοκαίρι εδώ και 10 χρόνια, έγιναν δειγματοληψίες στη θαλάσσια
περιοχή από τον Άλιμο μέχρι το Σούνιο και από τον Ωρωπό
μέχρι το Πόρτο Ράφτη.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Πρόταση ερευνητικών προγραμμάτων για τον πλήρη προσδιορισμό του βαθμού ρύπανσης των διυλιστηρίων ΠΕΤΡΟΛΑ
στην Ελευσίνα (15/2/89).
● Πρόσκληση από την Κοινότητα Νέας Μάκρης για την αντιμετώπιση της ρίψης τοξικών αποβλήτων στον Διόνυσο (27/2/89).
● Πρόταση συνεργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου
για μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή (14/4/89).
● Πρόγραμμα έρευνας στη Νίσυρο για την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση (Απρίλης ’89).

1990
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

● Το ΠΑΚΟΕ αναπτύσσεται στους τομείς της περιβαλλοντικής
πληροφόρησης, ξεκινώντας μια ανεξάρτητη παραγωγή για την
ΕΤ2 με θέματα που αφορούν τη θαλάσσια ρύπανση, τα δάση,
της πυρκαγιές, κλπ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

● Ανάλυση γαλακτοκομικών προϊόντων, εμφιαλωμένων νερών,
παγωτών και πόσιμων νερών, για έλεγχο της ποιότητας τους.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Πραγματοποίηση μετρήσεων κατά μήκος όλων των ακτών της
Αττικής, του Αργοσαρωνικού, αλλά και άλλων περιοχών (Σύρος,
Σάμος, κλπ.) και έκδοση των αποτελεσμάτων με όλες τις τιμές
των βιολογικών και χημικών ρυπαντών.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

● Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο χώρο του διυλιστηρίου
της ΠΕΤΡΟΛΑ και πραγματοποίηση δειγματοληψιών για την
εκτίμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης
στην Αττική και σε άλλους νομούς.

1992
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

● Κατόπιν δειγματοληψιών και αναλύσεων διαπιστώνεται υψηλή
περιεκτικότητα σε αντιβιοτικά στα γάλατα ΕΒΓΑ, ΑΓΝΟ και ΔΕΛΤΑ.
Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στις εταιρείες, δημοσιεύονται
στον Τύπο και καταγγέλλονται στον εισαγγελέα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΑΚΟΕ - 2007
TEYΧΟΣ 01
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ
ΝΕΡΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
σελ.27-30
Ποιοτική/ποσοτική ανάλυση για την ποιότητα-υγιεινή του
νερού του δικτύου ύδρευσης σε 37 σχολεία της Αττικής. Από
δειγματοληψίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 18/10/2006
και 19/12/2006 και τις υδρολογικές αναλύσεις προκύπτει ότι:
Στο ~50% των σχολείων παρουσιάστηκε αυξημένο μικροβιακό
φορτίο (δείκτες: FecalColiforms,TotalColiforms).
6 στα 37 σχολεία εμφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις
νιτρικών με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εμφανίζεται σε σχολεία
της ΒΑ Αττικής.
10 στα 37 σχολεία παρουσιάζουν υψηλές τιμές φωσφορικών με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εμφανίζεται σε σχολεία
της ΒΑ Αττικής.
8 στα 37 σχολεία παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις
χλωριούχων με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εμφανίζεται σε
σχολεία της ΒΑ Αττικής.
Συμπεράσματα από τις αναλύσεις 5 χημικών και 2 μικροβιολογικών παραμέτρων:
Μόλυνση και μικροβιολογική επιβάρυνση του δικτύου
ύδρευσης από το δίκτυο αποχέτευσης.

ΟΙΚΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - Ιούνιος 2011
Η παρουσία νιτρικών και φωσφορικών αλάτων προδίδει
ανθρωπογενή ρύπανση, από τη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και απορρυπαντικών.
Η υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων χλωριούχων ενώσεων,
επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία, οφείλεται στην υπερχλωρίωση από την ΕΥΔΑΠ.
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ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
σελ.
Με αφορμή τη δημοσίευση υδρολογικής μελέτης του
ΠΑΚΟΕ (τεύχος 1), βουλευτές της αντιπολίτευσης υπέβαλλαν
2 ερωτήσεις στη Βουλή απευθυνόμενοι προς τους Υπουργούς
Εθνικής Παιδείας, Εσωτερικών και Υγείας.
Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΝΟΣΕΙ
σελ. 4-5
Η συμμετοχή του δήμου Ασπρόπυργου σε πρόγραμμα
μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων και εντοπισμό πηγών ρύπανσης
από το ΠΑΚΟΕ, η υπογραφή σχετικής σύμβασης για την υλοποίηση του μελέτης και τα πορίσματα αυτής, οδηγεί σε ερώτηση
Βουλευτή της αντιπολίτευσης προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.
Ο ΒΟΛΟΣ, ΟΙ ΒΟΛΙΩΤΕΣ ΚΑΙ Η «ΒΟΛΗ»
σελ. 7
Παρουσιάζονται στοιχεία παραγωγής της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ στο Βόλο. Ταυτόχρονα το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει
την βιομηχανική ρύπανση και την περιβαλλοντική επιβάρυνση
στην περιοχή, η οποία έχει προκληθεί από την λειτουργία των
εγκαταστάσεων (δείκτες: αιωρούμενα σωματίδια PM10 στην
πόλη του Βόλου). Διαπιστώνεται το έλλειμμα περιβαλλοντικής
και εταιρικής ευθύνης της εταιρείας, Ειδικότερα:
Ποσοτικοποιούνται οι εκπομπές ρύπων (καρκινογόνων
PM10 που δεν οφείλονται στην κυκλοφορία), τέφρας και
υγρών αποβλήτων.
Κοινοποιούνται οι υπερβάσεις εκπομπών PM10 για το
έτος 2005 (το όριο ξεπεράστηκε κατά τη διάρκεια 203 ημερών,
ποσοστό 580% πάνω από το επιτρεπόμενο, δηλαδή μέχρι 35 ).
Σε αντιδιαστολή, επισημαίνονται τα υπερκέρδη της εταιρείας
(πολλαπλάσια του μέσου όρου παγκοσμίως).
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
σελ. 27-29
Επιστολή ΠΑΚΟΕ προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, με προτάσεις
ενόψει του ΕΣΣΑ 2007-2013 για τον τομέα «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη». Ειδικότερα, οι προτάσεις αφορούν σε ενέργειες για την υλοποίηση έργων και διαμόρφωση προγραμμάτων
στους τομείς: Φύση, Υδάτινο Περιβάλλον, Έδαφος, Ατμόσφαιρα,
Χωροταξία-Πολεοδομία, Κλιματική Αλλαγή, Πολιτική Προστασία.
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S.O.S: ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
σελ. 40
Έρευνα της Νομαρχίας Πειραιά αλλά και του ΙΝΚΑ σε 106
σχολικά κυλικεία επιβεβαιώνουν προηγούμενη, αντίστοιχη έρευνα
του ΠΑΚΟΕ. Η έρευνα αφορά τις διατροφικές επιλογές των
υπεύθυνων των κυλικείων και καταδεικνύει ότι το 50-80% των
τροφίμων που πωλούνται στους χώρους Δημοτικών/Γυμνασίων/
Λυκείων δεν προβλέπονται από τις Υγειονομικές Διατάξεις.
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
σελ.44
ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
σελ. 47
Δημοσίευση 2 άρθρων ενημερωτικού χαρακτήρα για τα
θαλασσινά. Κοινοποιούνται στοιχεία για την αλιευτική παραγωγή
της Ελλάδας, κατηγορίες θαλασσινών, τρόπους συντήρησης
(νόμιμοι, μη νόμιμοι), καταγεγραμμένα περιστατικά δηλητηριάσεων από τη μόλυνση του περιβάλλοντος ενώ αναφορά
γίνεται στο φαινόμενο της βιοσυσσώρευσης βαρέων μετάλλων
στους οργανισμούς.
Στο 2ο άρθρο γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση βιομηχανικών χημικών ρυπαντών και οι κατηγορίες τους (PTSs,
POPs, βαρέα μέταλλα), οι οποίοι μέσω της τροφικής αλυσίδας
μεταφέρονται στον άνθρωπο.
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ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
σελ. 8-12
Άρθρο στο οποίο συγκεντρώνονται και επικαιροποιούνται
οι προηγούμενες έρευνες και δράσεις του ΠΑΚΟΕ τα τελευταία
χρόνια, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα του νερού, τα
αποθέματα και τη διαχείρισή του, τη ρύπανση/μόλυνση από
απόβλητα, την ποιότητα του εμφιαλωμένου νερού και τους
υγροβιότοπους.
ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
σελ. 13-14
Δημοσίευση μελέτης του ΠΑΚΟΕ, συγχρηματοδοτούμενης
από την Ε.Ε, με αντικείμενο το οικοσύστημα της Λάρισας και
τις επιπτώσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η μελέτη
πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2005 εώς τον
Οκτώβριο του 2006. Ειδικότερα:
Εκπονήθηκαν μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων και
άλλων 4 αέριων ρυπαντών –δεικτών (Smoke, NOX, Βενζόλιο,
Υδρογονάνθρακες) στην πόλη της Λάρισας (για 6 μήνες συνολικά κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους) και μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το
μικροκλίμα. Για τη διενέργεια των μετρήσεων έγινε εγκατάσταση
3 σταθμώνστην πόλη της Λάρισας.
Συλλογή δειγμάτων νερού από διάφορα σημεία του Πηνειού
και υδρολογική ανάλυση χημικών και βιολογικών παραμέτρων
προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι πηγές ρύπανσης. Συμπεραίνεται
πως ο Πηνειός αποτελεί τελικός αποδέκτης αστικών λυμάτων
αλλά και αποβλήτων βιομηχανικής/κτηνοτροφικής/αγροτικής
δραστηριότητας. Οι συγκεντρώσεις ρύπων και μικροβιακού
φορτίου καταδεικνύουν ότι ο Πηνειός έχει μολυνθεί ανεπανόρθωτα και τα νερά του είναι ακατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση.
Διενέργεια 16 δειγματοληψιών πόσιμου νερού τον Ιανουάριο
και το Σεπτέμβριο του 2006. Κρίνονται κατάλληλα μετά από
ανάλυση 8 φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων,
πλην όμως οι σχετικά αυξημένες τιμές τους παραπέμπουν σε
έλλειψη συντήρησης του υδρευτικού δικτύου ή ελλιπή καθαρισμό
δεξαμενών υδροδότησης.

ΕΝΘΕΤΟ: ΑΝΙΣ-ΩΡΩΠΙΕΣ
ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ
σελ. 2
Επιστολή ΠΑΚΟΕ προς Βουλευτές της Νομαρχίας Αττικής,
Νομάρχη Αν. Αττικής, Νομαρχιακούς Συμβούλους, Δημάρχους
Βόρειας και Ανατολικής Αττικής με ερωτήσεις που αφορούν τη
βιομηχανική ρύπανση του Ασωπού, την ανεξέλεγκτη λειτουργία
των ΧΑΔΑΒόρειας και Ανατολικής Αττικής, τους Βιολογικούς
Καθαρισμούς των Δήμψν Βόρειας Αττικής και άλλα ζητήματα.
ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
σελ. 4-5
Δειγματοληψία νερού από τον Ασωπό και άλλα σημεία
(ρυάκια, πόσιμο νερό βρύσης), οπωροκηπευτικών, θαλασσινού
νερού, αρδευτικού νερού.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ «ΣΟΚ» ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ
σελ. 6
Αποσπάσματα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο
ΠΑΚΟΕ.
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ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: ΣΥΜΜΑΧΟΙ
ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ Η ΕΧΘΡΟΙ;
σελ. 24
Έρευνα σε δείγμα 30 καταναλωτών και 5 ιδιοκτητών
καταστημάτων με σκοπό την εξέταση του βαθμού ενημέρωσης
του καταναλωτικού κοινού.
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
σελ. 25-26
Έρευνα σε δείγμα 30 καταναλωτών με αντικείμενο τα
αντηλιακά προϊόντα.
ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
σελ. 46
Το ΠΑΚΟΕ υπογράφει σύμβαση για την υλοποίηση υποέργου με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων, με την
ενεργό συμμετοχή ΜΚΟ σε 5 δήμους της Αττικής. Οι δράσεις
έχουν να κάνουν με:
Παρουσίαση οικολογικών θεμάτων σε μαθητές.
Εκδρομές Εκπαιδευτικού χαρακτήρα
Δενδροφυτεύσεις
Δραστηριότητες σε σχολεία
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ.
σελ. 3, 5-6
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ με στόχο την ανάδειξη του μεγέθους
της ρύπανσης στο Δήμο, στον ποταμό Κηφισό και το Πειραματικό
Γυμνάσιο του Δήμου. Συγκεκριμένα στο άρθρο αναφέρονται:
Τα αποτελέσματα μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
(SO2 , NO2 , TSPs)
Tα αποτελέσματα μετρήσεων τιμών ηχορύπανσης επί

της Εθνικής σε διασταυρώσεις και άλλες οδούς καθώς και στο
προαύλιο χώρο του Πειραματικού σχολείου.
Τα αποτελέσματα μετρήσεων επιπέδων Η/Μ ακτινοβολίας
(240 μετρήσεις στο Πειραματικό Γυμνάσιο και σε δρόμους
του Δήμου)
Τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων
νερού από τον Κηφισό, ο προσδιορισμός συγκέντρωσης ρυπαντών
ουσιών και μικροβιολογικού φορτίου.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
σελ. 7-12
Αποτελέσματα από δειγματοληψία (για 28η χρονιά) σε
221 παραλίες κατά μήκους της παράκτιας ζώνης της Αττικής
από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι το Σχοινιά, κατά την περίοδο
1/5 με 15/6.
Κατηγοριοποίηση των παραλιών σε κατάλληλες/ακατάλληλες.
Αναλυτικές ποιοτικές/ποσοτικές αναλύσεις.
Ευρεία αναφορά σε όλες τις παραμέτρους (φυσικές, βιοχημικές, χημικές, μικροβιολογικές) που ορίζονται ως δείκτες ρύπανσης.
Αναφορά στη βιοποικιλότητα των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων,
προτάσεις στην πολιτεία, στον πολίτη.
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ:
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
σελ. 18-20
‘Έρευνα σε 22 μάρκες εμφιαλωμένων νερών, διαπίστωσε
πλημμελείς, ανομοιόμορφες, μη επικαιροποιημένες και παραπλανητικές ενδείξεις στη συσκευασίες εμφιαλωμένων νερών
καθώς και την παρουσία μικροβίων επικίνδυνων για τη δημόσια
υγεία, σε κάποια από αυτά.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
σελ. 20
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ, ομιλία κου Χριστοδουλάκη, Βόλος
14/05/07.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
σελ. 3
Επιστολή Προέδρου ΠΑΚΟΕ προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
της ΡΑΕ, η οποία αφορά στην άδεια παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας από λιγνίτη στην EDISON ΕΛΛΑΣ Α.Ε στην περιοχή
του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. Εκφράζονται οι αντιρρήσεις οι
οποίες αφορούν στην περιβαλλοντική καταστροφή του κόλπου
και της ευρύτερης περιοχής του Αστακού. Γίνεται ευρεία αναφορά
σε παραμέτρους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΣΤΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙ
σελ. 5-7
Αναφορά γίνεται στην αυθαίρετη οικιστική παρέμβαση
κατά μήκος της παραλίας ποτ συντελείται τα τελευταία 30-40
χρόνια αλλά και στη μελλοντική ανάπτυξη (χαρακτηρισμένη ως
ήπια βιομηχανική) η οποία θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερα
τον υγροβιότοπο. Από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν,
πιστοποιήθηκε το ακατάλληλο για κολύμβηση στη περιοχή του
Βουρκαρίου ενώ συνολικά 7 από τις 16 παραλίες της ευρύτερης
περιοχής των Μεγάρων (πλην Βουρκαρίου) κρίθηκαν ακατάλληλες. έρευνα πραγματοποιήθηκε και σε παραλίες της Σαλαμίνας.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
σελ. 10
Μηνυτήρια αναφορά ΠΑΚΟΕ κατά ΑΓΕΤ. Προτάσεις ΠΑΚΟΕ
για την αποφυγή περαιτέρω ρύπανσης, περιβαλλοντικής αποκατάστασης, δράσεις ευαισθητοποίησης και μετρήσεις ρύπανσης.
ΑΝΤΙΚΥΡΑ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ…ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
σελ. 11-16
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
για το 2007 σε ημερίδα ενημέρωσης και διαμαρτυρίας ενάντια
στην προσπάθεια εγκατάστασης και λειτουργίας 3 μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής. Ομιλία κου Χριστοδουλάκη κ.α., από τα
πρακτικά της ημερίδας.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΚΟΕ ΤΟΥΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 2 ΜΗΝΕΣ
σελ. 17-22
Απολογισμός δράσεων του ΠΑΚΟΕ και συμμετοχών σε
ημερίδες.
Δενδροφύτευση στο Πεδίον του Άρεως 29/04/07
Συμμετοχή σε συγκέντρωση και συναυλία διαμαρτυρίας
στην Ελευσίνα 10/05/07
Ημερίδα στο 4ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης με θέμα την Αγωγή
Υγείας και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 26/04/07
Ημερίδα Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 05/05/07
Ημερίδα για τις ΜΚΟ, Αθήνα 13/06/07
Ημερίδα για το νερό, Σπάτα 12/06/07
Ημερίδα για τα ρέματα Ηρακλείου Κρήτης 02/06/07
Ημερίδα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, Παλλήνη 04/06/07
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
σελ. 3, 5
Προσδιορισμός μικροβιακού φορτίου σε 19 σημεία της
παράκτιας ζώνης του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του
Παγασητικού. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει
ότι ναι μεν τα δείγματα βρίσκονται εντός των Ευρωπαϊκών ορίων,
πλην όμως οι απόλυτες τιμές θεωρούνται υξηλές και προδίδουν
μόλυνση από χερσαίες πηγές. Για τη σύγκριση, παρέχονται οι
μετρήσεις από αντίστοιχη δειγματοληψία του ΥΠΕΧΩΔΕ οι
οποίες σχολιάζονται.
ΑΝΤΙΚΥΡΑ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ…ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
σελ. 25-26
Πρακτικά από την ημερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε

στις 05/06/07, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με στόχο
την διαμαρτυρία και ενημέρωση ενάντια στην προσπάθεια
εγκατάστασης και λειτουργίας 3 μονάδων ηλεκτροπαραγωγής
από την Αλουμίνο της Ελλάδος.
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ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
σελ. 2
Επιστολή ΠΑΚΟΕ προς Υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης, Υγείας και
Νομαρχίες με 14 προτάσεις για βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα μέτρα για την βελτίωση των συνθηκών
ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΚΟ
σελ. 3
Συνάντηση 16 ΜΚΟ και δικτύων με αντικείμενο συζήτησης την προοπτική συγκρότησης ενός Εθνικού Συντονιστικού
Συμβουλίου ΜΚΟ. Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ. Στα μέλη της 6μελούς
Επιτροπής στη συνάνηση της 10/07/07 ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ.
ΝΕΡΟ, ΑΓΑΘΟ ΕΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.
Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
σελ. 34-45
Ομιλία μέλους του ΠΑΚΟΕ με θέμα τη διαχείριση των
υδάτινων πόρων στην Άρνισσα της Μακεδονίας (δίπλα στη λίμνη
Βεγορίτιδα), ύστερα από πρόσκληση του τοπικού Μορφωτικού
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νέων.

ΕΝΘΕΤΟ: ΕΥΒΟΪΚΟ ΚΥΜΑ
ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
σελ. 4-5
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΤΟ SPACETV
σελ. 6-7
Παρουσία του κου Χριστοδουλάκη σε εκπομπή του Ευβοϊκού
τηλεοπτικού καναλιού SpaceTV, στις 09/08/07 και 25/09/07 με
κεντρικό θέμα τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Εύβοια και
την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλεί η ΒΙ.ΠΕ Αυλίδας
στην ευρύτερη περιοχή, αντίστοιχα.
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
σελ. 8
Διενέργεια δειγματοληψιών σε 11 παραλίες στην ευρύτερη
παράκτια ζώνη της Χαλκίδας, στο πλαίσιο έρευνας για την
καταλληλότητα των νερών κολύμβησης. 4 κρίθηκαν ακατάλληλες. Ακολούθησε καθαρισμός από τα συνεργεία του Δήμου.
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Η ΛΑΡΥΜΝΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ. Η LARCO ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ.
σελ. 6-8
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ σε συνάντηση του Συλλόγου Λάρυμνας
στις 29/10 με θέμα την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής
από το εργοστάσιο της Larco. Ομιλία του κου Χριστοδουλάκη.
Σκοπός της συνάντησης η διαμόρφωση δικτύου περιβαλλοντικών
οργανώσεων για συνεργασία στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ
ΠΑΝΔΟΙΚΟ
σελ. 9-16
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ στο 19ο συνέδριο της ΠΑΝΔΟΙΚΟ
στην Κέρκυρα στις 05 εώς 07/10/07. Το άρθρο συγκεντρώνει
στοιχεία από τις ομιλίες του Προέδρου της ΠΑΚΟΕ καθώς και
άλλων φορέων για την Παγκόσμια Ενεργειακή Πολιτική, τις
επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, το παγκόσμιο ενεργειακό
ισοζύγιο, την καταστροφή του περιβάλλοντος από ανθρωπογενή
αίτια, την ανάγκη για έναν πράσινο επενδυτικό-αναπτυξιακό
προσανατολισμό, το ρόλο των ΑΠΕ και την ευθύνη των πολιτών.
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ΤΟ ΟΧΙ ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
σελ. 6-8
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νομαρχία Βοιωτίας, με θέμα τη δημιουργία
εργοστάσιου λιθάνθρακα. Στην ομιλία του, ο κος Χριστοδουλάκης
επεσήμανε την πολυδιάστατη επιβάρυνση που δημιουργούν τα
υποπροϊόντα της επεξεργασίας του Αλουμινίου στην ευρύτερη
περιοχή τα οποία διαιωνίζουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση
και καθιστούν μη ανατάξιμη την κατάσταση. Το Νομαρχιακό
Συμβούλιο κατέληξε πως μέχρι να υπάρξει συνάντηση με το
ΠΕΧΩΔΕ και δέσμευση για άμεση λύση των περιβαλλοντικών
και χωροταξικών ζητημάτων, θα απορρίπτει όλες τις μελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν στην περιοχή των
Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Τανάγρας.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ…Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
σελ. 18-20
Παρουσία ΠΑΚΟΕ σε ημερίδα διοργανωμένη από το
Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στις 22/10/07. Το
άρθρο περιλαμβάνει περιλήψεις των πρακτικών του συνεδρίου.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
σελ. 20

5

32 XΡΟΝΙΑ

ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

6

ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - Ιούνιος 2011

Παρουσία ΠΑΚΟΕ σε εκδήλωση των Οικολόγων Πράσινων
στην Κρήτη με θέμα τα «Κρίσιμα Περιβαλλοντικά προβλήματα
και η Κρήτη», στις 31/10/07.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΡΙΟ
σελ. 8
Δειγματοληψία νερού πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη
περιοχή του Ρίο, με στόχο την εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων
και της αποτελεσματικότητας της μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Από τα 14 δείγματα, 5 ήταν δείγματα νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης (από σχολεία, Νοσοκομεία, 1 1ολικημα, 1 δημόσια
βρύση), 6 δείγματα θαλασσινού νερού και 3 δείγματα από τα
αρχικά και τελικά στάδια του συστήματος βιολογικού καθαρισμού.
Οι μετρήσεις είχαν στόχο τον προσδιορισμό βιοχημικών, μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων που σχετίζονται με
την ποιότητα των υδάτων. Από την ανάλυση προέκυψε ένδειξη
μικροβιολογικής μόλυνσης 1 δείγματος πόσιμου νερού, Μη
απονιτροποιημένο ήταν το δείγμα νερού μετά το τελικό στάδιο
επεξεργασίας λυμάτων στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού,
δηλαδή ακριβώς πριν την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ
σελ. 9-10
Αναφορά γίνεται στην οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε οικότοπους στα πλαίσια της σχολικής περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης από το ΠΑΚΟΕ. Στο άρθρο, παρατίθενται απόψεις
συμμετεχόντων (μαθητές, καθηγητές) μετά από επίσκεψη στο
Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας αλλά και το ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων.
ΛΑΡΥΜΝΑ…Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
σελ. 11-12
Συμμετοχή του κου Χριστοδουλάκη τη 01/11/07 σε
τηλεοπτική εκπομπή του STAR Κεντρικής Ελλάδας, με κεντρικό
θέμα συζήτησης τις δραστηριότητες της Larco Λάρυμνας και
την ενδεχόμενη οικολογική επιβάρυνση από την εγκατάσταση
μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη το λιθάνθρακα.
Η θέση του ΠΑΚΟΕ διαφοροποιείται από τη κεντρική γραμμή
της ΡΑΕ, ενώ υποστηρίζει ήπιες μορφές ενέργειας για λόγους
περιβαλλοντικούς κόστους, σύγκλισης με το πρωτόκολλο του
Κιότο, απασχόλησης εργατικού δυναμικού, αειφορίας.
Η ΛΕΥΚΑΔΑ ΞΑΝΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ
σελ. 13-14
Συμμετοχή κου Χριστοδουλάκη σε σειρά συνελεύσεων (3
και 26/11/07) στη Βασιλική Λευκάδας με θέμα την αποτίμηση
της εκκίνησης λειτουργίας βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας πυρηνελαίου σε περιοχή με αναπτυσσόμενη τουριστική
ανάπτυξη και του περιβαλλοντικού κόστους (επεξεργασία,
διάθεση αποβλήτων).
ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
σελ. 16-23
Στις 17/11/07 η Ο.Ε.Β.Ε διεξήγαγε συνέδριο με θέμα τις
βιολογικές καλλιέργειες και προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό ο κος
Χριστοδουλάκης συμμετείχε ως ομιλητής και τοποθετήθηκε για
τη βιολογική γεωργία και ρύπανση. Στο άρθρο περιλαμβάνεται
αυτούσια η ομιλία του και οι απαντήσεις που έδωσε σε ερωτήσεις
των παρευρισκομένων.
Η ΕΥΒΟΙΑ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙ ΣΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ
σελ. 24-27
Ομιλία του κου Χριστοδουλάκη σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Μενίδι Εύβοιας στις 02/12/07 με θέμα τη
δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από λιθάνθρακα
στην περιοχή.
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
σελ. 28-30
Παρουσία της ΠΑΚΟΕ στις 19/11/07 στο Νομαρχιακό
Συμβούλιο στη Λειβαδιά Βοιωτίας με θέμα τα περιβαλλοντικά
εγκλήματα του Ασωπού και της ευρύτερης περιοχής Οινοφύτων
–Σχηματαρίου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αντίκυρας.
Από την ανεξέλεγκτη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων από
βιομηχανική μονάδα στην περιοχή και από τη σχεδιαζόμενη
εγκατάσταση εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα
από την εταιρεία «Αλουμίνιο της Ελλάδας».

ΕΝΘΕΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
1-5
Αναφορά στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις
01/12/07 μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ με στόχο τη δημιουργία
καταστατικού πλαισίου κοινών αρχών και αξιών αυτορρύθμισης
και αυτοδέσμευσης των ΜΚΟ. Απώτερος στόχος η αναβάθμιση
και εδραίωση του πολιτικού ρόλου που καλείται να παίξει η
Κοινωνία των Πολιτών στη δημόσια ζωή του τόπου. Κανόνες
Λειτουργίας και συντονιστικό Σχέδιο ορίστηκαν. Τα δρώμενα
της συνέλευσης και τα πρακτικά του συνεδρίου (σε σύνοψη)
καταχωρούνται στο άρθρο.

ΕΝΘΕΤΟ: ΑΝΙΣ-ΩΡΩΠΙΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
σελ. 14-18
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ σε ημερίδα της 24/02/08 ενόψει των
προθέσεων της πολιτείας και της ΔΕΗ να προχωρήσει στην εξόρυξη
λιγνίτη στην περιοχή της Ποταμιάς. Ομιλία κου Χριστοδουλάκη.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΑΚΟΕ
σελ. 35

ΕΜΦΙΑΛΩΣΤΕ ΤΗ ΒΡΥΣΗ ΣΑΣ
σελ. 1-3
Πρωτοβουλία ΠΑΚΟΕ για ενημερωτικό γκάλοπ κατοίκων
της περιοχής του Ωρωπού για την ποιότητα του πόσιμου νερού.
Κατάθεση Μηνυτήριας Αναφοράς ΠΑΚΟΕ κατά του Δήμαρχος Ωρωπού Φεωργίου Γαβριήλ και μελών του Δ.Σ. Ωρωπού.
Αφορμή ο σοβαρότατος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία των
κατοίκων από την αποδεδειγμένη ακαταλληλότητα του νερού
προς κατανάλωση.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 			
					 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
σελ. 5-7
ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Οινόφυτα από επιτροπές
σελ. 3, 5-6
αγώνων κατοίκων, επιτροπών για το περιβάλλον, συλλόγων
4 μετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας (τιμές Η/Μ επαγωγής)
πολιτών αλλά και συνδικάτων εργαζομένων. Παρουσία και
πραγματοποίησε το ΠΑΚΟΕ στις 14/03/08 και 02/04/08 στην
συνδρομή της ΠΑΚΟΕ.
περιοχή του Ασπρόπυργου και της Νέας Μάκρης. ΠαρουσιάΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ 			
ζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα και γίνεται σύγκριση με τις
			
σελ. 8
επιτρεπτές μέγιστες στάθμες για συνεχή έκθεση σε ιονίζουσες
Αποκάλυψη παράνομης χωματερής στο Δήμο Ωρωπίων.
ακτινοβολίες. Ενδελεχής θεωρητική μελέτη γίνεται στην παγκόσμια
βιβλιογραφία (journals) που αφορά στη παθοφυσιολογία η οποία
σχετίζεται με την Η/Μ ακτινοβολία, από επιδημιολογικές μελέτες.
ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
σελ. 7
Από χημική και μικροβιολογική ανάλυση σε νερό που
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, από δειγματοληψία
σε γεώτρηση και δεξαμενή του Δήμου Νέας Μάκρης προκύπτει
το αυξημένο μικροβιακό φορτίο και η υψηλή σκληρότητα του.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008
ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
σελ. 19-21
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΙΣ
Επίσκεψη ΠΑΚΟΠΕ στον τόπο της πυρκαγιάς, Επίβλεψη
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
των κορμοφραγμάτων συνοδεία δασολόγου. Συνέντευξη του
σελ. 5
Δασολόγου και εθελοντών αναδάσωσης με τη μέθοδο της
Δημοσιοποίηση μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας που εκπονήθηκαν
σποράς σβώλων.
στις 16/01/08 και 04/02/08. Η ακτινοβολία προέρχεται από
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κου ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΡΟΥΣΣΑΡΗ,
καμουφλαρισμένη κεραία κινητής τηλεφωνίας σε συνδυασμό
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
με υπερκείμενα καλώδια της ΔΕΗ. Οι μετρήσεις απέδειξαν
σελ. 30-31
υπερβάσεις (σε περιπτώσεις έως και δεκαπλάσιες) της μέγιστης
επιτρεπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας (150 nT).
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
σελ. 10-15
ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ
Συμμετοχή κου Χριστοδουλάκη σε τηλεοπτική εκπομπή του
σελ. 6
καναλιού SUPER στις 10/01/08. Για τις ανάγκες του άρθρου
Δημοσίευση του Πλαισίου Αρχών και Αξιών αυτορρύθέχουν απομαγνητοφωνηθεί τα πρακτικά της εκπομπής.
μισης των ΜΚΟ.
FORUM: 3 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ.
σελ. 2-4, 6-7
σελ. 32-36
Επικαιροποιημένο άρθρο για την ποιότητα του νερού στον
Παρουσία ΠΑΚΟΕ σε διημερίδα με θέμα την αξιοποίηση του
Ωρωπό. Η μέθοδος ανάλυσης των δειγμάτων αξιολογείται ως
Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού. Παρέχεται περίληψη
προς την αξιοπιστία της.
των εργασιών/πρακτικών.
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ΕΝΘΕΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΘΕΤΟ: ΑΝΙΣ-ΩΡΩΠΙΕΣ

ΕΝΘΕΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
σελ. 1, 4-5
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ στην εκδήλωση «Ελλάδα το σπίτι μας»
που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως 27/01/08 στην πλατεία
Συντάγματος. Σύνταξη του υλικού που διανεμήθηκε σε όλα τα
περίπτερα της έκθεσης.
FORUM: ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
σελ. 6
Παρουσία ΠΑΚΟΕ στην εκδήλωση με τίτλο «Ευρωπαίος
Πολίτης - Έλληνας Πολίτης» που πραγματοποιήθηκε στις 2 και
3/02/08 στο Ζάππειο Μέγαρο.

ΕΝΘΕΤΟ: ΑΝΙΣ-ΩΡΩΠΙΕΣ
Δειγματοληψίες από το επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ
που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού
και η ανάλυση των δειγμάτων για περιεκτικότητα σε εξασθενές
χρώμιο (Cr(IV)). Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας πιστοποιεί
την ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση του τοξικότατου βαρύ μέταλλου στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου. Μετά τη δημοσιοποίηση
των αποτελεσμάτων το ΠΑΚΟΕ υποβάλλει εξώδικη αίτηση και
αίτηση λήψης Ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Ωρωπού.

TEYΧΟΣ 14
ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

15η ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
σελ. 3
Απολογισμός δράσεων ΠΑΚΟΕ για τη διετία 2005-2007
σχετικές με τον ποιοτικό έλεγχο σε είδη τροφίμων (δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις). Συμπεράσματα.
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ΟΥΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ATHENSSUMMIT 2008
σελ. 5-11
Παρουσία ΠΑΚΟΕ στο διεθνές συνέδριο ATHENSSUMMIT
2008 με θέμα την ενεργειακή ασφάλεια και τις κλιματικές
αλλαγές. Στο άρθρο φιλοξενούνται οι ομιλίες των κωνΠαπούλια,
Καραμανλή, Παπανδρέου, Σταύρου Δήμα, Σουφλιά, Κακλαμάνη.
2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ EnergyReS 2008
σελ. 12-17
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ στη Διεθνή έκθεση κεντρικό θέμα της
οποίας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα και
τις μεταφορές, η διείσδυση των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό
ισοζύγιο και η προώθηση εναλλακτικών μορφών παραγωγής
και διαχείρισης ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον. Ομιλία
κου Χριστοδουλάκη και κου Γεωργαντά. Στις ομιλίες τους γίνεται
εποικοδομητική κριτική του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, των
ΑΠΕ, ενώ σχολιάζεται η αντιφατικότητα της Εθνικής Ενεργειακής
Πολιτικής, Μνεία έγινε στην προσπάθεια του ΠΑΚΟΕ για την
ανάδειξη θεμάτων που σχετίζονται με ζητήματα ενέργειας αλλά
και οι έρευνες που έχει πραγματοποιήσει.
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ…Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
σελ. 18-19
Παρουσία ΠΑΚΟΕ στην εκδήλωσε που διοργάνωσε στις
08/03/08 η Πρωτοβουλία Πολιτών με θέμα την καταστροφή
και αποκατάσταση του παράκτιου οικοσυστήματος του Θριάσιου Πεδίου.
Η ΕΥΒΟΙΑ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ
20-23
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στις 03/04/08 από το «Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος
Χαλκίδας» με θέμα την ανακύκλωση και την ποιότητα ζωής στην
Εύβοια. Στην ομιλία του, ο κος Χριστοδουλάκης παραλλήλισε τη

μονάδα παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη στο Μαντούδι (που
πρόκειται να κατασκευαστεί) με εκείνες της Πτολεμαΐδας και της
Μεγαλόπολης. Αναφορά έκανε και σε άλλα νευραλγικά εθνικά
και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως το Χωροταξικό Πλαίσιο
για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο το
οποίο στην πράξη περιορίζει και απαξιώνει αυτή τη συμμετοχή.
Μίλησε επίσης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ελαιουργείων, των νοσοκομειακών αποβλήτων, το ζήτημα της Larco, τη
ρύπανση των υδάτων στα Οινόφυτα εδώ και 3 δεκαετίες από
εξασθενές χρώμιο, την εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος,
ενώ σύγκριση έγινε και με μέτρα στα οποία έχουν προχωρήσει
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ως προς την επίλυση αντίστοιχων
προβλημάτων. Στη συνέχεια ο κος Χριστοδουλάκης απάντησε
σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων στην εκδήλωση.
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
σελ.24-26
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ σε ημερίδα που διοργάνωσε στις 30/03/08
η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Μεταμόρφωσης με θέμα
«Παιδικός Καρκίνος, αίτια, παράμετροι και προβληματισμοί».
Ομιλία κου Χριστοδουλάκη με κεντρικό θέμα «Καρκινογενέσεις
και Υψίσυχνα ρεύματα». Στην ομιλία γίνεται ιστορική αναφορά
στις επιδημιολογικές μελέτες που σχετίζονται με τις επιπτώσεις
ισχυρών Η/Μ πεδίων σε φάσμα συχνοτήτων στην ανθρώπινη
υγεία και τα συμπεράσματα αυτών.

ΕΝΘΕΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
σελ. 4-5
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ στην εκδήλωση Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης του Δήμου Ν. Ιωνίας στις 16 και 17/05/08
ως μέλος της «Ομάδας Εργασίας για το Περιβάλλον» του
Κρατικού Οργανισμού για τον εθελοντισμού «Έργο Πολιτών».
Ομιλία του κου Χριστοδουλάκη ο οποίος αναφέρθηκε στην εθελοντική κινητοποίηση πολιτών και στη συνέχεια, στη διαχείριση,
διαθεσιμότητα και ρύπανση των υδάτων.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΕΛΑ
σελ. 6-7
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ στην 7η Γιορτή Εθελοντισμού που
έλαβε χώρα στον πεζόδρομο του Απόστολου Παύλου στο
Θησείο στις 17/05/08.

ΕΝΘΕΤΟ: ΑΝΙΣ-ΩΡΩΠΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
σελ. 2
Εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του Δήμου
Ωρωπίων που με πρωτοβουλία του, είχε καταθέσει το ΠΑΚΟΕ.
Εξέταση κου Χριστοδουλάκη και κου Νικολαΐδη και οι καταθέσεις τους.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 436
σελ. 1
Κοινοποίηση αποτελεσμάτων αναλύσεων νερού προοριζόμενο για ανθρώπινη κατανάλωση στην περιοχή Βαρνάβα.
Μικροβιολογική – χημική ανάλυση σε δείγματα θαλάσσιων
υδάτων στην παραλία Βαρνάβα.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 437
σελ. 2
Κοινοποίηση αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων για
την ποιότητα θαλασσινών νερών σε 10 παράκτιες περιοχές
της Σαλαμίνας.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
σελ. 3
Κοινή συνέντευξη τύπου Δήμου Π. Φαλήρου και ΠΑΚΟΕ με
στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις έρευνες του ΠΑΚΟΕ
για την ποσότητα των νερών κολύμβησης σε 231 παραλίες του
Αργοσαρωνικού/ Κορινθιακού/ Παγασητικού/ Ευβοϊκού Κόλπου,
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 15/05 και 15/06/08.
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΑΣΥΛΛΟΓΙΣΤΑ
ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
σελ. 6-15
Δημοσίευση όλων των αποτελεσμάτων από τη δειγματοληψία
και ανάλυση των θαλάσσιων υδάτων με στόχο τον εντοπισμό
και ποσοτικό/ποιοτικό καθορισμό του μικροβιολογικού φορτίου
και της ρύπανσης. Ευρεία αναφορά σε όλες τις παραμέτρους
μόλυνσης/ρύπανσης του Αργοσαρωνικού/ Κορινθιακού/ Παγασητικού/ Ευβοϊκού Κόλπου. Δειγματοληψία σε 231 παραλίες. Η
1 στις 4 κρίθηκε ακατάλληλη ως προς την ποιότητα των υδάτων. Αναλυτική παράθεση των αποτελεσμάτων-διαπιστώσεων.
Σύγκριση γίνεται με τα αποτελέσματα του 2007.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ
σελ. 16
Δειγματοληψίες στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου σε σημεία
κοντά σε ιχθυοκαλλιέργειες και στην εκβολή του βιολογικού
καθαρισμού. Από την έρευνα διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες των
ιχθυοκαλλιεργειών, υψηλό μικροβιακό φορτίο και συγκεντρώσεις
φωσφορικών και νιτρικών αλάτων.

ΟΙΚΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - Ιούνιος 2011
ΛΑΚΩΝΙΑ: ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡ
σελ. 17-20
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ στη συνέλευση των κατοίκων της κοινότητας
Μολάων Λακωνίας προκειμένου να γίνει ενημέρωση για το θέμα
της εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως δασική, ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 και η
οποία τελεί υπό καθεστώς προστασίας. Έρευνα περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για τα λύματα ελαιοτριβείων στην ελαιοπαραγωγική
περιοχή της Λακωνίας. Συνεντεύξεις τοπικών παραγόντων.
ΤΟ ΝΕΡΟ…ΝΕΡΑΚΙ ΛΕΝΕ
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
σελ. 28-29
Το ΠΑΚΟΕ δημοσιεύει αναλυτικό πίνακα αποτελεσμάτων αναλύσεων εμφιαλωμένων νερών.
ΠΑΓΩΤΑ: Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΕΙ
σελ. 30-31
Το ΠΑΚΟΕ δημοσιεύει πίνακα αποτελεσμάτων μετά από δειγματοληψία 15 ειδών παγωτών μη τυποποιημένων με έμφαση στο
μικροβιακό φορτίο. Ευρεία αναφορά γίνεται στο νομικό πλαίσιο,
τους κανόνες συντήρησης που διέπουν την παρασκευή παγωτών.
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ
ΠΑΡΚΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗ
σελ. 36-37
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ με δικό του περίπτερο, διανομή ενημερωτικού
υλικού, συνεντεύξεις πολιτικών παραγόντων.

24 δειγματοληψίες υδάτων και συζητήσεις με εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ακριβή εκτίμηση της κατάστασης.
Σε ξεχωριστή συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε, ο κος
Χριστοδουλάκης κοινοποίησε τα αποτελέσματα των αναλύσεων
που αποδεικνύουν ότι η λίμνη αποτελεί αποδέκτη αστικών και
βιομηχανικών λυμάτων. Παρατηρήθηκαν πού υψηλές τιμές
δεικτών ρύπανσης/μόλυνσης (μικροβιακό φορτίο, κυανούχα,
εξασθενές χρώμιο, διαλυμένο οξυγόνο, νιτρικά, φωσφορικά). Στο
άρθρο δημοσιεύονται αναλυτικοί πίνακες των μικροβιολογικών,
χημικών και βιοχημικών αναλύσεων.

ΕΝΘΕΤΟ: ΠΟΡΟΣ S.O.S
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΕ ΠΟΡΟ-ΜΕΘΑΝΑ-ΤΡΟΙΖΗΝΑ
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ σε ημερίδα που διοργανώθηκε στις 04/10/08
στον Πόρο με στόχο την κοινοποίηση όλων των πτυχών του
προβλήματος οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων (νομιμότητα εταιρειών, ζητήματα
χωροταξίας, επιπτώσεις στον τουρισμό και τη δημόσια υγεία).
Μετά τη συνάντηση ακολούθησε πορεία με 60 καΐκια. Στο άρθρο
συνοψίζονται τα πρακτικά της ημερίδας καθώς και οι ομιλίες
των κ.κ. Χριστοδουλάκη και Τσακίρη.

ΕΝΘΕΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΘΕΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ
ΣΤΕΓΕΣ
σελ. 6
Πρωτοβουλία ΠΑΚΟΕ για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
μεταξύ 7 μεγάλων δήμων της Αττικής με τον ως άνω τίτλο.

ΕΝΘΕΤΟ: ΑΝΙΣ-ΩΡΩΠΙΕΣ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ
σελ. 1, 4-5
Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων μετρήσεων θαλάσσιας
μόλυνσης στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο σε πίνακα και διαγράμματα.
Σύγκριση με στοιχεία του 2007.
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΩΡΩΠΙΩΝ ΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΙΚΟΥ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
σελ. 6-7
Κάλυψη της λαϊκής συνέλευσης των δημοτών Ωρωπού από το
τηλεοπτικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ.
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΣΙΜΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
σελ.5
8 δειγματοληψίες και χημική/μικροβιολογική ανάλυση (5 δείγματα
πόσιμων, 3 δείγματα θαλάσσιων υδάτων).
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΣΙΜΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΑΜΑ,
ΜΕΓΑΡΩΝ, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, ΨΑΘΑ, ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
σελ. 6
Ανάλυση δειγμάτων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με
βάση το μικροβιολογικό τους φορτίο. Συνεντεύξεις κατοίκων.
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΣΙΜΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
σελ. 7
Αποτελέσματα αναλύσεων από 14 δειγματοληψίες (3 δειγμάτων
για ανθρώπινη κατανάλωση). Αναλυτικοί πίνακες μικροβιολογικού
φορτίου. Συνεντεύξεις κατοίκων.
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΣΙΜΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
σελ. 8
15 δειγματοληψίες (5 δείγματα θαλάσσιων υδάτων). Αποτελέσματα σε αναλυτικό πίνακα, συνέντευξη κατοίκων.
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ
ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
σελ. 9
4 δειγματοληψίες. Αποτελέσματα. Συνέντευξη κατοίκων.
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΣΙΜΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΜΕΘΑΝ
σελ. 10
29 δειγματοληψίες (24 σε παραλίες). Υψηλό ποσοστό ακαταλληλότητας προς κολύμβηση λόγω παρουσίας μικροβιακού φορτίου.
Κατάλληλο κρίνεται το πόσιμο νερό. Συνεντεύξεις κατοίκων.
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
σελ. 14-15
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ στη συνέλευση της κοινότητας Βαρνάβα
Αττικής στις 25/06/08 με κεντρικό θέμα την απόφαση του
ΔΕΣΦΑ για την πραγματοποίηση έργων διέλευσης αγωγού
φυσικού αερίου υψηλής πίεσης. Ομιλία του κου Χριστοδουλάκη,
διεξοδική αναφορά στο ζήτημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
του προβλεπόμενου έργου.

ΕΝΘΕΤΟ: ΦΩΚΙΔΑ S.O.S
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ
σελ. 2-8
Ερευνητική περιοδεία ΠΑΚΟΕ στην Άμφισσα, πρωτεύουσα
του Νομού Φωκίδας, στις ακτές της Ιτέας και του Γαλαξιδίου, στο πλαίσιο έρευνας για την ποιότητα του πόσιμου
νερού και των νερών κολύμβησης. Εποπτεία, επίσκεψη του
χώρου του Υδραγωγείου του Μόρνου, στο διυλιστήριο,
στη δεξαμενή επεξεργασίας υδάτων, στη μονάδας βιολο-

ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
γικού καθαρισμού Άμφισσας, σε ανεξέλεγκτους ΧΑΔΑ, σε
ιχθυοτροφείο και σε παραλίες. Συνεντεύξεις παρεχώρησαν
εργαζόμενοι στις ως άνω μονάδες, οι οποίες παρατίθενται
αυτούσιες στο άρθρο.Τα συμπεράσματα που αντλούνται
είναι η γενικευμένη παραμέληση και πλήθος παραβάσεων,
μη τήρηση υγειονομικών διατάξεων, ανυπαρξία επίβλεψης
και ελέγχων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Στις 22/07/08
πραγματοποιήθηκε κοινή συνέντευξη τύπου του ΠΑΚΟΕ
και της τοπικής εφημερίδας «ΦΩΚΙΣ», με στόχο την
ενημέρωση και αφύπνιση της τοπικής κοινωνίας. Κοινοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων σε 11 δείγματα,
κατόπιν υδροληψίας.
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ΟΧΕΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ
ΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
σελ. 18
Κοινοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ανεξέλεγκτη
απόρριψη μη επεξεργασμένων λυμάτων τα τελευταία 35 χρόνια
σε ποτάμια της Κεντρικής Εύβοιας. Τα απόβλητα διοχετεύονται
από αγωγούς δεκάδων σφαγείων, χοιροτροφείων, πτηνοτροφικών μονάδων που δεν διαθέτουν σύγχρονες, λειτουργικές
μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Τα λύματα τελικά καταλήγουν
στον Ευβοϊκό κόλπο.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟ
ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
σελ. 19
Δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης από απόρριψη
μπαζών, παράνομες αμμοληψίες και απόρριψη μη επεξεργασμένων
λυμάτων από κτηνοτροφικές μονάδες στον προστατευόμενο
υγροβιότοπο, το Περιβαλλοντικό Πάρκο των εκβολών του
Γαλλικού ποταμού.
ΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΩΝ
ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ
σελ. 20
Κοινοποίηση και καταγγελία από το ΠΑΚΟΕ της καταστροφής
του υδατικού οικοσυστήματος στη Χίο, ενταγμένου στο δίκτυο
NATURA 2000, από αυθαίρετη και παράνομη λειτουργία
σπαστήρα κροκάλων.
ΔΙΧΩΣ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΡΑΝΤΗ
σελ. 21
Καταγγελία της ανεπάρκειας μέτρων προστασίας του δάσους του
Ράντη στο νησί της Ικαρίας. Το ανεξέλεγκτο των ανθρώπινων
παρεμβάσεων έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια βιοποικιλότητας,
την οικολογική υποβάθμιση, τη διάβρωση των εδαφών και το
κίνδυνο της συνολικής απαξίωσης του αισθητικού, ιστορικού
και οικολογικού κεφαλαίου του δάσους.
ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΪΑΦΑ
σελ. 22
Κοινοποίηση του φαινομένου της φθοράς εδαφών του προστατευόμενου οικοσυστήματος του Καϊάφα από εργασίες που σχετίζονται
με την υλοτόμηση και απομάκρυνση καμένων κουκουναριών.
ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
σελ. 22
Οι κάτοικοι του ιστορικού οικισμού των Βλαχερνών και το ΠΑΚΟΕ
προειδοποιούν για την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής
η οποία συνορεύει με την προστατευόμενη περιοχή NATURA του
Μαινάλου, μετά από άδεια για εγκατάσταση τσιμεντοβιομηχανίας.
ΚΥΛΙΚΕΙΑ: Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
σελ. 35
Μελέτη ΠΑΚΟΕ για την διατροφή των μαθητών σε σχολικούς
χώρους και τις παραβάσεις ΚΥΑ που αφορούν στην πώληση
συσκευασμένων/ τυποποιημένων τροφίμων.

ΕΝΘΕΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΝΕΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΚΟ
σελ. 1
Συνεργασία ΠΑΚΟΕ και άλλων 6 ΜΚΟ με σκοπό τη συγκρότηση
δυναμικού δικτύου περιβαλλοντικών και εθελοντικών ΜΚΟ
σε κοινό φορέα δράσης (Δυναμική Συμμαχία Κοινωνίας των
Πολιτών – ΔΥΣΚΟΙΠΟ).
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Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ
σελ. 3
Διοργάνωση νέων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
σε σχολεία ως μέσο ενημέρωσης και οικολογικής ευαισθητοποίησης των μαθητών από το ΠΑΚΟΕ. Τα προγράμματα
περιλαμβάνουν 2 κύκλους.
ΚΥΚΛΟΣ Α’: Λειτουργία οικοσυστημάτων
(οδοιπορικό στους Εθνικούς Δρυμούς Πάρνηθας και Σουνίου)
ΚΥΚΛΟΣ Β’: Πώς να ζούμε καλύτερα στην πόλη
(επίσκεψη στην ΕΥΔΑΠ / στη λίμνη του Μαραθώνα, στη χωματερή
Άνω Λιοσίων και ΕΜΑΚ εργοστάσια του ΕΣΔΚΝΑ / στο δίκτυο
ανακύκλωσης Παλαιού Ψυχικού / σε χαρτοβιομηχανία, στη
μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλεια)
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΕ 153 ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
σελ. 5-9
Διανομή και στατιστική επεξεργασία 560 ερωτηματολογίων σε
40 σχολεία της Νομαρχίας Αθηνών. Η έρευνα αξιοποιήθηκε από
τις περισσότερες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, και έφτασε
μέχρι τη Βουλή με τη μορφή ερωτήσεων Βουλευτών προς τους
Υπουργούς Ανάπτυξης/Παιδείας/Υγείας. Η έρευνα απέδειξε το
ανεξέλεγκτο της διάθεσης προϊόντων αμφίβολης ποιότητας και
την απουσία διατροφικής παιδείας των μαθητών.
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
σελ. 11
Προσπάθεια καταγραφής πηγών ρύπανσης του Σαρωνικού με
26 επιτόπιες δειγματοληψίες στις περιοχές του Ιλισού, Κηφισού,
στο Φαληρικό Δέλτα, σε παραλίες του Πειραιά, στην Ψυτάλλεια
και τη Σαλαμίνα. Οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις
καταδεικνύουν το μέγεθος της ρύπανσης σε επίπεδα πολύ
υψηλότερα από τα επιτρεπτά όρια της Ε.Ε.
ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
σελ. 12
Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει παράνομες περιφράξεις στο παράκτιο
μέτωπο της Αθήνας σε μια παραλιακή έκταση 250 στρεμμάτων
στο Φαληρικό Όρμο από την εταιρεία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε».
Ο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΜΑΝΑ ΣΤΕΛΝΕΙ
ΠΕΡΗΦΑΝΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ
σελ. 13-14
Κοινοποίηση του εύρους φάσματος ρύπανσης των Σπερχειού
και των παραποτάμων του από παρακείμενες βιομηχανίες,
ελαιοτριβεία, φάρμες και χωματερές σε μια περιοχή ενταγμένη
στο NATURA 2000.

ΕΝΘΕΤΟ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ S.O.S
σελ. 5-9
Επίσκεψη ΠΑΚΟΕ στα Ιωάννινα μετά από καταγγελίες κατοίκων
και τοπικών φορέων. Περιοδεία σε χωριά του Νομού. Παραχώρηση
συνέντευξης του κου Χριστοδουλάκη σε δελτίο ειδήσεων και
τηλεοπτική εκπομπή 2 ιδιωτικών καναλιών. Πραγματοποιήθηκαν

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
σελ. 2-5
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ στο συνέδριο που διοργανώθηκε το τριήμερο της 17-19/10/08 στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Το
συνέδριο είχε ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς περεβρέθησαν πολλοί
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονικό προσωπικό,
ΜΚΟ, Ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Στο
πλαίσιο των εργασιών αναπτύχθηκαν πολλές απόψεις για τις
θεματικές ενότητες:
πρωτοβουλίες και ενεργή συμμετοχή των πολιτών
κοινωνική πρόνοια και συνοχή
κοινωνική πρόνοια και συνοχή
δημόσια υγεία
πολιτισμός
έρευνα
εκπαίδευση
Στο άρθρο συνοψίζονται ομιλίες από τα πρακτικά του συνεδρίου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
σελ. 6-9
Με αφορμή το συνέδριο, το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε δειγματοληψίες σε υδατικά οικοσυστήματα στις 19/10/08, υπό την
εποπτεία και συνοδεία φορέων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ΕΝΘΕΤΟ: ΑΝΙΣ-ΩΡΩΠΙΕΣ
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΕΤΥΧΕ, Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΠΕΒΙΩΣΕ
σελ. 2-3
Στο πλαίσιο δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη
συμμετοχή και βοήθεια μαθητών του δημοτικού, το ΠΑΚΟΕ
πραγματοποίησε εργαστηριακές επιδείξεις/μετρήσεις/αναλύσεις
και πειράματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε θαλασσινό νερό, στη
θαλάσσια περιοχή στο Χαλκούτσι.
ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ
ΧΡΩΜΙΟ
σελ. 2-3
Άρθρο στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης της
μόλυνσης του Ασωπού.
ΑΠΟΡΡΗΤΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
σελ. 7
Αίτηση του κου Χριστοδουλάκη προς την Κεντρική Υπηρεσία
Υδάτων και το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών για ενέργειες
ενημέρωσης και πληροφόρησης όσον αφορά τα σχέδια διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Ασωπού μετά τη διαπιστωμένη μόλυνσή του. Αίτηση για εκπόνηση επικαιροποιημένης
υδρολογικής μελέτης. Η μελέτη θα πρέπει να αναφέρεται στις
συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και άλλων τοξικών ουσιών
στη λεκάνη απορροής καθώς και στον αν η πορεία αυτών είναι
εντοπισμένη, διασκορπισμένη ή στεγανοποιημένη.
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ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΙΖΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
σελ. 25-32
Περιοδεία προέδρου ΠΑΚΟΕ στην Αργολίδα και συνάντηση με
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεντεύξεις αυτών
στο πλαίσιο έρευνας για την ποιότητα του παρεχόμενου νερού
από το δίκτυο ύδρευσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΔΟΙΚΟ
σελ. 32-35
Παρουσία ΠΑΚΟΕ στο συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ στις Σέρρες.
Το άρθρο φιλοξενεί τις εισηγήσεις σε σύνοψη.

ΕΝΘΕΤΟ: ΑΝΙΣ-ΩΡΩΠΙΕΣ
ΕΝΑΣ ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ
σελ. 1-8
Δημοσιοποίηση της απόφασης Ασφαλιστικών μέτρων του
Πρωτοδικείου της Θήβας μετά από σχετική αίτηση του ΠΑΚΟΕ.
Παρουσίαση αποδελτιωμένων άρθρων από εφημερίδες, και
εγκυκλίων του ΙΓΜΕ και του ΥΠΕΧΩΔΕ που αφορούν στις
ερωτήσεις του ΠΑΚΟΕ. Επικαιροποιημένες αναλύσεις από
δειγματοληψίες στη ζώνη του Ασωπού.

7

32 XΡΟΝΙΑ

ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

8

ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - Ιούνιος 2011
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΡΗΣ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ
σελ. 5
Στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθητών το ΠΑΚΟΕ
διοργανώνει στις 22 και 23/10/08 εκδρομή στον εθνικό δρυμό του
Σουνίου, στο πιο καλοδιατηρημένο πευκοδάσος της Ανατολικής
Αττικής και το γνωστό «Χάος». Εκδρομές πραγματοποιήθηκαν
στις 13, 14 και 15/10/08 στη λίμνη και το Μουσείο της ΕΥΔΑΠ
στο Μαραθώνα.
ΑΡΤΕΜΙΔΑ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
σελ. 6
Αναλύσεις δειγματοληψιών από το δίκτυο ύδρευσης 3 δημοτικών σχολείων, 1 Γυμνασίου, 1 Λυκείου και 2 κατοικιών.
Καταγράφονται υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου
και υπολειμματικό χλώριο.
ΩΡΩΠΙΑ ΠΑΘΗ
σελ. 7-8
Αναλύσεις 14 δειγματοληψιών από το δίκτυο ύδρευσης Ωρωπού.
Εντοπίζονται υψηλές συγκεντρώσεις Cr(IV) σε νερό το οποίο
προορίζεται για κατανάλωση σε σχολεία της περιοχής αλλά και
υπολείμματα Cu πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΥΕΘΑ
σελ. 17-19
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ σε ημερίδα για ανάπτυξη ήπιων μορφών
ενέργειας υπό την αιγίδα της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ στις 06/11/08. Ομιλία
του Προέδρου κου Χριστοδουλάκη.
ΟΙΚΟ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2008. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
σελ. 20-23
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ στη Γιορτή Περιβάλλοντος που διοργανώθηκε
στο Ναύπλιο στις 8 και 9/11/08 υπό τη διοργάνωση οικολογικών
οργανώσεων των νομών Κορινθίας και Αργολίδας. Τα κεντρικά
θέματα των εργασιών:
Διαχείριση απορριμμάτων – Ανακύκλωση
Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
Ο ρόλος των οικολογικών οργανώσεων για την προστασία
του περιβάλλοντος
Πράσινη επιχειρηματικότητα
Προστασία Αργολικού και Κορινθιακού κόλπου – το ενεργειακό
πρόβλημα
Ομιλία κου Χριστοδουλάκη.
ΕΝΕRTECH 2008
σελ. 33-35
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ στην 3η Διεθνή έκθεση για τις ΑΠΕ και τη
Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας. Το ΠΑΚΟΕ συμμετείχε
ως εκθέτης με δικό του περίπτερο, πληροφορώντας το κοινό για
θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος ενώ απηύθυνε ερωτήσεις
στον Υπουργό κο Φώλια και τον κοΚοκκάλα, αντιπρόεδρο του
γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΕΝΘΕΤΟ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ S.O.S
GREENOIL: ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
σελ. 1-4
Επιτόπια επίσκεψη και αυτοψία από επιστημονική ομάδα ΠΑΚΟΕ
στη ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης και στις εγκαταστάσεις της GreenOil
ΑΕΒΕ στην οποία λειτουργεί μονάδα ανάκτησης ορυκτέλαιων. Η
εν λόγω εταιρεία είχε διαπιστωθεί ότι παραβιάζει συστηματικά
οδηγίες της Ε.Ε και τις διατάξεις Κ.Υ.Α για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων
του ΥΠΕΧΩΔΕ (της Γεν. Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τμήμα
Βιομηχανιών). Σύνταξη τεχνικής έκθεσης και κοινοποίησή της
στο ΥΠΕΧΩΔΕ, σε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και
στην Εισαγγελία Έβρου.
Το ΠΑΚΟΕ υποβάλλει τις προτάσεις του, οι οποίες αφορούν
στη διενέργεια ελέγχων, αναλύσεων δειγμάτων (πρώτης ύλης,
υποπροϊόντων της χημικής διεργασίας, εδάφους, υδάτων
παρακείμενων οικισμών με σκοπό τον εντοπισμό PCBs, PAH,
διοξινών, χλωριωμένων υδρογονανθράκων, βαρέων μετάλλων
και στερεών υπολειμμάτων). Προτάσεις για αποκατάσταση και
εξυγίανση χώρων όπου υπάρχουν θαμμένα απόβλητα και μετακύληση του κόστους στον ρυπαίνοντα. Το ΠΑΚΟΕ προτείνει την
επαναλειτουργία του εργοστασίου μόνο μετά τα αποτελέσματα
των ως άνω ελέγχων και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής
βλάβης που αποδεδειγμένα προέκυψε από τις παραβάσεις των
εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

ΕΝΘΕΤΟ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ S.O.S
ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΫΓΕΤΟ
σελ. 1-8
Συμμετοχή ΠΑΚΟΕ σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στις 10/11 στην Καλαμάτα με πρωτοβουλία των
Συνδέσμων αντιπροσώπων δημοτικών διαμερισμάτων Αλαγονίας.
Ομιλία του κου Χριστοδουλάκη με κεντρικό θέμα «Ταΰγετος
και Σκουπίδια». Στο άρθρο φιλοξενούνται αποσπάσματα από

τις τοποθετήσεις των συνέδρων. Νευραλγικό ζήτημα η ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών, η λειτουργία ΧΑΔΑ σε ημιορεινή
δασική περιοχή και η λειτουργία μονάδας Λιπασματοποίησης
απορριμμάτων Καλαμάτας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΑΚΟΕ - 2009
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ΑΝΤΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ σελ.2
Χωρίς φανφάρες το ΠΑΚΟΕ ανάδειξε το πρόβλημα στο πρωτοσέλιδο του προηγούμενου τεύχους Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου,
και πέτυχε την αόριστη αναβολή. Δε διεκδικούμε βραβείο αλλά
την αλήθεια.
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΑΡΟΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΥ
ΤΗΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
σελ.14-15
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Εθελοντισμού (5/12), η
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με τη συνεισφορά του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ανέπτυξε ένα σχέδιο δράσης για τη
συμμετοχή στην εθελοντική δράση για τον καθαρισμό του
Υγροβιότοπου Βραυρώνας.
Η ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η GRECOLIO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
σελ.17-24
Έκθεση του ΠΑΚΟΕ – εκτίμηση αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις
και τις αναλύσεις .
Με αφορμή την επαναλειτουργία του πυρηνελαιουργείου στη
Βασιλική της Λευκάδας, η Πρωτοβουλία Πολιτών Λευκάδας
για Καθαρό Περιβάλλον ανέθεσε στο ΠΑΚΟΕ την επιστημονική
τεκμηρίωση και την άσκηση κριτικής επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσε η Grecolio. Η τεκμηριωμένη
θέση του ΠΑΚΟΕ για το συγκεκριμένο θέμα είναι να σταματήσει
οποιαδήποτε διαδικασία αξιοποίησης της όποιας εγκατάστασης
υπάρχει εκεί.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
σελ.29-30
Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού
που πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Δεκεμβρίου το ΠΑΚΟΕ πήρε
συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο
και τον εθελοντισμό.
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ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕ
ΕΝΘΕΤΟ 8ΣΕΛΙΔΟ
16 Ιανουαρίου 2009 - Ημερίδα για τις «Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας» από το φοιτητικό σύλλογο του τμήματος Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ κ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης μίλησε στην ημερίδα. Το θέμα της ομιλίας τους ήταν «
Ποιοτικός Προσδιορισμός και Κριτική των εργαλείων λειτουργίας
των χωροταξικών σχεδίων».

ΕΝΘΕΤΟ ΑΝΙΣ-ΩΡΩΠΙΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΩΡΩΠΟΥ –
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
Το ΠΑΚΟΕ με αφορμή την κοπή πίτας της Ομοσπονδίας
συλλόγων Ωρωπού, είχε την ευκαιρία να πάρει συνεντεύξεις από
πολίτες, αλλά και από μέλη της Επιτροπής Αγώνα Ωρωπού που
χρόνια τώρα αντιμάχονται και παλεύουν για την απορρύπανση
του Ασωπού.
ΕΜΕΙΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
Πίνακας αποτελεσμάτων αναλύσεων μικροβιακού φορτίου
και εξασθενούς χρωμίου σε δείγματα του Δήμου Ωρωπίων. Το
ΠΑΚΟΕ εκλιπαρεί την εισαγγελία να επιταχύνει τις διαδικασίες
για τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ σχετικά με το εξασθενές χρώμιο
στα σχολεία και να αναδειχθεί το πρόβλημα σε θέμα εθνικής
σημασίας και όχι μόνο στα Νομαρχιακά Συμβούλια.
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ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
σελ.15
Στις 25/2/2009 πραγματοποιήθηκε ο 2ος κύκλος συζήτησης
ΕΚΣ της Περιφερειακής Εφορείας Αθήνας με θέμα «Με ατομική
και συλλογική ευθύνη για τον Προσκοπισμό». Στη συζήτηση
μίλησε και ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ κ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη συμμετοχή

των νέων, τη συλλογική δράση για τη λύση των προβλημάτων
του περιβάλλοντος.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
σελ.17-24
Στην 3η Διεθνή Έκθεση εξοικονόμησης ενέργειας και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στον
πρώην Ανατολικό Αερολιμένα – Ελληνικό, το ΠΑΚΟΕ συμμετείχε
με σημαντική παρουσία με λειτουργία περιπτέρου, προβολή
ντοκιμαντέρ και διανομή έντυπου υλικού.
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ΠΑΣΧΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ
σελ. 1
Με τη συνεργασία της Νομαρχίας Αθηνών και του ΠΑΚΟΕ
διανεμήθηκαν 20.000 έντυπα την Μ. Τετάρτη και την Μ. Πέμπτη
στα ΜΕΤΡΟ , στις εκκλησίες και στα διόδια.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
σελ.6
Απαντητική Επιστολή του Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ προς τον
κ. Σταύρο Καλογιάννη, Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με τα
γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, την κλιματική αλλαγή και
τις βιομηχανικές εκπομπές.
15 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
σελ.7-8
Συνεντεύξεις πολιτών στο Σύνταγμα για το ΠΑΚΟΕ με
αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Καταναλωτή.
ΝΕΡΟ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΓΑΘΟ
σελ.17-24
Στις 15/3/2009, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα τον
Εθελοντισμό και το Περιβάλλον την Ποιότητα , τη Διαχείριση
και την Εξοικονόμηση Νερού. Στην ημερίδα μίλησε ο Πρόεδρος
του ΠΑΚΟΕ κ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης με θέμα «Ποιότητα
Εξοικονόμηση Νερού και Μέτρα Προστασίας» καθώς και ο
Αντιπρόεδρος του ΠΑΚΟΕ κ. Γ. Τσαντίρης με θέμα τη Διαχείριση
του Νερού και τη Δημόσια Υγεία.
22 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ.
ΕΝΘΕΤΟ 8ΣΕΛΙΔΟ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα ΝΕΡΟ: ΑΓΑΘΟ ΕΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, με τη
συνεργασία του ΠΑΚΟΕ, της Νομαρχίας Αθηνών και της ΚΕΔΚΕ.
Στην ημερίδα μίλησε ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ κ. Παναγιώτης
Χριστοδουλάκης με θέμα «Βαρέα μέταλλα στα νερά και επιπτώσεις
τους στα ανθρωπογενή οικοσυστήματα»
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ΚΟΡΙΝΘΟΣ: ΝΕΡΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
σελ.3-4
Το επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε
δειγματοληψίες και επιτόπιες μετρήσεις σε διάφορα σημεία του
δικτύου ύδρευσης του Δήμου Κορίνθου. Το τελικό συμπέρασμα
της έρευνας αυτής ήταν ότι δυστυχώς η ποιότητα των νερών
στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κορινθίων είναι επιεικώς απαράδεκτη. Σε όλες τις παραμετρικές τιμές (όρια) στο μικροβιακό
φορτίο και μερικές χημικές παραμέτρους βρίσκονται υπερβατικές
τιμές , πράγμα που καθιστά το νερό αυτό ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για
οποιαδήποτε ανθρώπινη κατανάλωση.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
σελ.5
Το ΠΑΚΟΕ στα πλαίσια της «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
διεξήγαγε οικολογικές εκδρομές με το 6Ο Γυμνάσιο Πειραιά και
το 4ο ΓΕΛ Κερατσινίου στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, με σκοπό
να διαμορφώσει τους σημερινούς μαθητές περιβαλλοντικά
υπεύθυνους, τους αυριανούς πολίτες ικανούς να συγκροτήσουν
κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ
σελ.6
Με την ευκαιρία των 30 χρόνων αγωνιστικής δράσης του
ΠΑΚΟΕ, το Δ.Σ. και το Επιστημονικό Συμβούλιό του απεύθυναν
στα κόμματα που διεκδικούν τη ψήφο μας στις ευρωεκλογές
, δέκα καυτά ερωτήματα για το περιβάλλον, περιμένοντας τις
απαντήσεις τους.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ
σελ.7
Δημοσίευση διαφορών στις τιμές των βασικών προϊόντων
διατροφής στα supermarkets ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ
σελ.11-14
12/4/2009 - Ημερίδα που διοργανώθηκε από το Δ.Σ.
του συλλόγου ΟΙΚΟ-ΖΩΗ για την Ανακύκλωση – Διαχείριση
Σκουπιδιών, με βασικό ομιλητή τον Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ κ.
Παναγιώτη Χριστοδουλάκη.
3Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

σελ.15-16
Στις 23/3/2009 πραγματοποιήθηκε το 3ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού με θέμα «Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι
επιπτώσεις της στον ελληνικό τουρισμό». Στην ημερίδα μίλησε ο
Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ κ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης με θέμα
«Τα προβλήματα της Μεσογείου στα θέματα του περιβάλλοντος».
ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ
ΕΝΘΕΤΟ 8ΣΕΛΙΔΟ
Αναλυτικό αφιέρωμα για τα 23 χρόνια από τη μεγαλύτερη
πυρηνική καταστροφή όλων των εποχών.
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ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
σελ.3
Συνεργείο του ΠΑΚΟΕ όπως κάθε χρόνο, πραγματοποίησε
δειγματοληψίες στο υδρευτικό δίκτυο και στη θαλάσσια περιοχή.
Από τις αναλύσεις φαίνεται ότι στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
σε δύο (2) από τα οκτώ (8) σημεία δειγματοληψίας βρέθηκαν
κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκοι, επικίνδυνα για τη δημόσια
υγεία. Στα δε νερά κολύμβησης και στα πέντε (5) δείγματα
βρέθηκε πολύ υψηλός αριθμός κολοβακτηριδίων.
Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ …. ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕ
σελ.4
Στις 25/5/2009 επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ
πραγματοποίησε δειγματοληψίες σε είκοσι (20) σημεία της
Σαλαμίνας. Οι αναλύσεις έδειξαν τη μόλυνση των σημείων
αυτών από κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους που οφείλονται
στους βόθρους, στα μεταφερόμενα και από τη Ψυτάλλεια
εκατοντάδες αστικά λύματα και την απαράδεκτη κατάσταση
που επικρατεί στο νησί.
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
σελ.5-7
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ για την ασφάλεια των εμφιαλωμένων νερών.
ΠΑΓΩΤΑ
σελ.8-9
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ σε βιομηχανοποιημένα παγωτά.
ΚΟΡΙΝΘΙΑ- ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
σελ.10-11
Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε μέσα στο Μάιο δειγματοληψίες και αναλύσεις στα πιστοποιημένα εργαστήριά του, για την
ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις περιοχές της
Δυτικής Αττικής, Κορινθίας και Αργολίδας. Από τα αποτελέσματα
των αναλύσεων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα
ποιότητας νερού στις προαναφερόμενες περιοχές εκτός αυτήν
της Δυτικής Αττικής, του Ξυλόκαστρου και του Αιγίου.
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΑΣ
σελ.12
Απαντητική επιστολή του ΠΑΚΟΕ στον κ. Καλογιάννη,
Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τους χαρακτηρισμούς που
απεύθυνε με επιστολή του στον Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
σελ.13-14
Το ΠΑΚΟΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας πήρε
συνέντευξη από πολίτες για την κατάσταση που επικρατεί στη
δημόσια υγεία. Σε συνεργασία με τη Νομαρχία Αθηνών εκδόθηκε
σχετικό φυλλάδιο για την υγεία και το περιβάλλον στον κόσμο
και στην Ελλάδα.
ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ ΦΕΤΟΣ
ΕΝΘΕΤΟ 8ΣΕΛΙΔΟ
Με αφορμή τα 30 χρόνια αγώνων του ΠΑΚΟΕ για το
περιβάλλον και τον καταναλωτή πραγματοποιήθηκε και φέτος
έρευνα για τα κατάλληλα και ακατάλληλα νερά κολύμβησης
του Αργοσαρωνικού – Ευβοϊκού – Κορινθιακού).
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΝΘΕΤΟ 8ΣΕΛΙΔΟ
Το ΠΑΚΟΕ κλείνοντας 30 χρόνια αγωνιστικής πορείας και
δράσης ερωτά και τα κόμματα απαντούν. Συνεντεύξεις των κ.κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη Ν.Δ., Σπύρου Κουβέλη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Δημήτρη
Παπαδημούλη ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου ΧρυσόγελουΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ,
Στέφανου Μάνου ΔΡΑΣΗ, Ζωής Κωνσταντοπούλου ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ – ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
σελ.27-29
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ για τα αντηλιακά. και τα γυαλιά ηλίου
ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Οκτώβριος 1992:

Διεθνές Κέντρο Οικολογικής Γεωργίας
σελ.2-4
Το ΠΑΚΟΕ μπαίνει στις παραγωγικές διαδικασίες με τη
δημιουργία κέντρου οικολογικής γεωργίας
και με στόχο το πέρασμα από τη συμβατική στην οικολογική γεωργία.
Σεμινάριο επιμόρφωσης νέων σε όλη την Ελλάδα
σελ.8-9
Το ΠΑΚΟΕ διοργάνωσε 17 προγράμματα επιμόρφωσης
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νέων σε 13 πόλεις της Ελλάδας.
Εκπαιδεύτηκαν περίπου 350 άτομα πάνω σε θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης
περιβαλλοντικής ευαισθησίας των μαθητών και άλλων
πολιτών.

Παρουσιάζεται πίνακας αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας
που έκανε το ΠΑΚΟΕ για τον εντοπισμό των κατάλληλων και
ακατάλληλων παραλιών. Επίσης δίνονται στοιχεία για το τι
καθιστά μια παραλία ακατάλληλη.

Μάρτιος 1997:

Ένα παράθυρο στην ενημέρωση από το ΠΑΚΟΕ
στο SevenTV
σελ.3
Το ΠΑΚΟΕ για πρώτη φορά επικοινωνεί με τον κόσμο
μέσα από δική του τηλεοπτική εκπομπή.
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα γυαλιά ηλίου
και τα αντηλιακά
σελ. 18-21
Έρευνες του ΠΑΚΟΕ για την ποιότητα των προϊόντων
έδειξαν ότι κυκλοφορούν 85.000 γυαλιά χωρίς έλεγχο και χωρίς
τα απαραίτητα έντυπα, ενώ μόλις το 25% των καταναλωτών
κυκλοφορεί με σωστά γυαλιά. Επίσης, από τα 100 φιαλίδια
αντηλιακού μόνο τα 5 είχαν κάποια ελάχιστα στοιχεία από αυτά
που θα έπρεπε να έχουν.
Παγωτά, γλυκές απολαύσεις
σελ.22-24
Από έρευνα του ΠΑΚΟΕ βρέθηκαν πολλά – κυρίως χύμα
– παγωτά με μεγάλα φορτία κολοβακτηριδίων και παθογόνων
μικροοργανισμών.

Σεπτέμβριος 2001:

Γάλατα δηλητήριο σελ.1, 3
Δειγματοληψία σε εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων
για την ανίχνευση αντιβιοτικών στα γάλατα.
Στο πλήρες γάλα των εταιρειών ΔΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ, ΜΕΒΓΑΛ,
εντοπίστηκε ποσοστό αντιβιοτικών πάνω
από το κανονικό όριο.

Απρίλιος 1997:

Σχολικά κυλικεία σελ.10
Το ΠΑΚΟΕ μετά από έρευνα του σε σχολικά κυλικεία
διαπίστωσε ότι τα προϊόντα τους είναι
αμφιβόλου ποιότητας και οι τιμές ξεπερνούν τις κανονικές.
Επίσης, 8 στις 10 καντίνες δεν ελέγχονται
για την ποιότητα των προϊόντων τους και τις υγιεινές
συνθήκες λειτουργίας τους.
Το ΠΑΚΟΕ στη διημερίδα
Αγωγής Υγείας στην Κορινθία
σελ.23
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ, στη διημερίδα που οργάνωσε ο
Νομός Κορινθίας, με δύο εκπροσώπους του.
Ο κ. Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε στην αλόγιστη χρήση
φυτοφαρμάκων στη γεωργία και η χημικός,
κ. Στιλπνοπούλου, στη συσκευασία – συντήρηση ειδών
διατροφής και τις επιπτώσεις στην υγεία μας.

Οκτώβριος 2001:

Ιούνιος 1997:

Εμφιαλωμένα νερά
σελ. 5
Ανάλυση στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ δείγματος εμφιαλωμένων νερών διαφόρων εταιρειών, για εκτίμηση της ποιότητας
τους. Δημοσιεύεται πίνακας των αποτελεσμάτων.
Πού να κολυμπήσετε
σελ.16-17
Εκτεταμένη έρευνα σε 158 παραθαλάσσια σημεία της
Αττικής, του Σαρωνικού και του Ευβοϊκού.
Παρουσιάζονται πίνακες με τα αποτελέσματα για την ποιότητα των θαλασσινών νερών και για την καταλληλότητα τους.

Ιανουάριος 1998:

Συνεργασία με το OKOINSTITUTE
σελ.25
Συνεργασία του ΠΑΚΟΕ με μη κερδοσκοπική επιχείρηση
– οικολογική οργάνωση της Γερμανίας, οι τομείς εργασίας της
οποίας περιλαμβάνουν χημική, βιομηχανική, ενεργειακή,, γενετική
μηχανολογία, πυρηνική ασφάλεια και μεταφορά.

Μάρτιος – Απρίλιος 1998:

Το ΠΑΚΟΕ για το λευκό ψωμί σελ.8
Με έρευνα και άρθρα το ΠΑΚΟΕ έχει επισημάνει την
επικινδυνότητα του λευκού ψωμιού και δίνει απάντηση στο
χημικό ψωμί παράγοντας ψωμί ολικής άλεσης και σιμιγδαλούχο.

Μάιος 1999:

ΠΑΚΟΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση σελ.2
Αναφορά στα 55 εκπαιδευτικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα σε ποσοστό 70% από την Ε.Ε., που πραγματοποίησε το
ΠΑΚΟΕ την περίοδο 1988-1999. (πρόγραμμα δασοπροστασίας,
τεχνολογίας περιβάλλοντος, διαχείρισης απορριμμάτων, γεωργικής μετεωρολογίας, κ.α.)
Διοξίνη στην Αττική
σελ.4
Μετρήσεις ραδιενέργειας και άλλων χημικών ρυπαντών σε
τρία σημεία της Αττικής (Πάρνηθα, Πειραιάς, κέντρο της Αθήνας).
Η αλυσίδα της θαλάσσιας ρύπανσης
σελ.29-31
Εκτεταμένη έρευνα σε 159 παραθαλάσσια σημεία της
Αττικής και στη Σαλαμίνα και την Αίγινα για την ποιότητα των
νερών κολύμβησης. Παρουσιάζονται σε πίνακες τα αποτελέσματα
για την καταλληλότητα των ακτών.

Ιανουάριος 2000:

Βιομηχανικά γκέτο στην Αττική σελ.3
Έντεκα βιομηχανίες «βόμβες» απειλούν τον Πειραιά: τα
Λιπάσματα Δραπετσώνας, οι εταιρείες ΕΛΑΪΣ Α.Ε., COLGATE,
UNILEVER, POLCOΒιονύλ, οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού
Λιμένος (ΟΛΠ) στο Κερατσίνι και 5 εταιρείες αποθήκευσης
πετρελαίου στο Πέραμα.
Δεν απαλλάσσονται τα Βόρεια Προάστια από την
ατμοσφαιρική ρύπανση
σελ.4
Σύμφωνα με έκθεση του ΠΑΚΟΕ η κακή ρυμοτομία, η
τοπογραφία της περιοχής, ο υπερπληθυσμός της πρωτεύουσας, η
συχνότατη χρήση των μέσων μεταφοράς κ η έντονη ηλιοφάνεια
επιδεινώνουν τα προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην
ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Φεβρουάριος 2000:

Όχι στο αρσενικό Μποδοσάκη φωνάζουν οι
κάτοικοι Ολυμπιάδας
σελ.15
Εμπεριστατωμένη έρευνα του ΠΑΚΟΕ για την υφιστάμενη
κατάσταση στον ευρύτερο χώρο της κοινότητας. Ρυπασμένος ο
αέρας της Ολυμπιάδας από αιωρούμενα σωματίδια, με μεγάλο
ποσοστό (40-60%) αρσενικού. Αρσενικό ανιχνεύτηκε και στη
θάλασσα, στα ποτάμια και στο πόσιμο νερό, από το εργοστάσιο
της εταιρείας ΑΕΕΧΠ – λιπασμάτων του ιδρύματος Μποδοσάκη.

ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΫΓΕΤΟ

Μάρτιος 2000:

Το 1ο Βαλκανικό Πάρκο στις Πρέσπες
σελ.9-10
Το ΠΑΚΟΕ ήδη από το 1989 έχει καταθέσει πρόταση με
ανοιχτή επιστολή στον τότε πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου,
τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κ. Μητσοτάκη, τον
υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Ρουμελιώτη, τον υπουργό
Γεωργίας κ. Ποττάκη, τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Κουλουμπή και
σε όλο τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Σημειώνονται βασικές
κρίσεις πάνω στους άξονες που έπρεπε να κινηθεί η μελέτη και
τι έπρεπε να ερευνηθεί με ιδιαίτερη προσοχή.
Η τεχνητή λίμνη μπορεί να γίνει Δούναβης
σελ.19
Εφιάλτης για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας η τεχνητή
λίμνη με τα επικίνδυνα απόβλητα στο Καρακόλι Χαλκιδικής.
Το ΠΑΚΟΕ 12 χρόνια επισημαίνει τις επιπτώσεις που έχουν
στο περιβάλλον τα εργοστάσια της περιοχής και αναφέρει τη
σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος.
Ουζμπεκιστάν: η χώρα του βαμβακιού
σελ.23
Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, κ. Χριστοδουλάκης, βρέθηκε
στο Ουζμπεκιστάν ύστερα από πρόσκληση του προξένου κ.
ΜπαχτιάρΤουρσούνοφ. Συναποφασίστηκε η ίδρυση Ελληνοουζμπεκικού Επιμελητηρίου, για ώθηση σε κοινωνικές, οικονομικές,
εμπορικές και πολιτιστικές συνεργασίες που θα αποφέρουν
οφέλη και στις δύο χώρες.

Απρίλιος 2000:

Επίσκεψη του 4ου γυμνασίου Πετρούπολης στις
εγκαταστάσεις του ΠΑΚΟΕ
σελ.10
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν πάνω σε
θέματα της βιολογικής γεωργίας.

Μάιος – Ιούνιος 2000:

Έρευνα του ΠΑΚΟΕ
σελ. 8-9
Δειγματοληψία το διάστημα 15/5 – 24/5/2000 σε παραλίες
της Αττικής και παρουσίαση σε πίνακα των κατάλληλων και
ακατάλληλων ακτών.
Το ΠΑΚΟΕ στην 1η Διεθνή Έκθεση GymandDiet
2000
Η έκθεση διοργανώθηκε από την εταιρεία Interpay στις
18-21 Μαΐου, ενώ η παρουσία του ΠΑΚΟΕ κρίθηκε απαραίτητη
και εποικοδομητική.
Επιστολή ΠΑΚΟΕ στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
Με αφορμή την Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) το
ΠΑΚΟΕ με επιστολή του εκφράζει το αίτημα για έργα με σκοπό
την προστασία του περιβάλλοντος.

Ιούλιος – Αύγουστος 2000:

Τσερνομπίλ: ο εφιάλτης ζει ακόμα σελ.3-6
Το ΠΑΚΟΕ από την πρώτη στιγμή αντιδρούσε, αντιστεκόταν
και συρόταν στα δικαστήρια για «να γίνουμε ενεργοί για να μη
γίνουμε ανενεργοί». 14 χρόνια μετά το «ανθρώπινο λάθος» που
κόστισε χιλιάδες ζωές και μια ανοιχτή πληγή στο περιβάλλον,
όσα έλεγε τόσα χρόνια το ΠΑΚΟΕ σχετικά με τη συγκέντρωση
ραδιενεργών στοιχείων στη χώρα μας επιβεβαιώνονται από
τον υπεύθυνο του εργαστηρίου ελέγχου ραδιενέργειας στο
Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος.

Σεπτέμβριος 2000:

Καλλιέργεια έγχρωμου βαμβακιού και η σημασία του
στην οικονομία και το περιβάλλον σελ.2-5
Από το 1992 το ΠΑΚΟΕ άρχισε να οργανώνει αυτή την
έρευνα, με στόχο την απορρύπανση των θαλασσών και ποταμών
από τις χρωστικές ουσίες των εργοστασίων βαφής. Η καλλιέρ-

γεια έγχρωμου βαμβακιού αποτελεί επιστημονική ανακάλυψη
και επανάσταση στη γεωργία, την κλωστοϋφαντουργία και το
περιβάλλον, με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Οκτώβριος 2000:

Κυλικεία: στέκια θανάτου
σελ. 10
Αναφορά σε έρευνες του ΠΑΚΟΕ και του ΙΝ.ΚΑ για τη
διατροφική και διαιτητική συμπεριφορά των μαθητών. Διαπιστώθηκε ότι η υπερκατανάλωση εύκολων τροφών (snacks) αρχίζει
από την πρώτη νηπιακή ηλικία και υπερβαίνει το ποσοστό του
89% σε καθημερινή βάση στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ακόμη, το
81% των παιδιών προμηθεύεται για κολατσιό από τα σχολικά
κυλικεία είδη μη επιτρεπτά.

Μάρτιος 2001:

Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποιεί εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εκδρομή στην Κίνα
σελ.30
Ομάδα επιστημόνων ήρθε σε επαφή με επικεφαλείς των
εκεί περιβαλλοντικών οργανώσεων και ακολούθησε ενημέρωση
για τα οικολογικά προβλήματα αυτής της χώρας.
Επίσκεψη Γ ΤΕΕ Χαλανδρίου και ΠΑΚΟΕ σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού
σελ.31
Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το ΠΑΚΟΕ για την
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών.22 χρόνια ΠΑΚΟΕ
σελ. 31
Γίνεται σύντομη αναδρομή στη δράση του ΠΑΚΟΕ. Στη
μακρόχρονη πορεία του ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις με οργανισμούς και ινστιτούτα, όπως: WWF, EPA, GSF, NAUMANN, ενώ
είναι μέλος των: UNEP, ECOROPA και IUCN IFOAM.

Απρίλιος 2001:

Τσαντ: μια πλούσια δυστυχισμένη χώρα
σελ.1, 16-17
Επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ βρέθηκε στο Τσαντ,
προσκεκλημένη από τις Τοπικές Αρχές. Αναφορά στα προβλήματα της χώρας και τις δράσεις που ανέλαβε το ΠΑΚΟΕ (θα
αξιοποιεί για 20 χρόνια εκτάσεις του Τσαντ για καλλιέργεια
σιταριού και βαμβακιού, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εκεί
γεωργικής παραγωγής).

Μάιος – Ιούνιος 2001:

Παγωτό: η απόλαυση που κρύβει κινδύνους
σελ.3-4
Στην προσπάθεια του για την προστασία του καταναλωτή
το ΠΑΚΟΕ διενεργεί μικροβιολογικές αναλύσεις σε δείγματα
παγωτών που προήλθαν από μονάδες παραγωγής και σημεία
πώλησης. Τα αποτελέσματα δίνονται σε πίνακες.
Λίμνη Κερκίνη
σελ.9
Το ΠΑΚΟΕ επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.
Η στάθμη του ταμιευτήρα που τροφοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος
του νομού Σερρών έχει υποχωρήσει τον τελευταίο χρόνο κατά 1μ.
Η Πάρνηθα κινδυνεύει
σελ.10
Επίσκεψη ομάδας μαθητών του 11ου γυμνασίου Περιστερίου
και συνεργατών του ΠΑΚΟΕ στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας.
Το νερό και οι ιδιότητες του
σελ.11-14
Στο άρθρο παρουσιάζονται οι μικροβιολογικές και χημικές
αναλύσεις εμφιαλωμένων νερών και πίνακες αποτελεσμάτων.
Η θάλασσα είναι πηγή ζωής
σελ.15-18

Εμφιαλωμένο νερό: αλήθειες και ψέματα
σελ.18-21
Αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ σε 17 εταιρείες εμφιαλωμένων νερών
έδειξαν κολοβακτηρίδια σε πολλά από αυτά και πρόβλημα με
την ετικέτα τους (δεν αναφέρουν βασικά στοιχεία).
Γαλακτοβιομηχανίες: ποιες οι προοπτικές και ποια
η κατάσταση σήμερα
σελ.22-25
Αναφέρονται οι έρευνες που έχει κατά καιρούς διεξάγει
το ΠΑΚΟΕ, τα αποτελέσματα, καθώς και
στοιχεία για τη νοθεία που μπορεί να γίνει σε γάλα, τυρί
και βούτυρο.

Μάρτιος 2002:

Η αγορά του Ρέντη είναι ξεπερασμένη, οι έλεγχοι
ανύπαρκτοι
σελ.6
Ο γενικός Διευθυντής Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή – ειδικός απεσταλμένος της Ε.Ε., κ. Ρόμπερτ Κόλεμαν,
καταγγέλλει πλήρη έλλειψη προστασίας της δημόσιας υγείας
και επιβεβαιώνει τις έρευνες του ΠΑΚΟΕ για τα θέματα υγιεινής
και ελέγχου των τροφίμων.

Μάιος 2002:

Γαλάζιες παραλίες με μολυσμένα νερά – Τι διαπίστωσε το ΠΑΚΟΕ από τις έρευνες του
σελ.4-5
Γίνεται αναφορά στους παράγοντες που συμβάλλουν στο
να γίνει μια παράκτια περιοχή ακατάλληλη (αστικά λύματα,
βιομηχανικά απόβλητα, πλαστικά, τοξικές ουσίες, φυτοφάρμακα,,
βακτηριοειδή, απορρυπαντικά) και παρουσιάζεται πίνακας με τις
κατάλληλες και ακατάλληλες παραλίες της Αττικής.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2002 –
Κύκλος εκδηλώσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ
σελ.31
Το ΠΑΚΟΕ παρόν στο πρόγραμμα εκδηλώσεων «Στρογγυλό
τραπέζι», και συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις για την «ποιότητα ζωής
στην πόλη», που διοργανώθηκαν στις 6-9 Ιουνίου στο Ζάππειο.

Ιούνιος 2002:

Πίνακας αποτελεσμάτων μικροβιολογικών και
χημικών αναλύσεων σε εμφιαλωμένα νερά
σελ. 3
Αναφορά στο τι πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά τα
εμφιαλωμένα μεταλλικά νερά.
Ο ήλιος απειλεί την υγεία μας
σελ.27-30
Έρευνα στα αντηλιακά. Το 68% από τα προϊόντα που
εξετάστηκαν δεν καλύπτει τη νομοθεσία που ισχύει.

Οκτώβριος 2002:

Νερό σε θάλασσες, ποτάμια,
πηγές και φιάλες
σελ.4-6
Αναφορά στις έρευνες του ΠΑΚΟΕ για τα εμφιαλωμένα
νερά και τις θάλασσες με ποιοτικά αναβαθμισμένα νερά.
Τα ζώα στα χέρια των ανθρώπων
σελ.7-13
Σύμφωνα με έρευνα του ΠΑΚΟΕ τα τελευταία 15 χρόνια
έχουν φύγει από τη χώρα μας πάνω από 150.000 ζώα. Σκυλιά
– πειραματόζωα εξάγονται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη,
σε κτηνιατρικές κλινικές, κτηνιατρικές σχολές, βιομηχανίες
καλλυντικών και φαρμάκων, κλινικές πλαστικής χειρουργικής.
Η Μεγαλούπολη αργοπεθαίνει
σελ.26
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επιβεβαιώνει το ΠΑΚΟΕ.
Τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης
από ραδιενεργά ισότοπα, που οφείλεται στις δραστηριότητες
του εργοστασίου της ΔΕΗ.
Ένα Τσέρνομπιλ = 200 ατομικές βόμβες
σελ.28-29
Αναφορά στην κλινική του ΠΑΚΟΕ στο Κίεβο, την οποία
βοηθάει οικονομικά, υλικοτεχνικά και με επιστημονικό δυναμικό, προσπαθώντας να απαλύνει τον πόνο των παιδιών που
πάσχουν από λευχαιμία.
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ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - Ιούνιος 2011
Νοέμβριος 2002:

Έρευνα διατροφικών συνηθειών
σελ.18-19
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ σε μαθητές και μαθήτριες δημοτικού,
γυμνασίου και λυκείου κ αναφορά στα είδη που πρέπει να
πουλούν τα κυλικεία.
Η ρύπανση πνίγει την Ευρώπη
σελ. 31
Το ΠΑΚΟΕ επαληθεύεται για ακόμα μια φορά. Σύμφωνα με
το δίκτυο πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση και την
Υγεία (Apheis) περισσότεροι από 2500 πρόωροι θάνατοι κάθε
χρόνο, σε 26 ευρωπαϊκές πόλεις, θα μπορούσαν να προληφθούν
αν μειώνονταν τα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων στην
ατμόσφαιρα.

Μάρτιος 2003:

Προτάσεις του ΠΑΚΟΕ για την οικογεωργία
σελ. 52-53
Αναφορά στα προϊόντα που επιτρέπονται για τη λίπανση
και βελτίωση του εδάφους.

Απρίλιος – Ιούνιος 2003:

Η μόλυνση στο ποτήρι μας. Πίνουμε νερό δηλητήριο
σελ. 3-6
Έλεγχοι στο πόσιμο νερό δείχνουν ότι τα ύδατα ορισμένων
δικτύων ύδρευσης δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πόσιμα, αφού
περίπου το 80% παρουσιάζει αυξημένη συγκέντρωση θειικών
και αυξημένη σκληρότητα.
Έρευνα και στα εμφιαλωμένα νερά με πίνακα αποτελεσμάτων
για τις μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις.
Πού θα κολυμπήσουμε άφοβα
σελ.7-9
Παρουσιάζεται πίνακας κατανομής των παραλιών χαρακτηρίζοντας τις ως κατάλληλες ή ακατάλληλες με βάση τα
αποτελέσματα των μετρήσεων.
Οι νεαροί πολίτες της Ε.Ε.
αγνοούν το σαπούνι
σελ. 11
Το ΠΑΚΟΕ, πρωτοπόρο σε θέματα εκπαίδευσης, προτείνει
συνεργασία στο υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Υγείας ώστε
να ξεκινήσουν από κοινού πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών και
σπουδαστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
Το ΠΑΚΟΕ για το περιβάλλον και τον άνθρωπο
σελ. 28-29
Παρουσιάζονται συνοπτικά οι δράσεις, οι θέσεις και οι
μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ. Σημαντικό είναι ότι πίεσε και κατάφερε
να εξετάζεται η λέξη «ανάπτυξη» και από τη σκοπιά της «περιβαλλοντικής επίπτωσης».
Φυτοφάρμακα: μια επικίνδυνη απειλή
σελ. 43-45
Σύμφωνα με τις έρευνες του ΠΑΚΟΕ κάθε χρόνο δηλητηριάζονται 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι και περίπου 20.000 πεθαίνουν
από απρόσεκτη χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων. Παρουσιάζεται ο
μακρύς κατάλογος των στοιχείων που έχει συλλέξει το ΠΑΚΟΕ όλα
αυτά τα χρόνια και τα αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας
των λειτουργούντων καταστημάτων εμπορίας φυτοφαρμάκων.

Νοέμβριος 2003:

Καρκινογόνες ίνες αμίαντου στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών
σελ.16
2.500 ίνες αμίαντου ανά τετραγωνικό εκατοστό ανίχνευσε
στα εργαστήρια του το ΠΑΚΟΕ από δείγμα
οροφής του Ειρηνοδικείου, ποσότητα που θεωρείται πολύ
επικίνδυνη.
Το δίδυμο του θανάτου: νέφος και ζέστη
σελ.24, 26
Το ΠΑΚΟΕ, πρωτοπόρο από το 1979 για τον εφιάλτη του
φωτοχημικού νέφους της Αθήνας, αναλύει τις επιπτώσεις – ιδιαίτερα στην υγεία – του φαινομένου.
Σύμφωνα με έκθεσή του, το ΠΑΚΟΕ εκτιμά ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα έχει ήδη τόσα θύματα όσα τα τροχαία
ατυχήματα. Περισσότεροι από 1300 θάνατοι το 1999 οφείλονται
σε βραχυχρόνιες επιπτώσεις και 7.247 σε μακροχρόνιες, ενώ μόνο
στην Αθήνα το 6% των ετήσιων θανάτων μπορεί να οφείλεται
στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ιανουάριος 2004:

15 Μαρτίου: Ημέρα Καταναλωτή
σελ.3
Τι διαπίστωσε το ΠΑΚΟΕ από τις έρευνες του στη διετία 20022004 και τι προτρέπει τους καταναλωτές.
Δραστηριότητες του ΠΑΚΟΕ
σελ. 22, 23-24
Αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
- Συμμετοχή σε πολλά συνέδρια στο Τσαντ για τη διατροφή και
τα βιολογικά προϊόντα και συμμετοχή
σε προγράμματα για το περιβάλλον
- Έχει αναλάβει έργα δημιουργίας φραγμάτων για υδροδότηση
του υπογείου ορίζοντα
- Ίδρυση Ελληνο-ουζμπεκικού Επιμελητηρίου
- Πραγματοποίηση μελετών και συνεδρίων για τη βιολογική

καλλιέργεια και την προώθηση των
βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα
- Δημιουργία μονάδας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων στα
Βίλια Αττικής
- Πρόγραμμα δασοπροστασίας και οικολογικών μελετών και
μάλιστα με θετικά αποτελέσματα, αφού
μειώθηκαν οι πυρκαγιές κατά 75%.

Φεβρουάριος 2004:

Σημάνσεις στα μεταλλαγμένα
σελ. 2
Το ΠΑΚΟΕ ζητά να εφαρμοστούν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ώστε να δίνεται η ευχέρεια αξιόπιστης επιλογής στον
καταναλωτή και να προστατευθούν οι συμβατικές καλλιέργειες
από τις μεταλλάξεις.

Μάρτιος – Απρίλιος 2004:

15 Μαρτίου: Ημέρα Καταναλωτή σελ.3
Το ΠΑΚΟΕ στην τριετία 2000-2003 έχει πραγματοποιήσει
δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις και
έρευνες για ακατάλληλα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά,
ενώ έχει προβεί και στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την
προστασία της δημόσιας υγείας. Από τις έρευνες του βρέθηκαν:
12 απαγορευμένα βελτιωτικά στο 90% των δειγμάτων του ψωμιού
Νοθεία στο ελαιόλαδο σε ποσοστό 30% των δειγμάτων
Φυτοφάρμακα και νιτρικά στα λαχανικά
Παρατυπίες στους όρους διακίνησης, αποθήκευσης και διάθεσης
των εμφιαλωμένων νερών
42% των δειγμάτων γαλακτοκομικών προϊόντων με ληγμένες
ημερομηνίες και μολυσμένα με κολοβακτηρίδια
Επικίνδυνος και απαγορευτικός ο αμίαντος
σελ.18
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ για τον αμίαντο και αναφορά στις
αρρώστιες από την εισπνοή αμίαντου.

Μάιος 2004:

Ρύπανση από τα Βαλκάνια
σελ.13
Μόνιμο φαινόμενο η ρύπανση του Νέστου με πλαστικά,
σκουπίδια, λιπάσματα και άλλα απόβλητα με προέλευση τη Βουλγαρία. Το ΠΑΚΟΕ έχει επισημάνει επανειλημμένα το πρόβλημα,
ιδιαίτερα στον Αξιό ποταμό, στον οποίο πέφτουν λύματα από
εργοστάσια των Σκοπίων.
Πού να κολυμπήσετε άφοβα
σελ.28-29
Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 92 παραλίες για τη
ρύπανση – μόλυνση των θαλασσινών νερών και
παρουσιάζεται πίνακας με την κατανομή των παραλιών σε
κατάλληλες και ακατάλληλες για κολύμβηση. Οι ακατάλληλες
παραλίες αυξήθηκαν , καθώς 43 παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες,
ποσοστό δηλαδή κοντά στο 50%.
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ για τα εμφιαλωμένα νερά
σελ.32-33, 34-35
Πίνακας με τα αποτελέσματα μικροβιολογικών και χημικών
αναλύσεων αποδεικνύει ότι το νερό της ΕΥΔΑΠ είναι ασφαλέστερο.
Έρευνες στα παγωτά
σελ.37-39
Το ποσοστό νοθείας κατά τους θερινούς μήνες, κυρίως
στα τυποποιημένα παγωτά, κυμαίνεται από 15 ως 20%. Ύπαρξη
πρόσθετων, αρωματικών και χρωστικών υποκατάστατων στα
παγωτά με γεύσεις φρούτων.

Ιούνιος 2004:

1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ ΜΚΟ για την Ημέρα
Περιβάλλοντος σελ.8-10
Το 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ ΜΚΟ διοργανώθηκε στις 5 και
6 Ιουνίου από τον Δήμο Αγ. Παρασκευής.
Σε διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της
ανάληψης συγκεκριμένων σχετικών πρωτοβουλιών μέχρι και τη
διεκπεραίωση ανάλογων δράσεων, για τις πλέον φιλοπεριβαλλοντικέςδράσεις των ΜΚΟ διακρίθηκε και το ΠΑΚΟΕ.

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2004:

Οι έρευνες ποιότητας από το ΠΑΚΟΕ
σελ. 4
Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποιεί έρευνες για την ποιότητα των
τροφίμων από το 1981, αναλαμβάνοντας δειγματοληψίες,
χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις και τις νομικές ενέργειες
για όσα προϊόντα αποδεικνύονται ακατάλληλα. Παρουσιάζονται
αποτελέσματα ερευνών, συμβουλές και γίνεται αναγγελία του
προγράμματος ερευνών για τις χρονιές 2004-2007.

Ιανουάριος 2005:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Βουλγαρία για το περιβάλλον σε 5000 μαθητές
σελ. 2
Διοργανώθηκε από το ΠΑΚΟΕ και την Ένωση Βούλγαρων
Χημικών και περιλάμβανε επίδειξη και παρουσίαση των μεθόδων
μέτρησης της ραδιενέργειας στο νερό, καθώς και της σκληρότητας,
του pH, των νιτρικών και των φωσφορικών.

Φεβρουάριος 2005:

Επικίνδυνες πατάτες στη διατροφή μας
σελ.1, 24-25

Έπειτα από καταγγελία σε βάρος της εταιρείας ΜΕΤΑΠΛΑΣΤ
για τη ρύπανση που επικρατεί εσωτερικά και εξωτερικά του εργοστασίου, επιστημονικοί συνεργάτες του ΠΑΚΟΕ πραγματοποιούν
μετρήσεις στην ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα νερά και τη λάσπη στα
απόβλητα του εργοστασίου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων
έδειξαν τιμές μολύβδου και αιωρούμενων σωματιδίων πολύ πιο
πάνω από τα όρια της Ε.Ε., τον θόρυβο εκτός του εργοστασίου
στα 44-75dB (με όριο τα 35dB) και την ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία στα 325-460ms, πάνω δηλαδή από το επιτρεπτό
όριο. Επίσης, πήρε δείγμα από τα προϊόντα που καλλιεργούνται
έξω από το εργοστάσιο (πατάτες, καρότα, κρεμμύδια), στα οποία
και υπάρχουν επιπτώσεις από τα απόβλητα του εργοστασίου.

Μολυσμένη περιοχή δίπλα στο Ν. Φάληρο
σελ.32
Η ζώνη που εκβάλει ο Κηφισός στη θάλασσα και περιλαμβάνει τη μαρίνα του Φαλήρου είναι γεμάτη μπάζα και σκουπίδια,
μέσα κι έξω από τη θάλασσα. Το ΠΑΚΟΕ καλεί τους αρμόδιους
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αξιοποιηθεί ο χώρος.

Μάρτιος 2005:

Νοέμβριος 2005:

Αίτημα εγκατάστασης χαρτοκιβωτίων στους σταθμούς Μετρό και στον Διεθνή Αερολιμένα
«Ελευθέριο Βενιζέλο»
σελ.3-4
Με επιστολές στον πρόεδρο του Αττικού Μετρό και τον
Διευθυντή Υπηρ. Περιβάλλοντος του αεροδρομίου, το Δ.Σ. του
ΠΑΚΟΕ - στο πλαίσιο των προσπαθειών του για βελτίωση των
συνθηκών ποιότητας ζωής των Ελλήνων - ζητά να επιτραπεί η
τοποθέτηση χαρτοκιβωτίων για τη δωρεάν διανομή της εφημερίδας.

Απρίλιος 2005:

Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού
σελ.46-47
Έκθεση – γνωριμία με τους εθελοντικούς φορείς στα πλαίσια της 4ης συνάντησης εθελοντισμού, στις 21-23 Απριλίου στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, δίνοντας τη δυνατότητα
στο ΠΑΚΟΕ να προβάλει το έργο του.
Εγκλήματα στο Διεθνές Αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος»
σελ. 53
Στη δικαιοσύνη αποφασίζει να καταφύγει το ΠΑΚΟΕ για
παράνομες ρίψεις τοξικών αποβλήτων και τόνων σκουπιδιών
έξω από το χώρο του αεροδρομίου. Σύμφωνα με δείγματα που
πάρθηκαν από το ρέμα Ερασινού οι τιμές του οξυγόνου (BOD) είναι
700mg ανά λίτρο, δηλαδή 20πλάσιες του επιτρεπόμενου ορίου
και τα νιτρικά και φωσφορικά 3 με 4 φορές πάνω από το όριο.

Μάιος 2005:

Ποιες ακτές είναι κατάλληλες για κολύμβηση
σελ. 1, 28-29
Για άλλη μια χρονιά το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε εκτεταμένες δειγματοληψίες σε 92 παραλίες κ δημοσιεύει τον πίνακα
αποτελεσμάτων των αναλύσεων του.
Παρέμβαση ΠΑΚΟΕ για τον «Ελευθέριο Βενιζέλο»
σελ. 6
Ύστερα από επίσκεψη στο αεροδρόμιο διαπιστώθηκαν τα εξής:
Ο σταθμός της Παιανίας δεν πληροί βασικές μετρητικές
αρχές και δε μετρά βασικές μετρητικές παραμέτρους αποδεδειγμένα καρκινογόνες
Τα υγρά απόβλητα καταλήγουν στον αρχαιολογικό χώρο
της Βραυρώνας, ανεπεξέργαστα
Έχουν δημιουργηθεί δύο χωματερές με τοξικά απόβλητα
και σκουπίδια μέσα στον περιφραγμένο χώρο του αεροδρομίου
Ο θόρυβος, ιδιαίτερα στις νυχτερινές πτήσεις, πάνω από την
Αρτέμιδα είναι σε απαράδεκτα επίπεδα (100-120dB)
Παγωτό: κίνδυνοι και αλήθειες
σελ.20-22
Άλλη μια έρευνα του ΠΑΚΟΕ για τα παγωτά. Οι κίνδυνοι από
την κατανάλωση αλλοιωμένου παγωτού και σε πίνακα τα στοιχεία
της έρευνας για τα κολοβακτηρίδια που εκπέμπουν κίνδυνο.
Βλαβερά χημικά πίνει όλη η Ελλάδα – Μολυσμένα
τα πόσιμα ύδατα από Έβρο μέχρι Κρήτη
σελ. 34-37
Έρευνες του ΠΑΚΟΕ στο νερό δείχνουν χημικές ενώσεις
άγνωστες μέχρι σήμερα..

Ιούνιος 2005:

Πρόταση του ΠΑΚΟΕ για μετρήσεις στις ραγδαία
αναπτυσσόμενες πόλεις του Βόλου και της Λάρισας
σελ.48
Επιστολή απέστειλε το ΠΑΚΟΕ στις νομαρχίες Λάρισας και
Μαγνησίας και στους Δήμους Λάρισας και Βόλου για εφαρμογή
εξάμηνου προγράμματος μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
θορύβων, βιοαερίου χωματερών, αποβλήτων και ακτινοβολίας.
Υπάρχει λύση για τη λυματολάσπη της Ψυτάλλειας
σελ.2-5
Το ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία με τεχνική ρωσική εταιρεία προτείνει λύση στο θέμα της Ψυτάλλειας, σύμφωνα με το οποίο θα
πραγματοποιηθεί απολύμανση της λυματολάσπης, αφυδάτωση
χωρίς αντιδραστήρα των ιλυωδών ιζημάτων, εξαφάνιση των
δυσάρεστων οσμών και μετατροπή των αλάτων βαρέων μετάλλων
στην ακίνδυνη φυσική τους κατάσταση.

Σεπτέμβριος 2005:

Κολύμπι με κολοβακτηρίδια
σελ. 5
Το ΠΑΚΟΕ εξετάζει δείγματα από πλαζ κολύμβησης στο
Χαλκούτσι Αττικής και τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά. Ο
αριθμός των παθογόνων κολοβακτηριδίων είναι 2 με 4 φορές

πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Αποστέλλεται επιστολή προς τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, τον γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής,
το Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και τον Δήμαρχο Ωρωπίων
για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης της κολύμβησης.

Οκτώβριος 2005:

Ελέγξτε το θόρυβο
σελ.2
Σε εσπερίδα που οργάνωσε το Ινστιτούτο Διοίκησης Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών στις 22/11, ο πρόεδρος του
ΠΑΚΟΕ κ. Χριστοδουλάκης έδωσε στοιχεία και συμβουλές ώστε
να αντιμετωπιστεί ο τόσο ενοχλητικός παράγοντας του θορύβου.
Η Λάρισα σήμερα
σελ.4
Στα πλαίσια ευρωπαϊκής καμπάνιας για την ποιότητα ζωής
στις πόλεις των κρατών-μελών, το ΠΑΚΟΕ επέλεξε την πόλη της
Λάρισας για να εντοπίσει τα σημεία που εστιάζεται η υποβάθμιση
της ζωής των δημοτών.
Η ηχορύπανση βλάπτει σοβαρά την υγεία
σελ.27-29
Για τις επιπτώσεις του αστικού θορύβου στο ανθρωπογενές
περιβάλλον μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ σε ημερίδα της
Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Φεβρουάριος 2006:

Η Αθήνα της ντροπής – Ο ρατσισμός στο μεγαλείο του
σελ.3
Συνεργείο του ΠΑΚΟΕ προσεγγίζει τους Έλληνες αθίγγανους (σε
Μενίδι, Ασπρόπυργο και Ζεφύρι), οι οποίοι μένουν σε συναρμολογούμενες παράγκες, μεταφέρουν το πόσιμο νερό σε πλαστικά
δοχεία από αλλού και, όσοι έχουν αγοραστική δυνατότητα,
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα από γεννήτριες.

Απρίλιος 2006:

20 χρόνια Τσερνομπίλ
σελ. 3
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ σε δείγμα του πληθυσμού από όλη την ελληνική επικράτεια. Μέσα σε 4 μήνες έγιναν μετρήσεις σε 10.000
άτομα σε όλη την Ελλάδα, για να διαπιστωθεί το ποσοστό του
πληθυσμού που είχε υποστεί συνέπειες από το δυστύχημα και
ο βαθμός ραδιενέργειας που εκλύεται στα διάφορα όργανα
του οργανισμού.

Μάιος 2006:

Παγωτά: ο κίνδυνος παραμονεύει
σελ.5-7
Έρευνα σε χύμα και βιομηχανοποιημένα παγωτά παρουσιάζει τα
δείγματα από τη γραμμή παραγωγής απαλλαγμένα (τα περισσότερα) από κολοβακτηριδιόμορφα, ενώ τα δείγματα από τα
σημεία πώλησης να «βρίθουν» κολοβακτηριδιόμορφων. Επίσης,
εντοπίζεται έλλειψη καλής παστερίωσης και
ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης, που κάνουν τα παγωτά
ευαλλοίωτα και επικίνδυνα.
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ για τις παραλίες της Αττικής
σελ.1, 23-29
Δειγματοληψία σε 93 περιοχές για την ποιότητα των θαλασσινών
νερών βρίσκει το 50% των παραλιών
ακατάλληλες για κολύμβηση.

Ιούνιος 2006:

Κυκλοφορούν επικίνδυνοι χυμοί σελ.
1, 3-5
Όλοι οι φορείς επιβεβαιώνουν την υπέρβαση του ορίου σε
βενζόλιο από 800% ως 1200% σε χυμούς και αναψυκτικά.Από
τη Βρετανική Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων έχουν προσδιοριστεί
8 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, από το ΠΑΚΟΕ 9 μικρογραμμάρια
και από άλλα ελληνικά εργαστήρια 12
μικρογραμμάρια ανά λίτρο.

Ιούλιος – Αύγουστος 2006:

Μελέτη του ΠΑΚΟΕ για το οικοσύστημα της Λάρισας
σελ.9-10
Πραγματοποίηση ενός προγράμματος ερευνών διάρκειας ενός
χρόνου, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Λάρισας. Έγιναν μετρήσεις
θορύβου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έλεγχος με μετρήσεις σε
αποδέκτες αποβλήτων προερχόμενων από βιομηχανικές, αστικές
και γεωργικές πηγές, καταγραφή πηγών ρύπανσης – μόλυνσης,
έλεγχος του πόσιμου νερού και έλεγχος βιο-αερίου χωματερών. Τα
αποτελέσματα απεικονίζονται σε διαγράμματα.
Έρευνα ΠΑΚΟΕ στο Βόλο
σελ.11-14
Μετά από πρόσκληση της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας
Μαγνησίας πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και μετρήσεις
στο Βόλο για μία εβδομάδα. Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις
των δειγμάτων πόσιμου και θαλασσινού νερού και ατμοσφαιρικού
αέρα δίνονται σε πίνακες και
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Επίσκεψη στη Μεγαλόπολη μήνες
μετά την πυρκαγιά
σελ. 19-21
Επίσκεψη του ΠΑΚΟΕ στον τόπο της πυρκαγιάς και επίβλεψη
των κορμοφραγμάτων με τη συνοδεία δασολόγου.

διαγράμματα, ενώ παράλληλα εκφράζονται εκτιμήσεις και
συμπεράσματα.

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2006:

Τι τρώνε τα παιδιά μας;
σελ. 27-30
Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ σε δείγματα
τροφίμων από 40 κυλικεία σχολείων της Αθήνας. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα, το 70% των αρτοσκευασμάτων περιείχε
βελτιωτικά, αντιοξειδωτικά και βούτυρα κακής διατροφικής
ποιότητας. Επίσης, 38% των γαλακτοκομικών προϊόντων ήταν
αλλοιωμένα και σε ψυγεία με άσχετα προϊόντα, ενώ το 80% από
τα δείγματα σε τυρόπιτες, ζαμπονοτυρόπιτες και σπανακόπιτες
βρέθηκαν με αλλοιωμένο τυρί. Ποσοστό 25% από τις σοκολάτες
ή άλλα snacks ήταν ληγμένα ή εκτός ψυγείου και 96% των
κυλικείων λειτουργούν χωρίς κάποιο επίσημο έγγραφο ελέγχου.

Μάιος 2008:

Νοέμβριος 2006:

Λατομεία νεκροταφεία
σελ.1, 3, 27-34
Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης στα λατομεία των Σταύρου και Μαλέα στην περιοχή του Μαρκόπουλου
Αττικής αποκάλυψαν τιμές καρκινογόνων ρύπων σε πολλαπλάσια
επίπεδα των ανεκτών.
Εκπαιδευτικά σεμινάρια ΠΑΚΟΕ
σελ.54-55
Το ΠΑΚΟΕ διοργάνωσε σεμινάρια με θέματα – μεταξύ άλλων – τα
φυτοφάρμακα, τη δασοπροστασία, τη διαχείριση απορριμμάτων,
την τεχνολογία τροφίμων και την τεχνολογία περιβάλλοντος.
Παράλληλα, οργάνωσε πρόγραμμα εκπαιδευτικών οικολογικών
εκδρομών με θέματα τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, την
ανακύκλωση, τα σκουπίδια και το πόσιμο νερό.

Δεκέμβριος 2006:

Έρευνα του ΠΑΚΟΕ για το πόσιμο νερό σε σχολεία της
Ανατολικής Αττικής
σελ.3
Διεξήχθησαν δύο επαναληπτικές δειγματοληψίες σε 14 σχολεία,
στο 47% από τα οποία το νερό κρίθηκε επικίνδυνο. Ειδικότερα, στα
6 σχολεία βρέθηκαν υψηλές τιμές στα νιτρικά, στα φωσφορικά και
ιδιαίτερα στα παθογόνα κολοβακτηρίδια και κολοβακτηριοειδή.
Επίσης, ανιχνεύτηκε πρόβλημα στην επικοινωνία του υδρευτικού
συστήματος με το αποχετευτικό, γεγονός που εγκυμονεί τεράστιους
κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Ιανουάριος 2007:

Επικίνδυνο το πόσιμο νερό σε σχολεία της Αττικής
σελ.27-30
Έρευνες του ΠΑΚΟΕ έδειξαν υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων
χλωριούχων ενώσεων και παρουσία νιτρικών και φωσφορικών
αλάτων.

Φεβρουάριος 2007:

Ο Ασπρόπυργος νοσεί
σελ.4-5
Συμμετοχή του δήμου Ασπροπύργου σε πρόγραμμα μέτρησης
ατμοσφαιρικών ρύπων κ εντοπισμού πηγών ρύπων από το ΠΑΚΟΕ.

Μάρτιος 2007:

Έρευνα του ΠΑΚΟΕ για τα θαλασσινά
σελ.44
Στην προσπάθεια του ενημέρωσης των καταναλωτών σε θέματα
που έχουν σχέση με την κατανάλωση κρέατος και θαλασσινών,
το ΠΑΚΟΕ, αναφέρεται στις κατηγορίες των θαλασσινών, στη
συντήρηση τους και στους μήνες διατήρησης τους.

Απρίλιος 2007:

Το ΠΑΚΟΕ και το νερό
σελ.8-12
Αναφορά στις έρευνες και τις δράσεις του ΠΑΚΟΕ - τα τελευταία χρόνια - για την ποιότητα του νερού, τη ρύπανση του, την
ποιότητα του εμφιαλωμένου νερού, τα αποθέματα νερού και
τη διαχείριση του.
Μελέτη οικοσυστήματος Λάρισας
σελ.13-14
Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων αέριων ρυπαντών (βενζόλιο, υδρογονάνθρακες, Smoke, NOX) στη Λάρισα κ
μελέτη των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. Επίσης, έγιναν
16 δειγματοληψίες πόσιμου νερού και κρίθηκε κατάλληλο με
αυξημένες όμως τιμές παραμέτρων, πουπαραπέμπουν σε έλλειψη
συντήρησης του υδρευτικού δικτύου.

Ένθετο ΑΝΙΣ-ΩΡΩΠΙΕΣ

Ύδρευση – Αποχέτευση – Θάλασσα δήμου Ωρωπίων
σελ. 4-5
Δειγματοληψία θαλασσινού και αρδευτικού νερού από τον
Ασωπό και αποτελέσματα μετρήσεων.

Μάιος 2007:

Ηλιακή ακτινοβολία σελ.24, 25-26
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ σε 30 καταναλωτές και 5 ιδιοκτήτες καταστημάτων με αντικείμενο τα
αντηλιακά προϊόντα.

Ιούνιος 2007:

Έρευνα του ΠΑΚΟΕ στο δήμο Άγ. Αναργύρων: ατμοσφαιρική
ρύπανση, ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία ηχορύπανση και ρύπανση ποταμού Κηφισού
σελ.3, 5-6
Έρευνα με στόχο την ανάδειξη του μεγέθους της ρύπανσης στη
περιοχή. Παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα των μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι
τιμές της ηχορύπανσης, οι
εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων νερού του Κηφισού
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
και τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας.
Κατάλληλα και ακατάλληλα νερά κολύμβησης σελ.7-12
Δειγματοληψία σε 221 παραλίες της Αττικής και κατηγοριοποίηση
των ακτών σε κατάλληλες
και
ακατάλληλες για κολύμβηση.
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ στα εμφιαλωμένα νερά: ανύπαρκτοι
οι έλεγχοι σελ. 18-20
Έρευνα σε 22 εταιρείες εμφιαλωμένων νερών έδειξε παρουσία
μικροβίων - σε πολλά από αυτά –
επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία και ελλείψεις στις συσκευασίες τους.

Ιούλιος 2007:

Υγροβιότοπος στο Βουρκάρι, Αγ. Τριάδα Μεγάρων
σελ.5-7
Δειγματοληψία στην περιοχή του Βουρκαρίου και σε παραλίες
της Σαλαμίνας. 7 από τις 16 παραλίες της ευρύτερης περιοχής
των Μεγάρων κρίθηκαν ακατάλληλες.
Μηνυτήρια αναφορά
σελ.10
Μηνυτήρια αναφορά του ΠΑΚΟΕ κατά του ΑΓΕΤ και προτάσεις
για την αποφυγή περαιτέρω ρύπανσης κ την περιβαλλοντική
αποκατάσταση της περιοχής.
Εκδηλώσεις ΠΑΚΟΕ τους τελευταίους δύο μήνες
σελ. 17-22
26/4/07 ημερίδα στο 4ο γυμνάσιο Ν. Σμύρνης με θέμα την Αγωγή
Υγείας και την Περιβαλλοντική εκπαίδευση
29/4 δεντροφύτευση στο Πεδίο του Άρεως 5/5 ημερίδα δημόσιας
υγείας10/5 συμμετοχή σε συγκέντρωση και συναυλία διαμαρτυρίας στην Ελευσίνα4/6 ημερίδα στην Παλλήνη στα πλαίσια
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 12/6 ημερίδα για το
νερό στα Σπάτα 13/6 ημερίδα για τις ΜΚΟ

Αύγουστος 2007:

Προβληματικές οι παραλίες του Βόλου σελ. 3, 5
Δειγματοληψία και προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε 19
σημεία της παράκτιας ζώνης του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής
του Παγασητικού. Οι υψηλές τιμές των αποτελεσμάτων (αν και
είναι μέσα στα όρια) προδίδουν μόλυνση από χερσαίες πηγές.

Σεπτέμβριος 2007:

Νερό, αγαθό εν ανεπαρκεία: η ορθολογική χρήση του
σελ.34-35
Ομιλία μέλους του ΠΑΚΟΕ με θέμα τη διαχείριση των υδάτινων
πόρων στην Άρνισσα της Μακεδονίας, ύστερα από πρόσκληση
του τοπικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νέων.

Ένθετο ΕΥΒΟΪΚΟ ΚΥΜΑ

Τα προβλήματα της βιομηχανικής περιοχής της Εύβοιας
και του προαστιακού στο SPACETV
σελ.6-7
Παρουσία του κ. Χριστοδουλάκη σε τηλεοπτική εκπομπή με
κεντρικό θέμα τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Εύβοια και
την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλεί η βιομηχανική
περιοχή της Αυλίδας στην ευρύτερη περιοχή.
Αναλύσεις των νερών κολύμβησης της Χαλκίδας σελ.8
Έπειτα από δειγματοληψία σε 11 παραλίες της ευρύτερης παράκτιας
ζώνης της Χαλκίδας οι 4 κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση.

Οκτώβριος 2007:

Η Λάρυμνα δε θα γίνει υποδοχέας και άλλων ρυπογόνων εστιών. Η LARCO κράτος εν κράτει
σελ.6-8
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ σε συνάντηση του Συλλόγου Λάρυμνας
με θέμα την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής από το
εργοστάσιο της LARCO και ομιλία του κ. Χριστοδουλάκη.
Αποκαλυπτικά στοιχεία από περιβαλλοντικές
επιστημονικές οργανώσεις στο συνέδριο του
ΠΑΝΔΟΙΚΟ
σελ.9-16
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ στο 19ο συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ στην Κέρκυρα
(5-7/10). Δίνονται στοιχεία από την ομιλία του κ. Χριστοδουλάκη
και άλλων φορέων για τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών,

των καταστροφών του περιβάλλοντος από ανθρωπογενή αίτια
και την Παγκόσμια Ενεργειακή Πολιτική.

Νοέμβριος 2007:

Το όχι των Βοιωτών στο ανθρακικό εργοστάσιο
σελ. 6-8
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ σε σύσκεψη στη Νομαρχία Βοιωτίας,
με θέμα τη δημιουργία εργοστασίου λιθάνθρακα και ομιλία κ.
Χριστοδουλάκη για την επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής από
τα υποπροϊόντα της επεξεργασίας του αλουμινίου.
Ημερίδα με θέμα: κλιματικές αλλαγές και ενέργεια
σελ.18-20
Παρουσία του ΠΑΚΟΕ σε ημερίδα διοργανωμένη από το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στις 22/10.

Δεκέμβριος 2007:

Πρόβλημα στο βιολογικό καθαρισμό του Ρίο σελ.8
Δειγματοληψία νερού στην ευρύτερη περιοχή του Ρίο, με στόχο
την εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων και της αποτελεσματικότητας της μονάδας βιολογικού καθαρισμού.
Η Εύβοια θα πνιγεί στο κάρβουνο
σελ.24-27
Ομιλία του κ. Χριστοδουλάκη σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε
στο Μενίδι Ευβοίας με θέμα τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από λιθάνθρακα στην περιοχή.
Ανησυχία και καίριες ερωτήσεις στη νομαρχία για τη
ρύπανση
σελ.28-30
Παρουσία του ΠΑΚΟΕ στις 19/11 στο Νομαρχιακό Συμβούλιο στη
Λειβαδιά Βοιωτίας, με θέμα τα περιβαλλοντικά εγκλήματα του
Ασωπού και στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου
και στην ευρύτερη περιοχή της Αντίκυρας.

Ένθετο ΑΝΙΣ-ΩΡΩΠΙΕΣ

Εμφιαλώστε τη βρύση
σελ.1-3
Πρωτοβουλία ΠΑΚΟΕ για ενημερωτικό γκάλοπ των κατοίκων
της περιοχής του Ωρωπού για την ποιότητα του πόσιμου νερού
και κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά του Δημάρχου και
μελών του Δ.Σ. Ωρωπού, με αφορμή τον σοβαρότατο κίνδυνο
που διατρέχουν οι κάτοικοι από την
ακαταλληλότητα του νερού που καταναλώνουν.

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008:

Έκθεση αποτελεσμάτων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας στις πολυκατοικίες της
Αγίας Παρασκευής
σελ.5
Δημοσιοποίηση των μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προέρχεται από καμουφλαρισμένη κεραία κινητής
τηλεφωνίας, σε συνδυασμό με υπερκείμενα καλώδια της ΔΕΗ.
Forum: 3 μέρες για μια ζωή. Συζήτηση για την αξιοποίηση του χώρου του παλιού αεροδρομίου
του Ελληνικού
σελ.32-36
Παρουσία του ΠΑΚΟΕ σε διημερίδα με θέμα την αξιοποίηση του
Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού.

Μάρτιος 2008:

Ημερίδα για την εξόρυξη του λιγνίτη
στην περιοχή Τυρνάβου
σελ.14-18
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ και ομιλία του κ. Χριστοδουλάκη σε
ημερίδα στις 24/2 ενόψει των προθέσεων της πολιτείας και
της ΔΕΗ να προχωρήσει στην εξόρυξη λιγνίτη στην περιοχή.

Απρίλιος 2008:

Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον
Ασπρόπυργο και τη Ν. Μάκρη
σελ.3, 5-6
Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας πραγματοποίησε το
ΠΑΚΟΕ στην περιοχή του Ασπρόπυργου και της Νέας Μάκρης.
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, τα οποία συγκρίνονται με τις
επιτρεπτές μέγιστες στάθμες για συνεχή έκθεση σε ιονίζουσες
ακτινοβολίες.

Ουτοπία και περιβάλλον, ATHENSSUMMIT 2008
σελ. 5-11
Παρουσία του ΠΑΚΟΕ στο διεθνές συνέδριο ATHENSSUMMIT
2008, με θέμα την ενεργειακή ασφάλεια και τις κλιματικές αλλαγές.
2η διεθνής έκθεση ENERGYRES 2008
σελ.12-17
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ στη Διεθνή Έκθεση, με κεντρικό θέμα την
εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα και τις μεταφορές,
τη διείσδυση των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο και την
προώθηση εναλλακτικών μορφών παραγωγής και διαχείρισης
ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον.
Η Εύβοια αργοπεθαίνει
σελ.20-23
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από
το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Χαλκίδας, με θέμα την
ανακύκλωση και την ποιότητα ζωής στην Εύβοια.
Κινητή τηλεφωνία – Κίνδυνος θάνατος
σελ.24-26
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση
Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Μεταμόρφωσης και ομιλία του κ.
Χριστοδουλάκη με θέμα «καρκινογενέσεις και υψίσυχνα ρεύματα».

Ιούνιος 2008:

Δελτίο Τύπου 436
σελ.1
Μικροβιολογική και χημική ανάλυση σε δείγματα θαλάσσιων
υδάτων στην παραλία Βαρνάβα και
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αναλύσεων πόσιμου νερού
στην περιοχή.
Καταστρέφουμε ασυλλόγιστα
το θαλάσσιο περιβάλλον
σελ.6-15
Δειγματοληψία ΠΑΚΟΕ σε 231 παραλίες. Η 1 στις 4 κρίθηκε
ακατάλληλη ως προς την ποιότητα των υδάτων. Αναλυτική
παράθεση των αποτελεσμάτων από την ανάλυση των θαλάσσιων
υδάτων, με στόχο τον εντοπισμό και καθορισμό του μικροβιολογικού φορτίου και της ρύπανσης.
Συναγερμός για τη θάλασσα του Πόρου
σελ.16
Δειγματοληψίες στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου σε σημεία
κοντά σε ιχθυοκαλλιέργειες και στην
εκβολή του βιολογικού καθαρισμού, οι οποίες έδειξαν υψηλό
μικροβιακό φορτίο.

Ένθετο: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Παρατηρητήριο για πράσινες πόλεις –
πράσινες στέγες
σελ.6
Πρωτοβουλία του ΠΑΚΟΕ για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
με τον παραπάνω τίτλο μεταξύ 7 μεγάλων δήμων της Αττικής.

Ιούλιος 2008:

Έρευνα για την ποιότητα θαλασσινών και πόσιμων
νερών στις περιοχές Πέραμα, Μέγαρα,
Αλεποχώρι, Ψάθα, Πόρτο Γερμενό
σελ. 6
Ανάλυση των δειγμάτων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων,
με βάση το μικροβιολογικό τους φορτίο.
Έρευνα για την ποιότητα θαλασσινών και πόσιμων
νερών στα Μέθανα
σελ.10
Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε 29 δειγματοληψίες, 24 από τις
οποίες έγιναν σε παραλίες. Το πόσιμο νερό κρίθηκε κατάλληλο, σε αντίθεση με τις παραλίες, που παρουσίασαν υψηλό
ποσοστό ακαταλληλότητας προς κολύμβηση λόγω παρουσίας
μικροβιακού φορτίου.
Ομιλία στην κοινότητα Βαρνάβα για τον αγωγό φυσικού αερίου
σελ. 14-15
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ σε συνέλευση της κοινότητας Βαρνάβα Αττικής και ομιλία του κ. Χριστοδουλάκη, με διεξοδική
αναφορά στο ζήτημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
προβλεπόμενου έργου.

Αύγουστος 2008:

Αφανίζουν την κοίτη του ποταμού
των Αγιασμάτων στη Χίο
σελ. 20
Κοινοποίηση και καταγγελία από το ΠΑΚΟΕ της καταστροφής του
υδάτινου οικοσυστήματος στη Χίο από αυθαίρετη και παράνομη
λειτουργία σπαστήρα κροκάλων.
Φτιάχνουν βιομηχανία τσιμέντου
στην καρδιά του Μαινάλου
σελ. 22
Το ΠΑΚΟΕ προειδοποιεί για την περιβαλλοντική υποβάθμιση της
περιοχής μετά από άδεια για εγκατάσταση τσιμεντοβιομηχανίας.

Σεπτέμβριος 2008:

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι επιβεβλημένη σελ.
3
Διοργάνωση νέων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
σε σχολεία ως μέσο ενημέρωσης και οικολογικής ευαισθητοποίησης των μαθητών από το ΠΑΚΟΕ.
Ας σταματήσει επιτέλους η καταστροφή
του Σαρωνικού
σελ. 11

32 XΡΟΝΙΑ
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Προσπάθεια του ΠΑΚΟΕ για καταγραφή των πηγών ρύπανσης
του Σαρωνικού με 26 επιτόπιες δειγματοληψίες στις περιοχές
του Ιλισού, του Κηφισού, στο Φαληρικό Δέλτα, στην Ψυτάλλεια,
σε παραλίες του Πειραιά και στη Σαλαμίνα.

Ένθετο: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αλεξανδρούπολη – δειγματοληψία
σελ. 6-9
Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε δειγματοληψίες σε υδάτινα οικοσυστήματα της περιοχής, υπό την εποπτεία και συνοδεία φορέων
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Οκτώβριος 2008:

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα μαστίζουν στην Αργολίδα
σελ. 25-32
Περιοδεία του προέδρου του ΠΑΚΟΕ, κ. Χριστοδουλάκη,
στην Αργολίδα και συνάντηση με εκπροσώπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης.

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2008:

Αρτέμιδα – Συνεχείς παραπληροφόρηση
σελ. 6
Αναλύσεις δειγματοληψιών από το δίκτυο ύδρευσης 3 δημοτικών
σχολείων, 1 γυμνασίου, 1 λυκείου και 2 κατοικιών της περιοχής.
Παρουσιάζονται υψηλές τιμές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου.
Ωρώπια Πάθη
σελ. 7-8
Αναλύσεις 14 δειγματοληψιών από το δίκτυο ύδρευσης Ωρωπού έδειξαν υψηλές τιμές Cr(IV) σε νερό που προορίζεται για
κατανάλωση.
Οικο-Πελοπόννησος 2008. Δράσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος και την πράσινη
ανάπτυξη σελ. 20-23
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ και ομιλία του κ. Χριστοδουλάκη στη
Γιορτή Περιβάλλοντος που διοργανώθηκε στο Ναύπλιο στις
8 και 9 Νοεμβρίου από οικολογικές οργανώσεις των νομών
Κορινθίας και Αργολίδας.
ENERTECH 2008
σελ.33-35
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ στην 3η Διεθνή Έκθεση για τις ΑΠΕ και
τη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ένθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ S.O.S.

GREENOIL: Το έγκλημα συνεχίζεται
σελ. 1-4
Επιτόπια επίσκεψη και αυτοψία από επιστημονική ομάδα του
ΠΑΚΟΕ στη ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης και στις εγκαταστάσεις
της GreenOilAEBE, στην οποία λειτουργεί μονάδα ανάκτησης
ορυκτέλαιων. Το ΠΑΚΟΕ προτείνει την επαναλειτουργία του
εργοστασίου μόνο μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων που το
ίδιο το ΠΑΚΟΕ θα διεξάγει και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βλάβης, που
προέκυψε από τις παραβάσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

Ένθετο: ΚΑΛΑΜΑΤΑ S.O.S.

Κόντρα για τα σκουπίδια στον Ταΰγετο
σελ. 1-8
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα με πρωτοβουλία των Συνδέσμων
αντιπροσώπων δημοτικών διαμερισμάτων Αλαγονίας. Ομιλία
του κ. Χριστοδουλάκη με κεντρικό θέμα: «Ταΰγετος και Σκουπίδι

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΓΗ 14 Ιανουαρίου 1980
2-11 Φεβρουαρίου διοργάνωση σεμιναρίου από το ΠΑΚΟΕ για
το περιβάλλον και την προστασία του, με θέματα: τη βιομηχανική
ρύπανση και την αντιμετώπισή της, τη ρύπανση και την υγεία, τα
δάση της Αττικής και την προστασία τους, τα φυτοφάρμακα στα
φυσικά τρόφιμα και την τροφική αλυσίδα στον καταναλωτή, την
ατμοσφαιρική ρύπανση και την απειλή για την ισορροπία των
ανθρωπογενών οικοσυστημάτων.
ΑΥΓΗ 23 Ιανουαρίου
Εκδήλωση ΠΑΚΟΕ για το μεγάλο πρόβλημα της ρύπανσης του
περιβάλλοντος. Επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι μιας ολικής καταστροφής:
α) αλόγιστη έκλυση ανυπολόγιστων ποσών ενέργειας
β) βαρύτατη ρύπανση φυσικού περιβάλλοντος, διακινδύνευση των
οικοσυστημάτων, εξαφάνιση ειδών φυσικού και ζωικού βασιλείου,
καταστροφή του πλαγητού των θαλασσών
γ) γιγάντωση πόλεων, καταστροφή δασών, ρύπανση θαλασσών
από απόβλητα
δ) μαζική κατασκευή ατομικών αντιδραστήρων, με αποτέλεσμα
την έντονη έκλυση ραδιενέργειας.

18 Ιουλίου 80
«ΣΕ 6 ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΠΙΝΟΥΝ ΝΕΡΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ…ΚΟΛΥΜΠΙ!»
Έρευνες του ΠΑΚΟΕ στο πόσιμο νερό της Φιλοθέης, της Αναβύσσου,
της Σαρωνίδας, του Ψυχικού, του Λαγονησίου και των Γλυκών
Νερών, έδειξαν ότι τα κολοβακτηρίδια ξεπερνούν κατά πολύ τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια, γεγονός που καθιστά το νερό ακατάλληλο
για πόση (και όχι μόνο!).
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 1 Αυγούστου 80
Ύστερα από δειγματοληψίες του ΠΑΚΟΕ, επικίνδυνες για καρκίνο
του δέρματος κρίθηκαν παραλίες δυτικά του Πειραιά (Πέραμα, Μεγ.
Πεύκος, Ελευσίνα, Σκαραμαγκάς, Ακροκέραμο, Λουτρόπυργος),
καθώς εντοπίστηκαν κολοβακτηρίδια, μόλυνση από λάδια και
γράσο σε ποσοστό 20-30ml / λίτρο (με ανώτατο όριο το 1ml) και
ρύπανση από ψευδάργυρο, υδράργυρο και μόλυβδο σε ποσοστό
2-4ml / λίτρο (με ανώτατο επιτρεπτό όριο το 0,1).
Λιγότερο μολυσμένες, αλλά επικίνδυνες βρέθηκαν οι παραλίες σε:
Ίσθμια, Κινέτα, Αγ. Θεοδώρους, Φρεάττυδα, Ζέα, Τουρκολίμανο,
Ν. Φάληρο, Καλαμάκι, Τζιτζιφιές, Πάχη Μεγάρων, με αναλογία
κολοβακτηριδίων 500-2500 / 100ml και οι παραλίες Βάρκιζας,
Βούλας, Αγ. Μαρίνας, Λαγονησίου, με αναλογία 150-280 κολοβακτηρίδια / 100ml.
ΝΕΑ 6 Αυγούστου 80
Έρευνα ΠΑΚΟΕ στα νερά της Σαλαμίνας. Βρέθηκαν κολοβακτηρίδια,
χημικώς αναλισκόμενο
οξυγόνο (C.O.D.) και μέταλλα σε ανεπίτρεπτη πυκνότητα.
ΝΕΑ 20 Αυγούστου
«ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΛΑΝΑ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΑΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ»
12.225 κολοβακτηρίδια ανά 100 ml νερού έδειξαν οι δειγματοληπτικές έρευνες του ΠΑΚΟΕ, με ανώτατο επιτρεπτό όριο τα 50.
Επίσης, 75 mG/H λίπη και έλαια, με επιτρεπτό ανώτατο όριο το 1
mG/H, ενώ στα λύματα του ποταμού και του χοιροστασίου της
περιοχής βρέθηκαν 34.200 κολοβακτηριοειδή ανά 100 ml νερού
(με ανώτατο επιτρεπτό όριο τα 400 / 100ml).
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 4 Σεπτεμβρίου 80
Έρευνες του ΠΑΚΟΕ στο νερό διάφορων περιοχών της Ελλάδας.
Βρέθηκαν: Πύλος 134 κολοβακτηρίδια / 100ml (σημειώνεται ότι
κανονικά πρέπει να είναι 0) Αιτωλικός 187 / 100ml Βρύσες Χανίων
74 / 100 ml Λάρισα 37 / 100ml Πύργος 28 / 100ml
Σητεία 24 / 100ml Ηράκλειο 18 / 100ml Αμαλιάδα 14 / 100ml
18 Σεπτεμβρίου ’80
Έπειτα από δειγματοληψίες του ΠΑΚΟΕ στον κόλπο της Γέρας
διαπιστώθηκε ότι οι τιμές στα χρωστικά, στα λίπη και στα γράσα
είναι πολύ μεγαλύτερες από τα επιτρεπτά όρια και θεωρούνται
καρκινογόνες. Αναφέρεται ότι προκαλούν δερματίτιδες, ρινίτιδες,
καρκινογενέσεις και αναπνευστικές επιπλοκές.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Οκτώβριος 80
Στο άρθρο γίνεται αναφορά στο έργο του ΠΑΚΟΕ και συγκεκριμένα
ότι: ιδρύεται τον Ιούνιο του ’79 και παρουσιάζει δραστηριότητα
όσον αφορά την έρευνα γύρω από τη ρύπανση του περιβάλλοντος
και τη διαφώτιση του κοινού για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις
της χωρίς έλεγχο βιομηχανικής ανάπτυξης.
ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ 8 Νοεμβρίου 80
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ στον πόρο δείχνει μόλυνση του λιμανιού, κύρια
λόγω της ανυπαρξίας αποχετευτικού συστήματος. Υπογραμμίζεται
ο κίνδυνος να μολυνθούν και οι πλαζ, με σοβαρές
συνέπειες (και) για το μέλλον του τουρισμού.
Ιανουάριος 81
Μετρήσεις και αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ για τα κοινωνικά προβλήματα
του Περάματος. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής έχει
υποβαθμιστεί από τη μόλυνση της θάλασσας, τις ανεξέλεγκτες
δραστηριότητες του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και τον ασφυκτικό κλοιό των βιομηχανιών και ναυπηγείων. Τα αναγκαία έργα
υποδομής είναι ανύπαρκτα, ενώ 2000 περίπου οικογένειες ζουν σε
αυθαίρετα κτίσματα χωρίς νερό, φως και αποχέτευση.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 18 Φεβρουαρίου 1981
«ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: ΤΟ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
Ή ΠΩΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΚΟΛΠΟΣ»
Από δειγματοληψία του ΠΑΚΟΕ βρέθηκαν στον κόλπο 35 χημικές
ουσίες, από τις οποίες οι 14 περιλαμβάνονται στη λίστα των καρκινογόνων χημικών ουσιών που έχει συνταχθεί από οργανώσεις
στις Η.Π.Α. και τις ανατολικές χώρες. Από το φόρτο των χημικών
αποβλήτων παρουσιάζονται:
α) αλλοιώσεις των ζωικών και φυτικών οικοσυστημάτων του
κόλπου της Πλαταριάς
β) αχρήστευση των νερών του ποταμού από το σημείο του
εργοστασίου μέχρι τον κόλπο, αφού τα απόβλητα χύνονται
πρώτα στο ποτάμι αυτό
γ) αυξημένος αριθμός κολοβακτηριδίωνΟ άνθρωπος δεν πρέπει
να έρθει σε επαφή με τα μολυσμένα νερά, καθώς μπορεί να
προκληθούν στομαχικές διαταραχές ή και ηπατίτιδες.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 28 Φεβρουαρίου
«Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ»
Δειγματοληψίες του ΠΑΚΟΕ δείχνουν θολερότητα σε τιμές
πενταπλάσιες από τις επιτρεπόμενες και μεγάλες ποσότητες
κολοβακτηριδίων, που δηλώνουν όχι απλή ρύπανση, αλλά και
μόλυνση των υδάτων.
Φεβρουάριος 81
Εκτενής μελέτη του ΠΑΚΟΕ για το νέφος, το οποίο πρώτο εντόπισε
τον Σεπτέμβρη του 1979, και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Σημειώνεται ότι από τις χιλιάδες βιομηχανίες στο λεκανοπέδιο
Αττικής μόνο οι 45 έχουν φίλτρα κατακρήμνισης κι από αυτά
λειτουργούν μόνο τα 12. Έρευνα και στη βιομηχανική περιοχή του
Πειραιά. Παρατηρήθηκε αύξηση της θνησιμότητας από
καρκίνο των πνευμόνων και του στομάχου και κάθετη πτώση
του δείκτη νοημοσύνης σε παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 3 Μαρτίου
Δειγματοληψία του ΠΑΚΟΕ νερού, ψόφιων ψαριών, άμμου και
φυκιών στην παραλία του Άγ. Κοσμά. Διαπιστώνεται ότι από το
θαλάσσιο οικοσύστημα έχουν εξαφανιστεί όλες οι μορφές ζωής
και κανένα είδος ψαριού, μαλακίου ή οστράκου δεν μπορεί να
ζήσει εκεί. Πηγή του προβλήματος είναι ο αγωγός που ξεκινά από
τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου του Ελληνικού και χύνεται
στην περιοχή, καθώς τα απόβλητα περιέχουν τοξικές ουσίες που
εξοντώνουν τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 11 Μαρτίου
Το ΠΑΚΟΕ εντοπίζει τη βασική αιτία των καταστροφών από τους
σεισμούς στο πολεοδομικό χάος, και ειδικότερα, στην απουσία
χωροταξικού προγραμματισμού στις ανεγειρόμενες οικοδομές
και στη μη εφαρμογή του αντισεισμικού κανονισμού του 1965.
προτείνεται:
α) η κατασκευή κτιρίων με λίγους ορόφους σε περιοχές βεβαρημένες από τα φορτία της πυκνής και πολυώροφης δόμησης
β) ο άμεσος έλεγχος των κατασκευών για τις επισκευές
γ) η κατασκευή ισόπεδων ελεύθερων χώρων και δαχτυλίων
αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας
δ) η απαλλαγή πολεοδομικών τετραγώνων από μονόπλευρα
φορτία με προγραμματισμένη δόμηση
ε)οι άμεσες γεωλογικές χαρτογραφήσεις και κατανομές σεισμικών
μικροζωνών στην Αττική.
ΕΞΠΡΕΣ 12 Μαρτίου
Επισημαίνεται ο διετής αγώνας του ΠΑΚΟΕ για το νέφος, τα αίτια
της εμφάνισης του, οι συνέπειες του και οι μετρήσεις που έγιναν
για την περιεκτικότητα του.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 31 Μαρτίου
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ σε συγκέντρωση για να κλείσει το πυρηνελαιουργείοΚαραμάνη στην Ελευσίνα και να παρθούν δραστικά
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Απρίλιος 1981
«ΝΕΚΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ»
Ύστερα από τις απαραίτητες έρευνες του ΠΑΚΟΕ διαπιστώθηκε
πως δεν υπάρχει καμία μορφή ζωής στη γύρω περιοχή.
ΑΥΓΗ 11 Απριλίου
«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΚΟΕ: ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ – ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ»
Προβολή διαφανειών με θέμα τα ατυχήματα στα πυρηνικά κέντρα
ενέργειας, τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον και τις συνέπειες του ατομικού βομβαρδισμού Χιροσίμα –
Ναγκασάκι. Επίσης τονίστηκε ότι οι ξένες στρατιωτικές βάσεις
στην Ελλάδα είναι αποθήκες πυρηνικών όπλων, ενώ η παρουσία
τους αποτελεί όχι μόνο κίνδυνο, αλλά και ωμή επέμβαση και
μείωση εθνικής ανεξαρτησίας.
ΑΥΡΙΑΝΗ 14 Απριλίου
«Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ… «ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ!..»
Ύστερα από δειγματοληψίες του ΠΑΚΟΕ στη Δημοτική Πλαζ Περάματος, στην Πλαζ Βουλιαγμένης - Βάρκιζας, στην Ελευσίνα, σε ακτές
του Πόρου, στον Άλιμο - Φρεαττύδα, στους Αγ. Θεοδώρους, στην
Ψιλή Άμμο Σαλαμίνας, στον Σαρωνικό και τον Κορινθιακό, πολλές
παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση και ψάρεμα. Το
θαλάσσιο οικοσύστημα βρέθηκε νεκρό από κολοβακτηρίδια αλλά
και άλλες ουσίες, τοξικές και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 17 Απριλίου
«ΔΟΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ»
Μέτρηση του μολύβδου στην ατμόσφαιρα των σχολείων 17ο
Αμπελοκήπων και 35οΚωλέττη καταδεικνύει ανθυγιεινή και
επικίνδυνη ατμόσφαιρα.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 19 Απριλίου
«Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΦΟΥΣ»
Αναφορά στην έκδοση του ΠΑΚΟΕ «Αυτό είναι το νέφος», όπου
αναλύονται τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο αέρας. Γίνεται
φανερό ότι οι ρυπαντές ανατρέπουν τη φυσική ισορροπία και
συμβάλλουν στη δημιουργία του φωτοχημικού νέφους σε βιομηχανικές περιοχές και στις μεγαλουπόλεις.
ΑΥΡΙΑΝΗ 21 Απριλίου
«ΡΥΠΑΝΣΗ»
Μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ στην περιοχή της Καλλιθέας καταδεικνύουν βεβαρυμμένη ατμόσφαιρα και από τους τρεις βασικούς
παράγοντες ρύπανσης: το διοξείδιο του θείου, τον καπνό και το
μόλυβδο. Στο νερό συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου είναι
σε πολύ χαμηλότερες τιμές απ’ ότι στα διεθνή επιτρεπτά όρια, η
θολερότητα πολύ αυξημένη και ο αριθμός των κολοβακτηριδίων
πολύ υψηλότερος από το κανονικό (400 στα 100 κυβικά νερού).
Σημειώνεται ότι οι μετρήσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση
γίνανε από τον χώρο του Δημαρχείου και για τα υγρά απόβλητα
στη γέφυρα Σιβιτανιδίου στο ποτάμι.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 22 Απριλίου
«ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΄΄ΦΥΣΗΞΑΝ΄΄»
Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ σε μεγάλη αγωνιστική πορεία εναντίον
του φωτοχημικού νέφους.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 23 Απριλίου 1981
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΦΟΥΣ»
Οργάνωση σύσκεψης από το ΠΑΚΟΕ στο ξενοδοχείο «Τιτάνια»
με στόχο την εξεύρεση και μεθόδευση τρόπων αντιμετώπισης
του νέφους.
ΑΥΓΗ
«ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ»
Μελέτες πραγματοποιεί το ΠΑΚΟΕ για να βρεθούν τα πρότυπα
ποιότητας της ατμόσφαιρας και επιδημιολογική έρευνα για τη
σχέση θνησιμότητας και νέφους στην Αττική.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
«ΑΔΕΙΕΣ ΣΕ 1320 ΝΕΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ»
Το ΠΑΚΟΕ από τη μεριά του προτείνει:
α) δημιουργία ενιαίου φορέα αντιμετώπισης της ρύπανσης με
τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συνεργασία
επιστημονικών συλλόγων
β) προγραμματισμό για τη μεταφορά όλων των βαριών βιομηχανιών
έξω από την πρωτεύουσα
γ) αυστηρό έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων
δ) δημιουργία οργάνου ελέγχου των βιομηχανιών με δικαιοδοσία
επιβολής προστίμων κ άμεσων μέτρων, που να μην υπάγεται στα
υπουργεία Βιομηχανίας και Δημόσιας Τάξης.
ΑΥΡΙΑΝΗ
«ΜΑΥΡΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ
ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΝΑ…ΣΥΧΝΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»
Το ΠΑΚΟΕ παρουσίασε τα αποτελέσματα των μετρήσεων του
πρώτου τριμήνου του 1981, όπου παρατηρείται κατακόρυφη
άνοδος της αύξησης των ρυπαντών που φτάνει το ποσοστό του
20% από τον περασμένο χρόνο.
ΒΗΜΑ
«ΜΕ ΝΕΦΟΣ ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ!...»
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΠΑΚΟΕ το νέφος έχει μπει για
τα καλά στη ζωή μας, αφού είναι πάνω από την Αθήνα τις μισές
μέρες του μήνα. Το περιεχόμενο του κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο
για την υγεία, κυρίως δε για το αναπνευστικό και κυκλοφοριακό
μας σύστημα, ενώ μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικά επεισόδια,
ισχαιμική καρδιοπάθεια κ εξάρσεις χρόνιας βρογχίτιδας.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
«ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΝΕΦΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ»
Αρκετά υψηλή είναι η συχνότητα εμφάνισης του φωτοχημικού
νέφους τους καλοκαιρινούς μήνες σύμφωνα με τις μετρήσεις
του ΠΑΚΟΕ. Ενώ οι βασικές πηγές της ρύπανσης εκπέμπουν τις
σταθερές ποσότητες ρύπων, οι μετεωρολογικές συνθήκες τους
μήνες αυτούς - δηλαδή η ηλιοφάνεια και η ένταση του ανέμου είναι ιδανικές για τη δημιουργία αναστροφών της θερμοκρασίας.
Το ΠΑΚΟΕ επεκτείνει τον αγώνα του εκτός Ελλάδας, συγκεντρώνοντας 112.000 υπογραφές σε ψήφισμα που θα σταλεί στον
Ο.Η.Ε., στην επιτροπή της ΕΟΚ και στις κυβερνήσεις των κρατώνμελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων διαστάσεων που παίρνει για την Αθήνα το νέφος.
ΑΥΡΙΑΝΗ 26 Απριλίου 1981
«ΚΑΙ Η ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΝΑΥΣΟΤΗΤΑ»
Σύμφωνα με έκδοση του ΠΑΚΟΕ και μετά από μετρήσεις που
πραγματοποίησε, η Ελλάδα έχει ξεπεράσει το ανεκτό όριο των
ντεσιμπέλ. Ειδικότερα, ο θόρυβος στο κέντρο της πρωτεύουσας
κυμαινόταν από 61 ως 77 ντεσιμπέλ, στις συνοικιακές περιοχές
από 53 ως 77, γύρω από το αεροδρόμιο από 60 ως 92 ντεσιμπέλ, ενώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 65 ως 85. Αν και η
επίδραση του θορύβου εξαρτάται από το περιβάλλον, τη χρονική
στιγμή (το βράδυ το αυτί του ανθρώπου είναι πιο ευαίσθητο),
την ηλικία των ατόμων και την υγεία τους (καθώς άρρωστοι και
άτομα με άσχημη διάθεση υποφέρουν περισσότερο), οι επιπτώσεις
του μπορεί να είναι τόσο ψυχολογικές, όσο και φυσιολογικές.
(δυσκολίες στην πέψη, αύξηση της πίεσης του αίματος, μείωση
του βαθμού συγκέντρωσης και μάθησης). Η ηχορύπανση, όμως,
προσβάλει και τα μνημεία, τα οποία απειλούνται με καταστροφή
λόγω των κραδασμών που αυτή προκαλεί.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 16 Μαΐου 1981
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ Ν’ ΑΝΑΠΝΕΥΣΟΥΜΕ!»
Αρχίζουν οι παμπειραϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στη ρύπανση.
Προβλήθηκαν αποκαλυπτικά σλάιτς του ΠΑΚΟΕ από την «ειδυλλιακή» πειραϊκή ατμόσφαιρα.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ ΜΑΣ…»
Ο κ. Χριστοδουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, μίλησε για την
αθροιστική επενέργεια της ρύπανσης.
Για τη σταδιακή, δηλαδή, διείσδυση της στον οργανισμό, με
αποτέλεσμα την πρόκληση ασθενειών, αλλά και την αλλοίωση
του γενετικού κώδικα (τερατογενέσεις, μεταλλαξαγενέσεις,
παλίνδρομες κυήσεις).
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 15 Μαΐου 1981
«ΠΑΜΠΕΡΑΪΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ»
Παρών ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, κ. Χριστοδουλάκης.
«ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ: ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ 28 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ»
Το ΠΑΚΟΕ διενήργησε εικοσαήμερες οχτάωρες μετρήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: α)οι τιμές συγκέντρωσης των
διάφορων ρυπαντών ξεπερνούν 3 με 4 φορές τα ανώτατα όρια.
β)οι τιμές διοξειδίου του αζώτου έχουν φτάσει σε επικίνδυνα για
την περιοχή επίπεδα.
γ)οι τιμές συγκέντρωσης μολύβδου στην ατμόσφαιρα είναι τέτοιες
ώστε ο Ταύρος να θεωρείται η πρώτη - στο λεκανοπέδιο Αττικής
- περιοχή σε συγκεντρώσεις μολύβδου.
ΒΗΜΑ
«Ο ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΄΄ΣΚΟΤΩΝΕΙ΄΄ ΤΟΝ ΤΑΥΡΟ
Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε μετρήσεις στην περιοχή, σύμφωνα
με τις οποίες οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου κ μολύβδου
προέρχονται σε ποσοστό 65-75% από τις 530 βιομηχανίες και
βιοτεχνίες κ τα 12 χυτήρια μολύβδου της περιοχής.
ΑΥΡΙΑΝΗ 13 Μαΐου 1981
«ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ, ΝΕΦΟΣ ΙΣΟΝ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΚΟΕ»
1-20 Απρίλη οι τιμές των ρυπαντικών στοιχείων ήταν οι υψηλότερες
του τελευταίου 16μήνου. Εμφανείς οι επιπτώσεις στον άνθρωπο,
καθώς δυσκολεύουν την αναπνοή, προκαλούν δύσπνοια, κόπωση,
ιλίγγους, κεφαλαλγίες, διαλείποντες σπασμούς κ διαταράσσουν την
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όραση. Ειδικότερα ο μόλυβδος προκαλεί αναιμία, εγκεφαλίτιδα
και διανοητικές διαταραχές.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 10 Μαΐου 1981
«ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΑ… ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ!
ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΕΗ ΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»
Καταθέσεις των κ. Βλασσόπουλου και Χριστοδουλάκη ύστερα
από μετρήσεις στην περιοχή.
ΝΕΑ 9 Μαΐου 1981
«ΘΑ ’ΧΟΥΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ,
ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΠ ΣΤΗ ΔΙΚΗ»
Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε την πρώτη επιδημιολογική έρευνα στον
Πειραιά με τη συμμετοχή γιατρών, η οποία αφορούσε 100.000
θανάτους σε διάστημα 450 ημερών. Αναμφίβολα η ρύπανση
είναι υπεύθυνη για πολλά αναπνευστικά και καρδιοαγγειακά
προβλήματα υγείας.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 9 Μαΐου 1981
«ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΔΙΑ ΡΥΠΑΝΣΙΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
Καταδίκη κ. Βέρμη, ιδιοκτήτη χοιροστασίου στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, σε 8 μήνες φυλάκιση για ρύπανση της περιοχής.
Σύμφωνα με έγγραφο του ΠΑΚΟΕ τα παθογόνα βακτηρίδια γύρω
από το χοιροστάσιο και σε ακτίνα 500 μέτρων έχουν αυξηθεί
τόσο, ώστε να φτάσουν τα 4.000 ανά 100 μιλιγκράμ και να
μολυνθεί το πόσιμο νερό των κοινοτήτων Μύτικα, Κανδήλας
και Γεωργαλέϊκων.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 7 Μαΐου 1981
«ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΗ, ΄΄ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ΄΄, ΄΄ΗΡΑΚΛΗΣ΄΄
ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ»
Η δίκη ήταν αποτέλεσμα αυτεπάγγελτης εισαγγελικής δίωξης μετά
από δημοσίευση στον αθηναϊκό τύπο των αποτελεσμάτων της
έρευνας που είχε διεξάγει το ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία με τον Ιατρικό
Σύλλογο Πειραιά, τον Ιανουάριο του 1980.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 8 Μαΐου 1981
«Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΦΟΣ»
Το ΠΑΚΟΕ επισημαίνει ότι οι περιπτώσεις καρκίνων και αναπνευστικών παθήσεων παρουσιάζει σημαντική αύξηση, εξαιτίας του
φωτοχημικού νέφους που πνίγει την Αττική.
ΑΥΓΗ 5 Μαΐου 1981
«ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΡΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΦΥΤΕΨΟΥΝ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ
(ΚΑΡΥΣΤΟΣ)»
Σε ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ κ. Χριστοδουλάκης
ανέφερε τους κινδύνους που ενέχει η εγκατάσταση πυρηνικής
μονάδας στην περιοχή.
ΝΕΑ 5 Μαΐου 1981
«ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ;»
Στο άρθρο που δημοσιεύεται δύο βιολόγοι του ΠΑΚΟΕ, οι κυρίες
Σμ. Αδαμαντιάδου και Μ. Γεωργάτου, αναλύουν το φαινόμενο
της όξινης βροχής και τις επιπτώσεις του.
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ Μάιος 1981
Το ΠΑΚΟΕ φιλοξένησε τον Αμερικανό επιστήμονα Δρ. Φούλερ,
ανώτατο στέλεχος της Κρατικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος των
Ηνωμένων Πολιτειών. Παρουσιάζεται συνέντευξη του προέδρου
του ΠΑΚΟΕ κ. Χριστοδουλάκη, ενώ στο άρθρο σημειώνεται ότι: με
γενικό στόχο τη «βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Ελλήνων»
τον Ιούνιο του 1979, με πρωτοβουλία μιας ομάδας ερευνητών,
ιδρύθηκε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Από τότε
το ΠΑΚΟΕ έχει γράψει μια αξιόλογη ερευνητική πορεία με πολλές
παρεμβάσεις και αποτελεί τον μοναδικό φορέα που, εκτός του
υπουργείου, κάνει μετρήσεις ρύπανσης, επιδημιολογικές έρευνες,
κτλ. Η μεγαλύτερη μάχη που κέρδισε ήταν αυτή για την ύπαρξη
ή όχι φωτοχημικού νέφους.
ΑΥΡΙΑΝΗ 28 Μαΐου
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ στο πόσιμο και θαλασσινό νερό της Ν.
Μάκρης. Στη θάλασσα το Ph, η θολερότητα, η αγωγιμότητα, το
διαλυμένο οξυγόνο και η θερμοκρασία είχαν τιμές υψηλότερες
από το ανώτατο επιτρεπτό όριο και οι συγκεντρώσεις στα νιτρώδη
ήταν 100%-400% πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
Μάιος 81
Συμφωνία του ΠΑΚΟΕ με την αυτοκινητοβιομηχανία FIAT για
έλεγχο των αυτοκινήτων της ως προς το ποσοστό καυσαερίων
που εκπέμπουν. Οι πρώτες αιματολογικές εξετάσεις του ΠΑΚΟΕ
για μόλυβδο σε συνεργασία με τους δήμους Ελευσίνας, Ρέντη,
Κερατσινίου και Ταύρου. Ο παιδικός πληθυσμός παρουσίασε το
μεγαλύτερο πρόβλημα.
ΓΙΩΤΙΓΚ Ιούνιος
Μελέτη του ΠΑΚΟΕ για τη Μεσόγειο, η οποία απειλείται με βιολογική καταστροφή. Στη ρύπανση συντελούν τα πετρελαιοφόρα που
μεταφέρουν 1 δις. τόνους πετρέλαιο το χρόνο και τα αστικά και
βιομηχανικά απόβλητα που συμμετέχουν στη ρύπανση κατά 85%.
ΝΕΑ 16 Ιουνίου 81
Το ΠΑΚΟΕ διεξάγει έρευνα για το πόσιμο νερό της Ν. Ιωνίας. Τα
κολοβακτηρίδια που εντοπίζονται είναι πάνω από 50.000 ανά 100
ml νερού, η θολερότητα και η αγωγιμότητα είναι σε πολύ υψηλά
επίπεδα και οι συγκεντρώσεις στα μέταλλα (σίδηρος, χαλκός,
μόλυβδος) είναι 10 φορές υψηλότερες από το επιτρεπτό όριο,
στοιχεία που φανερώνουν βλάβες διαρροών στο δίκτυο του Δήμου.
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ στο πόσιμο νερό Χαϊδαρίου. Τα κολοβακτηρίδια
που εντοπίζονται είναι 12-110 ανά 100 τ.μ. νερού, γεγονός που
το καθιστά ακατάλληλο ακόμα και για κολύμβηση.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 17 Ιουνίου
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ στα νεκροταφεία Π. Φαλήρου, Ν. Σμύρνης,
Καλλιθέας και Αγ. Δημητρίου.
Θεωρούνται κίνδυνος για την υγεία των περιοίκων, κυρίως γιατί
δεν τηρούνται κανόνες υγιεινής στο πλύσιμο των οστών, ενώ
λόγω κορεσμού του οστεοφυλακίου τα οστά τοποθετούνται
στην ταράτσα του.
Το ΠΑΚΟΕ λαμβάνει μέρος στις εκδηλώσεις «Τέχνη και Πολιτισμός» με έκθεση ντοκουμέντων και φωτογραφικό υλικό για τη
μόλυνση του περιβάλλοντος.
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ 23 Ιουνίου
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ για την εκπομπή καυσαεριών από τα αυτοκίνητα. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα δύο τρίτα (2/3) των
αυτοκινήτων εκπέμπουν μονοξείδιο του άνθρακα σε ποσοστό συχνά
διπλάσιο του επιτρεπτού, λόγω της μηχανής τους και της βενζίνης.

ΑΥΡΙΑΝΗ 15 Ιουλίου 81
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ σε 6 περιοχές της Σαλαμίνας (Ψιλή Άμμος,
Ακτή Κούτρα, Κεχαγιά, Τσεκούρα, Γρυπάρη και Σπυρίδου).
Χαρακτηρίστηκαν προβληματικές λόγω των πετρελαιοειδών
και της χημικής ρύπανσης που έχει προκληθεί και κρίθηκαν
ακατάλληλες για κολύμπι.
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ στο Αλιβέρι αποκαλύπτει υποβάθμιση και
αλλοίωση του περιβάλλοντος από το εργοστάσιο της ΔΕΗ και
την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής. Τα αποτελέσματα των
μετρήσεων δείχνουν τον καπνό 4 φορές πάνω από τις κανονικές τιμές και στη θάλασσα μεγάλο αριθμό κολοβακτηριδίων,
θολερότητα 3-4 φορές πάνω από το κανονικό και το διαλυμένο
οξυγόνο 3 φορές πάνω από το κανονικό.
ΝΕΑ 21 Ιουλίου
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ στον Κηφισό. Η κατάσταση κρίνεται επικίνδυνη
από τα λύματα 200 βιομηχανιών, ενώ το βιοχημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο έχει ξεπεράσει το ανώτατο επιτρεπτό όριο.
ΑΥΓΗ 22 Ιουλίου
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη ρύπανση
των βιομηχανικών αποβλήτων και του πόσιμου νερού στο Μενίδι.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν υψηλά επίπεδα καπνού και
αιωρούμενων σωματιδίων και πολλές ουσίες που είναι καρκινογόνες.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 30 Ιουλίου
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ σε ακτές του Αργοσαρωνικού και του
Κορινθιακού. Πιο μολυσμένες και με μεγάλο αριθμό παθογόνων
κολοβακτηριδίων βρίσκονται οι ακτές από τον Ακροκέραμο ως τον
Πειραιά, καθώς καθημερινά καταλήγουν στη θάλασσα 720.000
τόνοι απόβλητα και 200 κιλά μολύβδου ανά ώρα.
ΒΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ 7 Αυγούστου
Το ΠΑΚΟΕ εντοπίζει χημική μόλυνση στην παραλία της Τέμενης.
Ειδικότερα, η θολερότητα στα δείγματα των αποβλήτων είναι
αυξημένη, σε σύγκριση με το διεθνώς καθορισμένο ανώτατο
επιτρεπόμενο όριο, και οι τιμές του χημικά καταναλισκόμενου
οξυγόνου (C.O.Ρ.) είναι 10 με 15 φορές πιο πάνω από το ανώτατο
επιτρεπόμενο όριο. Αυξημένες είναι, επίσης, οι συγκεντρώσεις των
φωσφορικών και των νιτρωδών, του σιδήρου και του χαλκού.
ΑΥΓΗ 17 Σεπτεμβρίου
Οξύ πρόβλημα ρύπανσης αποκαλύπτει το ΠΑΚΟΕ στην περιοχή που
βρίσκεται η βιομηχανία της Softex. Η μέση τιμή του καπνού είναι
3,5 φορές απάνω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο, ενώ στα υγρά
απόβλητα τα κολοβακτηρίδια είναι 10-15 φορές πάνω από τα
ανώτατα όρια και οι συγκεντρώσεις νιτρωδών, κυανιούχων και
ιόντων αμμωνίας πολύ μεγάλες.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 3 Δεκεμβρίου 81
Τον Οκτώβριο το ΠΑΚΟΕ διεξήγαγε έρευνα σε 800 βιομηχανίες.
Καταγγέλλεται ότι λειτουργούν χωρίς προδιαγραφές για τα
στερεά, υγρά και αέρια λύματά τους.
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ 23 Δεκεμβρίου
Μηνύσεις ΠΑΚΟΕ σε 4 βιομηχανίες της Ελευσίνας με σκοπό να
συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει ανενόχλητοι
να υποβαθμίζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των
ανθρώπων που κατοικούν γύρω από αυτές.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 6 Φεβρουαρίου 1982
Δειγματοληψίες και αναλύσεις από το ΠΑΚΟΕ στο πόσιμο νερό
στον Ασπρόπυργο, το Μεγ. Πεύκο, το Κορωπί και την Αγ. Μαρίνα.
Το νερό κρίθηκε μολυσμένο, καθώς το ποσοστό των μικροβίων
ήταν από 5πλάσιο ως 20πλάσιο του ανώτατου επιτρεπόμενου
ορίου.Έρευνα του ΠΑΚΟΕ σε καντίνα σχολικού συγκροτήματος
στην Αθήνα αποκάλυψε σάπια αλλαντικά και τυριά σε σάντουιτς.
ATHENSNEWS Μάιος 82
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ σε γιαούρτια και παγωτά ελληνικών, κυρίως,
βιομηχανιών. Το 50% των δειγμάτων παγωτών βρέθηκε με
μεγάλες ποσότητες σταφυλόκοκκου, που μπορούν να επιφέρουν
στομαχικές και εντερικές διαταραχές, ενώ μακροπρόθεσμα μειώνουν την αντίσταση του οργανισμού και μπορεί να προκαλέσει
έλκος ή μηνιγγίτιδα.
Οκτώβριος 83
Έρευνα για το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Κερατσίνι. Κρίθηκε
επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, με σημαντική συμβολή στην
ατμοσφαιρική ρύπανση του λεκανοπεδίου Αττικής. Η τσιμινιέρα
της ΔΕΗ θεωρείται υπεύθυνη για τη ρύπανση και επιβάρυνση
της Αττικής με 71% διοξείδιο του θείου, 42% αιωρούμενων
σωματιδίων, 12% οξειδίων του αζώτου και 3% αιθάλης.
30 Οκτωβρίου 83
Αναφέρεται ότι τη διετία 1981-1982 το ΠΑΚΟΕ προέβη σε 30
δημόσιες συζητήσεις, 230 έρευνες, 5.800 δειγματοληψίες, 12.000
αναλύσεις ποιότητας διατροφής και υπέβαλε 178 μηνύσεις πάνω
σε θέματα διατροφής και ποιότητας τροφίμων. Από τις αναλύσεις
στα διάφορα προϊόντα διατροφής διαπιστώθηκε ότι:
α) το 53% των εξετασθέντων προϊόντων ήταν νοθευμένα ή
ακατάλληλα
β) το 70% των γαλακτοκομικών προϊόντων ήταν μολυσμένα με
κολοβακτηρίδια κ σαλμονέλα, ενώ το
17% μολυσμένα με αντιβιοτικά
γ) τα γιαούρτια και τα παγωτά είχαν μεγάλη ποσότητα συντηρητικών, ενώ αντίθετα το γάλα ήταν ανύπαρκτο
δ) το 85% των αλλαντικών ήταν μολυσμένα με σαλμονέλα,
κολοβακτηρίδια και διάφορα άλλα μικρόβια
ε) το ψωμί περιείχε 12 απαγορευμένα προσθετικά βελτιωτικά
στ) στο 25% των δειγμάτων ελαιόλαδου ανιχνεύτηκαν καρκινογόνα χρωστικά
Επίσης από έρευνα σε παιδικές τροφές το 34% των δειγμάτων
βρέθηκαν αλλοιωμένα και ακατάλληλα, ενώ σε έρευνα στα λαχανικά
της Κεντρικής Λαχαναγοράς το 85% βρέθηκαν μολυσμένα από
διάφορα παράσιτα, επικίνδυνα για τον άνθρωπο.
Δεκέμβριος 83
Τριήμερο σεμινάριο του ΠΑΚΟΕ σωστής διατροφής, με αναφορά
σε τρόπους με τους οποίους ο καταναλωτής μπορεί να διακρίνει
τα καλά από τα κακά τρόφιμα. Ακόμα παρουσίαση των συμπερασμάτων από τις τελευταίες του έρευνες στα νοσοκομεία και
σε ζαχαροπλαστεία – fastfood. Ειδικότερα, στα 15 από τα 24
νοσοκομεία, δηλαδή σε ποσοστό 60%, προσφέρουν στους ασθενείς
γάλα, γιαούρτια, κρέμες και τυρί μολυσμένα από κολοβακτηρίδια,
σαλμονελοειδή και άλλα επικίνδυνα μικρόβια. Στα ζαχαροπλαστεία – fastfood τα 83 από τα 85 καταστήματα δεν πληρούν ους

όρους καθαριότητας και δεν τηρούν τις αγορανομικές διατάξεις.
Απρίλιος 1984
Το ΠΑΚΟΕ εκδίδει δίφυλλη εφημερίδα με πρακτικές συμβουλές για
το κόψιμο του καπνίσματος, αποδεικνύοντας ότι δείχνει ιδιαίτερο
ζήλο για θέματα που αφορούν γενικότερα και ειδικότερα την
υγεία.
Μάιος 84
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ στο νερό της Πάτρας. Στα 6 από τα 8 δείγματα
νερού βρέθηκαν αριθμοί κολοβακτηριδίων απαγορευτικοί για πόσιμο
νερό και αυξημένη σκληρότητα, επικίνδυνη για ρευματοπαθείς και
νεφροπαθείς. Στα θαλασσινά νερά έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ
τα επιτρεπτά όρια για τους βασικούς ρυπαντές και το θαλάσσιο
οικοσύστημα έχει νεκρωθεί.
Ιούλιος 84
Έρευνα στη μαρίνα Φλοίσβου, όπου πέφτουν 14 υπόνομοι όμβριων
προσθέτοντας στα ήδη βρώμικα από τα λύματα των σκαφών
νερά ό,τι έχουν παρασύρει στο πέρασμά τους. Τα κολοβακτηρίδια
στην περιοχή φτάνουν τα 2.320 ανά 100 κυβικά εκατοστά νερού,
κατατάσσοντας την στην πέμπτη κατά
σειρά μολυσμένη περιοχή, μετά το Κερατσίνι, την Ελευσίνα, τον
Ασπρόπυργο και τον Σκαραμαγκά.
Οκτώβριος 84
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ σε 17.000 σχολικά κυλικεία της Αθήνας.
Εντοπίστηκαν σοβαρότατες παραβάσεις σε ό,τι αφορά τη δεοντολογία της λειτουργίας τους τόσο αγορανομικά, όσο και διαιτητικά.
Ειδικότερα, νεκρές τροφές χωρίς διατροφική αξία, με υψηλή
περιεκτικότητα λίπους, αλατιού, ζάχαρης και χρωστικών ουσιών.
Επίσης, από τον έλεγχο 175 δειγμάτων το 71,5% βρέθηκε με
αλλοιωμένο λάδι, το 95% από τις τυρόπιτες με τυρί γεμάτο
κολοβακτηρίδια, το 68% των σάντουιτς με σαλάμι χειρίστης
ποιότητας και το 15% των αναψυκτικών περιείχαν ξένα σώματα.
ΒΡΑΔΥΝΗ 25 Σεπτεμβρίου 1985
Τα ΚΨΜ βάζουν καπέλο στους στρατιώτες. Ύστερα από έρευνα
του ΠΑΚΟΕ στην ΑΒΥΠ στο 25ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας βρέθηκαν
ξινισμένα και μουχλιασμένα τρόφιμα, τα προϊόντα πουλιούνταν 3040% πιο ακριβά, ενώ σε κανένα προϊόν δε βρέθηκαν οι απαιτούμενες προδιαγραφές.
ΒΡΑΔΥΝΗ 7 Ιουνίου 1986
Μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ για ραδιενέργεια σε 1840 δείγματα
θαλασσινού νερού από 75 παραλίες της περιοχής από τον Ωρωπό
μέχρι το Σούνιο και από το Σούνιο μέχρι το Λουτράκι. Ακατάλληλα
κρίθηκαν τα 22 δείγματα που έδειξαν 6-9 μπεκερέλ ανά λίτρο,
όταν το φυσιολογικό όριο είναι 1,1. τα υψηλότερα ποσοστά
εντοπίστηκαν στους Αγ. Θεοδώρους, την Ανάβυσσο, την πλαζ
Περάματος και Αλίμου.
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ Ιούλιος 86
Μετρήσεις ραδιενέργειας σε 17.800 άτομα. Στο 20% οι τιμές
ξεπερνούσαν τα φυσιολογικά όρια. Επίσης μετρήσεις έγιναν σε
1.740 δείγματα τροφίμων, τα περισσότερα από τα οποία βρέθηκαν
να έχουν κέσιο και στρόντιο.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 26 Ιουλίου 86
Καταγγελία ΠΑΚΟΕ για μεγάλα ξενοδοχεία στο 47οχλμ. Της
παραλιακής λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου ότι μολύνουν τη
θάλασσα με σκουπίδια και λύματα.
Νοέμβριος 86
Μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ σε 113.000 άτομα για ραδιενέργεια μετά
το ατύχημα στο Τσερνομπίλ. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι
τα παιδιά δεχτεί 432 μιλιρέμ, οι ενήλικες 320 και οι ενήλικες άνω
των 50 χρόνων 2.350 μιλιρέμ, με ετήσιο όριο τα 500 μιλιρέμ.
ΕΘΝΟΣ 10 Δεκεμβρίου 86
Καταγγελία του ΠΑΚΟΕ για το φυτοφάρμακο Τέμικ, καθώς η
υψηλή τοξικότητα που παρουσιάζει καταστρέφει το ανοσοποιητικό
σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού και μπορεί να προκαλέσει
μέχρι και θάνατο.
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 6 Ιανουαρίου 1987
Καταγγελία του ΠΑΚΟΕ ότι χωρίς μελέτη των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων κόβονται δέντρα στην παραλίμνια περιοχή των Πρεσπών, απογυμνώνονται οι κοίτες των ποταμών και χειμάρρων και
κατασκευάζονται δρόμοι.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 25 Φεβρουαρίου 87
Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει οικολογική, αλλά και αρχαιολογική
καταστροφή από το διαλυτήριο πλοίων στον Αστακό.
Ιούλιος 87
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ σε γάλατα της εταιρείας ΑΓΝΟ. Εντοπίστηκε
σκόνη γάλακτος της εποχής του Τσερνομπίλ που περιείχε κέσιο σε
ποσοστό μεγαλύτερο από τις κανονικές τιμές. Επίσης, βρέθηκαν
παγωτά μολυσμένα από ραδιενέργεια. Ύστερα από δειγματοληπτικές
έρευνες του ΠΑΚΟΕ κατάλληλες για κολύμβηση χαρακτηρίστηκαν
οι παραλίες σε: Μαραθώνα, Ραφήνα, Λούτσα, Αγ. Ανδρέα, Ωρωπό,
Σούνιο, Πόρτο Ράφτη, Κακιά θάλασσα, Δασκάλιο, Λεγραινά,
Ανάβυσσο, Λαγονήσι, Κυανή Ακτή, Λουτρά Ωραίας, Ελένης,
Επίδαυρο, Κόρφο, Καλλονή και Κανάκια Σαλαμίνας.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 5 Ιουλίου
Το ΠΑΚΟΕ εντοπίζει αλλοίωση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων του
Αργοσαρωνικού από πετρελαιοειδή, λιπάσματα – φυτοφάρμακα,
πλαστικά, αστικά απόβλητα και χημικές ουσίες, όπως
υδράργυρο και μόλυβδο.
ΠΡΩΤΗ 15 Ιουλίου 87
Καταγγελία ΠΑΚΟΕ για εγκληματική αδιαφορία των υπευθύνων
της γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ.
Κατασχέθηκαν 250.000 κουτιά γάλα εβαπορέ και 2.900 κουτιά
παγωτό (8,5 τόνοι) που κρίθηκαν ακατάλληλα και επικίνδυνα.
Οκτώβριος 87
Έρευνες του ΠΑΚΟΕ στο πόσιμο νερό της Άρτας και της Λευκάδας, όπου υπήρχαν κολοβακτηρίδια, μύκητες, σαπρόφυτα και
καρκινογόνες χημικές ουσίες.
ΒΡΑΔΥΝΗ 31 Ιανουαρίου 1988
Στη Θεσσαλονίκη το χωμάτινο στρώμα του υπεδάφους και τα
νερά που ρέουν κάτω από αυτό έχουν μολυνθεί επικίνδυνα στον
δυτικό τομέα της πόλης από τους 700 τόνους στερεά απόβλητα
των βιομηχανιών που θάβονται στη γη.
Επίσης, επικίνδυνα μολυσμένο το νερό στις περιοχές της Αττικής:
Πευκάκια, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Γέρακας και Γαργυτός.
Στην περιοχή Άργους – Ναυπλίου, οι τρεις πηγές που την υδροδοτούν (Κεφαλαρίου, Ελληνικού και Αμμυμώνης) εμφανίζουν
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πετρελαιοκηλίδες.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 14 Οκτωβρίου 88
Το ΠΑΚΟΕ διεξάγει δειγματοληπτική έρευνα στον ποταμό Καλαμά.
Εντοπίζεται πρόβλημα στην ποιότητα των νερών, λόγω της ρίψης
διυλισμένων λυμάτων από τη λίμνη Ιωαννίνων, αύξηση των
φωσφορικών αλάτων, ύπαρξη θειικών αλάτων, θολερότητα και
κολοβακτηρίδια 10 με 20 φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
Οκτώβριος 88
Μολυσμένο βρέθηκε το νερό της Υλίκης και της Παραλίμνης στις
έρευνες του ΠΑΚΟΕ. Εντοπίστηκαν συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων,
νιτρωδών αλάτων και θειικών (γαλαζόπετρα) σε πολύ
υψηλά επίπεδα (3 με 4 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο) και
άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 5 Νοεμβρίου 88
Μετρήσεις για το θόρυβο, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη
ρύπανση του ρέματος που δέχεται τα τοξικά απόβλητα της
Ολυμπιακής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την έκθεση του ΠΑΚΟΕ
τα απόβλητα έχουν ξεπεράσει από 300% ως 500% τα ανώτατα
επιτρεπόμενα όρια.
Δεκέμβριος 88
Εκδήλωση του ΠΑΚΟΕ στα Μάλλια για τη ρύπανση με προβολή
διαφανειών και ταινίας, σχετικά με την ατμοσφαιρική, θαλάσσια
και βιομηχανική ρύπανση.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 3 Ιανουαρίου 1989
Έκδοση ημερολογίου από το ΠΑΚΟΕ με σύνθημα για καλύτερη
ποιότητα ζωής. Περιλαμβάνει φωτογραφίες και στοιχεία σχετικά
με το νέφος, τη ρύπανση των ποταμών και της θάλασσας, την
καταστροφή των δασών, την πυρηνική ενέργεια και τους υγροβιότοπους.
ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29 Ιανουαρίου 89
Ύστερα από δειγματοληπτικές έρευνες, το ΠΑΚΟΕ υποστηρίζει ότι
το πόσιμο νερό των Χανίων είναι μολυσμένο με κολοβακτηρίδια
και του Ρεθύμνου περιέχει πλήθος μικροοργανισμών. Το νερό της
Ζακύνθου παρουσιάζει αυξημένη σκληρότητα, ανεξέλεγκτη
χλωρίωση και ύπαρξη παθογόνων βακτηριδίων, που αποδεικνύει
τη διαρροή βόθρων και την παροχέτευση λυμάτων μέσα στο
υδρευτικό σύστημα της περιοχής.
Ιανουάριος 89
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ στη Μήλο, με αφορμή τις πειραματικές
μονάδες γεωθερμίας της ΔΕΗ.
Εντοπίστηκε μόλυνση στο πόσιμο και στα επιφανειακά νερά
(βρόχινο και υδατοδεξαμενών) και ποσοστό αρσενικού και
υδρόθειου στην ατμόσφαιρα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 23 Φεβρουαρίου 89
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ για τη ρίψη τοξικών υγρών στο Διόνυσο.
Από τα 6 δείγματα χώματος σε ακτίνα 2 μέτρων, στα 5 από αυτά
βρέθηκαν: 7 μιλιγκράμ υγρό σε 1 κιλό χώμα, 6,6 μιλιγκράμ, 2
μιλιγκράμ, 6 μιλιγκράμ και 5,2 μιλιγκράμ κλοφέν, με όριο κινδύνου
για την υγεία μόλις το 1 μιλιγκράμ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 25 Απριλίου 89
Απαίτηση του ΠΑΚΟΕ για ματαίωση της απόφασης για εγκατάσταση
εργοστασίου χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, ύστερα από
μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 17 Οκτωβρίου 89
Το ΠΑΚΟΕ ιδρύει τον δικό του ραδιοφωνικό σταθμό, που αποτελεί
όχημα για την προέκταση και επέκταση των στόχων του, οι οποίοι
συνοψίζονται στην επιδίωξη για καλύτερη και πιο ουσιαστική
ποιότητα ζωής.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 6 Ιουνίου 89
Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του ΠΑΚΟΕ,
αναφέρονται οι κυριότερες ερευνητικές του δραστηριότητες:
Θαλάσσια ρύπανση σε ολόκληρο τον Σαρωνικό και Κορινθιακό
Επιδημιολογικές έρευνες σε Πειραιά, Νίκαια, Κερατσίνι, Μύτικα
Αιτωλοακαρνανίας και Ταύρο Βιομηχανική ρύπανση σε διάφορες
περιοχές Έλεγχος του πόσιμου νερού σε πολλές περιοχές της
Ελλάδας Ατμοσφαιρική ρύπανση σε πολλές περιοχές της Ελλάδας
(Πειραιά, Δραπετσώνα, Μεγαλούπολη, Πτολεμαΐδα, Χαλκιδική, κ.α.)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιούλιος 89
Για 11η χρονιά το ΠΑΚΟΕ πραγματοποιεί έρευνες στις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής, συμπεριλαμβανομένων της Αίγινας
και της Σαλαμίνας. Διαπιστώνεται ότι οι περιοχές με επικίνδυνα
νερά κάθε χρόνο αυξάνονται, ενώ κατάλληλες θεωρούνται οι
ακτές σε: Ωρωπό, Πόρτο Ράφτη, Αυλάκι, Κακιά θάλασσα, Σούνιο,
Φωκαία, Δασκαλιό, Ανάβυσσο, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Ωραία Ελένη,
Καλλονή, Κόρφο, Επίδαυρο και Αρσίδα.
Αύγουστος 89
Ο αριθμός των επικίνδυνων περιοχών για κολύμβηση αυξήθηκε
από το ’79, σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, κατά 73,9%. Διαπιστώνεται
ότι ο Σαρωνικός αποτελεί τον τελικό αποδέκτη 350.000 κυβικών μέτρων ανά ημέρα βιομηχανικών αποβλήτων και 680.000
αντίστοιχα αστικών λυμάτων.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 16 Φεβρουάριου 1990
Αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ σε δείγματα του γαλλικού μεταλλικού
νερού Perrier. Τα αποτελέσματα σε συγκεντρώσεις βενζολίου
είναι πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 0,2 μικρογραμμαρίων ανά λίτρο.
ΕΞΟΡΜΗΣΗ 22 Φεβρουαρίου 90
Έρευνα του ΠΑΚΟΕ αποκαλύπτει 17 τόνους κλοφέν, αποθηκευμένο
στον πετρελαϊκό υποσταθμό της ΔΕΗ στο Αλιβέρι, που απειλούν
τους υδροφόρους ορίζοντες ολόκληρης της Ελλάδας.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 31 Αυγούστου 1990
Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποιεί ποιοτικούς ελέγχους σε 25 δείγματα
εμφιαλωμένων νερών από διάφορες εταιρείες, τα οποία εξετάζονται για όλες τις χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους
(χλωριόντα, pH, νιτρικά, φωσφορικά, θειικά, ολική σκληρότητα,
κολοβακτηριοειδή, μικροοργανισμούς). Τα 7 στα 25 δείγματα
κρίθηκαν ακατάλληλα για πόση, με απροσδιόριστο αριθμό
μικροοργανισμών και τα 3 αμφίβολης ποιότητας, με ορισμένο
αριθμό μικροοργανισμών.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 27 Φεβρουαρίου 1993
Δεντροφύτευση του ΠΑΚΟΕ στον Άγ. Στέφανο, με το σύνθημα:
όχι στην οικοπεδοποίηση, ναι στην αναδάσωση.

32 XΡΟΝΙΑ
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WHAT IS P.C.E.R (PΑ.Κ.O.E)
7 June 1979: A group of scientists was worried about the problems that have been caused by the rapid and
unsystematic development of the country. So this team decided to establish the first uncommitted, dynamic social
organization, under the name P.C.E.R. (PA.K.Ο.Ε - PANHELLENIC CENTER OF ENVIRONMENTAL RESEARCHES).
After 32 years this organization deemed worthy from its efforts for a better quality of life, has created the
prerequisites for the political leaders to change their way of thinking and the way they handle the ecological problems.
P.C.E.R. (PA.Κ.Ο.Ε), for 32 years, is the only organization that generates its own primary data that can be juxtaposed
with the corresponding disguised data of each governmental machine.
P.C.E.R. (PA.Κ.Ο.Ε) is the organization that followed through and inflicted the observation of the word «development»
from another point of view, called «environmental effect».
P.C.E.R. (PA.Κ.Ο.Ε) is the organization that managed to break the vested interest and give a new meaning to
the term «quality of life».
Of course there is a long road ahead for the achievement of the aims that have been set from its constitution
and through its 32-year trail. Of course, people change, but the capitulary of P.C.E.R. (PA.Κ.Ο.Ε) with its stable and
unshakeable political view, remained and will remain a beacon of hope for the thousands of its supporters.

PRESENTATION

PANHELLENIC CENTER OF ENVIRONMENTAL STUDIES (P.C.E.R.) is a non-profiteering and non-governmental
organization of the private sector. It was founded in 1979 and its major aim is the improvement of the quality of the
environment and the consumer's protection.
It has set up private scientific laboratories and groups of experts and researchers with object the study of the
environmental and ecological problems and the elaboration of different researches in order to provide integrated
and feasible solutions.
In addition, it makes efforts to attain the public opinion’s interest concerning environmental issues via educational
seminars, awareness campaigns, newspapers, printed matter and TV and radio broadcasts.
Τhe fields of interest of P.C.E.R. (PA.Κ.Ο.Ε) cover a broad range of activities:
• Water, soil, air and food pollution.
• Impacts from pollution to the Ecosystems and to public health.
• The quality of work environment.
• Management and protection of forests, biotopes and of species under evanescence.
• Application of alternative energy sources.
• Waste and toxic substances treatment.
• Environmental studies.
• Educational programs in the fields of environment, energy and food management.
• Control and supply of ecological cultivation products.
During its long-lasting trail, P.C.E.R. (PA.Κ.Ο.Ε) has developed international relations with institutes and organizations.
Among them we can range WWF, EPA, GSF, NAUMANN and BBC. It is also member of UNEP, ECOROPA, IFOAM and
IUCN for a better management and protection of the environment.
Its persistent and effective presence in diverse environmental matters is continuously gaining ground and
thereupon a prominent part of the Greek people regards P.C.E.R. (PA.Κ.Ο.Ε) as one of the most serious independent
organizations in the environmental sector.

2009

Educational Programs in Estonia - Greece

2010

Educational Programs in Greece - Skopia

INTERNATIONAL ACTIVITIES
Εuropean Union (E.U)
1988-1990

Applications for participating in the programs DRIVE, EPOCH, STEP

1989

Proposition for environmental training to XI Headship

1989

Participation in the program MEDSPA with topic: «Garbage - Toxic Waste»

1990

Enrollment in the list of Organizations which receive information concerning the programs STEP,
DRIVE, DELTA, MEDSPA, LIFE

1990

Program for the formation of relationships with eastern Countries (Brussels)

1990

Membership application for the European Environmental Agency and the European Consumers
Agency

1991 - 1995

Educational programs (118 in total) in Greece through EU programs.

1992

Programs of implementation with the Prefectures of Eastern Attika and Lasithi

1992

Study for the creation of a «land field» for toxic wastes in the industrial area of Rotterdam.
The project covered an area of 5,000 square meters and the cost of study and application came
up to 13,000,000 $.

1993

Incorporation in the Energy Network

1994

Proposal for the improvement of monuments and their protection from pollution (monuments
marble inlay)

1995

Proposal in the frame of VALOREN program for the improvement of consumer-state relations in
the energy sector

1996

Proposal to the EU for the change of the city working hours

1997 - 2001

Proposal to a number of departments in EU for educational and research programs

2002 - 2003

Proposal and realization of programs in cooperation with ΕCOROPA and YDAS

2004 - 2005

Proposal for recycling Pc’s
Programs of biological agriculture in Tchad

2005 - 2006
2006 -2007

Educational programs about radioactivity in Ukraine

2008

Educational Programs in Georgia and Moldavia

2009-2010

Proposition for installing Recycling Centers at Napoli, Italy

1988

Enrollment in the list of NGO of UNEP, receiving of the literature ‘’Medwaves’’ and ‘’Our Planet’’

1988

Meeting with the coordinator of the Mediterranean Action Plan Mr. Aldo Manos for the contact
of the NGO of Mediterranean and participation in the International Delphi Center 1991

1990

Forward of PΑ.Κ.Ο.Ε.’s profile for the participation in ‘’GLOBAL 500’’

1991-1996

Co-operation with other organizations concerning the human rights

1996 - 2001

Cooperation for educational programs in Tchad, China, Ukraine via UNO

2002 - 2003

Cooperation for practice programs (Tchad, China, Serbia, Bulgaria)

2004

Cooperation in programs in South Africa

2005

Cooperation in programs of water resources (Africa)

2006

Researches on heavy metals

2007

Cooperation in programs on social acceptance at Benin

2008

Programs on social acceptance of environmental refugees at Mianmar

2009-2010

Propositions for Programs concerning the improvement of potable water in S. Africa

STAFFING OF P.C.E.R. (PA.K.O.E)

Headoffice: 9, Ag. Spiridonos Str, Pagrati, GR - 116 35 Αthens
Phones: +30 210 81 00 805, +30 210 81 05806
Fax: +30 210 81 01 609 e-mail:pakoe@tee.gr, pakoe@pakoe.gr
web site : www.pakoe.gr   Staff Specialties and Organization chart

EDUCATIONAL PROGRAMS

Since 1988, P.C.E.R. (PA.Κ.Ο.Ε) has implemented seventy six (76) educational programs funded at a percentage
of 75% from the E.U and of 25% from the P.C.E.R. (PA.Κ.Ο.Ε). These programs endured for 150 hours of theoretical
instruction in matters concerning the protection of the environment and of the consumer (solid and liquid waste
management), wood protection, recycling, food technology (protection methods for the consumer) and 50-150 hours
of practical application concerning the above mentioned theoretical courses.
P.C.E.R. (PA.Κ.Ο.Ε) realized a six-month instruction program from the Mediterranean Integrated Programs for
the forest protection at the Prefectures of Western Greece and of Peloponnese. This program has instructed 500
young people for two and a half months. These 500 trainees realized practical training in the sector of fire and forest
protection in general. The same program is put into practice nowadays from P.C.E.R. (PA.Κ.Ο.Ε) at the Prefectures
of Thessalia and Crete.

United Nations (UN)

1992

Forest protection program with education centers in Patras, Egio, Dafni, Lala, Krestena, Pirgo,
Agrinio, Mesoligi, Amfilochia, Vonitsa, Nafpaktos

1992

Mild energy forms - Kopanos Naousa, Komotini, Karditsa

1992

Environmental technology – Thasos

1992

Agricultural meteorology - Serres, Kastoria, naxos

1992

Waste treatment - Evosmos Thessaloniki

1990 -1993

Undertaking of the coordination of the actions for the ‘’Earth Day’’ in Greece

1993

Waste treatment - Agios Nikolaos Crete

1994 -1996

Proposal and cooperation in the energy sector

1992

Lake - river treatment - Florina, Xanthi, Karditsa

2009-2010

Proposition and Studies at the State of California, about photochemical smog

1992

Pesticide use - Drama, Axioupoli Kilkis, Athens

1993

Pesticide use – Naxos

1993

Forest protection program with education centers in Serres

1990

Participation in an operation network for the climate changes across Europe

1993

Sea wealth source and protection - Kalimnos

1991

Participation in the congress concerning alternative energy sources in Vander

1993
19921997
19961997
19971999
20002001

Aquicultures and the right way to treat them - Thiva, Amfissa

1991

Participation in the list of NGOs of CAN concerning the energy policy in Europe

Educational ecological excursions - around 74 shools

1992-1996

Participation in four (4) climate conferences

1997 - 2001

Proposal for environmental friendly sources of energy

2002 - 2004

Practice programs with solar systems.

Educational programs in 124 schools in Greece

2005 2006

Practice programs with solar systems North Greece

Educational programs in schools about circulatory education

2007 - 2008

Programs on solar photovoltaic energy parks

2002

Educational programs of agricultural population in Ukrania, Moldavia.

2003

Educational programs in schools in Northern Bulgaria (Kozlodoui)

2009-2010

Studies of Environmental Risk Assessment for the installation photovoltaic and
Windmill parks

2004

Educational programs in Serbia and Bulgaria

2005

Educational programs in Albania - Ethiopia

2006

Educational programs in Bulgaria

2007

Educational programs in Serbia – Greece

2008

Educational programs in Greece – Italy - Kosovo

Educational speaches and presentations concerning the wood protection- 15 schools

USA

Climate Action Network (CAN)

EASTERN COUNTRIES
1986-1987

Humanitarian aid of 400,000$ in medical and food supplies for the children of Ethiopia

1988

Study of the underground aquifers at a 70 km radius of Adis Abeba.

1990

Establishment of cooperation with the Institute For Human Environment of Poland
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1992

Establishment of cooperation in the program COST

1995

Measurements of air pollution in the area of Larissa

1992-1995

Four humanitarian aids to Ukraine for the children of Chernobyl - 1,200,000$.

1996

Measurements of air pollution in the area of Kavala

1996

Measurements of air pollution in the area of Katerini

1996

Measurements of air pollution in the area of Alexandroupoli

1996

Measurements of air pollution in the area of Ptolemaida and Megalopoli

1997

Measurements of air pollution in the area of Elefsina

1998

Measurements of air pollution in the area of Ptolemaida

1998

Measurements of air pollution in the area of North Suburbs of Attika

1993-1996

Creation of a special therapeutically unit for sixty leukemia children at the Central Pediatric
Hospital in Kiev - Establishment of cooperation for the Foundation of Chernobyl. Total cost of
32,000,000 $.

1992-1998

Cultivation of biological flowering plants in Varna, Bulgaria. Investment cost of 2,000,000 $.

1999-2001
2002 2003
2004

Educational programs in Ukraine - Russia
Proposals for saving energy in Ukraine

1999 - 2001

Measurements of air pollution in the area of Thessaloniki and Megalopoli

2005 -2006
2006 2007
2008-2009

Humanitarian aids in Serbia

2002

Measurements of air pollution in Thriasio area.

Humanitarian aids in Bangladesh

2003

Measurements of air pollution in Attiki highway

Humanitarian aid in Palestine

2004

Measurements of air pollution in Ritsona

2010

Humanitarian aid in Haiti

Programs and proposals in Ukraine, Moldavia, Russia

International Union for Nature Conservation (IUCN)
1988

Registration as a member of the IUCN and subscriber of the IUCN Bulletin

1989

Exchange of propositions for cooperation in the fields of training, environment protection, biotopes
management

1989

Participation as an NGO in the World Conservation Strategy

1992

Participation as an NGO in the World Conservation Strategy

INTERNATIONAL CONFERENCES
1991

Energy policy in Europe, (Vianden)

1992

Peace Conference, (Helsinki)

1993

Τοxic Waste, International Conference IACT

1995

Network Planet (Paris)

1996

Economy and Energy (Madrid)

1998- 1999

Congresses concerning atmospheric pollution in the framework of «Car Free Cities»

2000-2001

Conference organization about diet and biological Products in China, Chad, Uzbekistan

2002-2003

Conference organization about water in Italy, China, Chad

2004

International organization conference organization for biological products

2005 -2006

International conference organization for atmospheric pollution

2007

International conference organization in Italy about water resources management

2008

International Congress for Nuclear Power in Turkey

2009-2010

International Congress for the Water Kiev - Ukraine

NATIONAL ACTIVITIES
Industrial Pollution

2005 -2006

Measurements of air pollution in Oinofita

2007 – 2010

Measurements of air pollution in Lefkada, Larissa, Ptolemaida, Evoia

2011

Measurements of air pollution in Latzima, Rethymno Crete

Electromagnetic radiation
2010

Measurement of the electromagnetic radiation in the region of Heraklion

2010

Measurement of the electromagnetic radiation in the Municipality of Kaisariani, Holargos,
Papagou, Ag. Paraskevis

Marine Pollution
1980-1996

Measurements of the extent of pollution at different areas of Attica Prefecture

1984-1985

Study of the extent of pollution and the existing situation at the ecosystem of Korinthiakos gulf

1988

Study of the extent of pollution from Iraklio, Crete to St. Nicholas,Crete

1988

Study of the extent of pollution of the off-shore zone of Zakynthos island

1985-1996

Measurements of the extent of pollution at various areas of Attica Prefecture

1994

Measurements of the extent of pollution at the area of Aliveri

1995

Study of the marine ecosystem of South Aegean Sea

1995

Study of marine pollution in Argosaronikos, Chios and Crete

1996

Study of marine pollution in the Counties of Messinia, Ilia, Etoloakarnania and Lefkada

1997

Marine ecosystem of Magnisia

1998

Marine ecosystem of Kiklades

1999 - 2001

Marine ecosystem of Argosaronikos

2002

Marine ecosystem of Santorini

1981

Industrial pollution in the area of Moschato

2003

Marine ecosystem of Paros

1981

Pollution from a curriery at Konitsa

2004

Marine ecosystem of Sporades

1984

Measurements report in the areas of Sousaki, Almiri, Graves Korinthias

Marine ecosystem Pagasitikou – Evoikou

1988

Consequences of the pollution by the installation of a metallurgy industry of gold at Olympiada of
Chalkidiki

2005 - 2006
2007-2008

Marine ecosystem Paoros – Santorini

1988

Study of environmental effects from the location of drill and geothermy of Public Utility of
Electricity at Milos

15

2009

Study of marine pollution in Argosaronikos, Evoikos, Corinthian Gulf

2010

Study of marine pollution in Maliakos, Pagasitikos, South Evoikos gulf

2010

Study of marine pollution in Municipality of N. Aghialou

2010

Study of marine pollution in the region of Salamina
Study and microbiological analysis in the marine ecosystem of Xilokastro –Kiato

1989-1992

Air pollution at PETROLA petroleum refinery

1990-1991

Study of installation of natural gas at Revithousa of Salamina

1991

Study of air and sea pollution levels near the MOTOR-OIL petroleum refinery

2010

1992

Study of environmental effects from the storage of toxic substances of Public Utility of Electricity
at Volos

2011

Study and microbiological analysis in the marine ecosystem of Varnava, Kapandriti, Salamina and
Aigina, Argolida and Korinthia

1993

Study of the environmental impacts from the function of toxic waste treatment plants in Astako of
Aitoloakarnania

1994

Study of biochemical waste in the plants of Public Utility of Electricity in Iraklio of Krete

1994

Study of biochemical waste in the plants of Chalivourgiki at Eleysina

1986

Study of environmental effects from the waste of seed-oil plants at Leukada

1995

Study of noise pollution and of radiation in the Intracom plant

1988

Study of extent of pollution from urban waste and proposals for cleaning at Kammena Vourla

1996

Study of biochemical waste of olive press plants

1988

Study of environmental effects from the settlement of a pisciculture at N. Styra

1996

Study of toxic waste in the military settlements

1989

Study of industrial waste in Eleusis

1997 - 1999

Study of toxic waste in the plants of Mandra (Attika)

1990

Study of industrial waste in Piraeus, Drapetsona, Patra, Mesologi, Nafpaktos

2000 - 2001

Study of toxic waste in Magnesia

1991

Study of urban waste in Nafpaktos

2002

Study of waste in chemical factories (Serbia)

1991

Study of industrial waste in Pirgos, Kalamata, Volos

2003

Study of toxic waste in Magoula Attika ( Public Utility of Electricity)

1992

Study of industrial waste in Larisa, Katerini, Xanthi, Kavala

2004

Studies of toxic waste in PPC(DEI) and EYDAP

1993

Study of urban waste at Kerkira

2005

Studies of toxic waste in Thessalonica

1993

Study of industrial waste Chalkida, Thessaloniki

2006

Studies and inventory of sources in Larisa

1994

Study of industrial waste in Pilos, Alexandroupoli

2007

Studies at the Asopos industrial zone

1995

Study of industrial waste at Crete

2008

Studies of the industrial zones of Sindos, Evoia and Ioannina

1995

Study of urban waste at Rhodes

2009-2010

Study of Industrial pollution at Asopos, Crete and Kalamata

1996

Study of urban waste at Ko, Mykonos, Skiathos

1997 - 1998

Study of urban waste at Evia

1999

Study of urban waste at the area of Pirgos Ilias

2000 - 2001

Study of urban waste at Katerini

2002

Study of urban waste at Chalastra Chalkidiki.

2003

Study of urban waste at Monemvasia

2004

Study of urban waste at Chania

2005 -2006

Study of urban waste at Psyttalia

2007

Study of fluid olive-press waste at Messenia – Laconia

2007

Study of the urban waste at Zakynthos

2009-2010

Study of the industrial waste at Lefkada, Oinofyta, Aswpos, Alfeios and Sperxeios river basin

Air Pollution
1979-1981

Measurements of air pollution at Menidi, Drapetsona, Keratsini

1982

Air pollution in the area of Ptolemaida

1985

Measurements of emissions at the industries ESCHA, VIACHROM, ZAAE

1986-1989

Measurements of air pollution and effects on the environment in Megalopoli

1989

Measurements of air pollution at Aliveri

1994

Measurements of air pollution at Aliveri

1995

Measurements of air pollution in the area of Sindos Thessaloniki

1995

Measurements of air pollution in the area of Patra

Urban & Industrial Waste
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Βiotopes

Circulatory System
1980

Study for creating One-ways in the city of Thessaloniki

1985

Study for creating bicycle-road in the city of Athens in the Avenues
Panepistimiou - Patision – Stadiou

1987

Study for organization of a model center of circulatory education in Athens

1984-1985

Study of the extent of pollution and of the existing situation
of an ecosystem at the gulf of Korinth

1988

Study of the bay of Paliovarma at Vonitsa

1989-1996

Study of Biotopes in 24 areas of Greece

1997- 1999

Study of Biotopes in 12 areas of North Greece

1989

Study of designation of pedestrian and bicycling zones in the city of
Patras

1997- 2000

Cotton bio-culture at various areas in Greece

1991

Study and application of walking zones in the city of Larisa

2000- 2001

Biotopes of Naxos, Andros, Santorini

1994

2002-2003

Study of Biotopes Northern and Eastern Serbia.

Zones of fire fighting in the areas of Pirgos - Patras - Nafpaktos Mesologgi - Agrinio - Amfilochia - Vonitsa

2004 -2006

Study of Biotopes Peloponnesus

1995

Project on the pedestrian zones and the alteration to one ways of the
streets of Patra

2007 – 2008

Study of Biotopes at Prespes, Evoia, Ioannina

1995

Rarefaction of the traffic and pedestrianization in the city of Rhodes

2009 - 2010

Study of Biotopes of Georgiopolis, Chania

1995

Commercial commuting in Larissa

1996

Axial traffic in Thessaloniki

1996

Pedestrianization in Piraeus

1996

Prospects of bus lanes function in Kalamata

1997 - 1999

Programme Car Free Cities in Greece

2000 - 2001

Circulatory education (schools - state employers)

Potable Water
1980-1996

Various studies and measurements of the quality of water at diverse municipalities and
communities of the country

1990 - 1996

Various studies and measurements for the quality of bottled water

1997 - 1999

Studies and measurements for the quality of drinkable water in Attica and Evia

2002-2003

Measurements of traffic and dioxide nitrogen, sulfur and noise in
streets and nubs of Athens

2000 - 2001

Studies and measurements for the quality of drinkable water in Greece (185 measurements)

2004

Traffic in North Greece

2002

Studies and measurements for the quality of drinkable water in Greece (185 measurements)

2005 - 2006

Traffic in twenty cities in Greece

2003

Studies and measurements for the quality of drinkable water in Greece (185 measurements)

2007

Traffic in twenty districts of Athens

2008

Traffic in twenty districts of Piraeus

2009-2010

Studies for Circulatory Education Parks in Thessaloniki and municipality
of Heraclion

2004

Studies and measurements for the quality of drinkable water in Greece (240 measurements)

2005 -2006

Studies and measurements for the quality of drinkable water in Greece (460 measurements)

2007 – 2008

Studies on bottled water quality
Studies on potable water quality at schools around Attica Prefecture

2009

Studies on bottled water quality

2010

Studies on potable water quality at schools at the cities of Attica, Lefkada, Agrinion, and Nafplio

2010

Studies and measurements for the quality of drinkable water in the regions of Grammatiko,
Kapandriti, Varnavas of Attica

2010

Studies and measurements for the quality of drinkable water in the regions of Western Attica,
Spetses, Evia

2010

Studies and measurements for the quality of drinkable water in the regions of
Oropos, Chalkida, Dilesi, Aulonas, Oinofyta

2011

Studies and measurements for the quality of drinkable water in the regions of Latzima,
Rethymno Crete, Livadia, Varnava, Kapandriti, Aigina, Argolida, Korinthia

Τοxic Waste
1992

Study of toxic substances treatment at the Public Utility of Electricity at Volos

1996

Study of toxic substances treatment in Astakos Etoloakarnania

1997- 1999

Study of toxic substances treatment in Viotia

2000 - 2005

Study of toxic substances treatment in Greece

2006

Study of toxic substances in Oinofyta

2007

Study of toxic substances at pharmaceutical industries

2008

Study of toxic substances at the landfills of Volos and Larissa

2009-2010

Study of toxic waste management in medicine wastes

Sound Pollution
1980-1996

Measurements for sound pollution at various areas
and industries of Greece

1997- 1999

Measurements for sound pollution at various urban areas of Greece

2000 -2001

Measurements for sound pollution in various clubs at 15 Greek Islands

2002

Measurements for sound pollution in streets of Athens and Piraeus

2003

Measurements for sound pollution in car workshops.

2004

Measurements traffic policeman’s hears

2005 - 2006

Measurements of noise levels in ten municipalities in Greece

2007

Measurements of noise levels in twenty municipalities in Greece

2008

Measurements of noise levels in five Greek airports

2009-2010

Measurements of noise levels in schools and industries of Attica and bicycles.

Biological Agriculture
1985

Creation of organic, synthetic fertilizer made by special modification of toxic wastes applied in Iraq.

1992-1998

Biological cultivation of carnations and roses in Varna, Bulgaria.
Cost of investment: 2,000,000 $.

1992

Proposal for the creation of an «International Center of Ecological Agriculture» in Western
Peloponnese - Proposal for the «First Panhellenic Conferance of Ecological Agriculture».

1992

The President of PCER (PAKOE) lectures on the negative effects of chemical fertilizers Seminar organized by the Greek «Alliance of Agricultural Collectives»

1997-1998

PCER (PAKOE) imports certified biological wheat flower from Canada, the first such
cargo to be imported in Greece.

1998

The President of PCER (PAKOE) lectures during the «Second Plantprotection Meeting»
on biological methods of plant protection.

1998-2000

10 acres of land in Aulonas are filled up with bioagricultural cultivations directed
and controled by PCER (PAKOE).

1998-2000

PAKOE qualitatively analyses and checks the bio-products that are distributed
through PCER (PAKOE)’s Center of Grounding for Profession.

2001

PCER (PAKOE) will soon become a certifier for bioagricultural products under
the direction of the Greek Ministry of Agriculture.

2001

PCER (PAKOE), in cooperation with the EU and scientists of the Aegean University promotes a
program for the production of biological, colored cotton.

2002-2003

Biologic agriculture in Chad.

2004

Biologic agriculture in Russia

2005 - 2006

Collection of accusation for various confirmative organizations

2007

Statistical data on biological products management

2008

Study on the biological products’ quality certification

2009-2010

Study at regions that produce biological products (Schimatari, Oinofyta, Thiva)
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