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Φωκίδα Ευρυτανία 
δεν είναι στα πλάνα

Για μεσοπρόθεσμη λύση του προσφυγικού μόνο οι μεγάλοι νομοί μπορούν να φιλοξενήσουν, λέει ο Περιφερειάρχης 

Σελ 6- 7Σελ 6- 7

Πρόθυμο για συνεργασία το ΠΑΚΟΕ με το Δήμο, αν εξασφαλιστούν όροι διαφάνειας

Μπορούν ν’ αναλάβουν τις µετρήσεις 
-«Συνήθως οι δήμοι δεν μας προτιμούν δυστυχώς, γιατί εμείς όταν αναλαμβάνουμε μια

εργασία την κάνουμε ανεξάρτητα και χωρίς παρεμβάσεις», επισημαίνει.
-Με τη μηνυτήρια αναφορά που καταθέσαμε τώρα, ανέσυραν και αυτή του 2008 που

είχε θαφτεί στα συρτάρια», τόνισε ο καθηγητής κ. Π.Χριστοδουλάκης. 
-Μεγαλύτερη η ζημιά που προκαλείται στον ανθρώπινο οργανισμό από την ανεξέλεγκτη

χλωρίωση», τόνισε. 

Σελ  3Σελ  3

1ο Οικονοµικό

Φόρουµ των

∆ελφών - 

Η οµιλία 

Μίχαλου

Γιατί δεν έχουν
ενηµερώσει

από το σωµα-
τείο εργαζοµέ-
νων του νοσο-

κοµείου;;;

Ζητείται σερβιτόρος κατά προτίμηση
γυναίκα για μόνιμη εργασία σε 

εστιατόρια στο Γαλαξείδι
Τηλ. επικ: 6945171359

Από 2 έως 5 Μαρτίου 2017 το 2ο Οικονομικό 
Φόρουμ Δελφών

Τα 7 συµπεράσµατα του

1ου Φόρουµ ανακοίνωσε η 

διοργανώτρια εταιρία
Σελ  5Σελ  5

-Ήδη έχουν προηγηθεί συσκέψεις με Δημάρχους,
Αστυνομικές Αρχές και αρμόδιες Διευθύνσεις. 
-Γενική εκτίμηση ότι οι μικρές περιοχές δεν θα
μπορέσουν να απορροφήσουν τους κραδασμούς
που θα προκαλέσουν εξτρεμιστικά στοιχεία. –Σε
δεύτερη φάση, αν χρειαστεί μονιμότερη φιλοξε-
νία θεωρείται βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθούν όλοι
οι νομοί της περιφέρειας και «χωριά – φαντάσμα-
τα», που στην ορεινή Φωκίδα είναι αρκετά, θα παί-
ξουν κυρίαρχο ρόλο. 
-Το Κέντρο Φιλοξενίας των Θερμοπυλών παρέχει
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και στήθηκε
μέσα σε 48 ώρες. 

28 Οκτωβρίου 11 , 33200 Ιτεα
www.geoponiki-frontida.gr

e-mail info @geoponiki -frontida

Σελ  9Σελ  9

Σελ  2Σελ  2
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Βάζει το πολιτικό πλαίσιο διεκδίκσης και
καλεί σε διάλογο τους τοπικούς φορείς

Εργατικό Κέντρο
Φωκίδας:” κριτήριο
των διεκδικήσεών  

οι σύγχρονες ανάγκες
του λαού 

σε ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη”

Σε δελτίο τύπου ο Δήμαρχος Δελ-
φών ευχαριστεί όσους συνέβαλαν

για την υποψηφιότητα των Δελφών

Ο «πηγαιμός»
είναι η γοητεία,
όχι η «Ιθάκη»!

-«Πιστεύουμε ωστόσο ότι οφείλου-
με να δίνουμε τις μάχες μας, ακόμη

κι αυτές που έχουν εκ προοιμίου
μικρές πιθανότητες επιτυχίας», επι-

σημαίνει ο κ.Παναγιωτόπουλος.

Μπαράζ ΕΠΣ Φωκίδας - 4η αγωνιστική

Ο Αστέρας Ιτέας κέρδισε τον

Αμφισσαικό και 

καλπάζει προς τους 

αγώνες κατάταξης για τη

Γ΄Εθνική
-Σημαντικές νίκες πέτυχαν οι Απόλλων

Ευπαλίου και Δωρικός Μαλαμάτων

Καρναβαλικά δρώμενα από 1ο περιφέρειες στοπ Σύνταγμα την Τσικνοπέμπτη

«Μια μικρή καρναβαλική Ελλάδα» 
στην Αθήνα την Τσικνοπέμπτη

-Το αλευρομουτζούρωμα και το Σκυριανό καρναβάλι θα παρουσιάσει η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προβληματισμοί
που καίνε

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ΠΑΚΟΕ για τα θαλάσσια ύδατα στην Ιτέα

Σελ  7Σελ  7

Σελ  6Σελ  6

-Σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ
το πόσιμο νερό έχει πρό-
βλημα, αν και η θαλάσσια
περιοχή αποδειχθεί ακα-
τάλληλη για κολύμβηση
η Ιτέα πρέπει να κατεβά-
σει ρολά!
-Ούτε βιομηχανία, ούτε
αγροτο-κτηνοτροφία,
τώρα ούτε τουρισμό;
Τελικά ο κόσμος πως θα
ζήσει;

Σελ 3Σελ 3

Σελ 12Σελ 12

Αίσιο τέλος στην αντιπαράθεση
Αστέρα Ιτέας- Καντά

“Αν δεν ήταν ο
Λύτρας θα ζητούσα

περισσότερα”
τονίζει στην ΩτΦ ο Βοιωτός
τεχνικός και εύχεται καλή
συνέχεια στην ομάδα της

Φωκίδας

Ζητείται σερβιτόρος κατά προτίμηση
γυναίκα για μόνιμη εργασία σε 

εστιατόρια στο Γαλαξείδι
Τηλ. επικ: 6945171359

Σελ 11Σελ 11

Σελ  12Σελ  12

2392_Layout 1  1/3/2016  6:20 µµ  Page 1

#76| ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 

Το Ψήφισμα-Καταγγελία του ΠΑΚΟΕ

Εμείς οι αγανακτισμένοι Έλληνες πολίτες καταγγέλ-
λουμε και διαμαρτυρόμαστε για την πλήρη και εγκλη-
ματική αδιαφορία των εξουσιαστικών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα αφενός του Κωνσταντί-
νου Μπακογιάννη Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και 
αφετέρου του δήμαρχου Δελφών Θανάση Πααναγιω-
τόπουλου, οι οποίοι παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατοίκων της περι-
οχής, ξένων τουριστών και του ΠΑΚΟΕ εδώ και αρκετά 
χρόνια (από το 2009) συνεχίζουν να αδιαφορούν για την 
αρχαιολογική περιβαλλοντική και κοινωνική καταστρο-
φή που συντελείται στο Δελφικό Τοπίο και ιδιαίτερα στην 
ζώνη ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και συγκεκριμένα στο 
αρχαίο μονοπάτι που οδηγεί στο μαντείο των Δελφών.

Για όλα τα παραπάνω:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Την άμεση επέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας για 
την παραδειγματική τιμωρία όλων όσων εγκληματικά 
αδιαφορούν για την λύση του οξυμένου κοινωνικοπο-
λιτικού και περιβαλλοντικού εγκλήματος της καταστρο-
φής του Δελφικού Τοπίου και την επικίνδυνη επιβάρυν-
ση της δημόσιας υγείας.

Την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς στο εν λόγω 
αμαρτωλό “αγωγό” που διασχίζει το “αρχαίο μονοπάτι”.

Την άμεση απομάκρυνση όλων των παραπλήσιων κτη-
νοτροφικών μονάδων στην περιοχή ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑΣ του Δελφικού Τοπίου.

Την ολοκλήρωση της δεντροφύτευσης του από το 
2008, κατακρεουργημένου αλσυλίου δίπλα στο μουσείο 
των Δελφών.

Την εξυγίανση των πηγών τροφοδοσίας με νερό ανθρώ-
πινης κατανάλωσης στο Χρισσό και την Ιτέα.

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

2 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ…  
ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΘΥΜΑ»

ΗΜΕΡΙΔΑ (16:30-21:30)
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  -  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΚΟΕ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ- ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

Η διαχείριση του νερού και η σημασία 
της στην αλυσίδα  της λειτουργίας  

των ανθρωπογενών οικοσυστημάτων
Τρίτη 22-03-2016 από τις 16:00-21:00 στο χώρο του «Οδοιπορικού 
στην Παλιά Αθήνα» Ηρακλειδών 66Α και Θεσσαλονίκης στο Θησείο

ΗΜΕΡEΣ ΝΤΡΟΠΗΣ  
ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ

Η ΙΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 
ΠΑΡΑΦΥΣΗ

▶ ΣΕΛ. 21

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.Α.Ν)

ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΑΜΑΡΤΙΑ

▶ ΣΕΛ. 11
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Το μήνυμα του Αττίλα «ποτέ δεν ξεχνώ» για την 
Κύπρο είχε διαδοθεί διεθνώς. Έτσι και τώρα εμείς οι 
Έλληνες δεν πρέπει να ξεχνάμε, πόσοι  συμπατριώτες 
μας σκοτώθηκαν και πνίγηκαν στην Μικρασιάτικη 
καταστροφή, δεν πρέπει να ξεχνάμε την δεκαετία 
1980-1990 την κάθοδο περίπου 1,5 εκατομμυρίων 
Αλβανών, Βουλγάρων, Ρουμάνων, Ουκρανών, 
Μολδαβών οι οποίοι ενσωματώθηκαν, εργάστηκαν 
και τώρα αρκετοί από αυτούς είναι …Έλληνες πολίτες. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, πόσοι Έλληνες κατά 
διαστήματα –όχι εξαιτίας πολέμου- μετανάστευσαν 
σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Έτσι λοιπόν και τώρα πρέπει να αποδεχθούμε ότι 

οι Σύριοι πολιτικοί πρόσφυγες, πραγματικά έχουν 
ανάγκη μια «ζεστή» φροντίδα και αγκαλιά, παρά 
το γεγονός ότι η «κρίση τρώει στην κυριολεξία 
τις σάρκες μας», εν τούτοις πιστεύουμε ότι είναι 
ανθρώπινη η δική μας αλληλεγγύη.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πληθυσμός μιας 
ολόκληρης Ελληνικής πόλης, είναι τα αγνοούμενα 
παιδιά, που πέφτουν θύματα εγκληματικής 
εκμετάλλευσης όχι από Σύριους και Τούρκους 
διακινητές, αλλά από εξευγενισμένους Ευρωπαίους 
πολίτες (Σκανδιναβούς, Γερμανούς και Αυστριακούς). 
Το ΠΑΚΟΕ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα παιδιά αυτά 
και ζητάμε τη δική σου συμμετοχή. 

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Θάνος Πετρογιάννης (Α' Αντιπρόεδρος)
Γρηγόρης Μαλτέζος (Β' Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνος Σολδάτος (Γενικός Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Eιδική Γραμματέας) 
Νομικοί Σύμβουλοι: 
Νίκος Κωνσταντόπουλος,
Περικλής Σταυριανάκης, 
Δημήτρης Φιλιπόπουλος, Ιωάννης Μυταλούλης

Επιμέλεια ύλης:  
Τσιοτινού Πολυξένη, 
Οικονόμου Βαγγέλης,
Καραδούκας Δημήτρης, 
Γραφεία: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28  
10683 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙA ΘΡΑΚΗΣ: 
Νίκος Πουρτσίδης, Κουλόγλου 19, Κομοτηνή
Βαγγέλης Βασιλειάδης, Βενιζέλου 21-23, Ξάνθη

Τηλέφωνα: 210 8100804 – 805,  
210 8101609, 210 7230505
Fax: 210 7230505
Email: pakoe@pakoe.gr,  oikonomia@pakoe.
gr, oikoen@pakoe.gr kekpakoe@pakoe.gr, 
oikosystima@pakoe.gr,
Website: www.pakoe.gr

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40 €
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €

Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

36 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 897.387  επισκέψεις  ΤΟ 2015

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

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

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

 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

οικονομία

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  ΣΥΝ-
ΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 210 
810 0805,
210 810 1609

Δεν… πρέπει να ξεχνώedi to 
rial

1600

800
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ… ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΘΥΜΑ»

Τα διοικητικά και Επιστημονικά Συμβούλια του ΠΑΚΟΕ,ΚΕΚ 
ΠΑΚΟΕ  «ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ» και του ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, 
σας προσκαλούν στις 15 Μαρτίου 2016 –ώρα 16:30- στην 
ημερίδα που διοργανώνουν και θα πραγματοποιηθεί στο 

αμφιθέατρο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Ακαδημίας 50.

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.

 Για το ΠΑΚΟΕ Για το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ Για το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Για το ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
 Παναγιώτης Σπύρος Γεώργιος Ιωάννης
 Χριστοδουλάκης Οικονομίδης Παπαδάκης Ανουσάκης
 Πρόεδρος Πρόεδρος Πρόεδρος Πρόεδρος

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
« Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ… ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΘΥΜΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (16:30-21:30)
Συντονιστές:   Γεώργιος Αποστολόπουλος Αντιδήμαρχος Δήμου 

Αθηναίων Ιωάννης Ανουσάκης-Πρόεδρος ΙΝΚΑ 
Κρήτης

16:30-16:45:  Προσέλευση συμμετοχόντων-Εγγραφές Χαιρετισμοί  
εκπροσώπων κομμάτων και διαφόρων φορέων.                                        

16:45-17:00:  Εισήγηση του Παναγιώτη Χριστοδουλάκη 
Προέδρου του ΠΑΚΟΕ.

17:00-17:15:  Ιωάννης Ανουσάκης - Πρόεδρος ΙΝΚΑ Κρήτης 
Κοινωνία και Καταναλωτής.

17:15-17:30:  Γρηγόρης Μαλτέζος:  Αντιπρόεδρος του 
ΠΑΚΟΕ  Ενεργειακός Κοινωνικός Καταναλωτικός  
Συνεταιρισμός. Προοπτική και μέλλον.

17:30-17:45:  Αθανάσιος Θεοδώρου Λειτουργία Καταναλωτικών 
Ενώσεων Προβλήματα και Προοπτικές.

17:45-18:00:  Ιωάννης Μυταλούλης: Νομικός Σύμβουλος 
ΠΑΚΟΕ Παροχή Υπηρεσιών και καταναλωτής.

18:00-18:15:  Γεώργιος Κόκκας: Δικηγόρος. ΜΜΕ και 
Καταναλωτής.

18:15-18:30: Διάλλειμα για καφέ. 
18:30-19:30: Συζήτηση .
19:30-20:00: Κλείσιμο της Ημερίδας: Συμπεράσματα –Προτάσεις.
20:00-21:30: πονομή βεβαιώσεων Παρακολούθησης Ημερίδας.    

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ…  ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΘΥΜΑ

▶  Όταν ο καταναλωτής γίνεται υποκείμενο εκμετάλλευσης των 
οποιωνδήποτε «lobby» της εξουσίας

▶  Όταν δεν καλύπτεται ουσιαστικά από …τα ελεγχόμενα «δήθεν» 
δικαιώματά του.

▶  Όταν οι διαδικασίες απονομής «δήθεν» δικαιοσύνης, αποτελούν 
γραφειοκρατικό πλεονέκτημα μιας «σάπιας» κρατικής μηχανής.

▶  Όταν η «ασφάλεια» της  παροχής υπηρεσιών και των τροφίμων, 
γίνεται καθημερινά επισφαλής.

▶  Όταν οι παραπλανητικές διαφημίσεις, καθημερινά αυξάνονται 
με αποτέλεσμα, ο καταναλωτής να γίνεται «έρμαιο» των αετο-
νύχηδων εκμεταλλευτών, πολλές φορές της αδιαφορίας του.

▶  Όταν ο καταναλωτής σε ποσοστό 95% ουδέποτε «φιλτράρει» 
τις σκουπιδοειδήσεις  της καθημερινότητας του.

▶  Όταν το Τραπεζικό σύστημα μονοπωλιακός διαχειριστής του 
Παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος, είναι ο ρυθμιστής 
της όποιας ποιότητας της ζωής του καταναλωτή.

▶  ́ Όταν το «όποιο» σύστημα υγείας γίνεται αντικείμενο διαφθο-
ράς της συντεχνιακής λειτουργίας των φορέων που «δήθεν» 
το λειτουργούν.

▶  Όταν σε εμπόλεμες ζώνες όπως στη Συρία καθημερινά πεθαί-
νουν από ασιτία 20-30 παιδιά.

▶  Όταν πάνω από μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι στον πλανήτη 
πεινούν.

▶  Όταν οι κύριες πηγές παραγωγής για την κάλυψη των διατρο-
φικών αναγκών του πλανήτη μολύνονται, καταστρέφονται, 
μένουν χέρσες.

▶  Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλλάσσονται και βομβαρδί-
ζονται με χίλιες δύο χημικές ουσίες.

▶  Όταν η αφύσικη διατροφή ,η υπερκατανάλωση και η υπερδι-
αφήμιση, εξακολουθούν να γίνονται τρόπος ζωής με όλα τα 
γνωστά επακόλουθα: παχυσαρκία, καρκινογενέσεις, καρδιο-
πάθειες, υπέρταση, διαβήτης, δεν πρέπει να γιορτάζουμε την 
ημέρα αυτή, αλλά να θλιβόμαστε και να διεκδικούμε καλύτερη 
ποιότητα ζωής όχι μόνο στις 15 Μαρτίου  αλλά καθημερινά.

Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ (16:30-21:30)

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΚΟΕ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ- ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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▶ Όταν ο καταναλωτής γίνεται υποκεί-
μενο εκμετάλλευσης των οποιωνδήποτε 
«lobby» της εξουσίας
▶ Όταν δεν καλύπτεται ουσιαστικά 
από …τα ελεγχόμενα «δήθεν» δικαι-
ώματά του.
▶ Όταν οι διαδικασίες απονομής 
«δήθεν» δικαιοσύνης, αποτελούν 
γραφειοκρατικό πλεονέκτημα μιας 
«σάπιας» κρατικής μηχανής.
▶ Όταν η «ασφάλεια» της  παροχής 
υπηρεσιών και των τροφίμων, γίνεται 
καθημερινά επισφαλής.
▶ Όταν οι παραπλανητικές διαφημίσεις, 
καθημερινά αυξάνονται με αποτέλεσμα, 
ο καταναλωτής να γίνεται «έρμαιο» 
των αετονύχηδων εκμεταλλευτών, 
πολλές φορές της αδιαφορίας του.
▶ Όταν ο καταναλωτής σε ποσοστό 
95% ουδέποτε «φιλτράρει» τις σκουπι-
δοειδήσεις  της καθημερινότητας του.
▶ Όταν το Τραπεζικό σύστημα μονοπω-
λιακός διαχειριστής του Παγκόσμιου 
χρηματοοικονομικού συστήματος, είναι 
ο ρυθμιστής της όποιας ποιότητας της 
ζωής του καταναλωτή.
▶ Όταν το «όποιο» σύστημα υγείας 
γίνεται αντικείμενο διαφθοράς της 
συντεχνιακής λειτουργίας των φορέων 
που «δήθεν» το λειτουργούν.
▶ Όταν σε εμπόλεμες ζώνες όπως στη 
Συρία καθημερινά πεθαίνουν από 
ασιτία 20-30 παιδιά.
▶ Όταν πάνω από μισό δισεκατομμύριο 
άνθρωποι στον πλανήτη πεινούν.
▶ Όταν οι κύριες πηγές παραγωγής 
για την κάλυψη των διατροφικών 
αναγκών του πλανήτη μολύνονται, 
καταστρέφονται, μένουν χέρσες.
▶ Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλ-
λάσσονται και βομβαρδίζονται με 
χίλιες  δύο χημικές ουσίες.
▶ Όταν η αφύσικη διατροφή και η 
υπερκατανάλωση εξακολουθούν να 
γίνονται τρόπος ζωής με όλα τα γνωστά 
επακόλουθα: παχυσαρκία, καρκινο-
γενέσεις, καρδιοπάθειες, υπέρταση, 
διαβήτης, δεν πρέπει να γιορτάζουμε, 
αλλά να θλιβόμαστε και να διεκδικούμε 
καλύτερη ποιότητα ζωής όχι μόνο στις 
15 Μαρτίου αλλά καθημερινά.

ΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ  ΣΤΗ 
ΔΙΕΤΙΑ 2014 – 2015

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

Το Τμήμα Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ έχει 
λάβει πάρα πολλές καταγγελίες μέσα στη 
διετία 2013- 2015. Έχει αξιολογήσει το 
περιεχόμενο τους και έχει πραγματοποιήσει 

δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές 
αναλύσεις και έρευνες για ακατάλληλα 
τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά 
στα πιστοποιημένα εργαστήρια του. Έχει 
προβεί μάλιστα και στις απαραίτητες νομικές 
ενέργειες προκειμένου να υπερασπιστεί την 
προστασία της δημόσιας υγείας.

Πιο συγκεκριμένα: 
1. Σε διάφορα δείγματα που πάρθηκαν 

από σημεία πώλησης το 40% των δειγμά-
των για όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέθηκε 
νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση. 
Οι δε ετικέτες στα προϊόντα σε πολλά 
σημεία πώλησης κατά 50% ανύπαρκτες, 
30% ελλιπείς και 20% αλλοιωμένες.

2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε 
ποσοστό 30% των δειγμάτων βρέθηκαν 
με ληγμένες ημερομηνίες και μολυσμένα 
με κολοβακτηρίδια ενώ το 40% από αυτά 
είχαν σημαντική επιβάρυνση από αντιβιοτικά. 
Επίσης ένα 20% των δειγμάτων αυτών 
νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτικότητα 
σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε 
ύπαρξη συντηρητικών  και σε πολλά παγωτά 
η ανυπαρξία γάλακτος και η προσθήκη 
συνθετικών χρωμάτων. Παρατηρήθηκε 
επίσης νοθεία στη Φέτα που σερβίρεται 
σε ταβέρνες και εστιατόρια η οποία παρότι 
είναι «λευκός τυρός» πωλείται σαν τυρί 
φέτα από αιγοπρόβειο γάλα.

3. Στα αλλαντικά σε ποσοστό 30% των 
δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε νιτρώδη 
και νιτρικά, βρέθηκε υψηλότερη 80% του 
φυσιολογικού ορίου.

4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβα-
ρές παραπλανήσεις του καταναλωτικού 
κοινού ως προς το τι πραγματικά περιέχουν 
οι συσκευασίες, που αναγράφουν για 
διαφημιστικούς – marketing λόγους την 
φράση «φυσικός χυμός», ενώ περιέχουν 
ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών 
με άρωμα από φρούτο.

5. Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα 
του φυσικού χυμού σε ποσοστό 45% των 
δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότερη κατά 20% 
από το επιτρεπτό όριο. Βρέθηκαν επίσης 
στην αγορά αναψυκτικά που μπορούν εύκο-
λα να χαρακτηριστούν ως φαρμακευτικά 
προϊόντα ψυχοτρόπα και δεν θα έπρεπε 
να καταναλώνονται αβίαστα από παιδιά.

6. Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρήθη-
καν σοβαρότατες παρατυπίες στους όρους 
διακίνησης, αποθήκευσης και διάθεσης 
τους.  Ακόμα, σοβαρές ανακρίβειες που 
αναγράφονται στις ετικέτες και αφορούν 
τους ελέγχους του Γενικού Χημείου του 
Κράτους οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζο-
νται ελλιπείς λόγω του ότι είναι εξαιρε-
τικά περιορισμένες έως ελάχιστες για το 
πλήθος των εμφιαλωμένων νερών που 
κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια. 
Η διακίνηση δε και η διάθεση των εμφια-
λωμένων νερών, ιδιαίτερα τους θερινούς 
μήνες και στις περιοχές των νησιών μας, 
γίνεται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες 
με ξεσκέπαστα φορτηγά κάτω από τον 

καυτό ήλιο και με θερμοκρασίες πάνω 
από 38ο βαθμούς Κελσίου όταν το όριο 
είναι 18ο βαθμοί Κελσίου. Δεν θα πρέπει 
να ξεχάσουμε το μικροβιακό φορτίο από 
κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους που 
βρέθηκαν στα εμφιαλωμένα νερά το οποίο 
ήταν επικίνδυνα υψηλό για τη δημόσια 
υγεία στο 25% των δειγμάτων.

7. Στα λαχανικά από εδαφολογικές 
έρευνες διαπιστώθηκε η ύπαρξη φορτίου 
φυτοφαρμάκων και νιτρικών στο καλλι-
εργούμενο έδαφος και στις ρίζες τους, 
καθώς και μικροβιακά  

8. Στο ψωμί βρέθηκαν 12 απαγορευ-
μένα βελτιωτικά και προσθετικά στο 25% 
των δειγμάτων.

9. Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε νοθεία 
σε ποσοστό 50% των δειγμάτων. Η παρα-
πλάνηση δε του καταναλωτή σε όσα ανα-
φέρονται στις ετικέτες των φιαλών είναι 
απερίγραπτη και συγκεκριμένα διαπιστώ-
θηκε ότι: α) αναφέρονται ως ελαιόλαδα 
λάδια από τον πυρήνα του σπόρου της 
ελιάς, β) λάδια πολυκαιρισμένα με άσχη-
μες οσμές αναμειγνύονται με λάδια νέας 
σοδιάς και κυκλοφορούν στην αγορά 
σαν ελαιόλαδα επίσης, γ) παρατηρήθηκε 
η ύπαρξη καρκινογόνων χρωστικών σε 
ποσοστό 18% των δειγμάτων.

ΕΠΕΙΔΗ
Το καταναλωτικό κοινό ανησυχεί για 

τα κατά καιρούς εμφανιζόμενα διατροφικά 
σκάνδαλα, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, 
το μολυσμένο νερό, τις επιβαρυμένες 
με χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα 
καλλιέργειες και δυστυχώς για αυτές τις 
ανησυχίες του δεν υπάρχει απάντηση από 
τους αρμόδιους. Για αυτό αναρωτιόμαστε 
όλοι: 15 Μαρτίου είναι μέρα γιορτής 
και επιτευγμάτων ή μήπως θα έπρεπε 
να θεωρηθεί, μέρα έντονου προβλημα-
τισμού και αντίστασης στις πολιτικές 
στρατηγικές που αδιαφορούν για την 
ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον 
και ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τα 
“lobby” της αισχροκέρδειας.

Το ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ για άλλη μία 
φορά

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

▶ Την έλλειψη υποδομής για τον συνεχή 
έλεγχο στα διακινούμενα προϊόντα και 
παρεχόμενες υπηρεσίες.

▶ Την έλλειψη ευαισθησίας των αρμο-
δίων και ιδιαίτερα της Γ.Γ. του καταναλωτή 
για την προστασία του καταναλωτή από 
κάθε λογής απάτες στην παροχή υπηρε-
σιών και νοθείες και υπέρμετρη χρήση 
βλαβερών χημικών ουσιών.

Την εγκληματική αδιαφορία και ελα-
φρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι 
αρμόδιοι κρατικοί φορείς τα αλλεπάλληλα 
προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά 

πυκνά σε όλους τους χώρους της συναλ-
λαγής και των αγορών.

Τη δημιουργία υπερκαταναλωτισμού 
άχρηστων και βλαβερών τροφίμων που 
περνάνε εύκολα από τα ΜΜΕ με την παρα-
πλανητική διαφήμιση στον καταναλωτή,

Την παντελή έλλειψη αντικειμενικής 
ενημέρωσης του λαού πάνω στα θέματα 
διατροφής.

Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Συστηματική και συνεχή ενημέρωση 

του λαού και ιδιαίτερα των παραγωγικών 
τάξεων για τα προβλήματα ποιότητας στην 
παροχή υπηρεσιών και στα τρόφιμα.

Να λειτουργήσει επιτέλους ο ΕΦΕΤ 
ουσιαστικά και να γίνει ένας πραγματικά 
ενιαίος φορέας ελέγχου με αρμοδιότητες 
συντονισμού με εξειδικευμένο επαρκές 
προσωπικό, είναι δε  πολύ θετικό το γεγονός 
ότι εντάχθηκε στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων 
ανθρώπων στον τομέα δειγματοληψίας και 
ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και των τροφίμων.

Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ   
τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

▶ Να μελετούν πολύ προσεκτικά τις 
συμβάσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών 
από τράπεζες και ιδιώτες καθώς και τις 
ετικέτες με τη σύνθεση των προϊόντων 
και τις ημερομηνίες λήξεως.

▶ Να καταγγέλλουν χωρίς φόβο κάθε τι 
που αντιλαμβάνονται σε αρμόδιους φορείς 
και υπηρεσίες και στο Κέντρο Καταναλωτή 
του ΠΑΚΟΕ.

▶ Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα προ-
σφερόμενα τεχνητά τυποποιημένα προϊόντα 
και τρόφιμα (π.χ. κρέατα, κρέμες, γιαούρτια 
με άρωμα φρούτων, ποικιλόχρωμες σαλά-
τες, διάφορα παιδικά κατασκευάσματα, 
συσκευές και εξοπλισμούς).

▶ Να αποφεύγουν τα γενετικά τροπο-
ποιημένα τρόφιμα.

Να αντισταθούν στον προβαλλόμενο 
υπερκαταναλωτισμό μέσα από τα ΜΜΕ .

▶  Να μην αποθηκεύουν μεγάλες ποσό-
τητες ευάλωτων τροφίμων.

▶ Να αυτενεργούν και να ασχολούνται 
οι ίδιοι προσωπικά με το φαγητό τους 
ακολουθώντας παραδοσιακές συνταγές 
και να μην υποκύπτουν  στον πειρασμό 
του έτοιμου και τυποποιημένου.

 
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2016

▶ Την δημιουργία επιτροπών ελέγχου 
αγοράς.

▶ Τον εργαστηριακό έλεγχο στα πιστο-
ποιημένα εργαστήρια του για τα εμφιαλω-
μένα νερά, αρτοσκευάσματα και κρέατα.

▶ Την οργάνωση εθελοντικών ομάδων 
ελέγχου τροφίμων (λαϊκές, super market 
κ.λ.π.)

ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
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ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τα Διοικητικά Συμβούλια του ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ και ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΛΛΑΣ
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, σας προσκαλούν στην 

Ημερίδα με θέμα: « Η διαχείριση του νερού και η σημασία της στην 
αλυσίδα της λειτουργίας των ανθρωπογενών οικοσυστημάτων» η 

οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22-03-2016 από τις 16:00-21:00 
στο χώρο του «Οδοιπορικού στην Παλιά Αθήνα» Ηρακλειδών 66Α και 

Θεσσαλονίκης στο Θησείο .
Η παρουσία σας θα είναι τιμή μας

 Για το ΠΑΚΟΕ Για το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ 
  Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
 Παναγιώτης Χριστοδουλάκης Σπύρος Οικονομίδης

Για το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ
Γεώργιος Παπαδάκης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συντονιστές: Ιωάννης Διαβάτης Πολιτικός Επιστήμων

Αθανάσιος Πετρογιάννης Αντιπρόεδρος ΠΑΚΟΕ

16:30-16:50:  Προσέλευση συμμετεχόντων στην Ημερίδα.
16:50-17:05: Χαιρετισμοί Βουλευτών και εκπροσώπων κομμάτων και φορέων.
17:05-17:10:  Η ρύπανση των υπογείων και επιφανειακών νερών από Κτηνοτρο-

φικές επιχειρήσεις. Στυλιανός Λιοδάκης: Καθηγητής Αναλυτής 
Χημείας ΕΜΠ

17:10-17:20:   Η χρήση στην βιομηχανία νερού από βιολογικούς καθαρισμούς 
Στέλιος Λογοθέτης-Χημικός Μηχανικός

17:20-17:30:  Η κατάσταση στα επιφανειακά και υπόγεια νερά του λεκανοπεδίου 
της Αθήνας. Γεώργιος Αποστολόπουλος -Αντιδήμαρχος Δήμου-
Αθηναίων

17:30-17:40:  Επικίνδυνες χημικές ουσίες στο νερό και τρόποι αντιμετώπισης 
τους. Βασίλης Ζωναράς Χημικός.

17:40-17:50:  Πολιτική της διαχείρισης των νερών Ιωάννης Διαβάτης Δημοσι-
ογράφος

17:50-18:00:  ΕΥΔΑΠ: Ο Εθνικός φορέας διαχείρισης του νερού Εκπρόσωπος 
ΕΥΔΑΠ

18:00-18:10:  0ι έρευνες του ΠΑΚΟΕ για το νερό Δρ. Παναγιώτης Χριστοδου-
λάκης:  Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ

18:10-18:20:  Η διαδικασία των ορίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
Ανδρέας Ανδρεαδάκης: Καθηγητής ΕΜΠ

18:20-18:40:  Διάλλειμα για καφέ
18:40-19:50: Συζήτηση
19:50-20:30: Απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης ημερίδας
20:30-21:00: Συμπεράσματα -Προτάσεις -Κλείσιμο ημερίδας

Το ΠΑΚΟΕ… στο ΝΕΡΟ 
Δράσεις του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. την πενταετία 2010-2015 σχετικές  με την ποιότη-

τα των νερών.
●  Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση για την ποιότητα και υγιεινή του νερού του δικτύου 

ύδρευσης σε 48 σχολεία της Αττικής και 22 πόλεις της Ελλάδας.
●  Δημοσίευση άρθρων σχετικών με την επίπτωση από την ρύπανση των 

θαλασσών στη διατροφική αλυσίδα και , τελικά, στην υγεία των ανθρώπων
●  Υδρολογική ανάλυση χημικών και βιολογικών παραμέτρων δειγμάτων νερού 

από τον Πηνειό.Δειγματοληψία πόσιμου νερού από την πόλη της Λάρισας και 
ανάλυση των φυσικοχημικών του παραμέτρων.

●  Δειγματοληψία νερού από τον Ασωπό και άλλα σημεία της περιοχής.
●  Δειγματοληψία νερού από 221 παραλίες της Αττικής για τη διαπίστωση της 

καταλληλότητας τους για κολύμβηση.
●  Έρευνα σχετικά με την ποιότητα των εμφιαλωμένων νερών.
●  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού στο Βουρκάρι, τα Μέγαρα και την Σαλαμίνα 

για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του για κολύμβηση.
●  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού της παράκτιας ζώνης του Βόλου και της 

ευρύτερης περιοχής του Παγασητικού.
●  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού σε 11 παραλίες στην ευρύτερη παράκτια 

ζώνη της Χαλκίδας.
●  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι  του νερού της ευρύτερης περιοχής του Ρίο για τη 

διαπίστωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού των 
λυμάτων.

●  Χημική και μικροβιολογική ανάλυση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στη 
Νέα Μάκρη.

●  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου.
●  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στον Βαρνάβα Αττικής.
●  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κορίνθου. 
●  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και πόσιμου) στις περι-

οχές: Πέραμα, Μέγαρα, Αλεποχώρι, Ψάθα, Πόρτο Γερμενό.
●  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και πόσιμου) στην Αίγινα.
●  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και πόσιμου) στην Σαλαμίνα.
●  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και πόσιμου) στα Μέθανα.
●  Καταγραφή πηγών ρύπανσης του Σαρωνικού με 26 επιτόπιες δειγματοληψίες.
●  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στα Ιωάννινα.
●  Μετρήσεις συνεχείς κολοβακτηριδίων και εξασθενούς χρωμίου στον Ωρωπό, 

Μήλεσι, Οινόφυτα, Χαλκίδα.
●  Μετρήσεις νερών γεωτρήσεων και αποχετεύσεων στην Λευκάδα.
●  Μετρήσεις αποβλήτων στον Λατζιμά Ρεθύμνου  στην Κρήτη.
●  Μετρήσεις σε 50 σχολεία στην Αττική.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 
▶  Συχνότερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους
▶  Σωστή επεξεργασία του νερού όπου δεν πραγματοποιείται
▶  Σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων από την Πολιτεία
▶  Οικονομία στην κατανάλωση νερού από τους πολίτες
▶  Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου
▶  Μεγαλύτερες πιέσεις στους «αρμόδιους» και κυβερνώντες της χώρας για άμε-

ση αντιμετώπιση των προβλημάτων 
▶  Να λειτουργήσουν επιτέλους το Εθνικό Συμβούλιο Διαχείρισης Νερού καθώς 

και τα αντίστοιχα περιφερειακά.
Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016:ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
Η διαχείριση του νερού και η σημασία της στην αλυσίδα   
της λειτουργίας των ανθρωπογενών οικοσυστημάτων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΚΟΕ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ- ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, με το οποίο έχει 
ήδη αρχίσει να είναι αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, είναι 
η αδυναμία πρόσβασης μεγάλου μέρους του πληθυσμού 
της σε καθαρό νερό. Πολλοί γεωπολιτικοί αναλυτές 
έχουν εκφράσει, την τελευταία δεκαετία την ανησυχία 
τους σχετικά με την εμφάνιση των λεγόμενων «πολέ-
μων του νερού» μετά το 2020, εξαιτίας ακριβώς αυτού 
του ζητήματος.

Η κατάσταση στον κόσμο και στην Ελλάδα
▶ To 1/3 της ανθρωπότητας με πρόσφατα στοιχεία είναι μόνιμα 
άρρωστο, εξαιτίας του ακάθαρτου νερού και δέκα εκατομμύρια 
άνθρωποι πεθαίνουν το χρόνο από το νερό που πίνουν.
▶ Τελικά η συνολική ποσότητα νερού που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών είναι 
μικρότερη από από 200.000 km3 ,ποσοστό χαμηλότερο του 
1% των συνολικών αποθεμάτων.
▶ Η κατανάλωση νερού αναμένεται να αυξηθεί κατά 
60% το 2025 στις αναπτυσσόμενες χώρες και κατά 22% στις 
αναπτυγμένες χώρες.
▶ Στο 70% των ευρωπαϊκών πόλεων με πληθυσμό άνω των 
100.000 κατοίκων, τα υπόγεια ύδατα καταναλώνονται και 
μολύνονται με ρυθμούς ταχύτερους από ότι αναπληρώνονται.
▶ Το 2025 εκτιμάται ότι τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού 
θα υποφέρει από έλλειψη νερού ικανού για ασφαλή 
κατανάλωση.
▶ Καθημερινά, 2.500.000.000 τόνοι ανθρωπίνων και βιομη-
χανικών αποβλήτων, διατίθενται σε υδατικούς φορείς.
▶ Οι μισοί υγροβιότοποι του πλανήτη έχουν εξαφανισθεί 
από το 1900.
▶ Μεταξύ  1991 και 2010 περισσότεροι από 870.000 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους από φυσικές καταστροφές, εκ των οποίων 
το 90% συνδεόταν με το νερό.
▶ Σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων Εθνών, απαιτούνται 
20-50lt καθαρού νερού ημερησίως για την κάλυψη των βασι-
κών αναγκών (πόση, μαγείρεμα, καθάρισμα) κάθε ανθρώπου 
▶ Περισσότεροι από 894.000.000 άνθρωποι παγκοσμίως 
(ποσοστό μεγαλύτερο του 16%) δεν έχει πρόσβαση στην προ-
αναφερόμενη ποσότητα καθαρού νερού. Σε αυτά προστίθενται 
και 200.000.000 της Κίνας που πρόσφατα δημιουργήθηκε 
μεγάλο πρόβλημα. 
▶ Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διάρροια είναι μια από τις κυρι-
ότερες αιτίες θανάτου. Περίπου το 80% των θανάτων από 
διάρροια οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων 
καθαρισμού και εξυγίανσης του  πόσιμου νερού.
▶ Κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει εξαιτίας της 
ελλιπούς υγιεινής του νερού.
▶ Το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι, μπορεί από μόνο του 
να μειώσει την εμφάνιση περιστατικών διάρροιας κατά 51%.  
▶ Στο 20% περίπου της συνολικής καλλιεργήσιμης γης παγκο-
σμίως εφαρμόζονται τεχνητοί τρόποι άρδευσης. Το εναπομείναν 
80% εκμεταλλεύεται το νερό της βροχής.
▶ Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η ποσότητα του χιονιού 
των Ιμαλάιων, το οποίο παρέχει τεράστιες ποσότητες νερού 
γεωργικής χρήσης στην Ασία, εκτιμάται ότι θα ελαττωθεί κατά 
30% το 2030
▶ Η ημερήσια απαίτηση σε πόσιμο νερό είναι 2-4 λίτρα ανά 
άτομο. Η παραγωγή, όμως, της απαιτούμενης ημερήσιας 
ποσότητας τροφής χρειάζεται την κατανάλωση 2.000 έως 
5.000 λίτρων νερού.
▶ Η οδηγία 2000/60 δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές 
γα την εμπορευματοποίηση του νερού, απελευθερώνο-
ντας το από την κρατική προστασία των περιβαλλοντικών 
υπηρεσιών μεταξύ αυτών η άρδευση και η αποχέτευση.                                                                                              
Μόνο το 2012 ο τζίρος στην παγκόσμια αγορά των υδάτινων 
πόρων ξεπερνούσε τα 120 δις δολάρια ενώ το 2015 ξεπέρασε 
το 1,5 τρις, όπου το 92% το εκπροσωπούν 10 μονοπωλιακοί 
όμιλοι.
▶ Η Ελλάδα είναι δεύτερη στο σύνολο των Μεσογειακών 
χωρών πίσω από την Πορτογαλία, με 5.886 κμ ανά κάτοικο 
διαθεσίμων υδάτων, ενώ η συνολική κατανάλωση δεν ξεπερνά 
το 12,5% των εσωτερικών υδάτων.
▶ Τα υδροηλεκτρικά έργα δεν έχουν ενταχθεί στις επιλέξιμες 
δαπάνες με βάση την κοινοτική οδηγία για τις ΑΠΕ, μιας 
και η απόσβεσή τους είναι  μακροχρόνια, ενώ η καύση SRF 

(σκουπιδιών) είναι επιλέξιμη ως ΑΠΕ.
▶ Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 
1,6 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως, κάθε έτος, μπορεί να 
αποδοθούν στην κατανάλωση κακής ποιότητας νερού.
▶ Εκτιμάται ότι 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως 
στερούνται πρόσβασης σε νερό ικανοποιητικής εξυγίανσης. 
▶ Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει ο Οργανισμός Ηνω-
μένων Εθνών, κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί χάνει την ζωή 
του εξαιτίας της ρύπανσης- μόλυνσης του νερού.
▶ Για το 90% των περιστατικών διάρροιας παγκοσμίως ευθύ-
νεται η κακή ποιότητα του νερού. Σε παγκόσμια κλίμακα, η 
διάρροια μια από τις πιο συνήθεις αιτίες θανάτου.
▶ Κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, το ήμισυ περίπου των 
νοσοκομειακών κλινών παγκοσμίως, απασχολεί περιστατικά 
ασθενών που υποφέρουν από ασθένειες σχετικές με την κακή 
ποιότητα του νερού.

Και στην Ελλάδα
▶ 2 εκατομμύρια Έλληνες πίνουν επικίνδυνο νερό για την 
υγεία τους. Έρευνες του ΠΑΚΟΕ και άλλων φορέων έδειξαν 
ότι το αρσενικό, το εξασθενές χρώμιο, παράγωγα χλωρίου, 
σίδηρος, αμμώνιο, νιτρώδη άλατα και άλλα επικίνδυνα χημικά 
συστατικά βρίσκονται στο νερό «ανθρώπινης κατανάλωσης» 
πολλών Δήμων και ο εκάστοτε «αρμόδιος» δεν δίνει καμία 
σημασία. Συγκεκριμένα σε σαράντα (45) περιοχές της Κεντρικής 
Μακεδονίας, δεκαπέντε (20) της Δυτικής Ελλάδας, δέκα (12) 
της Ανατολικής Ελλάδος, είκοσι (28) της Στερεάς Ελλάδας, 
τριάντα (36) της Πελοποννήσου και σε είκοσι (25) νησιά, το 
νερό για την ανθρώπινη κατανάλωση θεωρείται ακατάλληλο και 
επικίνδυνο για την χρήση αυτή. Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποιώντας 
μετρήσεις σε πολλές περιοχές ανέδειξε το πρόβλημα, όπως 
για παράδειγμα το επικίνδυνο νερό στον Βόλο, Χίο, Αλμυρό, 
Καρδίτσα, Ηράκλειο, Χαλκίδα, Ωροπός, Κορωπί, Θεσσαλονίκη, 
Ήπειρο, Φωκίδα κ.α. 
▶ Παρατάθηκε για ένα χρόνο η αδειδότηση στην ΛΑΡΚΟ για 
τα απόβλητά της που ρυπαίνουν με καρκινογόνες ουσίες τους 
υδροφορείς.
▶ Τα ποτάμια της χώρας από μέτρια ως κακή η κατάσταση  
τους σε ποσοστό 64%
▶ 18% της επικράτειας έχει χωριστεί σε ζώνες νιτρορύπανσης 
(Κάμπος Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Θεσσαλικός Κάμπος, 
Κωπαΐδα, λεκάνη Στρυμόνα, Έβρος) και ήδη επιβάλλονται 
πρόστιμα για αυτήν. 
▶ Πέρα όμως από τα επικίνδυνα συστατικά που φτάνουν 
στον υδροφόρο ορίζοντα εξαιτίας βιομηχανικών και αγρο-
τικών χρήσεων, στην Ελλάδα υπάρχει εντονότατο πρόβλημα 
με το, σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο και πεπαλαιωμένο 
δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Οι σωλήνες είναι κατασκευασμένες από 
αμίαντο, ενός υλικού απαγορευμένου πια και κατηγορούμενο 
για καρκινογενέσεις. Το δίκτυο αυτό φτάνει τα 7000 χλμ και 
είναι κυρίως κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες (περίπου 
το 50%) και χρήζει άμεσης αντικατάστασης.
▶ Πέρα από την χημική ρύπανση υπάρχει και η μικροβιακή 
μόλυνση. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, οι μικροβιακές 
αναλύσεις είναι περίπου 10000 το χρόνο, που είναι πολύ 
λίγες για το συνολικά διανεμόμενο νερό (360 εκατομμύρια 
κυβικά μέτρα). Το ΠΑΚΟΕ μετά από μετρήσεις ανέδειξε έντο-
να προβλήματα μικροβιακής μόλυνση του νερού, ειδικά στα 
σημεία όπου γίνεται ανάμιξη νερού κάποιας πηγής που εκμε-
ταλλεύεται ιδιώτης με νερό της ΕΥΔΑΠ. Οφείλουμε όμως να 
δεχθούμε ότι συγκριτικά με άλλες χώρες και πόλεις το νερό 
της ΕΥΔΑΠ υπερτερεί.
▶ Και τα εμφιαλωμένα νερά όμως είναι αμφιβόλου ποιότητας 
και πολλές φορές καθίστανται επικίνδυνα, με υψηλές συγκε-
ντρώσεις μικροβίων, κολοβακτηριδίων και σκληρότητας. Το 
Γενικό Χημείο του Κράτους από το 1995 μέχρι το 2015 είχε 
πραγματοποιήσει αναλύσεις σε 2800 δείγματα, περίπου 200 
το χρόνο.  Δηλαδή, χίλια εξακόσια δείγματα σε εννιακόσια 
εκατομμύρια  λίτρα νερού.
▶ Αξιόπιστο το ένα δείγμα στα 1.5 εκατομμύριο μπουκάλια νερού; 
▶ Τα δε φίλτρα που υποτίθεται ότι λύνουν τα προβλήματα, 
σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν μεγαλύτερο (ιδιαίτερα 
σε μικρόβια) 
▶ Σχεδόν 2.400 κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο αναλογούν στην 
κατανάλωση κάθε κατοίκου της Ελλάδας, όταν ο αντίστοιχος 

παγκόσμιος μέσος όρος είναι 1.240 κυβικά μέτρα.
▶ Η τιμή αυτή καθιστά την Ελλάδα δεύτερη (!!!!!!) στη σχετική 
κατάταξη παγκοσμίως πίσω μόνο από τα Η.Π.Α.
▶ Το 86% του νερού που καταναλώνεται σήμερα στην Ελλάδα 
αφορά την άδρευση, το 11% την ύδρευση, και το 3% καλύπτει 
ανάγκες της βιομηχανίας.
▶ Το 60% του νερού που αντλείται στην Ελλάδα από λίμνες, και 
ποτάμια χάνεται λόγω απωλειών από το δίκτυο μεταφοράς του.

Δράσεις του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. την πενταετία 2010-
2015 σχετικές με την ποιότητα των νερών.
▶ Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση για την ποιότητα και υγιεινή 
του νερού του δικτύου ύδρευσης σε 48 σχολεία της Αττικής 
και 22 πόλεις της Ελλάδας.
▶ Δημοσίευση άρθρων σχετικών με την επίπτωση από την 
ρύπανση των θαλασσών στη διατροφική αλυσίδα και , 
τελικά, στην υγεία των ανθρώπων
▶ Υδρολογική ανάλυση χημικών και βιολογικών παραμέτρων 
δειγμάτων νερού από τον Πηνειό.
▶ Δειγματοληψία πόσιμου νερού από την πόλη της Λάρισας 
και ανάλυση των φυσικοχημικών του παραμέτρων.
▶ Δειγματοληψία νερού από τον Ασωπό και άλλα σημεία 
της περιοχής.
▶ Δειγματοληψία νερού από 221 παραλίες της Αττικής για τη 
διαπίστωση της καταλληλότητας τους για κολύμβηση.
▶ Έρευνα σχετικά με την ποιότητα των εμφιαλωμένων νερών.
▶ Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού στο Βουρκάρι, τα Μέγα-
ρα και την Σαλαμίνα για τη διαπίστωση της καταλληλότητας 
του για κολύμβηση.
▶ Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού της παράκτιας ζώνης 
του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Παγασητικού.
▶ Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού σε 11 παραλίες στην 
ευρύτερη παράκτια ζώνη της Χαλκίδας.
▶ Δειγματοληπτικοί έλεγχοι  του νερού της ευρύτερης περιοχής 
του Ρίο για τη διαπίστωση της αποτελεσματικής λειτουργίας 
του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων.
▶ Χημική και μικροβιολογική ανάλυση του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης στη Νέα Μάκρη.
▶ Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στη θαλάσσια 
περιοχή του Πόρου.
▶ Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στον Βαρνάβα 
Αττικής.
▶ Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου 
Κορίνθου. 
▶ Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και 
πόσιμου) στις περιοχές: Πέραμα, Μέγαρα, Αλεποχώρι, Ψάθα, 
Πόρτο Γερμενό.
▶ Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και 
πόσιμου) στην Αίγινα.
▶ Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και 
πόσιμου) στην Σαλαμίνα.
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και 
πόσιμου) στα Μέθανα.
▶ Καταγραφή πηγών ρύπανσης του Σαρωνικού με 26 επιτόπιες 
δειγματοληψίες.
▶ Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στα Ιωάννινα.
▶ Μετρήσεις συνεχείς κολοβακτηριδίων και εξασθενούς χρω-
μίου στον Ωροπό, Σήλεσι, Οινόφυτα, Χαλκίδα.
▶ Μετρήσεις νερών γεωτρήσεων και αποχετεύσεων στην 
Λευκάδα.
▶ Μετρήσεις αποβλήτων στον Λατζιμά Ρεθύμνου  στην Κρήτη.
Μετρήσεις σε 50 σχολεία στην Αττική.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:
■ Συχνότερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους
■ Σωστή επεξεργασία του νερού όπου δεν πραγματοποιείται
■ Σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων από την Πολιτεία
■ Οικονομία στην κατανάλωση νερού από τους πολίτες
■ Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου
■ Μεγαλύτερες πιέσεις στους «αρμόδιους» και κυβερνώντες 
της χώρας για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων 
■ Να λειτουργήσουν επιτέλους το Εθνικό Συμβούλιο Διαχεί-
ρισης Νερού καθώς και τα αντίστοιχα περιφερειακά.

ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
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Ενας περίπατος , ένα ηλιόλουστο 
πρωινό  του Φλεβάρη, αρκεί για 
να  διαπιστώσει εύκολα κανείς ότι 
το Πεδίον του Άρεως δεν θυμίζει 

σε τίποτα το πάρκο του παρελθόντος. Η 
αίγλη και η ομορφιά  του ιστορικού αυτού 
πάρκου έxουν ξεθωριάσει και την θέση 
τους έχουν πάρει σκουπίδια και καταλύματα 
σε όλη την έκταση του πάρκου.

Το Πεδίον του Άρεως αποτελεί ένα  από 
τα μεγαλύτερα δημόσια άλση της Αθήνας 
και καλύπτει την έκταση των 277 στρεμ-
μάτων μαζί με τον λόφο Φινοπούλου.Το 
άλσος του Πεδίου του Άρεως σχεδιάστηκε 
το 1934 με σκοπό να τιμηθούν οι Ήρωες 
της Επανάστασης του 1821, για αυτό και 
είναι διακοσμημένο με τις μαρμάρινες 
προτομές των 21  ηρώων κατά μήκος 
της κεντρικής «αρτηρίας» του πάρκου. Η 
συνοικία του Πεδίου Άρεως περικλείεται 
από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τις 
οδούς Πέτρου Καλλιγά, Ευελπίδων και 
Πατησίων (28ης Οκτωβρίου).

Παρά την ιστορική σημασία του πάρκου, 
η εγκατάλειψη από τους αρμόδιους φορείς 
για την φροντίδα και την συντήρηση του 
πάρκου είναι εμφανής. Το πάρκο αποτελεί 

εστία μόλυνσης, σκουπιδότοπο και χώρος  
καταλυμάτων ανθρώπων διαφόρων εθνι-
κοτήτων, χρήση και διακίνηση ναρκωτικών 
ουσιών στα ενδότερα του πάρκου. Από 
πλευράς εικόνας του πάρκου θα συνα-
ντήσουμε ξεραμένα δέντρα, σκουπίδια 
πεταμένα, αφρόντιστοι θάμνοι και γρασίδι 
σπασμένες λάμπες και ελλιπής φωτισμός 
κατά τις βραδινές ώρες  ενώ δυστυχώς 
τα ιστορικά μνημεία των αγωνιστών του 
21’ είναι βαμμένα με γκράφιτι. Ο δήμος 
Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής  δηλώ-
νουν απόντες από την φροντίδα και την 
συντήρηση του πάρκου. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι στον δίωρο περίπατο μας στο 
πάρκο συναντήσαμε μόλις έναν καθαριστή, 
που σκούπιζε ότι μπορούσε.

Σταματήσαμε, λοιπόν,  10 τυχαίους 
περαστικούς και τους ρωτήσαμε την 
άποψη τους για την τωρινή κατάσταση 
του πάρκου. Το έργο μας βέβαια δεν ήταν 
τόσο εύκολο διότι, παρά το ανοιξιάτικο 
της ημέρας και την πολυκοσμία, πολλοί 
περαστικοί δεν θέλησαν να απαντήσουν 
στις ερωτήσεις μας είτε γιατί βιάζονταν 
και είχαν κάποια υποχρέωση είτε γιατί 

ήταν ξένοι και δεν μιλούσαν πολύ καλά 
την ελληνική είτε ήταν επισκέπτες που 
επισκέπτονταν πρώτη φορά το πάρκο. 
Υπήρχαν βέβαια και μερικές περιπτώσεις 
που απόφευγαν ταραγμένοι τις ερωτή-
σεις μας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 
δεν θέλουν να μπλέξουν σε μπελάδες… 
Ενώ ένας κύριος μας είπε «αυτή είναι 
η κληρονομιά που άφησε η γενιά του 
Πολυτεχνείου» δείχνοντας τα καταλύματα 
και τις σκηνές. 

Παρακάτω, οι απαντήσεις των 10 
πρόθυμων συμπολιτών μας:

Πάνος, 30 ετών
1. Είστε περαστικός ή μόνιμος επι-

σκέπτης του Πάρκου;  Περνάω από εδώ 
κάθε μέρα.

2. Ποια πιστεύετε είναι τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει το Πάρκο; Η 
χρήση ναρκωτικών που γίνεται σε πολλά 
σημεία του πάρκου, οι πρόσφυγες που 
μένουν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης 
και επιβαρύνουν και το πάρκο.

3. Είναι το Πάρκο προσβάσιμο όλες 
τις ώρες και από πού; Μέχρι το βράδυ 

αλλά δεν κλείνουν όλες οι θύρες, μερικές.
4. Θεωρείτε ότι το Πάρκο είναι 

εγκατελελειμένο; Γίνονται προσπάθειες 
συντήρησης αλλά δεν ανταποκρίνονται 
στις μεγάλες απαιτήσεις του πάρκου.

5. Το βράδυ θα περνούσατε από το 
Πάρκο χωρίς φόβο; Όχι και τόσο. Δεν 
υπάρχει φωτισμός και σε πολλά σημεία.

Ιωάννα, 26 ετών
1. Είστε περαστικός ή μόνιμος επι-

σκέπτης του Πάρκου; Πάω τον σκύλο 
βόλτα καθημερινά.

2. Ποια πιστεύετε είναι τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει το Πάρκο; 
Οι καταυλισμοί των προσφύγων και τα 
σκουπίδια.

3. Είναι το Πάρκο προσβάσιμο όλες 
τις ώρες και από πού; Συχνάζω μόνο 
το πρωί εδώ οπότε δεν ξέρω  τι ώρα 
κλείνει. Πάντως έχει θύρες από όλα τα 
σημεία του πάρκου.

4. Θεωρείτε ότι το Πάρκο είναι 
εγκατελελειμένο; Πιστεύω ότι από την 
πάνω μεριά του πάρκου η κατάσταση 
είναι καλύτερη από την κάτω προς την 

ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
ΕΝΑ ΠΑΡΚΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ…
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μεριά των ΚΤΕΛ.
Το βράδυ θα περνούσατε από το 

Πάρκο χωρίς φόβο;  Όχι με τίποτα.

Φάνης, 20 ετών 
1. Είστε περαστικός ή μόνιμος επι-

σκέπτης του Πάρκου; Περνάω κάθε μέρα 
με τον σκύλο μου.

2. Ποια πιστεύετε είναι τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει το Πάρκο; Το 
πάρκο αντιμετωπίζει πολλά θέματα υγιεινής 
και πολλά σκουπίδια. Αλλά υπάρχουν και 
πολλοί ναρκομανείς.

3. Είναι το Πάρκο προσβάσιμο όλες 
τις ώρες και από πού; Λειτουργεί μέχρι 
να νυχτώσει.

4. Θεωρείτε ότι το Πάρκο είναι 
εγκατελελειμένο; Ναι θεωρώ ότι το 
έχουν εγκαταλείψει οι φορείς. Τα φυτά 
δεν τα προσέχουν καθόλου.

5. Το βράδυ θα περνούσατε από το 
Πάρκο χωρίς φόβο; Όχι, μόνο με τον 
σκύλο μου. 

Στέργιος, 20 ετών
1. Είστε περαστικός ή μόνιμος επι-

σκέπτης του Πάρκου;  Σπουδάζω εδώ 
κοντά και περνάω καθημερινά από εδώ.

2. Ποια πιστεύετε είναι τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει το Πάρκο; 
Κυκλοφορεί οποιοσδήποτε και οτιδήποτε. 
Κάθε είδους άνθρωπος και παρανομία.

3. Είναι το Πάρκο προσβάσιμο όλες 
τις ώρες και από πού; Μέχρι να πέσει 
ο ήλιος.

4. Θεωρείτε ότι το Πάρκο είναι εγκα-
τελελειμένο; Γενικά είναι ωραίο πάρκο, 
σαν εγκαταστάσεις όμως θα μπορούσε 
να είναι πολύ καλύτερο.

5. Το βράδυ θα περνούσατε από το 
Πάρκο χωρίς φόβο; Μόνο με παρέα.

Φάνης, 20 ετών
1. Είστε περαστικός ή μόνιμος επι-

σκέπτης του Πάρκου; Περνάω καθημε-
ρινά από εδώ.

2. Ποια πιστεύετε είναι τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει το Πάρκο; Πολλοί 
ναρκομανείς και εμπόριο ναρκωτικών. 

3. Είναι το Πάρκο προσβάσιμο όλες 
τις ώρες και από πού; Μέχρι να νυχτώσει 
και μπαίνουν από παντού.

4. Θεωρείτε ότι το Πάρκο είναι εγκα-
τελελειμένο; Ναι το έχουν εγκαταλείψει. 
Ο δήμος δεν κάνει τίποτα.

5. Το βράδυ θα περνούσατε από το 
Πάρκο χωρίς φόβο; Για κανέναν λόγο.

Σεραφείμ, 65 ετών
1. Είστε περαστικός ή μόνιμος επι-

σκέπτης του Πάρκου; Περνάω από εδώ 
σε καθημερινή βάση.

2. Ποια πιστεύετε είναι τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει το Πάρκο; 
Υπάρχει βρωμιά πολύ και ναρκομανείς.

3. Είναι το Πάρκο προσβάσιμο όλες 
τις ώρες και από πού; Από όπου θέλεις 
μπαίνεις και όποτε θέλεις.

4. Θεωρείτε ότι το Πάρκο είναι 
εγκατελελειμένο; Βέβαια, ο δήμος και 
η περιφέρεια δεν ασχολούνται καθόλου.

5. Το βράδυ θα περνούσατε από το 
Πάρκο χωρίς φόβο; Με τίποτα, ούτε 
με παρέα.

Αλέξανδρος, 50 ετών
1. Είστε περαστικός ή μόνιμος επι-

σκέπτης του Πάρκου; Εδώ και 30 χρόνια 
περνάω από εδώ

2. Ποια πιστεύετε είναι τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει το Πάρκο; Τα 
καταλύματα, τα ναρκωτικά και το εμπόριο 
ναρκωτικών. 

Επίσης, η εγκληματικότητα μέσα στο 
πάρκο υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Έχουν 
συμβεί πολλά συμβάντα κατά καιρούς.

3. Είναι το Πάρκο προσβάσιμο όλες 
τις ώρες και από πού; Ουσιαστικά είναι 
προσβάσιμο από παντού και όλες τις ώρες.

4. Θεωρείτε ότι το Πάρκο είναι 
εγκατελελειμένο; Η νομαρχία δεν κάνει 
τίποτα και το έχει εγκαταλείψει και δεν 
το φυλάσσει. 

Επίσης, δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος 
για να ενημερώσει τι γίνεται εδώ.

5. Το βράδυ θα περνούσατε από το 
Πάρκο χωρίς φόβο; 

Δεν έχει καθόλου φώτα οπότε με 
τίποτα.

Αλέξανδρος, 46 ετών
1. Είστε περαστικός ή μόνιμος επισκέ-

πτης του Πάρκου; Καθημερινός επισκέπτης.
2. Ποια πιστεύετε είναι τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει το Πάρκο; Το 
έχουν αμελήσει τελείως, έχει σταματήσει η 
επίβλεψη, έχουν σταματήσει την συντήρηση 
του πρασίνου, υπάρχουν παντού πεταμένες 
σύριγγες και προφυλακτικά.

3. Είναι το Πάρκο προσβάσιμο όλες 
τις ώρες και από πού; Κανονικά είναι 
ανοιχτό μέχρι τις 11 αλλά όποιος θέλει 
μπαίνει.

4. Θεωρείτε ότι το Πάρκο είναι εγκα-
τελελειμένο; Ναι το έχουν ρημάξει. Ο 
Δήμος δεν ασχολείται.

5. Το βράδυ θα περνούσατε από το 
Πάρκο χωρίς φόβο; Θα έμπαινα μόνο 
αναγκαστικά.

Γεώργιος, 50 ετών
1. Είστε περαστικός ή μόνιμος επι-

σκέπτης του Πάρκου; Απλός περαστικός.
2. Ποια πιστεύετε είναι τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει το Πάρκο; 
Πολλοί ναρκομανείς αλλά όχι τόσο όσο 
παλιά. Δεν υπάρχουν πολλοί έλληνες, 
πάρα πολλοί ξένοι.

3. Είναι το Πάρκο προσβάσιμο όλες 
τις ώρες και από πού; Δεν το γνωρίζω.

4. Θεωρείτε ότι το Πάρκο είναι εγκα-
τελελειμένο; Ναι, είναι εγκαταλελειμένο. 

5. Το βράδυ θα περνούσατε από 
το Πάρκο χωρίς φόβο; Με τίποτα μόνο 
τα πρωινά. 

Παναγιώτης, 23 ετών
1. Είστε περαστικός ή μόνιμος επι-

σκέπτης του Πάρκου; Περνάω μια στο 
τόσο.

2. Ποια πιστεύετε είναι τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει το Πάρκο; Σκηνές 
και καταλύματα από τους μετανάστες και 
ναρκωτικά.

3. Είναι το Πάρκο προσβάσιμο όλες 
τις ώρες και από πού; Πολλές διαφο-
ρετικές είσοδοι, κλείνουν κάποιες θύρες 
όχι όλες όμως.

4. Θεωρείτε ότι το Πάρκο είναι 
εγκατελελειμένο; Σε όλη την Ελλάδα δεν 
γίνεται τίποτα! Γιατί να ασχοληθούν εδώ; 

Το βράδυ θα περνούσατε από το 
Πάρκο χωρίς φόβο; Δεν φοβάμαι να 
περάσω αλλά δεν θα το προτιμούσα. 
Επίσης, είναι επικίνδυνα και περιμετρικά 
του πάρκου.

Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και κατατοπιστικές για την τωρινή κατάσταση που επικρατεί στο πάρκο. Οι 
μαρτυρίες επίσης των περαστικών μας έδωσαν μια εικόνα για το τι συμβαίνει σε καθημερινή βάση στο Πεδίον του 
Άρεως. Η κατάσταση είναι οριακή και ο δήμος δείχνει να αδιαφορεί για την περίθαλψη και την φύλαξη του. Το 
πάρκο έχει τόσο μεγάλη ιστορία που δεν του αρμόζει να βρίσκεται σε τέτοια χαοτική κατάσταση. Αποτελεί έναn από 
τους μεγαλύτερους πνεύμονες πρασίνου στην Αθήνα και  οφείλει ο δήμος και οι αρμόδιοι φορείς να επιληφθούν 
της κατάστασης. 
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Η σημερινή κατάσταση   
του Πεδίου

Το “Πεδίον του Άρεως” είναι ένας μονα-
δικός χώρος  πρασίνου και αναψυχής 
για την αθηναϊκή κοινωνία, ένα πολύτιμο 
δημόσιο αγαθό στο κέντρο της πρωτεύου-
σας, που παραμένει εδώ και πολλά χρόνια, 
ένας υποβαθμισμένος, παραμελημένος 
και αναξιοποίητος χώρος. Το πάρκο αυτό 
όπως είναι γνωστό ανήκει διοικητικά στην 
Περιφέρεια Αττικής και όχι στον δήμο 
Αθηναίων.

Παρά την πρόσφατη δήθεν ανάπλαση, 
για την οποία δόθηκαν περισσότερα από 
9.000.000 ευρώ, από κονδύλια του ΕΣΠΑ 
- ακόμη υπάρχει αναρτημένη πινακίδα 
υλοποίησης της ανάπλασης, όμως ο…
εργολάβος είναι έκπτωτος και από τότε…
σιωπή-, το ΠΑΡΚΟ παραμένει αφύλακτο 
και είναι επικίνδυνος χώρος για όσους 
τον επισκέπτονται, που είναι οικογένειες, 
παιδιά, συνταξιούχοι, διότι, έχει μετατραπεί 
σε χώρο παραβατικότητας, ναρκωτικών 
και παρανομίας. 

Το πρόβλημα δεν είναι σημερινό. Όλες 
οι κυβερνήσεις που πέρασαν δεν έκαναν 
τίποτα, για να αλλάξουν την κοινωνική 
λειτουργία του Πάρκου. 

Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής, πολλές 
φορές αναφέρουν βανδαλισμούς, απόπει-
ρες παραβίασης σπιτιών και παρεμβάσεις 
από τοξικομανείς.

Αυτή η χαοτική κατάσταση του Πεδίον 
του Άρεως φυσικά δεν μπορεί να αλλάξει, 
όσο λείπει ένας στρατηγικός σχεδιασμός 
και η εφαρμογή του, που θα προσδώσει 
κοινωνική λειτουργία στο Πάρκο καθώς 
επίσης την αποτελεσματική φύλαξη του 
με κοινωνική συμμετοχή. 

Εκ των πραγμάτων είναι φανερό επί-
σης ότι, καμιά δημόσια ή δημοτική αρχή 
δεν μπορεί να σηκώσει το κόστος της 
φύλαξης και λειτουργίας του πάρκου, 
σε μια περίοδο μάλιστα περιορισμένων 
διαθέσιμων πόρων. 

Αυτό όμως που δεν μπορεί να κάνει 
μόνη της η περιφέρεια, παρά μόνο σε 
συνεργασία με κοινωνικές συμπράξεις 
και φορείς που αποδεδειγμένα έχουν 
συμμετοχή στα δρώμενα, είναι να οργα-
νωθούν τα προαναφερόμενα, ώστε το 
Πάρκο να λειτουργεί προς όφελος της 
κοινωνίας των πολιτών.

Εξ άλλου υπάρχουν συλλογικότη-
τες των κατοίκων που ήδη δρούν, και 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην 
κοινωνικοποίηση των λειτουργιών του, 
τον κοινωνικό έλεγχο και στην εύρυθμη 
διαχείρισή του Πάρκου, σε ένα πλαίσιο 
αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης ενός 
θεματικού Πάρκου.

Οργανωτικά, ο “Κοινωνικός Φορέ-
ας Διαχείρισης του Πάρκου” μπορεί να 
συμπεριλάβει κοινωνικές συλλογικότητες, 

κοινωνικές επιχειρήσεις και Συνεταιρι-
σμούς μαζί τις αντίστοιχες δομές της 
Περιφέρειας και του Δήμου Αθηναίων 
για να αναλάβει αυτό έργο.

Οι προτεινόμενες  δράσεις 
του ΠΑΚΟΕ

1) Αξιοποίηση του Πεδίου του Άρε-
ως ως θεματικό πάρκο κοινωνικών 
πολιτιστικών και περιβαντολλογικών 
εκδηλώσεων με την καθιέρωση αντί-
στοιχων εποχικών εκθέσεων.

Ειδικότερα η αξιοποίηση του Πεδίου 
του Άρεως ως θεματικού πάρκου πολι-
τιστικών εκδηλώσεων και καθιέρωση 
εκθέσεων πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 
δράσης μπορεί να αξιοποιηθεί ως χώρος 
φιλοξενίας διαφόρων πολιτιστικών εκδη-
λώσεων καθώς και ως τόπος έκθεσης και 
παρουσίασης καλών πρακτικών από όλη 
την Ελλάδα και την Ε.Ε. 

Έτσι μπορεί η παρούσα αρνητική εικόνα 
της εγκατάλειψης του πάρκου να αλλά-
ξει και να γίνει ζωντανή, φιλόξενη και 
διάπλατα ανοικτή προς τους πολίτες. Το 
πάρκο που αποτέλεσε διαχρονικά σημείο 
πολιτιστικών συναντήσεων, μπορεί να 
ξαναγίνει το πάρκο που να ανήκει πραγ-

ματικά και ουσιαστικά σε όλους τους 
πολίτες. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα  
να γίνει χώρος συνάντησης και συνερ-
γειών των Οργανώσεων της Κοινωνίας 
Πολιτών για να  σηματοδοτήσει μία νέα 
εποχή συμμετοχικής δημοκρατίας και 
συνεισφοράς των πολιτών στην Πόλη 
τους και τα δημόσια αγαθά. 

Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να θεσμο-
θετηθούν κοινωνικές εκθέσεις  ανθρω-
πιστικών και περιβαλλοντικών δράσεων 
σε ετήσια βάση, εμπλέκοντας σε αυτή την 
διαδικασία τους ενεργούς πολίτες, την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματική 
πρωτοβουλία έτσι ώστε  να καταστήσει το 
θεματικό πάρκο «δεξαμενή» νέων ιδεών 
και συλλογικής παρέμβασης.

2) Αντιμετώπιση του συνεχώς αυξα-
νόμενου προβλήματος των μεταναστών. 

Η Γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, 
αποτελεί εστία συγκέντρωσης μεταναστών, 
καθώς επίσης δίνει πολλές δυνατότητες 
θετικών ζυμώσεων στον τομέα αυτόν. 
Το “Πάρκο” θα μπορέσει να γίνει κέντρο 
εφαρμογής μια ισότιμης μεταναστευτικής 
πολιτικής όπως και ανταλλαγή εθίμων, 
ηθών και πολιτισμικών δράσεων προς 
όφελος της χώρας αφενός, και αφετέ-
ρου της κοινωνίας των πολιτών. Πολλά  
πολιτιστικά δρώμενα μπορούν να γίνουν, 
ώστε η προαναφερόμενη ανταλλαγή να 
αποτελέσει σύσφιξη των σχέσεων λαών 
και μειονοτήτων, ώστε να δημιουργηθεί 
ένας δυνατός θύλακας πίεσης και διεκ-

δίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
3) Περιβαλλοντική εκπαίδευση και 

βιωματική μάθηση
Το πάρκο επίσης μπορεί να αποτε-

λέσει επίκεντρο περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και να φιλοξενήσει 
ποικίλα προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. 

Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να αναπτυ-
χθεί με βάση ένα πρόγραμμα περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης, σε σχέση με τα σχολεία 
της περιοχής και ειδικές Περιβαλλοντικές 
οργανώσεις με τεχνογνωσία και τα αστικά 
κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας. 

Μπορεί να αξιοποιηθεί ως ανοικτός 
χώρος μάθησης σχετικά με τους κήπους 
στα άλση προσφέροντας πλήρη κατανόηση 
της αξίας του πρασίνου στον άνθρωπο, 
στην ποιότητα της ζωής του και στην 
οικολογική ισορροπία των πόλεων. Υπάρ-
χει η δυνατότητα να δημιουργηθούν στο 
Πάρκο μικροί “λαχανόκηποι” ώστε κάθε 
σχολείο γύρω από το πάρκο να είναι 
ιδιοκτήτης του κήπου αυτού, με “ βραβεία 
“ ανταγωνισμού και προσθήκης γνώσεων 
στα παιδιά που δυστυχώς δεν γνωρίζουν 
σχεδόν τίποτε για την “φυτολογία”.

Με αυτό τον τρόπο, το πάρκο μπορεί 
ακόμη να αξιοποιηθεί και ως χώρος φιλο-
ξενίας προγραμμάτων εναλλακτικής ή δια 
βίου μάθησης, συνδυάζοντας αυτούς τους 
διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους με τις 
ανάγκες της πόλης, την επιμόρφωση και 

Η πρόταση του ΠΑΚΟΕ για την αξιοποίηση του πάρκου
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έξυπνη διαχείριση της γνώσης. 
4) Στήριξη- προβολή καλλιτεχνικής 

δημιουργίας νέων δημιουργών
Πολλοί νέοι δημιουργοί στην Ελλάδα, 

αναζητούν όχι μόνο να πραγματοποιήσουν 
τα όνειρα τους, αλλά με την δημιουργία 
τους να προωθήσουν νέες ιδέες και 
εφαρμογές στα πλαίσια μια δημοκρατικής 
ανάτασης των κατοίκων της πρωτεύουσας.

Έτσι θα μπορούν να εκφραστούν με την 
ποίηση, την λογοτεχνία, την ζωγραφική, 
την σκηνοθεσία μικρού μήκους ταινιών 
και άλλων αξιόλογων δρώμενων, ώστε  
να πάψει η Αθήνα να είναι “μοτίβο”, 
παλαιοβιωματικών δράσεων.

5) Εκδηλώσεις πολιτιστικών συλ-
λόγων της Αττικής (γιορτές, χοροί, 
συναυλίες, θεατρικά)

Με τη συλλογική δράση, πολλών 
διάσπαρτων στην Αττική Πολιτιστικών 
Συλλόγων, να οργανωθούν σε εβδομα-
διαία βάση εκδηλώσεις, με την μορφή 
συναυλιών, θεματικών διάφορων εορτών, 
παρουσιάσεις χορευτικών συγκροτημάτων 
από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη και 
θεατρικών παραστάσεων και πολλών 
άλλων δραστηριοτήτων πολιτιστικού 
περιεχομένου.

6)Δημιουργική απασχόληση παι-
διών, υπερηλίκων, ατόμων με αναπηρίες

Θα είναι μια ευκαιρία για ΑΜΕΑ και 
υπερήλικες να συμβιώσουν σε προγράμ-
ματα γνώσης, εφαρμογής και κοινωνικής 
ένταξης, όπου θα συλλειτουργούν με τις 
προαναφερόμενες δράσεις. Έτσι σε ένα 
μελίσσι δραστηριοτήτων θα είναι χαρά, 
ο χρόνος των ΑΜΕΑ  να είναι δραστικός 
και όχι δύσκολος.

7) Συμβουλευτική δικτύωση ανέρ-
γων

Οι άνεργοι στην Αθήνα είναι ο “βρα-
χνάς” των κυβερνήσεων, αλλά και της Τ.Α. 
Έτσι στα δρώμενα η ενεργός συμμετοχή 
των ανέργων θα δώσει ώθηση στην 
συνέργεια μεταξύ τους, άλλα και προβολή 
των δίκαιων αιτημάτων τους.

8) Αθλητικές εκδηλώσεις (αγώνες 
δρόμου, ποδηλατοδιαδρομές, skate)

Οι Αθλητικές εκδηλώσεις θα είναι 
εφικτές σε συνεργασία με αντίστοιχα 
ερασιτεχνικά σωματεία και ανάλογους 
φορείς. Η προοπτική θα έχει τεράστια 
αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο το 
“Πάρκο” θα αποτελέσει πόλος έλξης 
πολλών νέων που θα επιθυμήσουν να 
αθληθούν.

9) Κοινωνικό εστιατόριο – κοινωνικό 
καφενείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Αυτές οι δομές ήδη έχουν  σε μεγάλο 
βαθμό πετύχει. Η συνεργασία με τα Δημο-
τικά διαμερίσματα, αλλά και με άλλους 
Δήμους θα αναπτύξει στους πολίτες, 
το αίσθημα της αλληλεγγύης και της 
αλληλοβοήθειας. 

10) Κοινωνικές δομές αλληλεγ-
γύης-και μη χρηματικές ανταλλαγές

Σε μια περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης 
είναι γνωστό ότι με συλλογικές πρωτο-
βουλίες δημιουργήθηκαν στην Αττική μια 
σειρά από δομές αλληλεγγύης προσφέ-
ροντας τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα κ.τ.λ.π 
σε συμπολίτες μας που πλήττονται από 
την φτώχεια και την ανεργία.

Οι δομές αυτές πολλές φορές δεν 
έχουν διαθέσιμο ένα χώρο συνάντησης, 

συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών 
για να αναπτύξουν περαιτέρω την δρα-
στηριότητά τους. 

Επιπλέον δεν υπάρχει ένας χώρος 
δημόσιας διαβούλευσης για αλληλέγγυες 
δράσεις και συλλογική δημιουργία. 

Το Πεδίον του Άρεως ως θεματικό 
κοινωνικό Πάρκο κοινωνικής οικονομί-
ας θα μπορούσε να φιλοξενήσει και να 
προωθήσει τέτοιες κοινωνικές πρωτο-
βουλίες για την φροντίδα του κέντρου 
των Αθηνών.

Φορέας Διαχείρισης

  

Με αυτές τις προϋποθέσεις ο “Κοι-
νωνικός Φορέας Διαχείρισης” του 
Πάρκου θα απαρτίζεται από Οργα-
νώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
κοινωνικούς συνεταιρισμούς άλλες 
δομές αλληλεγγύης με συμπράττοντα 
εταίρο την Περιφέρεια Αττικής και το 
Δήμο Αθηναίων,  σχηματίζοντας μια 

Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη.
Μια Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

μπορεί να συσταθεί βάσει του ν. 4019/11 
για την κοινωνική οικονομία, ώστε να δια-
χειριστεί, να αναπτύξει και να ζωντανέψει 
το πάρκο με πλήθος δραστηριοτήτων όπως 
προαναφέρθηκαν και καλών πρακτικών 
που θα αναδείξουν, εκτός των άλλων, και 
το τουριστικό προφίλ της Αθήνας.

Ο φορέας αυτός θα είναι σε θέση να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, 
να κινητοποιήσει το τοπικό κοινωνικό 
κεφάλαιο του εθελοντισμού, προβάλλοντας 
παράλληλα την σύγχρονη πολιτιστική 
δημιουργία της πόλης.

Χρηματοδότηση-
οικονομική βιωσιμότητα 

Η πρότασή μας δεν βασίζεται μόνον 
στην περιγραφή μια καινοτόμου ιδέας 
κοινωνικής συμμετοχής και στις καλές 
πρακτικές που μπορούν να αναπτυχθούν 
στο πλαίσιο αυτών των ιδεών, αλλά 
λαμβάνει υπόψη την σχέση κόστους-

οφέλους για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο 
πρόγραμμα και τα συγκριτικά του 
πλεονεκτήματα που μπορούν να 
προκύψουν από την ενεργοποίηση 
του κοινωνικού κεφαλαίου και την 
άντληση εσόδων από διαφορετικές 
πηγές χρηματοδότησης.

Προβλέπει την δυνατότητα χρημα-
τοδότησης της “κοινωνικής Σύμπραξης” 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,(σε 
αντίθεση με την πρόσφατη εμπειρία που 
με τη διασπάθιση των πόρων στα προ-
γράμματα ΤΟΠΣΑ) να έχουμε ουσιαστική 
αξιοποίηση των πόρων αυτών υπέρ της 
κοινωνίας.

Επίσης μπορεί να υπολογιστεί κανείς 
την δυνατότητα άντλησης ίδιων πόρων από 
την διοργάνωση ειδικών εκθέσεων συνερ-
γατισμού, παραγωγικών πρωτοβουλιών, 
πνευματικής δημιουργίας, εναλλακτικού 
τουρισμού .

Επίσης μπορούν να υπάρξουν έσοδα 
με την αξιοποίηση της εταιρικής κοινω-
νικής Ευθύνης. 

Επίσης μπορεί να υπολογιστεί η μείω-
ση κόστους φύλαξης και φροντίδας του 
πάρκου από κοινωνικούς Συνεταιρισμούς 
ως και 50%, σε σχέση με το κόστος ενός 
δημοσίου φορέα.

Ένα μέρος της χρηματοδότησης επο-
χιακού προσωπικού, μπορεί να χρημα-
τοδοτηθεί από σχετικά προγράμματα 
ενίσχυσης ανέργων χωρίς εργασιακές 
παρενέργειες για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Έσοδα μπορούν να προκύψουν και από 
διάθεση χώρων για εκθέσεις προϊόντων 
και υπηρεσιών, για φεστιβάλ, ρεσιτάλ και 
θεατρικά έργα γνωστών καλλιτεχνών. Συν-
δυάζοντας όλες τις παραπάνω ενέργειες 
με συγκεκριμένο πρόγραμμα που μπορεί να 
συνεισφέρει σημαντικά σε έσοδα για την 
βιωσιμότητα του επιχειρησιακού σχεδίου.

Αυτό βέβαια θα υποβληθεί με συγκε-
κριμένη μελέτη βιωσιμότητας, μετά την 
προέγκριση και νομιμοποίηση της πρό-
τασης.

Συμμετοχικότητα – 
κοινωνικός έλεγχος

Τέλος η συμμετοχικότητα της κοινω-
νίας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη 
περιφρούρηση και τον κοινωνικό έλεγχο 
ενός τέτοιου εγχειρήματος, το οποίο θα 
είναι υπό την άμεση παρακολούθηση 
της κοινωνίας και το σημαντικότερο των 
οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, 
μειώνοντας έτσι το λειτουργικό και γρα-
φειοκρατικό κόστος.

Για τους φορείς της Πρότασης 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 
(Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΚΟΕ, 
Πανεπιστημιακός, Μέλος της American 
Chemical Society)
Κατερίνα Δημητρίου Πρόεδρος 
Ελληνικής Ομοσπονδίας, Συλλόγων και 
Κέντρων UNESCO,Πρόεδρος Ομίλου 
UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης 
(μέλος ΠΕΣΚΟ)
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Εκτός των παραλείψεων, παρατυπιών και παρανόμων 
διαδικασιών που συνεχίζονται στη λειτουργία του 
ΕΟΑΝ, υπάρχουν καυτά ερωτήματα που άμεσα 
χρήζουν απαντήσεως από τον Πρόεδρο του.

1. Πως γίνεται συστήματα διαχείρισης «δήθεν» 
ανακυκλωμένων –μπαταρίες- υλικών να είναι εγγεγραμ-
μένα  στον ΕΟΑΝ και ταυτόχρονα να καταστρέφουν το 
περιβάλλον(παράδειγμα HUMUS ) ;

2. Πως γίνεται να λειτουργούν συστήματα διαχείρισης 
με αναξιόπιστα μετρητικά αποτελέσματα και ο Εθνικός 
φορέας να παραμένει στις εκτιμήσεις ;

3. Τελικά βρέθηκε η μελέτη της εκτίμησης των 
ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων υλικών ; 

4. Οι δηλώσεις των παραγωγών πως επιβεβαιώνο-
νται από τον ΕΟΑΝ;

5. Επειγόντως πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα δεδομένα 
των παραγωγών και η μεθοδολογία της επεξεργασίας 
τους για την περίοδο 2005-2015

6. Πρόκειται να προκηρύξετε διαγωνισμό για την 
εκπόνηση επικαιροποιημένης  μελέτης για την σύνθεση 
των ΑΣΑ;

7. Ποια μεθοδολογία εφαρμόσατε στην εκτίμηση 
των 866.000 τόνων συσκευασιών και 1.928.000 τόνων 
λοιπών ανακυκλώσιμων του 2011;

8. Τέλος πότε θα δημοσιοποιήσετε τα κριτήρια αξιο-
λόγησης των συστημάτων και παραγωγών ανακύκλωσης.  

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.Α.Ν)

ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑ
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
  Αθήνα 27/01/2016

Αρ. πρωτ. 8019

Προς:  Κο Δημήτριο Πολιτόπουλο Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ     

Κοιν:  Κο Πάνο Σκουρλέτη Υπουργό ΠΕΚΑ

Κε Πρόεδρε,
Όπως καλώς γνωρίζετε η σύνθεση, η 

εκλογή και ο διορισμός των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού 
σας διέπεται από: 

1)Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 
2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων–Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 
Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 
διατάξεις» (Α'79) και ειδικότερα την παρ.4 
αυτού, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 
(Α'24), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 46 του ίδιου ως άνω νόμου. 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 
του π.δ. 99/2008 «Συγκρότηση, διάρθρωση 
και λειτουργία του «Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 
και Άλλων Προϊόντων» (E.O.E.Δ.Σ.Α.Π.) και 
Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και 
Προμηθειών του Οργανισμού» (Α'154), όπως 
το άρθρο 2 τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 3854/2010 (Α' 94 ) και 
όπως η παρ. 1 του άρθρου 8 του τελευταίου 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
46 του ν. 4042/2012 (Α'24) 

3) Τις διατάξεις του π.δ. 170/2008 «Οργα-
νισμός του Εθν. Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊ-
όντων» (Β'228). 

4) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116). 

5)Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και-
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού. (Α’ 114) 

6) Τις διατάξεις του πδ 100/2014 «Οργα-
νισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (Α'167), όπως ισχύει. 

7)Την Υ31/9-10-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη » (Β'2183). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Εκ του Νόμου ο αναπληρωτής υπουργός 

Π.Α.Π.ΕΝ απηύθυνε: 
1) Την με αριθ. 14474/1-4-2015 πρό-

σκλησή του, προς το Υπουργείο Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).
2) Την με αριθ. 14472/1-4-2015 πρό-

σκλησή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3) Την με αριθ. 14470/1-4-2015 πρό-
σκλησή του προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).

4) Την με αριθ. 14473/1-4-2015 πρό-
σκλησή του προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.).

5) Την με αριθ. 21620/19-5-2015 πρό-
σκλησή του προς τον Γενικό Γραμματέα 
Βιομηχανίας του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Σε απάντηση των ως άνω προσκλήσεων, 

απέστειλαν: 
1) Το υπ’ αριθμ. 303/25-5-2015 έγγραφό 

της η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 
Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. 

2) Το υπ’ αριθμ. έγγραφο 38788/6-
11-2015 το Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο 
ορίζονται οι εκπρόσωποί του στον ΕΟΑΝ.

3) Το υπ’ αριθ. 1127/20-4-2015 έγγραφό 
της η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλά-
δος με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί 
της στον Ε.Ο.ΑΝ. 

4) Το υπ’ αριθμ. 1062/17-4-2015 έγγρα-
φότης η Κ.Ε.Δ.Ε. με το οποίο ορίζονται οι 
εκπρόσωποί της στον Ε.Ο.Α.Ν. 

 5) Το υπ’ αρ. 3738/3-11-2015 έγγραφο 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Περαιτέρω με την υπ΄αριθ. 14694/2-4-

2015 πρόσκληση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Π.Α.Π.ΕΝ. προς ορισμένες ΜΚΟ ζητήθηκε 
από αυτές να ορίσουν εκπρόσωπό τους στη 
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σας.

 Στη συνέχεια η Οικολογική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης, η GREENPEACE, το Δίκτυο 
ΜΕΣΟΓΕΟΣ S.O.S. και το WWF Ελλάς απέ-
στειλαν το υπ’ αριθ. 75/29-4-2015/ΕΞ 
έγγραφό τους ορισμού κοινών εκπροσώπων 
προτείνοντας ως τακτικό μέλος τον κ. Φίλιππο 
Κυρκίτσο του Διογένη (ΑΔΤ ΑΚ 517645), 
Περιβαλλοντολόγο, με αναπληρωτή του 
τον Χαραλαμπίδη Νίκο του Χριστάκη (ΑΔΤ 
ΚΤ 645578).

Δυνάμει της με αρ. Πρωτ. οικ. 51515 
/26.11.2015Υπουργικής απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας οι 
ανωτέρω ορίσθησαν ως κοινά προταθέντα 
μέλη όλων των ΜΚ Περιβαλλοντολογικών 
Οργανώσεων παρά το γεγονός ότι η υπ΄αριθ. 
14694/2-4-2015 πρόσκληση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. απευθύνθηκε προς ορι-
σμένες ΜΚΟ και ενώ είναι σαφές πως παρά το 
γεγονός ότι ο Νόμος προβλέπει οι εκπρόσωποι 
των ΜΚΟ στο Διοικητικό Συμβούλιό σας πρέπει 
να προέρχονται κατόπιν κοινής επιλογής από 
όλες τις περιβαλλοντολογικές οργανώσεις 
χωρίς αποκλεισμούς, στην πραγματικότητα 
ορίσθηκαν ως κοινοί εκπρόσωποι των άνω 
ΜΚΟ πρόσωπα για τα οποία εμείς ουδέποτε 
ερωτηθήκαμε ή εκφράσαμε άποψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Το «Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 

Ερευνών» είναι ένας μη κυβερνητικός 
οργανισμός (www.pakoe.gr) που δραστη-
ριοποιείται ενεργά από την ίδρυσή του το 
έτος 1979 για τη βελτίωση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος και την προστασία 
του καταναλωτή. Προς τούτο εκπονεί και 

υλοποιεί έρευνες και μελέτες επί περι-
βαλλοντικών θεμάτων ανά την ελληνική 
επικράτεια και διοργανώνει επιμορφωτικά 
σεμινάρια και εκστρατείες αφύπνισης και 
διαφώτισης της κοινής γνώμης εκδίδοντας 
64σέλιδη μηνιαία εφημερίδα (ΟΙΚΟ-νομία) 
σε 50.000 αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν. 
Στη μακρόχρονη πορεία του το ΠΑΚΟΕ 
έχει φέρει εις πέρας περισσότερες από 
13.500 έρευνες και μελέτες επί ποικί-
λων περιβαλλοντικών θεμάτων μείζονος 
ενδιαφέροντος, σε συνεργασία και για 
λογαριασμό Διεθνών και Εθνικών φορέ-
ων, έχοντας κατακτήσει επάξια τη φήμη 
του πλέον αξιόπιστου και ανεξάρτητου 
οικολογικού φορέα.

Μόλις λάβαμε γνώση του υπ΄αριθμ. 
99/2008 προεδρικού διατάγματος περί 
συγκροτήσεως, διαρθρώσεως και λειτουρ-
γίας του Οργανισμού σας, έχοντας βαθειά 
γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος και εναλλακτικής 
διαχείρισης προϊόντων, αποστείλαμε προς το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων το υπ’ αρ. πρωτ. 6155/9-
12-2008 έγγραφο, με το οποίο προτείναμε 
να οριστεί μέλος του ΔΣ του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. 
ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ. 

Σε απάντησή του το ΥΠΕΧΩΔΕ απέστειλε 
το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 115133/12-1-2009 
έγγραφό του απευθυνόμενο προς έξι οικο-
λογικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το 
ΠΑΚΟΕ και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύ-
κλωσης, πρόεδρος της οποίας είναι ο νυν 
εκλεχθείς ως τακτικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου σας προλεχθείς κ.Φίλιππος 
Κυρκίτσος του Διογένη, με το οποίο έγγραφό 
μας προσκαλούσαμε να ορίσουμε από κοινού 
τον εκπρόσωπό μας και τον αναπληρωτή 
του εντός τριάντα ημερών, προκειμένου να 
συγκροτηθεί το ΔΣ του Οργανισμού.

Εν συνεχεία αποστείλαμε προς το ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ και τις υπόλοιπες πέντε οικολογικές 
οργανώσεις το υπ’ αρ. πρωτ. 6176/23-1-
2009 έγγραφό μας, με το οποίο απευθύναμε 
πρόσκληση για συνάντηση στα γραφεία του 
ΠΑΚΟΕ για να συζητήσουμε την εκπροσώπηση 
των οικολογικών οργανώσεων στο ΔΣ του 
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., στο οποίο ωστόσο δε λάβαμε 
καμία απάντηση.

Στις 3 και τις 07.02.2009 λάβαμε από 
τον κ. Φίλιππο Κυρκίτσο, πρόεδρο της ΟΕΑ, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 
επιστολές, κοινοποιούμενες προς όλες τις 
ανωτέρω οικολογικές οργανώσεις, με τις 
οποίες μας πρότεινε να προταθεί ο ίδιος ως 
εκπρόσωπος μας στο ΔΣ του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

Στις 11-2-2009 λάβαμε γνώση μιας 
ηλεκτρονικής επιστολής που απέστειλε ο 
κ. Φίλιππος Κυρκίτσος προς την Επταμελή 
Γραμματεία του Πανελλήνιου Δικτύου Οικο-
λογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), με την 
οποία, αφού ζητά τη στήριξή της για τον 
ορισμό του ιδίου ως εκπροσώπου των οικο-
λογικών οργανώσεων, προβαίνει σε διάδοση 
ψευδέστατων γεγονότων και συκοφαντικών 
ισχυρισμών για το ΠΑΚΟΕ, φωτογραφίζοντας 
ταυτόχρονα και τον πρόεδρό του προσωπικά, 
κατά τρόπο που πλήττει άμεσα το κύρος, την 
τιμή και την υπόληψή μας.

Ειδικότερα, ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος 
ισχυρίστηκε με την επιστολή του ότι: «...
Δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ μέσω της Νέας Δημο-
κρατίας προσπαθεί κομματικά να προτείνει το 
διευθυντή του κ. Βασιλόπουλο ως εκπρόσωπο 

των οικολογικών οργανώσεων στον Οργανισμό. 
Για το λόγο αυτό οι υπόλοιπες 5 οργανώσεις 
θα πρέπει να έχουν κοινούς και κατάλληλους 
προτεινόμενους, ώστε να αποτρέψουμε το 
ΠΑΚΟΕ να μας εκπροσωπήσει...».

Οι ισχυρισμοί αυτοί του μέλους του 
Διοικητικού σας Συμβουλίου ήσαν απόλυτα 
ψευδείς, συκοφαντικοί και κακόβουλοι και 
είχαν σκοπό να πλήξουν το κύρος και την 
πίστη του ΠΑΚΟΕ και προσωπικά τον πρό-
εδρό του, αφού πλήττουν την τιμή και την 
υπόληψή του ως ιδρυτικού μέλους, προέδρου 
του διοικητικού συμβουλίου και νομίμου 
εκπροσώπου του Πανελλήνιου Κέντρου 
Οικολογικών Ερευνών, μιας αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας που επί πλέον των 
τριάντα συναπτά έτη δίνει τους δικούς της 
κοινωνικούς αγώνες με μοναδικό σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος 
και την προστασία του καταναλωτή, χωρίς να 
ενταχθεί ποτέ σε κανένα κομματικό μηχανισμό. 

Και τούτο διότι παρουσιασθήκαμε ψευδώς 
ενώπιον τρίτων, εν γνώσει της αναλήθειας, 
ως εκπρόσωποι ενός δήθεν μη κυβερνητικού 
οργανισμού που επί της ουσίας ευνοείται από 
την εκάστοτε κυβέρνηση. Επίσης εμφανισθή-
καμε ότι δήθεν δυνάμεθα και επιτυγχάνουμε 
μέσω πολιτικών κομμάτων τον παραγκωνισμό 
άλλων, χωρίς να σεβόμεθα την αξιοκρατία 
και γενικώς ότι δήθεν ενεργούμε υπόγεια 
και υποκριτικά έναντι των τρίτων.

Επίσης με τους ανωτέρω ψευδείς ισχυ-
ρισμούς ενώπιον τρίτων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) ο οκ. 
Φίλιππος Κυρκίτσος προκάλεσε άμεση τρώση 
του κύρους, της πίστης και της υπόληψης της 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας μας, η 
οποία στιγματίστηκε ως οργανισμός που 
ευνοείται από την κυβέρνηση και διαπλέκε-
ται με κομματικά στελέχη εις βάρος άλλων 
οικολογικών οργανώσεων. 

Έτσι μας έθεσε υπό καχυποψία έναντι 
των απλών πολιτών που επί χρόνια μας 
εμπιστεύονται για την ανεξαρτησία μας 
έναντι οποιασδήποτε εξουσίας και βιώσαμε 
την αμφισβήτηση ενώ λειτουργούμε ως 
μη κυβερνητικός οργανισμός επί 30 χρό-
νια με αποκλειστικό γνώμονα τη βελτίωση 
του περιβάλλοντος και την προστασία του 
καταναλωτή.

Επειδή επομένως προσβληθήκαμε κατά-
φορα στην προσωπικότητά μας μηνύσαμε και 
εναγάγαμε ενώπιον των αρμοδίων ποινικών 
και αστικών Δικαστηρίων το άνω εκλεχθέν και 
ορισθέν μέλος του Διοικητικού Σας Συμβουλίου 
και αυτός συνέταξε και μας απέστειλε την 
συνημμένη στη παρούσα Δήλωση Συγγνώμης 
του ούτως ώστε να παύσουμε κάθε εις βάρος 
του δικαστική νόμιμη ενέργεια.

Μετά ταύτα ζητούμε να διερευνήσετε εάν 
τηρήθηκαν οι διατάξεις του Νόμου κατά την 
εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Οργανισμού σας και εάν είναι επομένως 
σύννομη η σύνθεσή του, παρακαλούμε δε να 
μας κάνετε γνωστά τα τυχόν αποτελέσματα 
των δικών σας Νόμιμων ενεργειών.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός

Ο Γενικός Γραμματέας
Κων/νος Σολδάτος

Ιατρός
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ
Όραμα μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Τήνου, με την 

ενεργό συμμετοχή των κατοίκων, με αξιοποίηση όλων των 
παραγομένων προϊόντων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, 
με σεβασμό στο περιβάλλον και τα ιδιαίτερα μορφολογικά, 
ιστορικά, θρησκευτικά κ.α. χαρακτηριστικά της, που την κάνουν 
να ξεχωρίζει.

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυ-

στήματα αυτό που θεωρείται απόβλητο από ένα οργανισμό, 
αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο και έτσι, τίποτα 
δεν χάνεται και συνεχίζεται αρμονικά ο αέναος κύκλος της ζωής.

Εάν καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, 
αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες , 
τότε θα συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος είναι η κατάληξη 
αυτών των υλικών στις χωματερές, με τεράστιο περιβαλλοντικό 
αλλά και οικονομικό κόστος.

2. OΓΚΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Χαρτί
Γνωρίζετε ότι…

Η έκρηξη των εντύπων κατακλύζει το σπίτι μας σε χαρτί 
κάθε είδους. Μπορεί πολλά απ’ αυτά (ειδικά τα διαφημιστικά) 
να δίνονται δωρεάν, το πραγματικό κόστος του χαρτιού όμως 
είναι πολύ μεγάλο. Το πόσο, γίνεται κατανοητό όταν δούμε τι 
κερδίζουμε από την ανακύκλωσή του. Για κάθε τόνο χαρτιού που 
ανακυκλώνουμε, λοιπόν, σώζουμε 17 δέντρα, 32.000 lt νερού, 
δύο βαρέλια πετρελαίου και 4.100 KWh ηλεκτρικού ρεύματος, 
ικανού να καλύπτει τις ανάγκες ενός σπιτιού για πέντε μήνες.
Σημαντική είναι και η εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου 
(πάνω από 74%) καθώς και η μείωση του όγκου των απορ-
ριμμάτων. Ένας τόνος από υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένο 
χαρτί μπορεί να αντικαταστήσει τρεις τόνους ξύλο για χαρτί. 
Δυστυχώς όμως, τα περισσότερα περιοδικά που κυκλοφορούν 
σήμερα στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο χαρτί. 
Ταυτόχρονα, στην προσπάθεια για ιλουστρασιόν εκτυπώσεις 
το χαρτί επικαλύπτεται με καολίνη, η οποία περιέχει άργιλο. Ο 
άργιλος όμως δυσκολεύει την ανακύκλωση, καθώς δημιουργεί 
σβώλους και δίνει κακής ποιότητας ανακυκλωμένο χαρτί.

Τα ανακυκλώσιμα προϊόντα από την έναρξη λειτουργίας 
της Κοιν.Σ.Επ. έως τις αρχές Μαρτίου 2016, με τη συνδρομή 
των κατοίκων του νησιού, έφτασαν τους 15,5 τόνους χαρτί.

Γυαλί
Γνωρίζετε ότι…

Ένα γυάλινο μπουκάλι θα φώτιζε ένα δωμάτιο για 8 ώρες. 
Κατασκευάζεται από άμμο (που μας δίνει πυρίτιο), ανθρακικό 
νάτριο και ασβεστόλιθο. Τα τρία αυτά υλικά συγχωνεύονται 
σε υψηλές θερμοκρασίες – και γι’αυτό απαιτείται σημαντική 
ενέργεια.Υπολογίζεται ότι για την κατασκευή ενός μπουκαλιού 
καταναλώνεται ενέργεια ίση με αυτή που καίει ένας λαμπτήρας 
100 W σε οκτώ ώρες. Γιατί να πετάμε στα σκουπίδια αυτόν τον 
πλούτο όταν η ανακύκλωση ενός γυάλινου μπουκαλιού μας δίνει 
το ίδιο προϊόν με 50% λιγότερη ενέργεια ;; Πόσο μάλλον, όταν 
υπολογίζεται ότι με την ανακύκλωση αποσοβούμε εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα ίσες με το ένα τρίτο του βάρους του 
μπουκαλιού.

Τα ανακυκλώσιμα προϊόντα μέσα σε μία τριετία, από την 
έναρξη λειτουργίας της Κοιν.Σ.Επ. έως τις αρχές Μαρτίου 2016, 
με τη συνδρομή των κατοίκων του νησιού, έφτασαν τους 28 
τόνους γυαλί.

Αλουμίνιο
Γνωρίζετε ότι…

Για την πρωτογενή παραγωγή 1 κιλού αλουμινίου από 

βωξίτη (που αντιστοιχεί σε 65 κουτιά) απαιτείται ενέργεια 19 
κιλοβάτ. Όση ενέργεια δηλαδή που χρειάζεται μια τηλεόραση 
για να λειτουργήσει για 205 ώρες. Για την ίδια ποσότητα από 
ανακύκλωση απαιτείται ενέργεια 0,9 κιλοβάτ δηλαδή το 5% 
της αρχικής ενέργειας. Εξοικονομούμε με άλλα λόγια ενέργεια 
195 ωρών !!!Ένα κουτί αλουμινίου που ανακυκλώνεται εξοικο-
νομεί ενέργεια για να λειτουργήσει μια τηλεόραση για 3 ώρες. 
Με την ανακύκλωση αποφεύγονται εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) σχεδόν ίσες με το βάρος του. Για κάθε τόνο 
ανακυκλώσιμου αλουμινίου κερδίζουμε 4 τόνους βωξίτη, 37 
βαρέλια πετρέλαιο, 500 κιλά σόδα και 100 κιλά ασβεστόλιθο.

Τα ανακυκλώσιμα προϊόντα από την έναρξη λειτουργίας της 
Κοιν.Σ.Επ. έως τις αρχές Μαρτίου 2016, με τη συνδρομή των 
κατοίκων του νησιού, έφτασαν τα 180 κιλά κουτιά αλουμινίου 
(αναψυκτικών, μπύρας, κλπ)

Πλαστική σακκούλα
Γνωρίζετε ότι…

Παράγωγο του πετρελαίου και σύμβολο της σύγχρονης 
κοινωνίας μας, η πλαστική σακούλα μιας χρήσης έχει κατακλύσει 
τη ζωή μας. Πάνω από 60.000 τόνοι πλαστικού μιας χρήσης 
καταναλώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Η παραγωγή τους 
υπολογίζεται ότι στοιχίζει περίπου 300 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5 
ευρώ το κιλό. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου 4% της ετήσιας 
παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου χρησιμοποιείται ως πρώτη 
ύλη για την παραγωγή πλαστικών, ενώ ένα επιπλέον 3-4% χρη-
σιμοποιείται για να παραχθεί η απαιτούμενη για την κατασκευή 
των πλαστικών ενέργεια.Η κατασκευή μιας πλαστικής σακούλας 
διαρκεί περίπου ένα δευτερόλεπτο, η χρήση της 15 λεπτά και ο 
χρόνος διάσπασής της από 10 έως 50 χρόνια, ανάλογα με το 
περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Τόσο η παραγωγή όσο και η 
χρήση των πλαστικών έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον. Για παράδειγμα 57% των σκουπιδιών στις παραλίες είναι 
διαφόρων ειδών πλαστικά. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει 
πάνω από 1.000.000 πουλιά βρίσκουν το θάνατο σε παγκόσμιο 
επίπεδο εξαιτίας των πλαστικών, ενώ 10.000 ψάρια πεθαίνουν 
στη Μεσόγειο εξαιτίας των πλαστικών και άλλων μικροαντικει-
μένων που καταλήγουν στη θάλασσα.

Τα ανακυκλώσιμα προϊόντα από την έναρξη λειτουργίας 
της Κοιν.Σ.Επ. έως τις αρχές Μαρτίου 2016, με τη συνδρομή 
των κατοίκων του νησιού, έφτασαν τους 11 τόνους πλαστικής 
σακούλας.

Πλαστικό μπουκάλι
Γνωρίζετε ότι…

Τα πλαστικά μπουκάλια, εκτός από το ότι αυξάνουν τον 
όγκο των σκουπιδιών αν δεν «τσαλακωθούν» (έχει υπολογιστεί 
ότι ο όγκος που καταλαμβάνουν κα΄θε ένα είναι 2,5 φορές το 
βάρος τους) θα χρειαστεί να περάσουν 400 – 500 χρόνια πριν 
αρχίσουν να αποσυντίθενται. Αντίθετα, ανακυκλώνοντας μισό 
κιλό PET πλαστικά μπουκάλια, εξοικονομεί κανείς ενέργεια ίση 
με 12.000 BTU.Η διαδικασία για την ανακύκλωση τους είναι 
η εξής : Χωρίζονται ανά είδος (PET, PVC, PP) πλένονται και 
κομματιάζονται . Από τις νιφάδες κατασκευάζονται διάφορα 
προϊόντα : από νέα πλαστικά μπουκάλια έως ύφασμα, επένδυ-
ση μαξιλαριών και μπουφάν. Έχει υπολογιστεί ότι 5 πλαστικά 
μπουκάλια είναι αρκετά για την επένδυση ενός μπουφάν, 25 
μπουκάλια για ένα φλις παλτό και 26 μπουκάλια για να φτιαχτεί 
ένα κοστούμι από πολυεστέρα.

Τα ανακυκλώσιμα προϊόντα από την έναρξη λειτουργίας 
της Κοιν.Σ.Επ. έως τις αρχές Μαρτίου 2016, με τη συνδρομή 
των κατοίκων του νησιού, έφτασαν τα 17,5 τόνους πλαστικά 
μπουκάλια.

Τηγανέλαια
Γνωρίζετε ότι…

Τα ανακυκλώσιμα προϊόντα από την έναρξη λειτουργίας της 

Κοιν.Σ.Επ. έως τις αρχές Μαρτίου 2016, με τη συνδρομή των 
κατοίκων του νησιού, έφτασαν τους 50 τόνους τηγανέλαιων.

3.  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –   
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΡΥΠΩΝ (CO2)
Κάθε προϊόν που αγοράζουμε παράγεται με τη χρήση 

ενέργειας και κάθε επιπλέον κιλοβατώρα επιβαρύνει την 
ατμόσφαιρα με ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Η παραγωγή 
προϊόντων από ανακυκλωμένο υλικό απαιτεί λιγότερη ενέργεια 
από την παραγωγή τους από πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από 
τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονομεί 
ενέργεια. Η ενέργεια που μπορεί να εξοικονομηθεί ετησίως με 
την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και χάρτου αντιστοιχεί 
στην ενέργεια που καταναλώνει η πόλη της Αθήνας σε τέσσερις 
μήνες. Για κάθε τόνο απορριμμάτων που αποτρέπουμε από τις 
χωματερές και ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται , αποφεύγεται 
η έκλυση 260-470 κιλών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα.

Αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναμε τα αλου-
μινένια κουτάκια που αγοράζουμε (κουτάκια αναψυκτικών, 
μπύρας, κλπ) οι ελληνικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
θα μειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως. Επίσης, αν 
ανακυκλώναμε όλα τα τα υλικά συσκευασίας και χάρτου θα 
αποφεύγονταν η έκλυση 3,84 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
Στα πλαίσια των εκπαιδεύσεων που πραγματοποίησε η 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Καλλονή – Κελλιά» 
Τήνου για το 2013 θα πρέπει να σημειωθεί ότι την Παρασκευή 
25 Οκτωβρίου 2013 υποδεχτήκαμε περί τους 30 εκπαιδευό-
μενους άνεργους από το νησί της Σύρου για να ενημερωθούν 
στις εγκαταστάσεις μας σε θέματα ανακύκλωσης, προστασίας 
περιβάλλοντος και κοινωνικής οικονομίας.

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από τον Οργανισμό Παιδείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης στα 
πλαίσια της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης για άνεργους 
από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Επιπλέον τις εγκαταστάσεις μας έχουν επισκεφθεί δημοτικά 
σχολεία, σύλλογοι καθώς και τα ΚΑΠΗ του νησιού.

Δείτε εδώ όλες τις εκπαιδεύσεις στις εγκαταστάσεις μας.
Πηγές:
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=480308
http://www.flickr.com/photos/epsos/5444678656/
http://www.flisvosmarina.com/el-gr/Images/Content/

PerivallontikosElegxos/poso_kala_perivalodika_enimeromenoi_
eimaste.aspx/

Η ΚΟΙΝΣΕΠ σε ακτές και παραλίες της Τήνου | περιβάλλον 
καθαρό με εθελοντική προσφορά

Πιστή στο ραντεβού της η ΚΟΙΝΣΕΠ σήμερα Σάββατο 9 
Αυγούστου 2014, μαζί με εθελοντές μαθητές, μαθήτριες από 
το 3ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου και εκπροσώπους από τον Σύλ-
λογο Γονέων του εν λόγω Σχολείου, ξεχύθηκαν σ’ ακρογιαλιές 
και παραλίες της Τήνου, για να προστατεύσουν τη φύση τους, 
μαζεύοντας (ψαρεύοντας) “γόπες”.

Ομαδάρχες με συνειδητό ενδιαφέρον από το ΔΣ της ΚΟΙΝΣΕΠ 
ξεκίνησαν από τη βάση τους, τον χώρο ανακύκλωσης στη Χώρα 
Τήνου, προς τις τρεις επιλεγμένες πανέμορφες και πολυσύχνα-
στες παράλιες της Τήνου, Κολυμπήθρα περιοχής Κώμης, Ρόχαρη 
περιοχής Πύργου και Καλύβια περιοχής Καρδιανής Τήνου.

Οι γεμάτοι ζωντάνια και εξυπνάδα μπόμπιρες μαζί με γονείς 
τους, ένθερμοι αναλάμβαναν δράση, επιδεικνύοντας με έμφαση 
τα ειδικά δοχεία για τη συλλογή των αποτσιγάρων, φορώντας 
τα σχετικά διαφημιστικά μπλουζάκια T-Shirts.

Ήδη βρίσκονται στις παραλίες. Εσείς που τις απολαμβάνετε, 
βοηθήστε τους και παινέστε τους,

Τους Αξίζει!
Πηγή: tiniaki.gr

Η ΤΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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Πρωτοβουλίες πολιτών σε όλη 
την Ελλάδα, ακολουθώντας τη 
μέθοδο της διαλογής απορ-
ριμμάτων στην πηγή, στήνουν 

«πράσινες» επιχειρήσεις και ανοίγουν 
νέα προοπτική στη διαχείριση των 
σκουπιδιών, μακριά από τη λογική 
των… εργολάβων

Σε μια Ελλάδα που είναι από τις ουρα-
γούς της Ευρώπης στην ανακύκλωση, με 
το 82% των απορριμμάτων να καταλήγει 
στις χωματερές, πολίτες από τις τοπικές 
κοινωνίες παίρνουν την κατάσταση στα 
χέρια τους και ιδρύουν συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις ανακύκλωσης, με σκοπό την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
κάλυψη τοπικών αναγκών. Η «Εφ.Συν.» 
μίλησε με πέντε τέτοιες πρωτοβουλίες 
ανά την Ελλάδα, που λειτουργούν ως 
Α.Ε. ή ως Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις και Αστικοί Μη Κερδοσκο-
πισκοί Συνεταιρισμοί, μαθαίνοντας για 
το ελπιδοφόρο ξεκίνημα, τις μεθόδους 
τους, τα προβλήματα και τις προοπτικές 
που υπάρχουν.

1. Την αρχή έκανε το 2011 η «Λακω-
νική Βιοενεργειακή Α.Ε.» στη Σπάρτη. 
Η κατάσταση που επικρατούσε με τα 
σκουπίδια στην περιοχή και η αδυναμία 
της δημοτικής αρχής να δώσει αποτε-
λεσματική λύση οδήγησαν τον Σταύρο 
Αργυρόπουλο στην πρωτοβουλία της 
ίδρυσης μιας εταιρείας ανακύκλωσης 
που βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από την 
τοπική κοινωνία. Η εταιρεία εισήγαγε 
τη δική της μέθοδο διαχείρισης των 
απορριμμάτων με διαχωρισμό των ανα-
κυκλώσιμων υλικών στην πηγή (και όχι 
μετέπειτα διαλογή σύμμεικτων υλικών) 
που πλέον είναι γνωστή ως «λακωνική 
μέθοδος διαχείρισης απορριμμάτων».

Σήμερα διαχειρίζεται τα απορρίμματα 
τουλάχιστον 1.000 οικογενειών καθώς 
και τοπικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα 
να παράγει τόσο περιβαλλοντικό όσο και 
οικονομικό όφελος αφού, εκτός από τη 
μείωση του όγκου των απορριμμάτων 
στις χωματερές, προσφέρει και θέσεις 
εργασίας. Στο πολυμετοχικό σχήμα είναι 
ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν ισότι-
μα όλοι οι κάτοικοι της περιοχής αλλά 
όχι μεγαλομέτοχοι και επιχειρήσεις, οι 
αποφάσεις λαμβάνονται από γενική 
συνέλευση και στόχος είναι τα κέρδη 
είτε να επιμερίζονται στους πολίτες 
ανάλογα με τη συμμετοχή τους είτε να 
διοχετεύονται για έργα που χρειάζεται η 
τοπική κοινωνία, όπως μας πληροφορεί 
ο κ. Αργυρόπουλος: «Η συμμετοχή του 
πολίτη είναι κομβική και κυρίαρχη. Ο 
πολίτης διαχειρίζεται ο ίδιος τα απορ-
ρίμματά του και έτσι έχουμε κοινωνικό, 
περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό όφελος».

2. Τα βήματα της Σπάρτης ακολού-
θησε και η Τρίπολη, με την «Αρκαδική 
Εναλλακτική Α.Ε.» να προσπαθεί να 
λύσει το πρόβλημα με τα σκουπίδια και 
να προσφέρει στην περιοχή. Λειτουργεί 
εδώ και έναν χρόνο και διαχειρίζεται 

30 τόνους απορριμμάτων μηνιαίως 
με τη συμμετοχή 350 οικογενειών και 
ενδιαφέρον από επιχειρήσεις. «Αυτή η 
μέθοδος μπορεί να δώσει στην Ελλάδα 
νέες θέσεις εργασίας και να επιλύσει το 
πρόβλημα με τα σκουπίδια. Το 90% των 
αστικών στερεών αποβλήτων περιέχει 
χρήσιμα υλικά. Πρέπει να επαναχρησι-
μοποιούνται και όχι να καταλήγουν σε 
ΧΥΤΑ ή να πηγαίνουν για καύση», λέει 
στην «Εφ.Συν.» ο διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας, Βασίλης Γιόκαρης.

Βέβαια, η ανακύκλωση δεν είναι τόσο 
κερδοφόρα και εύκολη υπόθεση όπως 
ακούγεται, και έτσι χρειάζεται η στήριξη 
των πολιτών με τη μεγαλύτερη συμμε-
τοχή τους και τις συνδρομές τους για να 
επιβιώσει το εγχείρημα, υποστηρίζει ο κ. 
Γιόκαρης. «Στόχος μας είναι η δημιουργία 
μιας βιώσιμης οικονομικά μονάδας που 
επιλύει ένα σοβαρό πρόβλημα, παράγει 
πολιτισμό και έχει οικολογική συμβατό-
τητα. Προφυλάσσουμε τους πολίτες από 
λύσεις διπλά κοστοβόρες και αναποτε-
λεσματικές. Οταν η εταιρεία έχει κέρδη, 
η γενική συνέλευση είναι αυτή που θα 
αποφασίσει εάν θα επιστραφούν στους 
μετόχους ή εάν θα χρησιμοποιηθούν για 
έργα κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας 
του περιβάλλοντος», καταλήγει.

3. Πρόσφατα ξεκίνησε τη δράση της 
στην πόλη της Πάτρας και πιλοτικά στο 
Αρκτικό Διαμέρισμά της και στον πρώην 
Δήμο Ρίου η Κοιν.Σ.Επ. «Ανακυκλώνω 
στην Πηγή». Ηδη σε τέσσερις μήνες λει-
τουργίας της υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον 
και συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων, 
κατοίκων, σχολείων, νοσοκομείων καθώς 
και του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην 
αχαϊκή πόλη λειτουργεί ανακύκλωση, 
αλλά αρκετά από αυτά που συλλέγονται 
καταλήγουν τελικά στον κορεσμένο ΧΥΤΑ 
της Ξερόλακκας. Τα μέλη του συνεταιρι-
σμού οργανώνουν επισκέψεις σχολείων 
στην αποθήκη τους και ενημερώνουν 
τους μαθητές για την ανακύκλωση, ενώ 
βασίζονται στην εθελοντική προσφορά 

και στον διαχωρισμό των απορριμμά-
των στην πηγή, συλλέγοντας αυτή τη 
στιγμή χαρτί, πλαστικά, αλουμίνιο και 
λευκοσίδηρο.

Ολες οι αποφάσεις λαμβάνονται 
συλλογικά, αφού κάθε εβδομάδα συνε-
δριάζει η διοικούσα επιτροπή και κάθε 
μήνα διεξάγεται γενική συνέλευση. «Το 
ελπιδοφόρο μας εγχείρημα έχει οικολογικό 
και κοινωνικό περιεχόμενο. Αυτό που 
πετάμε είναι ένας πλούτος που μπορεί 
να επιστρέψει στην τοπική κοινωνία. 
Σήμερα η Πάτρα δεν κερδίζει τίποτα 
από την ανακύκλωση τον απορριμμά-
των της και μόνο ξοδεύει. Θέλουμε να 
δημιουργήσουμε σε 25 περιοχές της 
Πάτρας που σήμερα δραστηριοποιούμαστε 
πυρήνες και συνελεύσεις κατοίκων που 
θα αποφασίζουν πού θα διανέμεται το 
όφελος που θα προκύψει από τη λει-
τουργία της επιχείρησης», λέει στην «Εφ.
Συν.» ο πρόεδρος του συνεταιρισμού και 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, 
Γιάννης Ζαρκάδης.

4. Και η νησιωτική Ελλάδα δείχνει 
ιδιαίτερο ζήλο για την ανακύκλωση, με 
παρόμοιες πρωτοβουλίες να εμφανίζονται 
ήδη σε Μύκονο και Τήνο. Ο Αστικός Μη 
Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός «Μοίκονος» 
προήλθε ύστερα από ζυμώσεις ενεργών 
πολιτών που ήταν απογοητευμένοι με 
την αδιαφορία που επικρατούσε για 
την ανακύκλωση και την αποκομιδή των 
σκουπιδιών στη Μύκονο. Τον Ιούλιο του 
2013 ξεκίνησε τη δράση του με τη συλ-
λογή 10 διαφορετικών ανακυκλώσιμων 
υλικών. Ολες οι αποφάσεις που αφορούν 
τον συνεταιρισμό και τη διοχέτευση των 
κερδών του για τις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας λαμβάνονται μέσω γενικών 
συνελεύσεων και υπάρχει απόλυτη δια-
φάνεια, αφού μέχρι και τα τιμολόγια από 
την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών 
δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.

Σε επίσκεψή του ο περιφερειάρχης 
Νοτίου Αιγαίου, Γιάννης Μαχαιρίδης, 
μίλησε για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία 

που πρέπει να στηριχθεί από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Παρ’ όλα αυτά ο Δήμος 
Μυκόνου δεν έχει ασχοληθεί με τον 
συνεταιρισμό και δεν έχει συζητήσει τις 
προτάσεις που έχει υποβάλει εδώ και 
περίπου τρεις μήνες για την εφαρμογή 
του μοντέλου του σε ευρεία κλίμακα 
στο νησί, ενώ την ίδια στιγμή έχουν 
γίνει καταγγελίες ότι τα απορρίμματα 
από τους μπλε κάδους της ανακύκλω-
σης της Μυκόνου δεν κατέληγαν στην 
ανακύκλωση αλλά στον ΧΥΤΑ της Φυλής 
καθώς δεν γινόταν κανενός είδους δια-
λογή στο νησί.

«Ο δήμος δεν βλέπει θετικά το εγχείρη-
μά μας μέχρι στιγμής, αλλά θεωρώ πολύ 
σημαντική τη συνεργασία της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης μαζί μας, ώστε να δεχόμα-
στε μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων και 
να έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία 
θα μπορέσουμε να επενδύσουμε για τη 
βελτίωση του συστήματος διαχείρισης, 
όπως και για τις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας. Εμείς θέλουμε κοινωνικοποίηση 
και δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των 
απορριμμάτων», λέει στην «Εφ.Συν.» ο 
πρόεδρος του συνεταιρισμού «Μοίκονος», 
Σταύρος Ασημομύτης.

5. Στην Τήνο, το έργο της ανακύκλω-
σης, που δεν υπήρχε σε οργανωμένη 
μορφή στο νησί, έχει αναλάβει εδώ κι 
έναν χρόνο η Κοιν.Σ.Επ. «Καλλονή-Κελλιά». 
Ηδη στο εγχείρημα συμμετέχουν πάνω 
από 300 οικογένειες και περίπου 100 
επιχειρήσεις και, κατά τον πρόεδρο του 
συνεταιρισμού, Δημήτρη Πολιτόπουλο, 
οι στόχοι του πρέπει να κινούνται γύρω 
από το τρίπτυχο «προστασία του περι-
βάλλοντος, εκπαίδευση και προώθηση 
του τόπου και των προϊόντων του». 
Μείζονος σημασίας βέβαια θεωρείται 
και η δημιουργία θέσεων εργασίας, 
η ενίσχυση ευάλωτων κατοίκων του 
νησιού και η προώθηση πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων.

Πρόσφατα, η Κοιν.Σ.Επ. «Καλλονή-
Κελλιά» Τήνου έγινε μέλος του πανευ-
ρωπαϊκού δικτύου συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων Rescoop που σχετίζεται 
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και συστάθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στην περίπτωση 
της Τήνου η δημοτική αρχή συνεργάζεται 
με το εγχείρημα, κάτι που δίνει περισ-
σότερες δυνατότητες και την ελπίδα για 
τους ανθρώπους του συνεταιρισμού ότι 
η Τήνος μπορεί να γίνει πρότυπο νησί 
στην ανακύκλωση.

Πλέον, ενδιαφέρον για τη συνεταιρι-
στική ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή 
υπάρχει πανελλαδικά, αφού, σύμφωνα 
με τον Σταύρο Αργυρόπουλο, ανάλογες 
πρωτοβουλίες ετοιμάζονται σε τουλάχι-
στον 20 πόλεις και σε νησιά, δείχνοντας 
ότι η ανακύκλωση μπορεί να σταματήσει 
να αποτελεί άγνωστη λέξη στη χώρα μας, 
προσφέροντας ταυτόχρονα πολλαπλά 
οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.

Πηγή: efsyn.gr

Οι συνεταιρισμοί δείχνουν τον δρόμο και στην ανακύκλωση
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ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Στο προηγούμενο τεύχος (75) της εφημερίδας μας, δώσαμε χώρο για την ανάπτυξη των θέσεων της ΠΡΟΣΥΝΑΤ. Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε  

τις θέσεις και απόψεις της Περιφέρειας ξεκινώντας από την επιστολή της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ προς την ΠΡΟΣΥΝΑΤ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax
Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 213-2101102
213-2101104, 210-6914602 
Πληροφορίες Δ. Φίνος

Αθήνα, 26-02-2016
Αρ. Πρωτ.: 19180/16
Σχετ.: 121099/15, 22636/15, 195054/15
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.: Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας της Α’ 

Φάσης του 2ου ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής και Τροποποίηση 
αυτής με την προσθήκη των κυττάρων Β3-Β6 της 
Β’ Φάσης του 2ου ΧΥΤΑ στη θέση «Σκαλιστήρι» 
του Δήμου Φυλής.

Έχοντας υπόψη:
Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την 

προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από 
το Ν.3010 (ΦΕΚ Α’ 91/25.04.2002) [Όπως τροποποιή-
θηκε από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999), 
τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002), τον Ν. 
3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23.2.2007), τον Ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/13.2.2012)].

Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περι-
βαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περι-
βαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από 
τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011), την Υ.Α. 
1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) και τον Ν. 4146/2013 
(ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013)].

Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία 
του περιβάλλοντος -Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/
ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από 
τον Ν. 4277/2014, (ΦΕΚ 156/Α/1.8.2014) και τον Ν. 
4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014)].

Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α). «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τον Νέο Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
2494/τ.Β74-11-2011).

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/
Β/28-11-2014) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής, 
Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο.

Το Ν. 3164/03 (ΦΕΚ 176/Α) «Μητρώα Μελετητών, 
ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικά το άρθρο 
33 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 
4122/13 (ΦΕΚ 19/Α)

Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευ-
ασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» [όπως 
τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) 
και Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)].

Το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α/2010) «Τροποποίηση 
της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό 
Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 
και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» 
[όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ

269/A/29.12.2014), τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α/11.4.2012) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/13.2.2012)].

Το Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοί-
κηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» Όπως τροποποι-
ήθηκε από τον Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/29.12.2014), 
τον Ν. 4231/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) και τον Ν. 
4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/26.4.2013)].

Το Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190/Α/2009): “Περιβαλλοντική 
ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών 
στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει” [όπως τροπο-
ποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 
(ΦΕΚ 2516/Β/7.11.2011)].

Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) 
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)].

Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-02) 
«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλή-
των» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 28745/895/
Ε103/2013 (ΦΕΚ 1104/Β/2.5.2013)].

Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-97) « 
Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προ-
γραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014, 
(ΦΕΚ 3339/Β/12.12.2014)].

Την ΚΥΑ 2527/08 (ΦΕΚ 83Β/09) «Ειδικότερα ζητήματα 
και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των 
δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής 
των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».

Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) 
«Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύ-
νων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του 
συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 [όπως τροπο-
ποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την 
Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) και την Υ.Α. 
8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)].

Την υπ’ αριθ. 2003/33/ΕΚ Απόφαση Συμβουλίου 
“Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής με το αρ. 
16 και το παράρτημα II της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ” (EE 
L 11/16.1.2003/σελ.27)

Την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθο-
ρισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επανα-
χρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
100079/2015 (ΦΕΚ 135/Β/22.1.2015) και την Υ.Α. οικ. 
191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/9.9.2013) ].

Την ΚΥΑ υπ’ αριθμό 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 
2075/Β’/2009) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία 
των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθ-

μιση, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/118/ΕΚ».
 Την οικ. 52546/11 (ΦΕΚ 2854/Β) απόφαση Υφυπουρ-

γού Εσωτερικών για «Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού 
Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στη 
μητροπολιτική περιφέρεια

Αττικής».
Την υπ. αρ. πρωτ. 129043/4345/8-7-11 εγκύκλιο 

του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη 
διαχείριση των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων» 
(ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ).

Την απόφαση της 44ης Συνεδρίασης του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Αττικής (17-9-2001) με την οποία 
εγκρίθηκε ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων -Α’ στάδιο (αρ. πρωτ. Περιφέρειας 
Αττικής 48442/28-9-2001).

 Την υπ. αρ. πρωτ. 319/Φ.Περ.Σ-Α/22-2-2006 από-
φαση «Έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α) Περιφέρειας Αττικής» 
του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής.

Την απόφαση 08/15 της 2ης Συνεδρίασης του ΕΔΣΝΑ 
(28-02-2015) με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναθεώρηση 
του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων 
Αττικής (ΑΔΑ: 7ΧΕΣΟΡ05-1ΧΞ).

Την απόφαση 293/2015 της 31ης Συνεδρίασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (08-10-2015) 
με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναθεώρηση του περιφε-
ρειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΖΙΙ7Λ7-42Ρ).

Το υπ’ αρ. πρωτ. 4945/2015 έγγραφο με θέμα 
«Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» 
από την Δ/νση Διάθεσης Υπολειμμάτων - Αποβλήτων 
/ Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής / 
Περιφέρεια Αττικής.

Το υπ’ αρ. πρωτ. 121099/2015 έγγραφο με θέμα 
«Προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων για την «Ανα-
νέωση Άδειας Λειτουργίας ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής»» από το 
Τμ. Περιβάλλοντος / Δ/νση Περιβάλλοντος / Γενική Δ/
νση Ποιότητας Ζωής / Περιφέρεια Αττικής.

Το υπ’ αρ. πρωτ. 9707/2015 έγγραφο με θέμα 
«Προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων για την 
Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» 
από την Δ/νση Διάθεσης Υπολειμμάτων - Αποβλήτων 
/ Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής / 
Περιφέρεια Αττικής.

Το υπ’ αρ. πρωτ. 1152/2016 έγγραφο με θέμα «Προ-
σκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων για την Ανανέωση 
και Τροποποίηση (με την προσθήκη των κυττάρων Β3-Β6 
της Β’ Φάσης του 2ου ΧΥΤΑ στη θέση «Σκαλιστήρι» του 
Δήμου Φυλής) της Άδειας Λειτουργίας της Α’ Φάσης 
του 2ου ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής στη θέση «Σκαλιστήρι» του 
Δήμου Φυλής» από την Δ/νση Διάθεσης Υπολειμμάτων 
- Αποβλήτων / Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού 
Αττικής / Περιφέρεια Αττικής.

Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 135831/2003 απόφαση 
με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου 
«Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση του 2ου ΧΥΤΑ 
Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου φυλής»» 
από το Τμ. Β / ΕΥΠΕ / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / 
ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την ΚΥΑ 
Α.Π. 102998/2006, την ΚΥΑ Α.Π. 109952/2006, την 
ΚΥΑ Α.Π. 12632/2006, την ΚΥΑ Α.Π. 138946/2009 και 
την ΚΥΑ Α.Π. 127164/2010 με θέμα «Τροποποίηση και 
ανανέωση της υπ’ οικ. 135831/3-12-03 ΚΥΑ Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή, λειτουργία 
και αποκατάσταση του 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη 
θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» και τροποποίηση 



MAΡΤΙΟΣ  2016
οικονομία 16 / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

της ΚΥΑ 102998/7.4.2006 «Ειδίκευση έργων β’ φάσης 
2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του 
Δήμου Φυλής»»

Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2288/29-09-2010 απόφαση 
με θέμα «Χορήγηση Άδειας διάθεσης αστικών απο-
βλήτων, για την Α’ Φάση του 2ου Χώρου Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση «Σκαλιστήρι» 
του Δήμου Φυλής, Αττικής», από το Γραφείο Νομάρχη 
/ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής.

Την υπ’ αρ. πρωτ. 196790/18-10-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛΛ07Λ7-ΦΞΛ) απόφαση με θέμα «Ορθός

Επανακαθορισμός Ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 
2288/29-09-2010 Απόφασης, για την Α’ Φάση του 2ου 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 
στη θέση «Σκαλιστήρι» του Δήμου φυλής Αττικής», 
από το Γραφείο Εντεταλμένου Συμβούλου σε Θέματα 
Περιβάλλοντος / Περιφέρεια Αττικής.

Το υπ’ αρ. πρωτ. 1921/2016 έγγραφο του ΕΔΣΝΑ σε 
απάντηση σχετικών εγγράφων που αφορούν ελέγχους 
του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, 
Ενέργειας και Μεταλλείων.

Το γεγονός ότι ήδη λειτουργεί η Α’ Φάση του ΧΥΤΑ 
Φυλής και για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέ-
ροντος όπως αυτή εξασφαλίζεται μέσα από την εύρυθμη 
λειτουργία του συνολικού συστήματος διαχείρισης των 
αστικών αποβλήτων του λεκανοπεδίου Αττικής και 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ όπως ισχύει.

Την από 24/02/2016 Κοινή Εισήγηση υπαλλήλων 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής 
και της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλο-
ντικής Υγιεινής της Π. Ε. Δυτικής Αττικής σχετικά με 
την προσθήκη νέων κυττάρων διάθεσης αποβλήτων 
Β3-Β6 εντός των ορίων του υφιστάμενου 2ου ΧΥΤΑ 
στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής-Άνω Λιοσίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την ανανέωση της ισχύος της υπ. αρ. πρωτ. 

2288/29-09-2010 άδειας της Α’ Φάσης του 2ου 
ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής στη θέση «Σκαλιστήρι» του Δήμου 
Φυλής [(31) σχετικό], όπως αυτή παρατάθηκε με την 
υπ. αρ. πρωτ. 196790/18-10-2013 [(32) σχετικό] και 
την τροποποίηση συμπλήρωση αυτής με την προσθή-
κη των νέων κυττάρων Β3-Β6 της Β’ φάσης του 2ου 
ΧΥΤΑ, ως ακολούθως:

Ως προς την ονομασία της άδειας (τροποποίηση):
Η Άδεια Διάθεσης Άδεια Αστικών Στερεών Απο-

βλήτων (Α.Σ.Α) ονομάζεται πλέον Άδεια Λειτουργίας 
σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 1β του Ν. 4042/12.

Ως προς το αρμόδιο το αοιιόδιο Φοοέα (τροπο-
ποίηση της ενότητας της Άδειας):

Αρμόδιος Φορέας: Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδε-
σμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)

Ως προς την Γεωγραφική Θέση / Κατηγορία 
ΧΥΤΑ:

Στην ενότητα Β της άδειας προστίθεται τα εξής σε 
σχέση με τα κύτταρα Β3-Β6:

Τα κύτταρα Β3-Β6 της Β’ Φάσης του 2ου ΧΥΤΑ 
στη θέση «Σκαλιστήρι» του Δήμου Φυλής οριοθετού-
νται από τις ακόλουθες Γεωγραφικές συντεταγμένες 
(κατά ΕΓΣΑ87), όπως αυτές αναφέρονται στο τοπο-
γραφικό διάγραμμα - σχέδιο γενικής διάταξης εγκα-
ταστάσεων της υποβληθείσας Τεχνικής Έκθεσης [(29) 
σχετικό]:

Χ Ω
Α 468845,45 4213518,87
Β 468653,46 4213646,38
Γ 468914,91 4213966,17
Δ 469064,65 4213778,45
Ε 469204,95 4213577,02
ΣΤ 469140,96 4213533,94

Τα κύτταρα Β3-Β6 μετά το πέρας εργασιών δια-
μόρφωσης βάση του σχεδιασμού τους θα έχουν έκτα-
ση 50,62 στρέμματα.

Ως προς τον Κατάλογο Αποδεκτών Αποβλήτων:
Η ενότητα Γ της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2288/29-09-

2010 απόφασης όπως αυτή ανανεώθηκε με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 196790/18-10-2013 νεότερη απόφαση, 
αναδιατυπώνεται ως εξής:

Οι χώροι διάθεσης θα δέχονται μόνο μη επικίνδυνα 
αστικά και προσομοιάζοντα με αυτά στερεά απόβλητα 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της ΚΥΑ 13588/06 
(ΦΕΚ 358/Β/2006), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
την Α.Ε.Π.Ο. [(30) σχετικό] και την Μελέτη Κατασκευής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας.

Εξαιρούνται:
Όλα τα απόβλητα του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 

Αποβλήτων (ΕΚΑ) με κωδικό που περιέχει αστερίσκο 
και η διαχείρισή τους υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 
13588/06 (ΦΕΚ 358/Β/2006)

όλα τα απόβλητα που αναφέρονται στον όρο Δ2.2.2 
της Ε.Π.Ο [(30) σχετικό] και στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 
29407/02 [σχετικό (13)].

Τα απόβλητα της υποκατηγορίας ΕΚΑ 20 01 «Χωριστά 
συλλεγέντα μέρη» των οποίων η διαχείριση υπάγεται 
στις διατάξεις του Ν. 2939/01 [σχετικό (8)], όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ως προς το είδος και μέγεθος δραστηριότητας
Στην ενότητα Δ της αδείας προστίθενται τα εξής σε 

σχέση με τα κύτταρα Β3-Β6:
Για τα κύτταρα Β3-Β6 της Β’ Φάσης του 2ου ΧΥΤΑ 

στη θέση «Σκαλιστήρι» του Δήμου Φυλής ισχύουν τα 
περιγραφόμενα στην κατατεθειμένη Τεχνική Έκθεση 
[(29) σχετικό]. Συγκεκριμένα:

Όγκος κυττάρων Β3-Β6 της Β Φάσης: 850.000 κμ
Συνολική επιφάνεια κυττάρων Β3-Β6 της Β Φάσης: 

50,62 στρέμματα
Ως προς τους όρους λειτουργίας και της υπο-

χρεώσεις του φορέα
6. 1. Τροποποιούνται/αναδιατυπώνονται οι ακόλουθοι 

όροι που αναφέρονται την ενότητα Ε της υπ’ αρ. πρωτ. 
οικ. 2288/29-09-2010 άδειας, όπως αυτή ανανεώθηκε 
με την υπ’ αρ. πρωτ. 196790/18-10-2013:

El.d-I. Να γίνεται συγκέντρωση των πλευροδιαρ-
ροών στραγγισμάτων με κατάλληλες επεμβάσεις 
(όπως κανάλια στη βάση των πρανών, συλλεκτήρες-
φρεάτια). Τα στραγγίσματα να οδηγούνται στο σύστη-
μα επεξεργασίας στραγγισμάτων.

El.d-vi. Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήμα-
τα με τη διαχείριση των στραγγισμάτων και σε περι-
πτώσεις εκτάκτων αναγκών (π.χ βλαβών ή έντονων 
καιρικών φαινόμενων):

• Να εφαρμοστεί σχέδιο συνλειτουργίας της μονάδας 
επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Φυλής με την 
αντίστοιχη του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων ώστε να καλυφθεί η 
αναγκαιότητα επεξεργασίας των στραγγισμάτων. Εφόσον 
υπάρχει αδυναμία επεξεργασίας τους, να περιλαμβάνεται 
στο σχεδίασμά η προσωρινή χρήση τυχών ανενεργών 
στεγανών δεξαμενών εντός του ΟΕΔΑ οι οποίες δυναται 
να χρησιμοποιηθούν για τη προσωρινή αποθήκευση των 
στραγγισμάτων. Το σχέδιο να κατατεθεί στην αδειοδο-
τούσα αρχή εντός έξι (6) μηνών

• Να προβλεφθεί η μεταφορά των αποβλήτων, είτε 
στη αντίστοιχη μονάδα του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, είτε στο 
ΚΕΑ Μεταμόρφωσης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
διαχείρισης αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό να υπάρχει 
βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων από την αρμόδια 
υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

Ε.8. Να κατατεθεί στην αδειοδοτούσα αρχή και στο 
ΥΠΕΝ, εντός έξι (6) μηνών, μελέτη για τον καθορισμό 
του σημείου συναγερμού για την ρύπανση των υπογείων 
υδάτων, σύμφωνα με τον όρο Δ2.9.1 της Α.Ε.Π.Ο. σε 
συνδυασμό με τον όρο Δ2.9.3.12.

Ε.9. Να γίνονται μηνιαίες μετρήσεις οσμών και 
σκόνης σε κατάλληλες θέσεις περιμετρικά του ΧΥΤΑ. Οι 
μετρήσεις να κατατίθενται κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο 
στην αδειοδοτούσα αρχή και στο ΥΠΕΝ.

Ε.16. Στο ΧΥΤΑ να γίνεται διάθεση αποβλήτων προερ-
χόμενα από χώρους - δραστηριότητες που αναφέρονται 

μόνο στις προβλέψεις του ισχύοντα ΠΕΣΔΑ της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Να τηρείται στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ 
μητρώο με τις επωνυμίες όλων των νομικών ή φυσικών 
προσώπων (συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ) που 
διαθέτουν απόβλητα στο ΧΥΤΑ και αρχείο με τις άδειες 
συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων.

Ε.20. Σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών (όπως 
πυρκαγιά, προσέλευση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων 
λόγω εκτάκτων συνθηκών, έλλειψη υλικού επικάλυψης, 
αστοχία μηχανήματος, εντοπισμός διαφυγής βιοαερίου ή 
στραγγισμάτων κ.λ.π) θα πρέπει να εφαρμόζεται το σχέδιο 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως περιγράφονται 
στη μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας. Τα σχέδια θα 
πρέπει να επικαιροποιούνται ή να αναθεωρούνται όταν 
αυτό κρίνεται αναγκαίο, ενημερώνοντας τις αρμόδιες 
υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του ΥΠΕΝ. 
Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να διακόπτεται 
η είσοδος απορριμματοφόρων και να ενημερώνονται 
άμεσα οι παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες.

Ε.25.Να διατηρείται πάντα σε ετοιμότητα χώρος 
στην Α’ Φάση και στα κύτταρα Β3-Β6 για την απόθεση 
απορριμμάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

6.2. Προστίθενται οι ακόλουθοι όροι στην ενότητα Ε 
της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2288/29-09-2010 άδειας, όπως 
αυτή ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 196790/18-
10-2013:

E.l.d-ix. Η διάθεση της άλμης να γίνεται σε εγκεκρι-
μένο χώρο διάθεσης και επεξεργασίας κρατώντας τα 
απαραίτητα παραστατικά. Για τυχόν μελλοντικές ή πιθανές 
χρήσεις της άλμης - με την κατάλληλη τεκμηρίωση - να 
ενημερωθούν η αδειοδοτούσα αρχή και το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ).

Ε.33. Να οριστούν υπεύθυνοι δειγματοληψιών, μετρή-
σεων και συντήρησης και να οριστούν οι φορείς που θα 
διενεργούν τις εργαστηριακές μετρήσεις & αναλύσεις.

Ε.34. Να υπάρχει μέριμνα στα σημεία των κυττάρων 
για άμεση χωματοκάλυψη ειδικά αυτών που υπάρχει 
άμεση ορατότητα από τα γραμμικά έργα της ευρύτερης 
περιοχής, ώστε να αποφεύγονται οι οπτικές οχλήσεις 
και εκλύσεις οσμών ειδικά όταν επικρατούν υψηλές 
θερμοκρασίες. Να υπάρχει πάντα πρόσθετο απόθεμα 
χώματος για το σκοπό αυτό.

Η παρούσα άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε 
(5) ετών από την έκδοσή της και εφόσον βρίσκονται σε 
ισχύ οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Πριν την λήξη 
της Άδειας Λειτουργίας ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει 
εγκαίρως (τουλάχιστον δύο μήνες πριν) να μεριμνήσει 
για κατάθεση αιτήματος ανανέωσης της ισχύος αυτής 
στην αδειοδοτούσα αρχή. Με την παρούσα καταργείται 
ο όρος Ε.31.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι τητ υπ’ 
αρ. πρωτ. οικ. 2288/29-09-2010 άδειας, όπως αυτή 
ανανεώθηκε ιιε την υπ’ αρ. πρωτ. 196790/18-10-2013.

Επισημαίνεται επίσης ότι πριν την έναρξη λειτουργίας 
των νέων κυττάρων Β3-Β6 του 2ου ΧΥΤΑ στη θέση 
«Σκαλιστήρι» του Δήμου Φυλής, ποοαπαιτείται να ένει 
ποοηνηθεί η γοοήνηση θετικού ποοίσιιατοτ κατόπιν ιια-
κροσκοπικού ελένγου που θα διενεργηθεί από την Δ/νση 
Περιβάλλοντος και τη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με 
το αρ. (8), παρ. (2), εδαφ. (γ) της ΚΥΑ 50910/2727/03 
και το άρ. 10, παράγραφος στ της ο ΚΥΑ 29407/02.»

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στον διαδικτυα-
κό τόπο http://et.diavgeia.gov.gr. σύμφωνα με το Ν. 
3261/2010 (ΦΕΚ 112, 13-07-10), περί της εφαρμογής 
του προγράμματος «Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-13).

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της ή 
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της 
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ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 
227, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΡΧΕΙΟ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.: Φ. 141/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΔΣΝΑ Άντερσεν 6,
ΤΚ. 11525, Νέο Ψυχικό
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Περιφέρεια Αττικής
Γρ. Περιφερειάρχη 1.2Γρ. Εκτελεστικού Γραμματέα
Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγι-
εινής Π.Ε. Δυτικής Αττικής
ΥΠΕΝ
Δ/νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Απο-
βλήτων
Πατησίων 147, ΤΚ 11251, Αθήνα
Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Λ. Αλεξάνδρας 11, 
ΤΚ 11473, Αθήνα
Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας 
& Μεταλλείων
Λ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής / Δ/νση ΠΕΧΩ
Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, Τ.Κ 15451, Ν. Ψυχικό, 
Αθήνα
Δήμος φυλής Γρ. Δημάρχου

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

● ● ● 

1. Ενέκρινε η Εκτελεστική Επιτροπή την 
επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την 
επικαιροποίηση του κειμένου της δεύτερης αναθεώρη-
σης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των 
Απορριμμάτων Αττικής, όπως αυτό είχε ψηφιστεί από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, 
τον Οκτώβριο του 2015, δρομολογώντας την τελική 
διαδικασία της έγκρισής του.

Το επικαιροποιημένο κείμενο λαμβάνει πλέον υπόψη 
του τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις της Περιφέρειας, τα υπουργεία Εσωτερικών 
και Περιβάλλοντος, από τη δημόσια διαβούλευση, διάρ-
κειας πέντε μηνών. Παράλληλα, το κείμενο ενσωματώνει 
πλέον, ως αναπόσπαστο τμήμα του, ύστερα από τη σχετική 
επεξεργασία και αξιολόγηση από την Ομάδα Εργασίας 
του ΕΔΣΝΑ, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων. 
Το κείμενο είναι πλήρως συμβατό με την ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία καθώς και με τον ΕΣΔΑ. Και τούτο σε 
χρόνο ρεκόρ, μικρότερο των 12 μηνών.

Ο υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, με αποκεντρωμένο και 
δημόσιο χαρακτήρα, βασίζεται στις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ, 
τις αρχές της εγγύτητας, της πρόληψης, της μείωσης, της 
ανακύκλωσης, της επανάχρησης, της κομποστοποίησης, 
στο πλαίσιο της προώθησης της κυκλικής οικονομίας. 
Με την έγκριση της ΕΕ δρομολογείται πλέον η εκπόνηση 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) και η σχετική β’ φάση δημόσιας διαβούλευσης 
ενόψει της τελικής της έγκρισης στο αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Ολοκληρώνεται το ΠΕΣΔΑ - Κοινή συνε-
δρίαση ΠΕΔΑ – ΕΔΣΝΑ

Σημαντική κοινή συνεδρίαση της ΠΕΔΑ, του ΕΔΣΝΑ 
και της Περιφέρειας Αττικής, η οποία χαρακτηρίστηκε 
ως η τελευταία πράξη πριν από την τελική έγκριση του 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Αττικής (ΠΕΣΔΑ), πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 
5 Φεβρουαρίου. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η 
ενημέρωση, η συζήτηση καθώς και η λήψη αποφάσεων 

για τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων των 
Δήμων και τη χρηματοδότηση των έργων του νέου ΠΕΣΔΑ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 
της ΠΕΔΑ και μετείχαν σε αυτήν το Δ.Σ. της ΠΕΔΑ, η Ε.Ε. 
του ΕΔΣΝΑ, εκπρόσωπος του υπουργού περιβάλλοντος 
Γ. Τσιρώνη, εκπρόσωποι πολλών Δήμων καθώς και 
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής. Στη συνάντηση οι 
εκπρόσωποι του ΕΔΣΝΑ έκαναν αναλυτική ενημέρωση 
σχετικά με την πορεία έγκρισης του ΠΕΣΔΑ, τους όρους 
υλοποίησης και χρηματοδότησης ενώ ενημέρωσαν και 
αναφορικά με τις παρατηρήσεις που έχουν προταθεί 
από τις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, τις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και τη Δημόσια 
Ανοικτή Διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 
Ιανουαρίου 2016.

Η διαδικασία, που αξιολογήθηκε ως απολύτως θετική 
και χρήσιμη πρωτοβουλία από το σύνολο των αιρετών, 
ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Οι αιρετοί, 
ιδίως της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, εξέφρασαν τη 
συμφωνία τους τόσο με το χρονοδιάγραμμα όσο και με 
τις επιλογές του νέου ΠΕΣΔΑ.

3. Απολογισμός έργου του πρώτου έτους της 
σημερινής Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ - 25 παρεμβάσεις 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ συνεδρίασε 
για πρώτη φορά στις 12 Δεκεμβρίου 2014, οπότε και 
συγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από την εκλογή των 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, στις 26 Νοεμ-
βρίου 2014.  

1. Με την επιστολή της, στις 2 Οκτωβρίου 2014, 
προς τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια, η 
Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, Ρένα 
Δούρου, θέτει τις βάσεις και παρουσιάζει τις προ-
τεραιότητες της νέας φιλοσοφίας στη διαχείριση 
των απορριμμάτων. «Ήλθε η ώρα της συνδυασμένης 
δράσης Περιφέρειας Αττικής και Δήμων στη βάση της 
σταθερής μας θέσης πως στην κλίμακα της ιεράρχησης 
της διαχείρισης, δηλαδή της πρόληψης, της επανα-
χρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της άλλου είδους 
ανάκτησης, της διάθεσης, την απόλυτη προτεραιότητα 
έχουν τα πρώτα στάδια». 

2. Κατάργηση, 29 Δεκεμβρίου 2014, από την 
ΕΕ, των σχεδιαζόμενων από την προηγούμενη 
διοίκηση φαραωνικών έργων και της λογικής των 
εγγυημένων ποσοτήτων απορριμμάτων, με την 
ακύρωση των τεσσάρων διαγωνισμών με αντικείμενο 
τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, 
Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία των Μονάδων Επε-
ξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στις Ολοκληρωμένες 
Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής 
με ΣΔΙΤ. Δικαίωση των πολυετών αγώνων των τοπι-
κών κοινωνιών, των εργαζόμενων στους ΟΤΑ και των 
κοινωνικών κινημάτων. «Το ισχύον ΠΕΣΔΑ συντηρεί τη 
διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων και επιβάλλει την 
ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής ως εσαεί κύριο υποδοχέα του 
85% των παραγομένων αποβλήτων. Το σχέδιο των 4 
ΜΕΑ υπηρετεί ακριβώς αυτή τη στρατηγική επιλογή», 
τόνισε η Περιφερειάρχης, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, κατά 
την εισήγησή της.  

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, στη συνε-
δρίαση της  30.1.2015, εξέφρασε την κατηγορηματική 
αντίθεσή της στη μεθόδευση των απερχόμενων 
Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, για τη μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου 
Τρίπολης, αλλά και από κάθε άλλη περιοχή εκτός Αττικής, 
στο ΧΥΤΑ Φυλής. 

4. Διοργάνωση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, 
από τις 12 ως τις 14 Φεβρουαρίου 2015, Διεθνούς 
Συνεδρίου για τη «Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική 
διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική», με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας.

5. Άμεση προώθηση των διαδικασιών για την 

αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, προκειμένου να υπάρξει 
συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να 
αποφευχθούν τα πρόστιμα του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε εφαρμογή του προγράμ-
ματος για την αλλαγή της φιλοσοφίας της διαχείρισης 
των απορριμμάτων. Συγκεκριμένα η πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ 
και Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και 
αειφόρος ανάπτυξη», υπέγραψε στις 29 Απριλίου 2015 
τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου και του 
δήμου Ύδρας σχετικά με την αποκατάσταση ΧΑΔΑ και 
την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων 
και μονάδας διάθεσης υπολειμμάτων του δήμου Ύδρας. 

6. Μείωση, με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, των αντισταθμιστικών οφελών που 
καταβάλλουν οι ΟΤΑ (στη βάση του άρθρου 17 του 
ν. 4164/13) με στόχο την «εκλογίκευση των αντισταθ-
μιστικών εισφορών» και τον «εξορθολογισμό των 
δαπανών του ΕΔΣΝΑ, στο πλαίσιο του νέου συστήματος 
διαχείρισης των απορριμμάτων»  που επιτυγχάνει τη 
μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης δήμων και δημοτών.  

7. Απόφαση της ΕΕ να προχωρήσει, κατά το 
μεταβατικό διάστημα της διαδικασίας απομάκρυνσής 
του, στην παραχώρηση χρήσης του Αποτεφρωτήρα 
Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 
του Συνδέσμου, άμεσα, με την πιο ανοικτή μορ-
φή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την πλειοδοτική 
δημοπρασία και με τριπλό κέρδος: Α) να εισπράξει ο 
Σύνδεσμος από το νέο ανάδοχο τα επόμενα τρία χρόνια 
περίπου 4 εκατομμύρια και να αποφευχθεί στο μέλλον 
να «μπει μέσα» περίπου 11.5 εκατομμύρια όπως είχε 
συμβεί με την εφαρμογή της προηγούμενης σύμβασης. 
Β) Να απαλλαγεί ο Σύνδεσμος από το βραχνά των ανεί-
σπρακτων οφειλών. Γ) να μειωθεί κατά περίπου 5% το 
κόστος που πληρώνουν οι Υγειονομικές Μονάδες, το 
οποίο σήμερα ανέρχεται σε 1.7 ευρώ ανά κιλό.

8. Απόφαση (067/15 Α.Ε.Ε./ 20-03-2015) 
της ΕΕ για τη σύσταση «Επιτροπής για την Απο-
μάκρυνση του Αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών 
– επικίνδυνων αποβλήτων», με αποκλειστικό και 
μοναδικό αντικείμενο την ενδελεχή εξέταση όλων των 
ζητημάτων και των πτυχών που άπτονται της ανάγκης 
απομάκρυνσης του, μοναδικού στη χώρα, Αποτεφρω-
τήρα νοσοκομειακών – επικίνδυνων αποβλήτων, από 
τον αστικό ιστό. «Συγκεκριμένα η Επιτροπή θα πρέπει 
να διερευνήσει νέους, ασφαλείς χώρους εγκατάστασης, 
προϋποθέσεις, κόστη, διαδικασίες, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που επιβάλλει η ισχύουσα ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία, έτσι ώστε οι νέες εγκαταστάσεις να 
πληρούν όλες τις σύγχρονες, τεχνολογικές προϋποθέσεις 
και να σηματοδοτούνται ως ειδικοί βιομηχανικοί χώροι 
υψηλής ασφάλειας».

9. Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο “TINOS 
2015 3rd International Conference on Sustainable 
Solid Waste Management” που διοργάνωσε, τον Ιούλιο 
2015, το ΕΜΠ σε συνεργασία με το Δήμο Τήνου και το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Κόμποστ (European Compost 
Network). Παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας και οι 
υπάλληλοι Μαρία Μανιάτη και Παντελής Καρακάσης  που 
παρουσίασαν τη Μελέτη τους «feasibility study carried 
out for the island of Hydra», την οποία εκπόνησαν με 
τη συμβολή της Γ. Ασημακοπούλου. 

10. Σύνταξη και αποστολή από την ΕΕ, στις 
3 Απριλίου 2015, του Οδηγού Σύνταξης Τοπικού 
Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων 
(Τ.Σ.Δ.) στους Δήμους της Αττικής. Στόχος είναι η διαχείριση 
του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων να γίνεται 
στο επίπεδο του Δήμου, με συνέπεια τη δραστική μείωση 
των αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή 
και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση.

11. Δρομολόγηση της δεύτερης αναθεώρησης 
του ΠΕΣΔΑ Αττικής, με εκπόνηση μελέτης από 
Ομάδα Εργασίας από το επιστημονικό δυναμικό 
του ΕΔΣΝΑ. Αναθεώρησης πλήρως εναρμονισμένης 
με το νέο ΕΣΔΑ, με έμφαση στην πρόληψη, τη μείωση, 
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την ανακύκλωση, την επανάχρηση, την κομποστοποίηση. 
Στις 5 Αυγούστου, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει 
την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Στις 28 Αυγούστου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ, κατά πλειοψηφία, 
αποφασίζει την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Στις 8 Οκτω-
βρίου 2015, στην ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα 
συζήτησης τη λήψη απόφασης για τη 2η Αναθεώρηση 
του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
(Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Αττικής (άρ.35 του ν. 4042/2012 - ΦΕΚ 
24/τ.Α’/13-02-2012), το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
αποφασίζει να προχωρήσει στη διαδικασία. 

12. Σύμφωνα με τον υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, 
τίθεται με σαφήνεια οριστικό τέλος, με σαφές χρονοδι-
άγραμμα, στο έκτρωμα του ΧΥΤΑ Φυλής, και τούτο γιατί 
πρόκειται για πλήρως χρεοκοπημένο μοντέλο: «Οριστι-
κό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής με την άμεση εκπόνηση 
σχεδίου αποκατάστασής του και ενεργοποίησή του (σσ: 
του σχεδίου αποκατάστασης) με την έναρξη λειτουργίας 
των νέων χώρων». 

13. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, 
απέστειλαν στον ΕΔΣΝΑ Τοπικά Σχέδια Αποκεντρωμένης 
Διαχείρισης αποβλήτων 61 Δήμοι (που αντιστοιχούν στο 
96% των παραγόμενων απορριμμάτων της Αττικής και 
στο 93% των 66 δήμων της), πολλοί εκ των οποίων 
προχωρούν στην εξειδίκευση των Σχεδίων τους. Τα 
ΤΣΔΑ θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα του ΠΕΣΔΑ.

14. Ανάδειξη του ζητήματος της αποτελεσματικής 
φύλαξης του χώρου της ΟΕΔΑ Φυλής, με συνεργασία 
Διοίκησης και εργαζομένων, μέσα από τη διεκδίκηση 
ενεργοποίησης της σχετικής δέσμευσης του Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη.

15. Πρόσληψη γιατρού εργασίας και πρόβλεψη 
δαπάνης, στον προϋπολογισμό του 2016, ιατρικών εξε-
τάσεων για το σύνολο των εργαζομένων του συνδέσμου. 
Επίσης ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας 
για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας όπου 
αυτό απαιτείται.

16. Παραίτηση από ένδικα μέσα, που είχαν ασκηθεί 
από την προηγούμενη διοίκηση, κατά δικαστικών αποφά-
σεων που δικαίωναν 130 εργαζόμενους, αναγνωρίζοντας 
ότι συνδέονται με τον σύνδεσμο με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συστήνοντας  
παράλληλα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(ΟΕΥ)  145 προσωποπαγείς θέσεις  ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου.

17. Σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία φύλαξης 
χώρων ΧΥΤΑ Φυλής.

18. Σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για την 
απομάκρυνση παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα 
Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) 
που είχαν απομείνει από το 2007. 

19. Πρόβλεψη δαπάνης στον προϋπολογισμό του 
συνδέσμου του 2016 επιδημιολογικής μελέτης στην 
ευρύτερη περιοχή της ΟΕΔΑ Φυλής.

20. Σε εξέλιξη η ανακατασκευή οδού πρόσβασης 
ΟΕΔΑ Φυλής.

21. Ολοκλήρωση διαδικασιών απόκτησης για πρώτη 
φορά άδειας λειτουργίας του ΕΜΑ μετά τη νομιμοποίηση 
των αυθαίρετων κατασκευών, επέκταση και αναβάθμιση 
πυροπροστασίας και ανανέωση – παράταση περιβαλ-
λοντικών όρων.

22. Αναβάθμιση των υποδομών των ΕΔΣΝΑ :  αντικα-
τάσταση παλαιού και επί σειρά ετών επικίνδυνου ασανσέρ, 
ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας εγκατάστασης 
κλιματισμού κεντρικών γραφείων, προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και 
ελλιπούς υπάρχοντος στην προσπάθεια αναβάθμισης των 
παρεχομένων υπηρεσιών, καταγραφή του εξοπλισμού 
του Συνδέσμου (μηχανήματα, οχήματα, κ.α.)

23. Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στα 
κεντρικά γραφεία του συνδέσμου που εκκρεμούσε από 
το 2006 και μη καταβολή προστίμου περίπου 111.000 
ευρώ.

24. Απόφαση ΕΕ για την απασχόληση στο σύνδεσμο 

15 σπουδαστών ΤΕΙ ανά εξάμηνο.
25. Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΕ αποφάσισε, σε 

πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους του Εθνικού και του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού, τη συνέχιση της λειτουρ-
γίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης, με 
σημαντικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη 
για τους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον μέχρι 
την εγκατάσταση του νέου αναδόχου που θα προκύψει 
από το διεθνή διαγωνισμό δημοπράτησης των σχετικών 
έργων και υπηρεσιών για την επαύξηση δυναμικότητας 
και την αναβάθμιση της λειτουργίας του εργοστασίου. 
Συγκεκριμένα, με την απόφαση της ΕΕ, εκπληρώνονται οι 
ευρωπαϊκές επιταγές για την υλοποίηση της κυκλικής 
οικονομίας, μέσα από την ελαχιστοποίηση της ταφής, 
με παράλληλη έμφαση στις αρχές της ανάκτησης 
(πλαστικού, χαρτιού, σιδηρούχων) και της επανάχρη-
σης. Παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
παραγωγή: α) κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό) προδιαγραφών 
ecolabel, β) ειδικού καύσιμου για τσιμεντοβιομηχανία 
(SRF) μηδενικού υπολείμματος και  γ) CLO (Compost 
Like Organic) που θα χρησιμοποιείται σε αναπλάσεις 
λατομείων. Σε οικονομικό επίπεδο, η τελική τιμή του 
gate fee θα διαμορφωθεί στα 32.5 ευρώ / τόνο (και 
στα 27 ευρώ/ τόνο για τους 15.000 τόνους και άνω). 

4. Οι αριθμοί μιλούν… 33,8 εκατομμύρια 
όφελος για τους πολίτες της Αττικής 

Σήμερα η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ προχώρησε στην 
υπογραφή της σύμβασης για τη λειτουργία του Αποτε-
φρωτήρα. Απόφαση – τομή προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος και των πολιτών. Οι αριθμοί μιλούν από 
μόνοι τους.

Με το προηγούμενο καθεστώς, τα τελευταία χρόνια, 
ο ΕΔΣΝΑ επιβαρυνόταν το χρόνο, κατά μέσο όρο, κατά 
1.500.000 ευρώ περίπου.

Με τη νέα σύμβαση, και την είσπραξη από τον 
ΕΔΣΝΑ το μήνα 105.000 ευρώ, το Δημόσιο, όχι μόνο 
δεν πληρώνει αλλά πληρώνεται με  1.260.000 το χρό-
νο, με τελικό όφελος, για τα επόμενα τρία χρόνια, 8,3 
εκατομμύρια ευρώ.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια εκείνης για το 
Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και τη σημαντική 
μείωση του αρχικού κόστους από 76 ευρώ τον τόνο σε 
τελικό 32 ευρώ μεσοσταθμικά και παράλληλα σοβαρά 
περιβαλλοντικά οφέλη, με αποτέλεσμα οι πολίτες της 
Αττικής να έχουν όφελος 8.5 εκατομμύρια ευρώ το 
χρόνο, άρα 25,5 εκατομμύρια κέρδος την τριετία.

Άρα, συνολικό όφελος για τους πολίτες της Αττικής 
σε περίοδο οικονομικής κρίσης, 33,8 εκατομμύρια ευρώ.

Και οι αποφάσεις αυτές δεν είναι παρά η αρχή. Η 
σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ συνεχίζει σταθερά την 
πορεία που έχει χαράξει προς όφελος των πολιτών και 
του δημοσίου συμφέροντος.

5. Απάντηση στην ΠΡΩΣΥΝΑΤ σχετικά με 
το ΕΜΑΚ
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ΠΡΟΣ: ΠΡΩΣΥΝΑΤ
Πρόσφατα η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ έλαβε μια σημαντική 

απόφαση που αφορά καταρχήν στην αναβαθμισμένη 
λειτουργία του ΕΜΑ και παράλληλα στη σημαντική μεί-
ωση του κόστους του gate fee. Μια απόφαση, σχετικά 
με τη σύμβαση που αφορά στις «Υπηρεσίες Υποστήριξης 

Λειτουργίας, Συντήρησης και Επισκευής του ΕΜΑ», η 
οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του 
νέου ΕΣΔΑ, εκπληρώνοντας τις στοχεύσεις της δεύτερης 
αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. Μια απόφαση που ανοίγει 
το δρόμο για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών επιταγών 
της κυκλικής οικονομίας, με έμφαση στην ανάκτηση,  
την επανάχρηση, την ανακύκλωση.

Η υλοποίηση της απόφασής αυτής σηματοδοτεί 
ρήξη με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα και ποιοτική στροφή 
στην εφαρμογή της νέας φιλοσοφίας στη διαχείριση 
των απορριμμάτων, όπως εκφράζεται από τον ΕΣΔΑ και 
αποτυπώνεται στον ΠΕΣΔΑ Αττικής. Στην κατεύθυνση 
αυτή απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμε-
νων παραγόντων - του ΕΔΣΝΑ, της Περιφέρειας, των 
Δήμων, των πολιτών, των οργανώσεων πολιτών, όλων 
όσοι υποστήριζαν και υποστηρίζουν την ανάγκη ριζικής 
στροφής στη διαχείριση των απορριμμάτων, στη βάση 
μίας οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης 
λύσης, με δημόσιο και αποκεντρωμένο χαρακτήρα και με 
προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνουμε την απάντησή μας 
στην ΠΡΩΣΥΝΑΤ και τον κ. Κεφαλά, που εκφράζοντας 
αγωνία για την υλοποίηση μιας διαφορετικής πολιτικής 
στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ασκούν 
κριτική στην απόφαση για το ΕΜΑΚ. Ωστόσο πρόκει-
ται για μία κριτική, η οποία βασίζεται περισσότερο σε 
εκτιμήσεις, προβλέψεις και τοποθετήσεις παρά στα 
πραγματικά γεγονότα.

Για την αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας, οφεί-
λουμε να σημειώσουμε ότι με τη συμφωνία που πέτυχε 
η σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ:

• Διαφυλάσσονται με τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο 
συμφέρον και ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, σε πλήρη εναρμόνιση με τον ΕΣΔΑ 
και τη νέα εθνική πολιτική για τα αστικά απόβλητα, που 
είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχους-ορόσημα 
για το 2020:

• τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν 
μειωθεί δραστικά.

• η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η 
ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων - 
βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου 
των ΑΣΑ.

• η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρω-
ματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα 
περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης.

• η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία 
επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 
30% του συνόλου των ΑΣΑ.

• Η συγκεκριμένη απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ 
σηματοδοτεί ρήξη με το παρελθόν γιατί : πρώτον, μπαί-
νει προοδευτικά τέλος στην ταφή των απορριμμάτων 
αφού άμεσα πάνω από το 25% θα εκτρέπεται από την 
ταφή στον ΧΥΤΑ, δεύτερον, επιτεύχθηκε πρωτόγνωρη 
για τα μέχρι σήμερα δεδομένα μείωση του κόστους 
επεξεργασίας ανά τόνο (βλ. αναλυτικά κατωτέρω), 
τρίτον, οι πολίτες της Αττικής έχουν όφελος πάνω 
από 8.5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τέταρτον, το 
περιβαλλοντικό όφελος είναι τεράστιο.

• Συγκεκριμένα: Στο οικονομικό επίπεδο, η νέα 
τιμή του gate fee θα διαμορφωθεί, από τα 76 ευρώ/ 
τόνο, που ήταν η αρχική τιμή, στα 51,5ευρώ ανά τόνο 
και στα 46 ευρώ ανά τόνο (για ποσότητες πέραν των 
tn απορρίμματα μηνιαίως). Η τελική τιμή διαμορφώ-
νεται μεσοσταθμικά στα 32.5 ευρώ / τόνο (και στα 
27 ευρώ/ τόνο για τους τόνους και άνω. Η τιμή αυτή 
διαμορφώνεται σε αυτό το επίπεδο ύστερα τις μειώσεις 
κεφαλαίου (3 εκατομμύρια), τόκων (1.6 εκατομμύριο), 
τις υποχρεωτικές επενδύσεις που θα κάνει ο ανάδο-
χος και θα παραμείνουν στον ΕΔΣΝΑ (τουλάχιστον 3 
εκατομμυρίων),  καθώς και από την πώληση κομπόστ, 
σιδηρούχων και ποσοστού των πλαστικών και του 
χαρτιού. Στο περιβαλλοντικό επίπεδο,  εκπληρώνονται 
οι ευρωπαϊκές επιταγές σύμφωνα με τις οποίες πρέπει 
να ελαχιστοποιηθεί η πρακτική της ταφής με παράλληλη 
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έμφαση στις αρχές της ανάκτησης (πλαστικού, χαρτιού, 
σιδηρούχων) και της επανάχρησης ενώ θα παράγεται α) 
κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό) προδιαγραφών ecolabel, β) 
ειδικό καύσιμο για τσιμεντοβιομηχανία  (SRF) μηδενι-
κού υπολείμματος και γ) CLO (Compost Like Organic)  
που θα χρησιμοποιείται σε αναπλάσεις λατομείων. Η 
Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει έτσι εμπράκτως στην 
υλοποίηση των επιταγών της κυκλικής οικονομίας.

• Σε ό,τι αφορά στη διαγωνιστική διαδικασία: δεν 
υπήρξε “πάγωμα” αλλά αναγκαιότητα προκειμένου να 
διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητά της.  Συγκεκριμένα 
είναι ευκολονόητο ότι αυτή δεν μπορούσε να ξεκινήσει 
πριν από την ολοκλήρωση του νέου ΕΣΔΑ (δόθηκε στη 
δημοσιότητα στις αρχές Ιουλίου 2015) και πριν από 
τη δρομολόγηση της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ (η ΕΕ 
έλαβε την πρώτη της απόφαση για το κείμενο του ΠΕΣ-
ΔΑ στις αρχές Αυγούστου 2015). Σε ποιό πλαίσιο, με 
ποιά σημεία αναφοράς, σε ποιές βάσεις θα μπορούσε 
να διεξαχθεί ο νέος διαγωνισμός, από τη στιγμή που 
δεν είχαν οριστικοποιηθεί οι βασικές κατευθύνσεις της 
νέας πολιτικής στη διαχείριση των απορριμμάτων; Μια 
εσπευσμένη προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού,  χωρίς 
το νέο σαφές πλαίσιο, διέτρεχε τον κίνδυνο, αντί της 
επίσπευσης, να καταλήξει σε μεγαλύτερες καθυστε-
ρήσεις λόγω των ενστάσεων που θα τροφοδοτούσε 
ένα νομικό πλαίσιο «στην ομίχλη». Σήμερα, και μετά 
τη δημοσιοποίηση ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, δρομολογείται η 
δημοπράτηση έργων και υπηρεσιών που θα στοχεύουν 
στην επαύξηση δυναμικότητας και περαιτέρω ανα-
βάθμιση της λειτουργίας του ΕΜΑ,  σύμφωνα με τους 
νέους στόχους του ΠΕΣΔΑ. Τα πράγματα είναι λοιπόν 
απολύτως σαφή: τίποτε δεν παρακάμπτεται, αντιθέτως 
καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για τη διασφάλιση 
της νομιμότητας προκειμένου να προωθηθούν οι στόχοι 
του ΕΣΔΑ και η αποτελεσματική υλοποίηση των στό-
χων της ανακύκλωσης και της ανάκτησης (ν. 4042/12 
σε εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία).  Στόχοι 
που αποτυπώνονται και στην απόφαση 293/2015 του 
Περιφερειακού Συμβουλίου που συνεδρίασε στις 8-10-
2015 με θέμα την 2η Αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α Αττικής.

• Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα, η σημε-
ρινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, έφερε συγκεκριμένα, πολύ 
πιο βελτιωμένα αποτελέσματα κατά τη διαπραγμάτευσή 
της με αντικείμενο την υλοποίηση της προαίρεσης  (βλ. 
ανωτέρω), για την αναβαθμισμένη λειτουργία του εργο-
στασίου,  έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται: α) στους 
νέους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης με απώτερο 
σκοπό τη μείωση του όγκου των υπολειμμάτων προς 
τελική απόθεση στον ΧΥΤΑ. Και β) στην ανάγκη μείωσης 
του κόστους λειτουργίας του (που άλλωστε επιβάλλεται 
εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας) με την 
αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών.

• Πλέον, βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση της 
υλοποίησης του μεγάλου στοιχήματος της ανάκτησης 
και της ανακύκλωσης. Ενός στοιχήματος που περνά 
μέσα από τις συντονισμένες προσπάθειες,  που ήδη 
έχουν δρομολογηθεί, μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων. Γιατί μια πρωτοβουλία όπως η ΠΡΩΣΥΝΑΤ 
επιχειρεί να προκαταλάβει αρνητικά την έκβαση του 
σημαντικού για την αλλαγή του συστήματος διαχείρισης 
των απορριμμάτων, στοιχήματος;

• Τέλος, η σύνδεση, που επιχειρεί η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, 
της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του ΕΜΑ 
με ενδεχόμενη συνέχιση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής, 
συνιστά αυθαίρετο συμπέρασμα που διαστρεβλώνει 
πλήρως τις δημόσια διατυπωμένες προθέσεις της 
Διοίκησης Περιφέρειας. Προθέσεις που έχουν επισήμως 
αποτυπωθεί στον υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, ο οποίος 
προβλέπει συγκεκριμένα «Οριστικό κλείσιμο του Χ.Υ.Τ. 
Φυλής με την άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασης 
του και ενεργοποίηση του με την έναρξη λειτουργίας 
των νέων χώρων».

Εν κατακλείδι, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε μια 
απόφαση που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και 
συμβάλλει στην υλοποίηση της φιλοσοφίας και των 

στόχων του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Απορριμμάτων. Παράλληλα, συμβάλλει στην υλοποίηση 
του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, ο οποίος λαμβάνει υπόψη 
του τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης από πολίτες, φορείς, συλλογι-
κότητες, περιβαλλοντικές οργανώσεις,  αυτοδιοικητικές 
κινήσεις, αιρετούς και Δήμους.

Μια απόφαση επωφελή για τους πολίτες, οι οποίοι, 
μόνο αυτοί, είναι και οι τελικοί κριτές κάθε προσπάθειας.

Η Αντιπρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α
Αφροδίτη Μπιζά

6. Σε εξέλιξη οι εργασίες ανακατασκευής της 
οδού πρόσβασης στην ΟΕΔΑ Φυλής (συνοδεύεται 
από σχετικές φωτογραφίες)

Ένα πολύ σημαντικό έργο που επί σειρά ετών 
αποτελούσε αίτημα των Δήμων της Αττικής υλοποιείται 
από την σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ στην ΟΕΔΑ 
Φυλής. Η κακή κατάσταση της οδού πρόσβασης είχε ως 
συνέπεια καθυστερήσεις, σημαντικές φθορές οχημάτων 
και καταπόνηση των οδηγών τους. Ήδη το έργο όπως 
προαναφέρεται είναι σε εξέλιξη και σύντομα πρόκειται 
να ολοκληρωθεί. Οι συν/νες φωτογραφίες δίνουν μια 
εικόνα του πριν, των εργασιών και του αποτελέσματος.

7. Μια δέουσα απάντηση στην ΠΟΕ - ΟΤΑ
Απάντηση στο ΔΤ της ΠΟΕ – ΟΤΑ, της 11ης Ιανου-

αρίου 2016
Η σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, στον ένα χρόνο 

της θητείας της έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων, 
οι οποίες έχουν δρομολογήσει εκ βάθρων αλλαγές στο 
σύστημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, στη βάση 
της εφαρμογής των αρχών της μείωσης, της πρόλη-
ψης, της Διαλογής στην Πηγή, της ανακύκλωσης, της 
επανάχρησης. Στην ίδια κατεύθυνση επίσης προωθεί 
την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, σε πλήρη εναρμόνιση με 
τους γενικούς στόχους που θέτει η νέα εθνική πολιτική 
για τα αστικά απόβλητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο 
νέο ΕΣΔΑ και προσανατολίζεται στους εξής στόχους-
ορόσημα για το 2020: 

• τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να 
έχουν μειωθεί δραστικά,

•  η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και 
η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων - 
βιοαποβλήτων  να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου 
των ΑΣΑ

•  η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπλη-
ρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί 
τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης

• η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία 
επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% 
του συνόλου των ΑΣΑ.

Ήδη από τον Οκτώβριο του 2014, η Περιφερει-
άρχης και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ είχε σκιαγραφήσει 
το πλαίσιο της νέας πολιτικής στη διαχείριση των 
απορριμμάτων, με την επιστολή που απηύθυνε προς 
όλους τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια 
της Περιφέρειας Αττικής.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ενεργεί η Εκτελεστική 
Επιτροπή με τις αποφάσεις και τις παρεμβάσεις της, οι 
οποίες όλες συντείνουν στην υλοποίηση μιας οικονο-
μικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης διαχείρισης, 
με δημόσιο, αποκεντρωμένο χαρακτήρα, προς όφελος 
των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.

Τούτων δοθέντων, σε σχέση με τις παρατηρήσεις 
που περιλαμβάνει το ΔΤ της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ΠΟΕ – ΟΤΑ, οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την 
πραγματικότητα:

1. Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του Αποτεφρω-
τήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 
του Συνδέσμου, η ΕΕ αποφάσισε, κατά το μεταβατικό 
διάστημα της διαδικασίας απομάκρυνσής του, στην 
παραχώρηση χρήσης του με την πιο ανοικτή μορφή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την πλειοδοτική δημοπρα-
σία. Μια επιλογή που συνεπάγεται τριπλό όφελος για 

το Σύνδεσμο και τους πολίτες. Συγκεκριμένα με την 
απόφαση αυτή κατορθώνεται: Α) Να εισπράξει ο 
Σύνδεσμος από το νέο ανάδοχο τα επόμενα τρία χρόνια 
περίπου 4 εκατομμύρια και να αποφευχθεί στο μέλλον 
να «μπει μέσα» περίπου 11.5 εκατομμύρια όπως είχε 
συμβεί με την εφαρμογή της προηγούμενης σύμβασης. 
Β) Να απαλλαγεί ο Σύνδεσμος από το βραχνά των 
ανείσπρακτων οφειλών. Γ) Να μειωθεί κατά περίπου 
5% το κόστος που πληρώνουν οι Υγειονομικές Μονά-
δες, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 1.7 ευρώ ανά κιλό. 
Παράλληλα, με την 067/15 Α.Ε.Ε./20-03-2015 
απόφαση, η ΕΕ αποφάσισε τη σύσταση «Επιτρο-
πής για την Απομάκρυνση του Αποτεφρωτήρα 
νοσοκομειακών – επικίνδυνων αποβλήτων», 
με αποκλειστικό και μοναδικό αντικείμενο την 
ενδελεχή εξέταση όλων των ζητημάτων και των 
πτυχών που άπτονται της ανάγκης απομάκρυνσης 
του Αποτεφρωτήρα από τον αστικό ιστό: νέους, 
ασφαλείς χώρους εγκατάστασης, προϋποθέσεις, κόστη, 
διαδικασίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλει 
η ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, έτσι ώστε 
οι νέες εγκαταστάσεις να πληρούν όλες τις σύγχρονες, 
τεχνολογικές προϋποθέσεις και να σηματοδοτούνται 
ως ειδικοί βιομηχανικοί χώροι υψηλής ασφάλειας. Σε 
ό,τι αφορά στη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα από 
προσωπικό του Συνδέσμου, κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό 
αν είχαν τηρηθεί από τις προηγούμενες διοικήσεις οι 
συμβατικές υποχρεώσεις ώστε να έχει πραγματοποιηθεί 
η σοβαρή εκπαίδευση που απαιτείται καθώς και η ύπαρξη  
εξειδικευμένου  προσωπικού. Τέλος θα πρέπει να γίνει 
απολύτως  κατανοητό ότι η λειτουργία του Αποτεφρω-
τήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 
του Συνδέσμου δεν επιδέχεται πειραματισμούς.

2. Η σημερινή Διοίκηση εμπράκτως αποδεικνύει 
καθημερινά ότι δεν απαξιώνει το προσωπικό του 
Συνδέσμου (το αντίθετο μάλιστα) και επιχειρεί με 
κάθε μέσο να αξιοποιήσει τον υπάρχοντα εξο-
πλισμό. Για το λόγο αυτό άλλωστε και έχει ξεκινήσει 
καταγραφή του εξοπλισμού και παράλληλα έχει ξεκινήσει 
τις απαραίτητες ενέργειες αξιοποίησης συγκεκριμένων 
μηχανημάτων, όπως π.χ. των τεσσάρων συμπιεστών – ένα 
θέμα που η ίδια έφερε στη δημοσιότητα με σχετικό ΔΤ.

3. Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες 
και το περιβάλλον η Διοίκηση του Συνδέσμου αντι-
μετωπίζει τη διαχείριση του χώρου διάθεσης 
απορριμμάτων στη Φυλή, στη βάση πλέον του 
υπό αναθεώρηση νέου Περιφερειακού Σχεδια-
σμού. Και τούτο γιατί πιστεύουμε ότι αποτελεί πλέον 
κοινό τόπο ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής οφείλει 
να αντιμετωπιστεί στο ευρύτερο πλαίσιο του νέου 
συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, στη βάση 
της νέας φιλοσοφίας και των στόχων του ΕΣΔΑ. Και όχι 
αποσπασματικά, εμβαλλωματικά και με «μπαλώματα». 
Στο πλαίσιο, υπογραμμίζουμε, παρότι δεν αναφέρεται 
σε αυτό το ζήτημα το ΔΤ της Ομοσπονδίας, ότι ο υπό 
αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ προβλέπει συγκεκριμένα: «Οριστι-
κό κλείσιμο του Χ.Υ.Τ. Φυλής με την άμεση εκπόνηση 
σχεδίου αποκατάστασης του και ενεργοποίηση του με 
την έναρξη λειτουργίας των νέων χώρων».

4. Όπως ήδη τονίστηκε, η Διοίκηση του Συνδέσμου 
ανέδειξε, με ΔΤ, το ζήτημα των σε αχρηστία συμπιεστικών 
μηχανημάτων που είχαν αγοραστεί από το 2010 και 
παρέμεναν αναξιοποίητα. Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι 
ενέργειες για την πλήρη αξιοποίηση τόσο αυτών όσο 
και όλων των άλλων μηχανημάτων που βρίσκονται 
σε παρεμφερή κατάσταση. Η ανάδειξη του θέματος 
επιβεβαίωσε το ζήτημα της μη ορθολογικής και 
αναποτελεσματικής διαχείρισης του δημοσίου 
χρήματος εκ μέρους της προηγούμενης διοίκησης 
του Συνδέσμου.

5. Σε ό,τι αφορά την προμήθεια χώματος για την 
κάλυψη των απορριμμάτων, προφανώς λόγω κακής 
ενημέρωσης, η ΕΕ της Ομοσπονδίας υποστηρίζει 
ανακριβώς ότι αυτή δεν γίνεται. Ισχύει το αντί-
θετο: πραγματοποιείται κανονικά. Σε ό,τι δε αφορά 
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τον έτερο ισχυρισμό, περί «εναλλακτικής διαχείρισης 
ΑΕΚΚ για τη μεταφορά χωμάτων στο ΧΥΤΑ», αυτή 
δεν ενεργοποιείται λόγω αδυναμίας συστηματικής 
παροχής χώματος.

6. Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση της λειτουργίας 
του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης: η ΕΕ του 
Συνδέσμου πέτυχε μια απόλυτα επωφελή για το 
Σύνδεσμο και το δημόσιο συμφέρον συμφωνία. 
Συγκεκριμένα: α) διαφυλάσσονται με τον καλύτε-
ρο τρόπο το δημόσιο συμφέρον και ο δημόσιος 
χαρακτήρας της διαχείρισης των απορριμμάτων, 
σε πλήρη εναρμόνιση με τον ΕΣΔΑ και τη νέα εθνική 
πολιτική για τα αστικά απόβλητα. β) σηματοδοτεί-
ται ρήξη με το παρελθόν γιατί : πρώτον, μπαίνει 
προοδευτικά τέλος στην ταφή των απορριμμάτων 
αφού άμεσα πάνω από το 25% θα εκτρέπεται από 
την ταφή στον ΧΥΤΑ. Δεύτερον, επιτεύχθηκε πρω-
τόγνωρη για τα μέχρι σήμερα δεδομένα  μείωση του 
κόστους επεξεργασίας ανά τόνο: έτσι η νέα τιμή του 
gate fee θα διαμορφωθεί, από τα 76 ευρώ/ τόνο, 
που ήταν η αρχική τιμή, στα 51,5 ευρώ ανά τόνο και 
στα 46 ευρώ ανά τόνο (για ποσότητες πέραν των 
15.000 tn απορρίμματα μηνιαίως). Η δε τελική τιμή 
διαμορφώνεται μεσοσταθμικά στα 32.5 ευρώ / τόνο 
(και στα 27 ευρώ/ τόνο για τους 15.000 τόνους και 
άνω. Τούτη η τιμή επιτυγχάνεται ύστερα τις μειώσεις 
κεφαλαίου (3 εκατομμύρια), τόκων (1.6 εκατομμύριο), 
τις υποχρεωτικές επενδύσεις που θα κάνει ο ανάδο-
χος και θα παραμείνουν στον ΕΔΣΝΑ (τουλάχιστον 3 
εκατομμυρίων), καθώς και από την πώληση κομπόστ, 
σιδηρούχων και ποσοστού των πλαστικών και του 
χαρτιού. Τρίτον, οι πολίτες της Αττικής έχουν όφελος 
πάνω από 8.5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τέταρτον, 
το περιβαλλοντικό όφελος είναι τεράστιο καθώς προ-
ωθούνται οι αρχές της κυκλικής οικονομίας, δηλαδή η 
ελαχιστοποίηση της πρακτικής της ταφής με παράλληλη 
έμφαση στις αρχές της ανάκτησης (πλαστικού, χαρτιού, 
σιδηρούχων) και της επανάχρησης ενώ θα παράγο-
νται: α) κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό) προδιαγραφών 
ecolabel, β) ειδικό καύσιμο για τσιμεντοβιομηχανία 
(SRF) μηδενικού υπολείμματος και γ) CLO (Compost 
Like Organic) που θα χρησιμοποιείται σε αναπλάσεις 
λατομείων. Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερή η 
διαφορά στην αντιμετώπιση του θέματος του ΕΜΑ, που 
πλέον εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ, 
για την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής του ΕΣΔΑ.

7. Σε ό,τι αφορά τις μονάδες επεξεργασίας των 
στραγγισμάτων, η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ και στο θέμα αυτό, 
για το οποίο έχουν κατά καιρούς επιβληθεί πρόστιμα 
από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στο Σύνδεσμο, 
εφαρμόζει τη νομιμότητα προς όφελος των πολιτών 
και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό έχει προ-
κηρύξει Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Διεθνή 
Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις 
«Υπηρεσίες επέκτασης – λειτουργίας – συντή-
ρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων 
του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ 
Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής». 
Να τονιστεί επίσης ότι για τη λειτουργία των μονάδων 
απαιτείται επαρκές σε αριθμό και εξειδικευμένο, ως 
προς το συγκεκριμένο αντικείμενο, προσωπικό – κάτι 
που σήμερα ο Σύνδεσμος δεν διαθέτει γιατί ουδέποτε 
υπήρξε η απαραίτητη πρόνοια εκ μέρους των προη-
γούμενων Διοικήσεων προκειμένου να εκπαιδευτεί 
κατάλληλα το προσωπικό για τα συγκεκριμένα εξει-
δικευμένα καθήκοντα. 

8. Σε ό,τι αφορά στη Διαλογή στην Πηγή, η 
σημερινή Διοίκηση του Συνδέσμου, ακόμη και πριν από 
τη δημοσιοποίηση της νέας εθνικής πολιτικής για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων όπως αποτυπώνεται στον 
ΕΣΔΑ, την έχει αναδείξει, θέτοντας το πρόγραμμα 
Κομποστοποίησης στο επίκεντρο των παρεμβάσεών 
της. Σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής καθώς 
και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – πρόσφατα για 
παράδειγμα ανακοίνωσε τη συμμετοχή του ο Δήμος 

Παλαιού Φαλήρου – προωθούμε τις σχετικές ενέργειες 
σε επίπεδο υποδομών και δράσεων. Πρόκειται για ένα 
στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε όλοι μαζί – 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΕΔΣΝΑ, εργαζόμενοι, τοπικές 
κοινωνίες, προς όφελος του περιβάλλοντος.

9. Ο Προϋπολογισμός του συνδέσμου για το 
2016 είναι προϋπολογισμός που νοικοκυρεύει, 
εξορθολογεί και αποτελεί επεξεργασία που έχει 
γίνει από το επιστημονικό δυναμικό του Συνδέ-
σμου. Κατατέθηκε με όρους πλήρους διαφάνειας και, 
για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΔΣΝΑ, εγκαίρως. 
Είναι προϋπολογισμός που δίνει έμφαση στην εναλλα-
κτική διαχείριση, τη μείωση, την πρόληψη, την ανακύ-
κλωση, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων καθώς και 
τη διαχείριση των υπαρχόντων, με τέτοιο τρόπο έτσι 
ώστε να κλείνουν «μαύρες τρύπες» και να δημιουρ-
γηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα αποτρέψουν 
τη δημιουργία νέων. Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά 
στο Σύνδεσμο. Πρόκειται για εξορθολογισμένο και 
ρεαλιστικό προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει τα χρέη 
του Συνδέσμου και χρηματοδοτεί τα απαραίτητα έργα. 

10. Στον φετινό προϋπολογισμό περιλαμβάνεται 
πρόβλεψη δαπάνης για επιδημιολογική μελέτη στην 
ευρύτερη περιοχή της ΟΕΔΑ Φυλής – ένα πάγιο αίτημα 
των κατοίκων. Περιλαμβάνεται επίσης η εγγραφή του 
κωδικού των εσόδων από τον αποτεφρωτήρα - ένα 
γεγονός που αποδεικνύει το πόσο πολλές και πόσο 
μεγάλες είναι οι δυνατότητες του Συνδέσμου να λει-
τουργήσει προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, 
με την προϋπόθεση ότι θα αλλάξει τρόπο λειτουργίας 
και σκέψης. 

11. Τέλος προς ενημέρωση προτείνεται η ανά-
γνωση του τελευταίου ΔΤ του ΕΔΣΝΑ σχετικά με τον 
απολογισμό του 2015.

Αυτά σχετικά με τους ισχυρισμούς της Διοίκησης 
της ΠΟΕ – ΟΤΑ. Η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ παραμένει 
ανοικτή για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση καθώς 
έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία συνάντηση 
με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας. 

8. Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση της δημόσιας 
ανοικτής διαβούλευσης για το ΠΕΣΔΑ

Την 31/12/2015, ολοκληρώθηκε η Δημόσια 
Ανοικτή Διαβούλευση, για τη σύνταξη και έγκριση του 
νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής. Η διαβούλευση ξεκίνησε στις 
05/08/2015, μετά την απόφαση της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ 
για την έγκριση του σχεδίου για τη 2η αναθεώρηση 
του ΠΕΣΔΑ Αττικής και διήρκησε τέσσερις μήνες. 

Η διαβούλευση είχε θεσμικό χαρακτήρα, όπως 
ορίζει το άρθρο 35 του ν. 4042/2012 και σε αυτή 
πήραν μέρος οι υπόχρεοι φορείς (Υπουργεία, Υπηρε-
σίες της Περιφέρειας και η Περιφερειακή Επιτροπή 
Διαβούλευσης Αττικής). 

Η διαβούλευση είχε ταυτόχρονα και ανοικτό 
δημόσιο χαρακτήρα, αφού, μέσω του διαδικτύου, 
τόσο από τον ΕΔΣΝΑ, όσο και από την Περιφέρεια 
Αττικής κλήθηκαν πολίτες και φορείς να καταθέσουν 
τη γνώμη τους και τις προτάσεις τους.

Από αυτή τη διαδικασία, στην οποία κατέθεσαν 
προτάσεις, πολίτες, φορείς, συλλογικότητες, περι-
βαλλοντικές οργανώσεις, αυτοδιοικητικές κινήσεις, 
αιρετοί και οι Δήμοι, τόσο δια των Τοπικών Σχεδίων 
Διαχείρισης, όσο και με αποφάσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων, προέκυψαν σημαντικές παρατηρή-
σεις, ερωτήματα και θέματα για συμπλήρωση του 
ΠΕΣΔΑ. Η απόφαση 293/2015 του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2015,  με θέμα την 
2η  Αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α Αττικής, καθορίζει με 
ευρεία πλειοψηφία την κατεύθυνση του νέου ΠΕΣΔΑ. 
Με όλα τα παραπάνω, αλλά και με την ολοκλήρωση 
της σύνταξης των Τ.Σ.Δ. των Δήμων ολοκληρώνεται 
η Α΄ φάση διαβούλευσης την 31/12/2015 για τη 2η 
αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Με βάση τις προτάσεις αυτές, τις παρατηρήσεις 
και όποια θέματα προέκυψαν, από τα Τ.Σ.Δ., η ομάδα 

εργασίας και η Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ προχωρούν μέσα 
στον Ιανουάριο του 2016 στην κατάρτιση του τελικού 
σχεδίου για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Μετά την οριστική κατάρτιση του ΠΕΣΔΑ Αττικής 
από τον ΕΔΣΝΑ, θα ολοκληρωθεί η σύνταξη της Σ.Π.Ε./
ΣΜΠΕ και θα υποβληθεί για έγκριση, ενώ θα ξεκινή-
σει η Β΄, και τελική, φάση της διαβούλευσης όπως 
ορίζει η νομοθεσία για την έγκριση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ο νόμος 
4042/2012. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί με την 
τελική έγκριση του νέου ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, ακολουθώ-
ντας  πιστά τις προγραμματικές θέσεις τους για ριζική 
αλλαγή του ΠΕΣΔΑ, με έμφαση στη διαλογή στην 
πηγή, την ανακύκλωση, την επανάχρηση, τα Τοπικά 
Σχέδια Διαχείρισης και την αποκεντρωμένη διαχείριση, 
προχωρούν αποφασιστικά με γρήγορους ρυθμούς και 
με ευρεία διαβούλευση και συμμετοχή στο οριστικό 
σχέδιο του νέου ΠΕΣΔΑ. 

9. Κερδισμένοι οι πολίτες και το περιβάλ-
λον από την απόφαση της ΕΕ για το Εργοστάσιο 
Μηχανικής Ανακύκλωσης

Κατά τη συνεδρίασή της, στις 22 Δεκεμβρίου 
2015, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ έλαβε 
ομόφωνα μια σημαντική απόφαση για τους πολίτες, 
τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

Μια απόφαση επιβεβλημένη, που σχετίζεται με 
τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Εργο-
στασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης  (ΕΜΑ) και με την 
εναρμόνιση της λειτουργίας του με τα προτάγματα 
τόσο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
όσο και του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ και την έμφαση 
που δίνεται στην ανάκτηση και την ανακύκλωση.

Στόχος του ΕΔΣΝΑ ο οικονομικός εξορθολογισμός 
και παράλληλα η δημιουργία των προϋποθέσεων που 
θα καταστήσουν το ΕΜΑ σημαντικό εργαλείο που θα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής 
οικονομίας που προωθεί η ΕΕ.

Για τους σκοπούς αυτούς, και μέχρι την εγκατά-
σταση του νέου αναδόχου μέσα από την άμεση διορ-
γάνωση διεθνούς διαγωνισμού για τη δημοπράτηση 
των σχετικών έργων και υπηρεσιών για την επαύξηση 
δυναμικότητας και την αναβάθμιση της λειτουργίας 
του ΕΜΑ, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στο δικαί-
ωμα προαίρεσης της υπ. αριθμ. 8204/08.11.2011 
(ορθή επανάληψη της υπ. αριθ. 11677/31.12.2010) 
σύμβασης που αφορά στις «Υπηρεσίες Υποστήριξης 
Λειτουργίας, Συντήρησης και Επισκευής του ΕΜΑ».

Με τον τρόπο αυτό :
1. Βάζουμε προοδευτικά τέλος στην ταφή των 

απορριμμάτων αφού άμεσα πάνω από το 25% θα 
εκτρέπεται από την ταφή στον ΧΥΤΑ.

2. Πετύχαμε πρωτόγνωρη για τα μέχρι σήμερα 
δεδομένα μείωση του κόστους επεξεργασίας ανά 
τόνο - γεγονός που συνιστά τομή για την ιστορία 
του ΕΔΣΝΑ. Συγκεκριμένα, από τα 76 ευρώ, που ήταν 
η παλιά τιμή, καταφέραμε η καινούργια μεσοσταθμικά 
τιμή να φθάνει περίπου τα 32 ευρώ (δηλαδή μείωση 
58%), αν συνυπολογιστούν το κούρεμα του κεφαλαίου 
(τρία εκατομμύρια), οι επενδύσεις προς όφελος του 
ΕΔΣΝΑ (τρία εκατομμύρια), το κούρεμα των τόκων 
(1.6 εκατομμύριο), και οι πωλήσεις από την ανάκτηση 
υλικών (600.000 ευρώ το χρόνο). 

3. Το μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες της 
Αττικής, ανέρχεται σε πάνω από 8.5 εκατομμύρια 
ευρώ το χρόνο, το δε περιβαλλοντικό όφελος από 
την ανάκτηση υλικών και την αποφυγή ταφής στον 
ΧΥΤΑ, ανυπολόγιστο. 

4. Με τον τρόπο αυτό ο ΕΔΣΝΑ επιτελεί με 
αποτελεσματικότητα το έργο του με μοναδικό του 
γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών.
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Με Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΚΥΑ) που υπογράφηκε στις 19 
Δεκεμβρίου του 2015 (ΑΔΑ: 
70Ρ6Η-Μ45), ο «αριστερός» 

υπουργός Ναυτιλίας Θ. Δρίτσας και οι 
αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών 
Τρ. Αλεξιάδης και Περιβάλλοντος Γ. Τσι-
ρώνης (οικολόγος), άναψαν το πράσινο 
φως στην «105 Ανώνυμη Τουριστική & 
Τεχνική Εταιρεία Εκμίσθωσης Ακινήτων» 
ιδιοκτησίας του Άγγελου Μιχαλόπουλου ή 
αλλιώς «Βασιλιά της Ίου» ή αλλιώς «Λύκου 
της WallStreet» ως προς την απόκτηση 
δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας 
και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση 
του έργου «σύνθετο τουριστικό κατάλυμα 
5 αστέρων στη θέση Κουμπάρα - Διακο-
φτό Νήσου Ίου», με τα «αστρονομικά» 
ανταλλάγματα χρήσης να καθορίζονται 
ως εξής για τον πρώτο χρόνο: για τον 
αιγιαλό σε 9 ευρώ/τ.μ., για την παραλία 
σε 4 ευρώ/τ.μ. και για τον θαλάσσιο χώρο 
σε 3 ευρώ/τ.μ.

Το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα του 
οποίου η χωρητικότητα θα αγγίζει τις 250 
κλίνες, θα περιλαμβάνει ένα ξενοδοχείο 
κλασικού τύπου, κατηγορίας 5 αστέρων, 
τουριστικές κατοικίες κι ένα κέντρο ανα-
ζωογόνησης (spa). Με αντάλλαγμα χρήσης 
154.415 ευρώ για τον πρώτο χρόνο και 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τα επό-
μενα πέντε χρόνια, η εταιρεία 105 Α.Ε.1 
θα υλοποιήσει έργα επί του αιγιαλού, 
όπως είναι η κατασκευή κυματοθραύστη, 
τεχνητής παραλίας στον όρμο Μανιάτα, 
τεχνητής παραλίας στον όρμο Κουμπάρα, 
κρηπιδωμάτων, ενώ θα προχωρήσει και 
σε έργα ασφαλτόστρωσης. Παράλληλα θα 
κατασκευαστεί κρηπίδωμα εξυπηρέτησης 
σκαφών μεταφοράς πελατών, στη νότια 
παράκτια ζώνη του ακρωτηρίου Διακο-
φτό με μήκος μετώπου παραβολής 30 
μέτρα και ωφέλιμου βάθους 4,5 μέτρα, 
σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από την 
ακτογραμμή. Δηλαδή πλήρης καταστροφή 
της φυσικής ακτογραμμής και βέβαια 
ιδιωτικοποίησή της.

Η συγκεκριμένη επένδυση περιλαμβάνει 
αμέτρητες παράνομες παρεμβάσεις στο 
φυσικό τοπίο της περιοχής, η οποία ήδη 
είναι χαρακτηρισμένη ως τόπος ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους ύστερα από γνωμοδότηση 
του Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Β 
763/30 - Ιουνίου 1977), ενώ θα περιμέ-
ναμε με ενδιαφέρον από τους αρμόδιους 
υπουργούς την τοποθέτησή τους σχετικά 
με το νομικό πλαίσιο (υπάρχει άραγε;) 
που υφίσταται για: α) τη διαμόρφωση 
τεχνητών παραλιών και β) τη δόμηση 
πάνω στον αιγιαλό. 

Οι προαναφερόμενοι Υπουργοί τώρα 
δηλώνουν αντίθετοι σε σχέση με… τότε 

1  Διαχρονικά ευνοημένη από τις 
κυβερνήσεις της χώρας η συγκεκριμένη εταιρεία. 
Το 2011, με απόφαση του τότε Υφυπουργού 
Οικονομία κ. Π. Ρήγα είχε επιδοτηθεί με 30% 
από τον κρατικό κορβανά επί συνολικής δαπάνης 
30 εκατομμυρίων Ευρώ (δηλαδή περίπου 10 
εκατομμύρια).

και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2014, 
όταν οι βουλευτές του αντιπολιτευόμενου 
ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Συρμαλένιος και Απ. Αλεξόπου-
λος στηλίτευαν το γεγονός ότι με Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις παρακάμπτονται οι 
ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία 
του περιβάλλοντος και αγνοούνται οι γνω-
μοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών σε 
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, στην 
κατεύθυνση μιας ανεξέλεγκτης τουριστικής 
ανάπτυξης.

Ο …ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΚΑΙ … 
ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

Με αφορμή την πρόσφατη έγκριση 
παραχώρησης αιγιαλού στον επενδυτή του 
σύνθετου ξενοδοχειακού συγκροτήματος 
στην χερσόνησο Διακοφτό της ν. Ίου, οι 
Οικολόγοι Πράσινοι δηλώνουν την αντί-
θεσή τους στην παραχώρηση του αιγιαλού 
καθώς θα αποβεί καταστροφική για τον 
φυσικό και πολιτισμικό χαρακτήρα του 
νησιού, θεωρούν ότι η έγκριση αντιβαίνει 
τις αρχές και τις θέσεις του πράσινου οικο-
λογικού κινήματος ως προς την βιώσιμη 
ευημερία και την οικολογική μεταστροφή 
της κοινωνίας και κρίνουν ότι η συμφωνία 
συνεργασίας Οικολόγων Πράσινων και 
Σύριζα υπέστη σοβαρό πλήγμα, αφού η 
συγκεκριμένη ΚΥΑ βρίσκεται σε αντίθεση 
με τις προγραμματικές εξαγγελίες της 
κυβέρνησης στο θέμα της προστασίας 
του περιβάλλοντος.

Για τον λόγο αυτό, ζητούν την άμεση 
ανάκληση της παραπάνω υπουργικής 
απόφασης και ταυτόχρονα την επιτάχυνση 
των απαραίτητων νομικών παρεμβάσεων 
ώστε να ξεκαθαριστεί το τοπίο αδειοδό-
τησης των όποιων επενδύσεων, οι οποίες 
(επενδύσεις) έβρισκαν και βρίσκουν σχεδόν 
πάντα ως εύκολο θύμα το περιβάλλον.

Πως όμως ο… Οικολόγος Πράσινος 
Υπουργός τους (Τσιρώνης) υπέγραψε 
την ΚΥΑ και μάλιστα δηλώνοντας θρα-

σύτατα ότι άλλο πράγμα το κόμμα και 
εντελώς διαφορετικός ο κυβερνητικός 
θώκος; Μήπως ξεχνά ότι είναι ο καθ’ 
ύλην αρμόδιος Υπουργός ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
του Περιβάλλοντος;

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΗΤΩΝ;

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Ιητών, 
κ. Χαρίκλεια Ζαμάνου-Χιόνη προχώρησε 
στην παρακάτω δήλωση: «Το έγκλημα 
στην παραλία της Κουμπάρας προχωρά 
με γρήγορους ρυθμούς. Ανήμερα Χριστου-
γέννων έπεσαν τα μπλοκ για να στηθεί 
η γέφυρα. Ανυπολόγιστη η καταστροφή 
στο φυσικό τοπίο. Το «μνημείο» της φύσης 
“ΚΟΥΜΠΑΡΑ” δεν θα υπάρχει πια. Η τοπική 
κοινωνία, στην πλειονότητα δεν αντιδρά 
δυναμικά για τους δικούς της λόγους. Η 
καταστροφή του περιβάλλοντος άρχισε 
από την παραλία “Aυλάκι του Παπά”, 
συνεχίζεται με την παραλία “Kουμπάρα” 
και έπεται η συνέχεια.

Η προίκα του νησιού μας από τη φύση 
είναι οι παραλίες. Εάν καταστραφούν η μία 
μετά την άλλη, για ποιο λόγο να έρχεται 
τουρισμός στο νησί μας, από τον οποίον 
προκύπτει το κύριο εισόδημα των ανθρώ-
πων που το κατοικούν; Πόσοι από τους 
κατοίκους του νησιού θα εργαστούν στις 
επιχειρήσεις Μιχαλόπουλου σε δουλειές 
μεροκάματου, χωρίς προοπτική εξέλιξης 
των επόμενων γενεών; Τι θα κάνει η πολι-
τεία για να σταματήσει την καταστροφή 
που ξεκίνησε επί υπουργίας Κεφαλογιάννη 
και Μανιάτη (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) και συνεχίζεται 
από τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ;

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΜΗ 
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ

Αμέτρητες οι παράνομες παρεμβάσεις 
στον όρμο Παπά ή έλος Παπά στο νησί, 
η καταστροφή των οποίων ανήκει στον 

κ. Άγγελο Μιχαλόπουλο, ενώ συνεργούν 
σ’ αυτές και οι κυβερνώντες (ΟΤΑ κ.τ.λ.) 
συνεπικουρούμενοι από την σάπια κρατική 
μηχανή. Με πρώτον και καλύτερο τον Δήμο 
Θήρας -εκεί ανήκει ο Δήμος Ιητών- ο 
οποίος αγνοεί: α) εκθέσεις αυτοψίας, β) 
αεροφωτογραφίες, κι άλλα πολλά απο-
δεικτικά στοιχεία που βεβαιώνουν ότι η 
ζημιά δυστυχώς έγινε και η αποκατάστασή 
της μοιάζει απίθανη.

Όπως βεβαιώνει η Κτηματική Υπηρεσία 
Κυκλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, 
με ενυπόγραφη έκθεση αυτοψίας που 
συνέταξε το 2013 ο μηχανικός κ. Δημήτρης 
Δαλέζιος, στην περιοχή συντελέστηκε ένα 
«περιβαλλοντικό έγκλημα» κατά: του παλιού 
και του νέου αιγιαλού, της παραλίας, του 
παράκτιου υγροτόπου (έλος)2, του ρέματος, 
και φυσικά –σύμφωνα με το WWFΕλλάς- 
«έγκλημα» κατά προστατευόμενων ειδών 
(άγρια πτηνά)3 και κατά των υδάτων.

Πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωση του 
Δημάρχου να δώσει άμεσα στην δημο-
σιότητα τις αδειοδοτήσεις, το αντίγραφο 
του τοπογραφικού διαγράμματος, καθώς 
επίσης και τις άδειες για τις κατασκευές 
στον περιβάλλοντα χώρο της «οικίας 
Μιχαλόπουλου», καθώς επίσης και στοιχεία 
για την διάνοιξη δρόμων (μήκους 1.200 
μ. και πλάτους 6.5μ.);

Πως θα κινηθεί ώστε ν’ αποκατασταθεί 
-αν φυσικά είναι εφικτό μετά από πολλά 
χρόνια- η περιβαλλοντική καταστροφή που 
συντελέστηκε στον συγκεκριμένο Όρμο από 
τις «αυθαιρεσίες» του κ. Μιχαλόπουλου 
Άγγελου ή «Βασιλιά της Ίου» ή «Λύκου της 
Wall Street» ή Sharivaν Limited;

Επίσης μια απάντηση από την πλευ-
ρά του Δημάρχου αλλά και της Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
σχετικά με τα πρόστιμα που είχε κληθεί 
να πληρώσει στο παρελθόν ο προανα-
φερόμενος κύριος και κατά των οποίων 
είχε προσφύγει στην Δικαιοσύνη, θα ήταν 
χρήσιμη για να διαπιστώσουμε κι εμείς 
δηλαδή, αν είναι όντως σοβαρός επενδυ-
τής όπως θέλει να παρουσιάζεται με την 
ανέγερση του 5στερου Ξενοδοχείου στη 
θέση Κουμπάρα της περιοχής Διακοφτό 
στην Ίο ή ένας ακόμα «νταβατζής» του 
Ελληνικού Κράτους, που αδιαφορεί για 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δεν 
δίνει δεκάρα για τα είδη των ανθρώπων 
ή των ζώων που συνυπάρχουν μαζί του 
στον ίδιο πλανήτη. Τα πρόστιμα όμως 
αποκαθιστούν την καταστροφή;

2  Πρόκειται για τον μικρό νησιωτικό 
υγρότοπο με α/α 58 και κωδικό Υ422IOS003 
του π.δ. της 12/19.6.2012 «Έγκριση καταλόγου 
μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός 
όρων και περιορισμών για την προστασία και 
ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων 
που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (Α.Α.Π. 229) 
(σ. 3186). Με καταγεγραμμένη έκταση 5 
στρεμμάτων.

3 ΕΟΕ, Σημαντική Περιοχή για τα Που-
λιά της Ελλάδας GR157 Νησιωτικό Σύμπλεγ-
μα Ίου – Σίκινου – Φολέγανδρου (http://
ornithologiki.gr/page_iba.php?alD=157).

Η ΙΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΦΥΣΗ
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ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Επτά εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την αντιμετώπιση του βακτηρίου Xylella 
Fastidiosa, το οποίο ευθύνεται για την καταστροφή 
περισσότερων από 1.000.000 ελαιόδενδρων στη νότια 
Ιταλία. Το επικίνδυνο βακτήριο εισήχθη στην Ευρώπη 
από τις ΗΠΑ, ενώ εκτός από ελαιόδενδρα, προσβάλλει 
και άλλα είδη δένδρων όπως αμυγδαλιές, ροδακινιές, 
αμπέλια καθώς επίσης και καλλωπιστικά φυτά όπως η 
πικροδάφνη. Η πρώτη εμφάνιση του βακτηρίου παρα-
τηρήθηκε το 2013 στη νότια Ιταλία, στην περιοχή της 
Απούλια. Το Xylella Fastidiosa μεταδίδεται από έντομα 
που απομυζούν το λεγόμενο ξύλωμα, τα αγγεία που 
μεταφέρουν νερό από τις ρίζες στα φύλλα. Εγκαθίσταται 
στα αγγεία αυτά και τα αποφράσσει, απονεκρώνοντας 
σταδιακά το φυτό. Η απροθυμία των ιταλικών αρμόδιων 
αρχών να ξεριζώσουν αιωνόβια αλλά άρρωστα δένδρα, 
επιδείνωσε την κατάσταση σύμφωνα με ευρωπαίους 
αξιωματούχους, ενώ ανησυχία υπάρχει και στην Ελλάδα.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣ-
ΜΟ ΜΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Ένα καινοτόμο ποδήλατο γυμναστικής σχεδίασαν 
φοιτητές του πανεπιστημίου Dalian στην Κίνα, που επι-
τρέπει στον χρήστη ενόσω κάνει πετάλι και γυμνάζεται, 
να περιστρέφεται ο κάδος που βρίσκεται μπροστά στο 
ποδήλατο και να πλένει τα ρούχα. Με αυτό τον τρόπο 
ο χρήστης συνδυάζει την γυμναστική με το οικολογικό 
πλύσιμο των ρούχων αφού δεν χρειάζεται να κατα-
ναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. Στόχος των φοιτητών 
είναι να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το ποδήλατο από 
κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών οι οποίοι δεν 
έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα.

ΤΟ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΛΕΕΙ «ΟΧΙ» ΣΤΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Παράδειγμα προς μίμηση (πρέπει) να γίνει το Σαν 
Φρανσίσκο, καθώς θ’ αποτελέσει την πρώτη πόλη 
των ΗΠΑ όπου θ’ απαγορευτεί η πώληση πλαστικών 
μπουκαλιών σε βάθος τετραετίας, με στόχο την μείωση 
της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αν σκεφτούμε ότι 
τα πλαστικά που καταλήγουν στις χωματερές κάθε 
χρόνο, φτάνουν για να σχηματίσουν κύκλο γύρω από 
την γη τέσσερις φορές. Μάλιστα, οι τοπικοί άρχοντες 
προέβλεψαν και πρόστιμο 1.000 δολαρίων για τους 
παραβάτες.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Με πρωτοβουλία της ομάδας sarantaporo.gr που 
δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το 
χωριό Σαραντάπορο του νομού Λαρίσης, εγκαταστά-
θηκε μία ασύρματη δικτυακή υποδομή κοινής χρήσης, 
η οποία θα δίνει τη δυνατότητα τόσο στους κατοίκους 
του ομώνυμου χωριού, όσο και σε πολίτες άλλων 14 
χωριών που βρίσκονται στην συγκεκριμένη περιοχή 
(στην πίσω πλευρά του Ολύμπου), να έχουν πρόσβα-
ση στον ψηφιακό κόσμο. Βέβαια, η προσπάθεια της 
ομάδας sarantaporo.gr δεν θα πρέπει να εξαντληθεί 
στην παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο, αλλά να δημι-
ουργηθεί ένα πρότυπο για την οικοδόμηση αυτόνομων 
κοινοτήτων που θα έχουν στόχο την τοπική ανάπτυξη 
και την παραγωγή αγαθών.

ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Προσύμφωνο για την πώληση ολόκληρου του 
ελληνικού τμήματος της εταιρείας ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ στην 
εταιρεία ΜΕΤΡΟ, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο 

των Super Market με τα καταστήματα MY MARKET 
και ανήκει στην οικογένεια Παντελιάδη, υπογράφηκε 
μεταξύ των δύο και κατατέθηκε στην Επιτροπή Αντα-
γωνισμού. Όσον αφορά το περιεχόμενο της συμφωνίας, 
περιλαμβάνει κεντρικές αποθήκες και καταστήματα 
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ σε 54 πόλεις της Ελλάδας, στα οποία 
απασχολούνται περίπου 4.500 εργαζόμενοι.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΡΟ ΑΚΟΜΑ,  
ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ

Η ανώνυμη εταιρεία Ο.Λ.Θ. (Οργανισμός Λιμέ-
νος Θεσσαλονίκης) και η ανώνυμη εταιρεία Hellenic 
Seaplanes κατέθεσαν από κοινού τον φάκελο Μητρο-
πολιτικού Υδατοδρόμιου Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε 
αυτό (υδατοδρόμιο) να μπορέσει να λειτουργήσει στην 
τουριστική περίοδο του 2016. Το σχέδιο περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τέσσερις θέσεις πρόσδεσης υδροπλάνων, 
με στόχο να ενισχυθεί η σύνδεση της Θεσσαλονίκης 
με τα ελληνικά νησιά, είτε στον τομέα της μεταφοράς 
ανθρώπων ή ακόμα και στον τομέα της μεταφοράς 
αγροτικών και άλλων προϊόντων.

ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΑ «ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ» ΕΚΕΙΝΟΙ

Η Πρέβεζα πρωτοπορεί εδώ και τριάμισι χρόνια 
περίπου (από τον Ιούνιο του 2012) στον τομέα της 
πώλησης αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό στον 
καταναλωτή, χωρίς την παρεμβολή των μεσαζόντων, 
οι οποίοι εν τέλει καρπώνονται το μεγαλύτερο κέρδος 
χωρίς στην ουσία να κάνουν τίποτα. 

Αρχικά σε ιδιόκτητο χώρο και εν συνεχεία σε χώρο 
που πρόσφερε ο Δήμος Πρέβεζας, αγρότες του νομού 
με τοπικά προϊόντα διαθέτουν την «πραμάτεια» τους 
(αγροτικά νωπά και μεταποιημένα, κτηνοτροφικά, αλι-
ευτικά και δασοκομικά) μία φορά την εβδομάδα (Σάβ-
βατο ή Κυριακή) στην επονομαζόμενη Αγορά Αγροτών, 
εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο μια λογική ταμειακή 
ρευστότητα γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους, ενώ 

ταυτόχρονα μέσω της συνδιαλλαγής δίνεται η ευκαιρία 
σε παραγωγούς και καταναλωτές να αναπτύξουν μία 
αμφίδρομη σχέση που θα βοηθήσει τους μεν αγρότες 
να γνωρίσουν καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών 
με στόχο να τις ικανοποιήσουν στο μέλλον και τους δε 
καταναλωτές, να μάθουν περισσότερες πληροφορίες 
για τον τρόπο καλλιέργειας αυτών των προϊόντων που 
βάζουν στο τραπέζι τους.

Το παράδειγμα της Πρέβεζας θέλουν ν’ ακολουθήσουν 
κι άλλες περιοχές της Ελλάδας και για το λόγο αυτό, με 
πρωτοβουλία της Ένωσης Νέων Αγροτών Χαλκιδικής, 
οργανώθηκε συνάντηση όπου μέλη της Αγοράς Αγρο-
τών Πρέβεζας παρουσίασαν τις εμπειρίες τους από την 
λειτουργία της πρώτης στην Ελλάδα Αγοράς Αγροτών, 
καθώς επίσης τις δυσκολίες , τους προβληματισμούς 
και τον πολύ ενδιαφέροντα Κανονισμό Λειτουργίας 
της Αγοράς στους παρευρισκόμενους Νέους Αγρότες 
της Χαλκιδικής. 

Οι τελευταίοι συμφώνησαν ομόφωνα ότι θα χρήσι-
μο ένα αντίστοιχο εγχείρημα και στο νομό Χαλκιδικής 
και για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε μία ομάδα εργασίας 
αποτελούμενη από τον κ. Παύλο Γιαλαγκολίδη (πρόεδρο 
ΕΝΑ Χαλκιδικής), τον κ. Γρηγόρη Τσιανόπουλο (γεωτε-
χνικό), τον κ. Τάσσο Ζαχαρόπουλο (καταναλωτή), τον κ. 
Χάρη Ρούτση (παραγωγό) και τον κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη 
(τεχνικό), η οποία θα μελετήσει και θα παρουσιάσει μέσα 
στο επόμενο τρίμηνο, ένα πλάνο μίας τέτοιας μορφής 
Αγοράς Αγροτών και στην Χαλκιδική.

Σε αναμονή της έγκρισης του νέου Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2015-2020, το οποίο αναμένεται 
να δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για πρόοδο και 
αξιοποίηση των υπαρχόντων αλλά και των ανενεργών 
δομών στην Χαλκιδική αλλά και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη οι Νέοι Αγρότες 
όλης της χώρας να έρθουν πιο κοντά με το καταναλω-
τικό κοινό μέσα από τέτοιες δράσεις, παρακάμπτοντας 
αρχικά και «ξηλώνοντας» εν συνεχεία το καρτέλ των 
μεσαζόντων οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια λυμαίνονται 
την ελληνική αγορά προς όφελός τους και πάντα εις 
βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  

ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ ΤΑΞΗ»
Προς τε γαρ οικονομίαν και προς πολιτείαν και προς τας τέχνας πάσας , εν ουδέν ούτω δύναμιν έχειν 

παίδειον μάθημα ή η περί τους αριθμούς διατριβή»» Πλάτωνας ( 427 π.Χ - 347 π.Χ)
Στις 16 Φεβρουαρίου 2016 , πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Συκαμίνου Δειγματική Διδασκαλία 

στα Μαθηματικά με θέμα «Δημιουργικότητα και φαντασία στη διδασκαλία των Δεκαδικών Αριθμών στην Δ΄ 
Τάξη» Την διδασκαλία πραγματοποίησε η εκπαιδευτικός Φιλιπποπούλου Σοφία με τους μαθητές της Δ΄ τάξης 
και  με την παιδαγωγική καθοδήγηση του Σχολικού Συμβούλου της 50ης Περιφέρειας Αττικής κύριου Κουμπιά 
Εμμανουήλ.

Ο Ευγένιος Τριβιζάς αναφέρει «Η παιδική δημιουργικότητα και η φαντασία πρέπει να έχουν κυρίαρχο 
ρόλο στην εκπαίδευση..»  Εμείς στο Δημοτικό Σχολείο Συκαμίνου το έχουμε  κάνει πράξη. Η δημιουργικότητα 
και η φαντασία είναι μέρος της καθημερινής μας διδακτικής πρακτικής και έχουν κυρίαρχο ρόλο σε κάθε τομέα 
της εκπαιδευτικής μας πράξης 

 Στην Δειγματική διδασκαλία που παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί της Δ΄ τάξης των δημοτικών σχολεί-
ων του Δήμου Ωρωπού καθώς και  του Δήμου Διονύσου (1ο & 2ο Δ.Σ. Αγίου Στεφάνου),  παρουσιάστηκαν 
εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας και με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην διδασκαλία των Μαθηματικών. 

 Οι μαθητές μας έδειξαν στους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν την Δειγματική Διδασκαλία πως οι 
μαθηματικές γνώσεις συνδέονται με τις προσωπικές εμπειρίες τους  και την καθημερινότητα τους. Γιατί  τα 
μαθηματικά βρίσκονται παντού στη φύση και τη ζωή μας. Βρίσκονται στα πράγματα που βλέπουμε κι αγγίζουμε. 
Είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα  και αγγίζουν κάθε πτυχή του σύγχρονου 
βίου. Είναι η ίδια η ζωή.

Οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν πως τα παιδιά διασκέδασαν με την χρήση των ΤΠΕ και αναγνώρισαν την 
προσθετική τους αξία στη διδασκαλία. Η γνώση βγήκε αβίαστα μέσα από παιχνίδια, με αποτέλεσμα τα παιδιά 
να δηλώσουν ότι τα Μαθηματικά είναι το καλύτερό τους μάθημα Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται τα 
Μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο Συκαμίνου, δηλαδή σαν κομμάτι της καθημερινής ζωής των παιδιών, σαν 
παιχνίδι, ένα παιχνίδι γνώσης που κάνει τα παιδιά ευτυχισμένα και χαρούμενα. 

Αναστασία Κατσούγκρη, διευθύντρια Δημοτικού Σχολείο Συκαμίνου Ωρωπού
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ΜΙΣΘΟΙ ΠΕΙΝΑΣ…  
ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ… ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΑ

Ενώ οι μισθοί και οι συντάξεις κατακρημνίζονται, το  
γάλα στην Ελλάδα πωλείται στον καταναλωτή κατά 81% 
ακριβότερο, απ’ ότι στην φθηνότερη χώρα μεταξύ των: 
Ισπανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Αγγλίας, ενώ τα αυγά 
στη χώρα μας κοστίζουν διπλάσια απ’ ότι στην Ισπανία 
και τα δημητριακά είναι ακριβότερα κατά 66% σε σχέση 
με τη λιανική τιμή πώλησης στην Αγγλία (ενδεικτικά είναι 
αυτά τα προϊόντα). 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ   
ΜΕΣΩ ΤΟΥ «AGORA»

Η eCargo ως μέλος ενός από τους μεγαλύτερους 
ομίλους στην Κίνα στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορί-
ου και των logistics ήρθε σε συμφωνία με το Tmall και 
λανσάρει το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κατάστημα «AGORA» 
που θα έχει στα… ράφια του ελληνικά προϊόντα (π.χ. 
τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά) με προσανατολισμό την 
τεράστια αγορά της Κίνας. Σύμφωνα με το «business 
plan» της επιχείρησης, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, 
ο ιστότοπος αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους 
από 1.000.000 μοναδικούς επισκέπτες.

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Ένα φιλόδοξο σχέδιο επεξεργάζεται αυτή την περίοδο 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 
οποίο θα προβλέπει την ενοικίαση αγροτικών εκτάσεων 
και ακινήτων έναντι μισθώματος που θα προκύπτει σε 
συνάρτηση με την οικονομική απόδοση των καλλιεργειών 
ή των γεωργικών μονάδων, ώστε να είναι βιώσιμες. Το 
σχέδιο θα βασίζεται στην εκχώρηση γεωργικών εκτάσεων 
με μακροχρόνια ενοικίαση, ενώ θα υπάρχει εγγύηση για 
την χρηματοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα 
και θα βρεθεί -επιτέλους- λύση ως προς τη νομιμοποίηση 
ή όχι καταπατημένων εκτάσεων. 

Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, προτεραιότητα θα δοθεί στις 
οργανώσεις παραγωγών, στους κατ’ επάγγελμα αγρότες 
και στους νέους αγρότες-ιδιώτες, ενώ θα οριστεί ανώτατο 
όριο ηλικίας και βασική υποχρέωση για τους δικαιούχους 
θα είναι η συμμετοχή τους σε σεμινάρια κατάρτισης.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ   
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Ανερχόμενη θεωρείται η χρήση οικολογικών βαμβα-
κερών υφασμάτων στον τομέα της μόδας με έμφαση 
στα παιδικά και μωρουδιακά ρούχα. Σε αντίθεση με την 
Ελλάδα στην Ευρώπη το οργανικό βαμβάκι χρησιμοποι-
είται στο 1/3 του παιδικού ρουχισμού. 

Ήδη το αγοραστικό κοινό στην Ελλάδα ενδιαφέ-
ρεται να δώσει το κάτι παραπάνω για να προμηθευτεί 
ρουχισμό με οικολογικό βαμβάκι. Η Ελλάδα μπορεί να 
παίξει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή του οικολογικού 
βάμβακα καθώς κατέχει την 9η μεγαλύτερη παραγωγή 
βαμβακιού σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Η ΑΘΗΝΑ
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Best European 

Destinations, η Αθήνα αποτελεί τον 2ο δημοφιλέστερο 
προορισμό πανευρωπαϊκώς. Πρώτη στην Ευρώπη είναι 
η πόλη Ζαντάρ της Κροατίας.   

Η ανάδειξη των προορισμών έγινε με ψηφοφορία από 
το κοινό που επισκέπτεται την ιστοσελίδα . Μεταξύ άλλων, 
ανάμεσα στους 20 κορυφαίους προορισμούς βρίσκεται 
η Λευκωσία της Κύπρου, η Μαδρίτη της Ισπανίας αλλά 
και το Μιλάνο της Ιταλίας.

Γράφει ο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Είναι γνωστή σε όλους μας η περιπέτεια των 
δανειοληπτών σε ελβετικο φράγκο. Τα έτη 
των παχιών αγελάδων οι τράπεζες προσέ-

φεραν στο ευρύ κοινό  τα παραπάνω στεγαστικά 
δάνεια στα οποία ο δανειολήπτης δανείζονταν 
σε ελβετικά φράγκα για να αγοράσει το σπίτι του 
και αναλάμβανε την υποχρέωση να πληρώνει τις 
δόσεις επίσης σε ελβετικά φράγκα. Και επειδή δεν 
είχε ελβετικά φράγκα η τράπεζα δέχονταν την 
πληρωμή του σε € βάσει της εκάστοτε ισχύουσας 
ισοτιμίας. Παραδείγματος χάριν ένας δανειολή-
πτης ήθελε ένα δάνειο 100.000 €. Δανείζονταν 
λοιπόν 165.000 ελβετικά φράγκα  με ισοτιμία 1 
ευρώ για 1,65 ελβετικά φράγκα. Έτσι εάν η δόση 
ήταν 1000 ελβετικά φράγκα με την ίδια ισοτιμία 
ο δανειολήπτης πλήρωνε ως μηνιαία δόση 606 €. 

Για την προώθηση των παραπάνω  δάνεια υπήρξε  
έντονη διαφημιστική εκστρατεία η  υπερτόνιζε ένα 
και μόνο χαρακτηριστικό των παραπάνω δανείων 
την μικρή δόση και το μικρό επιτόκιο κατά 1-2 %  
σε σχέση με τα κοινά δάνεια σε ευρώ. Στα παρα-
πάνω δάνεια παγιδεύτηκαν περίπου  65.000 € 
δανειολήπτες οι οποίοι αγνοούσαν τους κινδύνους 
των δσνειων σε συνάλλαγμα. 

Μέχρι και τα μέσα του  2009 που η ισοτιμια 
ευρώ και ελβετικού φράγκου ήταν σχετικά σταθερή 
τα παραπάνω δάνεια δεν παρουσίαζαν κανένα 
πρόβλημα για τους δανειολήπτες. Το πρόβλημα 
όμως ξεκίνησε να επιδεινώνεται όταν σταθερά το 
ελβετικό φράγκο άρχισε να υποτιμάται έναντι του 
ευρώ ώστε η ισοτιμία να γίνει το 2012 1 ευρώ 
προς είκοσι ελβετικά φράγκα και από τις αρχές 
του 2015 η ισοτιμια να έχει γίνει 1 ευρώ προς 
1,08 ελβετικά φράγκα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
το δανειολήπτης που έλαβε το 2006-2009 δάνειο 
165.000 ελβετικών φράγκων που αντιστοιχούσαν 
σε  100.000 € , σήμερα να χρωστάει για το ίδιο 
ποσό ελβετικών φράγκων 152.000 € και δόση 
του να έχει ανέβει από τα 600 € στα 925 €, ανα-
τρέποντας τον οικονομικό προγραμματισμό του 
σε περίοδο κρίσης και κοκκινίζοντας τα δάνεια 
της παραπάνω κατηγόριας.

Όπως δε ήταν αναμενόμενο οι τράπεζες επέ-
μειναν στην σύμβαση αποκομίζονταν υπερκέρδη  
ισχυριζόμενες στην ουσία ότι οι δανειολήπτες 
θα έπρεπε να προσέχουν τι υπέγραφαν. Η αλή-
θεια όμως όπως αποκαλύφθηκε και μάλιστα στα 
δικαστήρια όπου προσέφυγαν δανειολήπτες και 
ενώσεις καταναλωτών ήταν εντελώς διαφορετική. 
Αποδείχθηκε ότι οι τράπεζες εν γνώση τους ότι τα 
παραπάνω δάνεια ήταν επικίνδυνα για το κατανα-
λωτικό κοινό τα προώθησαν αποκρύπτοντας στους 
καταναλωτές τους κινδύνους από τον Τραπεζικό 
Δανεισμό σε συνάλλαγμα. Κινδύνους που οι ίδιες 
καλά γνώριζαν την ύπαρξη τους αφού έχουν προ-
σλάβει ειδικούς επιστήμονες με διδακτορικά για 
την πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Ούτε ένας δανειολήπτης των παραπάνω δανεί-
ων δεν ενημερώθηκε από τις Τράπεζες και του 
υπάλληλους τους ότι η συναλλαγματική ισοτιμία 
του ευρώ με το Ελβετικό Φράγκο όπως και κάθε 
συναλλαγματική ισοτιμία είναι εντελώς απρόβλε-
πτη για το μέλλον και μάλιστα τόσο απρόβλεπτη 
που μπορεί να διπλασιαστεί η μηναία δόση και το 
κεφαλαίο. Αντίθετα όλοι είχαν την εντύπωση ότι 
η ισοτιμία θα είναι  σταθερή  χωρίς δραματικές 
αυξομειώσεις. 

Μάλιστα σε διαφημιστικά μιας τράπεζας τονίζο-
νταν η σταθερότητα της Ελβετικής Οικονομίας με 
τέτοιο τρόπο ώστε να  συμπεραίνει κάνεις ότι το 
ίδιο θα συνέβαινε  και με το Ελβετικο  Φράγκο. Και 
όχι μόνο αυτό αλλά και οι τράπεζες δεν φρόντιζαν 
να διαθέτουν και ασφαλιστικά προϊόντα βάσει 
των οποίων οι δανειολήπτες να προστατεύονται 
πλήρως από την μεταβολή της ισοτιμίας καθόλα 
την διάρκεια της Δανειακής σύμβασης όπως είναι 
σήμερα υποχρεωτικό από την κοινοτική νομοθεσία . 

Μια μόνο τράπεζα το έκανε αυτό για περι-
ορισμένο χρονικό διάστημα έως το 2009 όπου 
δεν υπήρχε πρόβλημα  και μόνο για το ύψος 
της μηνιαίας δόσης και δεν προστάτευε από την 
αύξηση του Κεφαλαίου του δανείου. Και μάλιστα 
ούτε ένα καταναλωτής ήξερε πως λειτουργεί ο 
μηχανισμός καθορισμού της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας αφού κάτι τέτοιο απαιτούσε διδακτορικό 
στα οικονομικά!!!!  

Αποδείχθηκε δε μάλιστα ότι τα παραπάνω 
δάνεια ήταν στην ουσία δάνεια σε ευρώ με ρήτρα 
αποπληρωμής στην ισοτιμία € και ελβετικού 
φράγκου καθότι εκταμιεύονταν σε ευρώ από τα 
διαθέσιμα της Τράπεζας σε ευρώ. Και αυτό διότι 
ο δανειολήπτης ήθελε ευρώ για να αγοράσει το 
σπίτι του . Έτσι στα χαρτιά δάνειζε η κάθε Τράπεζα 
ελβετικά φράγκα στην πράξη όμως  έδινε ευρώ 
στον δανειολήπτη αφού κατά τους ισχυρισμού 
τους αγόραζαν από τον δανειολήπτη τα ελβετικά 
φράγκα που του δάνειζαν  κατά την εκταμίευση. 

Έτσι όμως ακόμα και εάν η Τράπεζα δανεί-
ζονταν ελβετικά φράγκα από την διεθνή αγορά 
για να δανειοδοτήσει τον καταναλωτή, όταν 
γίνονταν εκταμίευση του δανείου σε ευρώ,  Η 
τράπεζα έπαιρνε πίσω τα ελβετικά φράγκα από 
τον καταναλωτή και μπορούσε να επιστρέψει 
πίσω από εκεί που τα πήρε χωρίς να υπόκειται 
στον κίνδυνο της μεταβολής της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας για όλη την διάρκεια του δανείου που 
είναι 10-40 έτη. Το αποτέλεσμα; Υπερκέρδη για 
όλες τις τράπεζες αφού την αύξησης της τοκο-
χρεωλυτικής δόσης που περιλαμβάνει κεφαλαίο 
και τόκο λόγω της μεταβολής της ισοτιμίας  την 
καρπώνονται ολόκληρη. 

Και όχι μόνο αυτό αλλά και κέρδη αφού κάθε 
φορά που ο δανειολήπτης πληρώνει μια δόση 
ή γίνεται εκταμίευση του δανείου η τράπεζα 
εισπράττει προμήθεια 2% την οποία επιβάλλει 
στον δανειολήπτη. Και αυτό είναι εύλογο καθότι 
τα παραπάνω δάνεια έχουν τον χαρακτήρα ενός 
σύνθετου χρηματοπιστωτικού προϊόντος του οποίου 
χρήση κάνουν οι Κερδοσκόποι των διεθνών αγορών. 

Το SWAP ανταλλαγής νομισμάτων, με θύματα 
και μάλιστα εύκολα λόγω της αγνοίας τους, τους 
καταναλωτές. Και σαν να μην έφτανε αυτό οι τρά-
πεζες εμφανίζουν εύρωστους ισολογισμούς αφού 
οι απαιτήσεις τους έναντι τρίτων  εκφράζονται 
σε ευρώ. Έτσι μια τράπεζα που δάνεισε 1,65 δις 
ελβετικά φράγκα εμφάνιζε απαιτήσεις για δάνεια 
το 2006 1 δις ευρώ. Σήμερα όμως εμφανίζει 1,5 
δις € χωρίς ποτέ μάλιστα να έχει δανείσει τέτοιο 
ποσό!! Αυτά και αλλά πολλά αποκαλύφθηκε 
πρόσφατα σε συλλογική αγωγή καταναλωτικής 
οργάνωσης κατά Τράπεζας. 

Ήδη το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
το 2014  έχει δικαιώσει Ούγγρους  καταναλωτές 
που έλαβα την ίδια κατηγορία δανείων ενώ υπάρχει 
σωρεία αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων 
που επίσης δικαιώνουν καταναλωτές που έλαβαν 
την παραπάνω κατηγορία των δανείων.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ
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