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Πριν τριάντα πέντε χρόνια, ο τότε Υπουργός 
μου έστειλε την ιδιόχειρη παρακάτω ευχή …
Και φυσικά εγώ δεν τους…έκανα την χάρη.

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
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Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης (Αντιπρόεδρος)
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Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος)
Γεώργιος Τσούνης (Μέλος)

Νομικοί Σύμβουλοι: 
Περικλής Σταυριανάκης, 
Δημήτρης Φιλιπόπουλος,  
Ευστάθιος Ανδρέου Λεόντιος
Ηλίας Αλεξάνδρου

Κεντρικά Γραφεία: 
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα

Τηλέφωνα:  210 8100804 – 805 
210 7230505

Fax: 210 8101609

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

Γραφεία Θράκης: 
Νίκος Πουρτσίδης, Κουλόγλου 19, Κομοτηνή
Βαγγέλης Βασιλειάδης, Βενιζέλου 21-23, Ξάνθη

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40€

Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €

Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

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

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

37 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
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μας
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  Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα
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1630-1700:  Προσέλευση και εγγραφή 
συμμετεχόντων στην Ημερίδα

1700-1730 :  Χαιρετισμοί εκπροσώπων 
κομμάτων και άλλων φορέων

1745-1800:  Περιβάλλον και Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη. 
Βασίλειος Τσολακίδης:  
Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΑΠΕ (Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

1800-1845:  Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και LPG.  
H εξέλιξη τους στην Ελλάδα  
και την Ευρώπη. 
 Ευστάθιος Λιδωρίκης: 
Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος 
Διοίκησης ΕΛΠΕ

1845-1900:  Νομικό Καθεστώς στην Ελλάδα 
και στην Ε.Ε για το περιβάλλον  
και την ενέργεια. 
Ευστάθιος Ανδρέου:  
Νομικός Σύμβουλος ΠΑΚΟΕ

1900-1915:  Αεριοκίνηση με Φυσικό αέριο  
και ατμοσφαιρική ρύπανση 
Δημήτρης Παπανίκας  
Καθηγητής Παν/μίου 

1915-1930:  Υφιστάμενο νομικό καθεστώς 
παραγόμενης ενέργειας  
από την Διαχείριση Αποβλήτων 
Ηλίας Αλεξάνδρου:  
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 
 Νομικός Σύμβουλος ΠΑΚΟΕ

1930-1945:  Παραγωγή Ενέργειας από 
απορρίμματα 
 Dr Ευστράτιος Καλογήρου

1945-2000:  Αποτελέσματα Μετρήσεων  
του ΠΑΚΟΕ σε πετρελαιοκίνητα  
και αεριοκίνητα ΤΑΧΙ 
Στυλιανός Λογοθέτης  
Χημικός Μηχανικός,  
Συνεργάτης του ΠΑΚΟΕ

2000-2015:  Περιβάλλον και Ενέργεια  
στην Ελλάδα με αριθμούς 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ

2015-2100: Συζήτηση

2100-2200:  Προβολή Ντοκιμαντέρ του ΠΑΚΟΕ 

με τίτλο  

«Πλανήτης Γη  Ώρα Μηδέν»

2200-2215:  Κλείσιμο Ημερίδας 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ

2215-2300 : Μπουφές

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα Διοικητικά Συμβούλια του ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ,ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ και ΟΙΚΟΕΝ

Με αφορμή την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση που μαστίζει τον τόπο, σας προσκαλούν στην Ημερίδα που θα λάβει χώρα  
στην ισόγεια αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΕΩΣ» οδός Ραγκαβή 49 Γκύζη, πλησίον της εκκλησίας  

του Αγίου Ελευθερίου, την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 στις 17:00, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ.   
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες, έκθεση φωτογραφίας, προβολή ντοκιμαντέρ και  μπουφές με βιολογικά εδέσματα.

Θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Για το ΠΑΚΟΕ o Πρόεδρος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Για το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ ο Πρόεδρος Σπύρος Οικονομίδης

Για το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ο Πρόεδρος Γιώργος Παπαδάκης
Για την ΟΙΚΟΕΝ η Πρόεδρος Ναταλία Χριστοδουλάκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συντονιστής της εκδήλωσης: Στυλιανός Λογοθέτης, Χημικός Μηχανικός

Την Έναρξη της Ημερίδας θα πραγματοποιήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ κος Σωκράτης Φάμελλος
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Π ρονόμιο για  όλους καθίσταται 
πλέον η αυτόνομη θέρμανση 
με φυσικό αέριο καθώς πλέον 

η αυτονόμηση ενός διαμερίσματος 
καθίσταται μια διαδικασία ρουτίνας 
η οποία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες 
κατοικιών και διαμερισμάτων να 
εγκαταστήσουν άμεσα το αντίστοιχο 
σύστημα και να λαμβάνουν αποκλει-
στικά οι ίδιοι την απόφαση για το 
πότε και πόσο θα καίει το θερμαντικό 
σώμα στο σπίτι τους. 

Η  αυτονόμηση διαμερίσματος από 
την κεντρική ανεξαρτήτως καυσίμου θέρ-
μανση, δεν προϋποθέτει κανενός είδους 
έγκριση όπως προκύπτει και από το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4447/2016).

Με αυτό τον τρόπο τα νοικοκυριά 
απαλλάσσονται από διαδικαστικά εμπό-
δια και αποκτούν πρόσβαση στην πλέον 
φιλική προς το περιβάλλον μορφή ενέρ-
γειας, το φυσικό αέριο, συμβάλλοντας 
στον περιορισμό του φαινομένου της 
αιθαλομίχλης και την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Τι περιλαμβάνει  
η εγκατάσταση αυτόνομης 
θέρμανσης

Ο λέβητας συνδέεται με το κύκλωμα 
νερού θέρμανσης των εγκατεστημένων 
σωμάτων καλοριφέρ, καθώς και με το 
κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης του διαμε-
ρίσματος. Έτσι το ζεστό νερό (θέρμανσης 
και χρήσης) κυκλοφορεί αποκλειστικά στα 
κυκλώματα νερού του διαμερίσματος. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις διαμερισμάτων 
είναι πιθανό να απαιτηθούν επεμβάσεις 
στις σωληνώσεις νερού.  

Σε σημείο του κτηρίου τοποθετείται 
μετρητής φυσικού αερίου από τον οποίο 
ξεκινά σωλήνωση που καταλήγει στο 
συγκεκριμένο διαμέρισμα και ειδικότε-
ρα στον εγκατεστημένο λέβητα για την 
τροφοδότησή του με φυσικό αέριο. Έτσι 
με τον ατομικό λέβητα φυσικού αερίου, 
εκτός από συνεχή και οικονομική θέρ-
μανση μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες 
σας και σε ζεστό νερό χρήσης.

Ο ατομικός λέβητας φυσικού αερίου 
έχει μικρές διαστάσεις και βάρος και 
τοποθετείται στον τοίχο, σε ημιυπαίθριο 

χώρο (π.χ. μπαλκόνι) ή ακόμη και στον 
εσωτερικό χώρο του διαμερίσματος (π.χ. 
κουζίνα ή μπάνιο).

Αυτόνομη θέρμανση  
με φυσικό αέριο χωρίς περιορισμούς

Η σύνδεση γίνεται ακόμα πιο ελκυστική, σύμφωνα 
με την ΕΠΑ Αττικής, καθώς ενεργοποιείται πρόγραμ-
μα άτοκης χρηματοδότησης του κόστους εσωτερικής 
εγκατάστασης για όλες τις κεντρικές και αυτόνομες 
θερμάνσεις, ανεξαρτήτως ισχύος. Το ποσό χρηματοδό-
τησης μπορεί να ανέλθει  μέχρι το ποσό των €12.300 

για κεντρικές θερμάνσεις, ενώ ιδιαίτερα ευνοϊκή είναι 
η περίοδος που προβλέπει το πρόγραμμα για την απο-
πληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού, που  είναι 2 
ή 3 έτη ανάλογα την περίπτωση. Η προσφορά ισχύει 
για υπογραφή σύμβασης έως και 31 Μαρτίου 2017.

Συνδυάζοντας μάλιστα και το γεγονός ότι τα τέλη 

σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου έχουν 
έκπτωση 100% για όλες τις κατηγορίες πελατών, τότε, 
όπως σημειώνει η ΕΠΑ Αττικής, η λύση της θέρμανσης 
με φυσικό αέριο είναι η βέλτιστη και ασύγκριτα πιο 
οικονομική επιλογή για τα νοικοκυριά τον φετινό 
χειμώνα.

Άτοκη χρηματοδότηση για την εσωτερική εγκατάσταση

Πλεονεκτήματα 
Αυτόνομης 
Θέρμανσης:
Απόλυτη ανεξαρτησία: Η εγκα-
τάσταση θέρμανσης είναι προσωπική 
και όχι κοινόχρηστη, με αποτέλεσμα 
να έχετε 100% αυτονόμηση θέρ-
μανσης και να κάνετε χρήση της με 
βάση αποκλειστικά τις προσωπικές 
σας ανάγκες και δυνατότητες, χωρίς 
να εξαρτάστε από οποιοδήποτε άλλο 
συνιδιοκτήτη.
Έλεγχος κατανάλωσης και 
ακρίβεια μέτρησης: Μπορείτε 
ανά πάσα στιγμή να ελέγχετε την 
κατανάλωσή σας, ενώ παράλληλα 
γνωρίζετε και την τιμή χρέωσής σας, 
αφού οι τιμές φυσικού αερίου αναρ-
τώνται μηνιαίως στην ιστοσελίδα της 
ΕΠΑ Αττικής. Επίσης, η τιμολόγησή 
σας γίνεται μετά την κατανάλωση 
και με απόλυτη ακρίβεια, καθώς 
αυτή καταγράφεται από τον μετρητή 
φυσικού αερίου που αντιστοιχεί στο 
διαμέρισμά σας και στον οποίο έχετε 
συνεχή πρόσβαση. 
Ευκολία και άνεση: Η λειτουργία 
του ατομικού λέβητα φυσικού αερίου 
είναι απλή και εύκολη. Παράλληλα, 
απολαμβάνετε άφθονη θέρμανση 
όταν και για όσο επιθυμείτε, έχετε 
ζεστό νερό στη στιγμή, ενώ αν θέλετε 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
φυσικό αέριο και για γρήγορο και 
νόστιμο μαγείρεμα.
Άμεση διαθεσιμότητα: Το φυσικό 
αέριο είναι διαθέσιμο κάθε στιγμή 
μέσα από το εγκαταστημένο δίκτυο. 
Ξεγνοιάζετε οριστικά από το άγχος 
της προμήθειας, ενώ απαλλάσσεστε 
από τις δυσάρεστες οσμές και τα 
υπολείμματα του πετρελαίου.

Η αυτονόμηση διαμερίσματος 
από την κεντρική θέρμανση, δεν 
προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση 
ή απόφαση της γενικής συνέλευσης 
πολυκατοικίας.
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Τ ην Κυριακή 15 Ιανουαρίου απα-
νωτές εκκωφαντικές εκρήξεις με 
λάμψη με πυκνό μαύρο καπνό με 

σημείο αναφοράς κάποιο σημείο στην 
οδό Πειραιώς κοντά στον Ταύρο, ανα-
στάτωσε τους κατοίκους του Ταύρου, του 
Μοσχάτου, της Καλλιθέας της Νίκαιας 
και του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που βγήκαν 
στους δρόμους, στα μπαλκόνια και στις 
ταράτσες των σπιτιών τους ανήσυχοι και 
τρομαγμένοι. Στην αρχή πολλοί πίστευαν 
ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια. 

Έπειτα από μισή ώρα, αφού τα ΜΜΕ 
μετέδιδαν ότι «μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε 
σε υπαίθρια αποθήκη ελαστικών, μπαζών 
και γενικά απορριμμάτων επί της οδού 
Θέμιδος 25 στον Ταύρο, σε έκταση 3-4 
στρεμμάτων», 17 πυροσβεστικά οχήματα 
και 51 πυροσβέστες αγωνίστηκαν για 
να τιθασεύσουν την πυρκαγιά. Ο χώρος 
αυτός βρίσκεται στο κέντρο κυριολεκτικά 
ενός σταυρού στου οποίο τα άκρα του 
απέχουν περίπου 400 μέτρα από τον χώρο 
των εκρήξεων και της πυρκαγιάς. Εκεί 
βρίσκονται σημαντικές εγκαταστάσεις που 
προσελκύουν καθημερινά χιλιάδες κόσμο. 
α) Το προπονητικό γήπεδο του Ολυμπιακού 
στο βόρειο δυτικό άκρο του σταθμού β) 
Λαχαναγορά στου Ρέντη στο νοτιοδυτικό 
γ) το ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στο 
βορειοανατολικό και δ) η Ανώτατη σχολή 
καλών τεχνών στο Νοτιοανατολικό άκρο. 
Επίσης η παράνομη αποθήκη της Θέμιδος 
25 περιβάλλεται από οδούς πυκνότατης 
κυκλοφορίας όπως η οδός Πειραιώς, η 
Ταύρου, η οδό Κηφισού.

Υπαίθριες χωματερές
Σύμφωνα με πληροφορίες από την 

Πυροσβεστική στον χώρο πιθανότατα 
εκτός των ελαστικών υπήρχαν και φιάλες 
υγραερίου, αντικείμενα από τα οποία 
σημειώθηκαν εκρήξεις. Αυτό επιβεβαιώ-
θηκε από την αυτοψία των Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας 
στο χώρος της πυρκαγιάς που διενερ-
γήθηκε στις 16-1-2017 (ανακοίνωση 
ΥΠΕΝ) στο χώρο της πυρκαγιάς που 
έδειξε ότι εξαιτίας φιαλών υγραερίου 
αλλά και των ελαστικών που βρίσκονταν 
στο χώρο, προκλήθηκαν εκρήξεις και η 
φωτιά μεταδόθηκε σε γειτονικά γήπεδα 
τα οποία έχουν μετατραπεί σε υπαίθριες 
χωματερές με την ευθύνη και την ανοχή 
αντιπεριφερειαρχών  της περιφέρειας 
Αττικής. 

Μέχρι και την Τρίτη 17 Ιανουαρίου η 
πυρκαγιά δεν είχε σβήσει και μέχρι σήμερα 
ακόμα υπάρχει καπνός που αποδεικνύει 
ότι ο βομβαρδισμός του περιβάλλοντος 
από διοξίνες, φουράνια και τοξικούς 
καρκινογόνους υδρογονάνθρακες ρυπαί-
νουν επικίνδυνα μια εκτεταμένη περιοχή 
πλήττοντας τους ευαίσθητους πρώτα 

και κύριους οργανισμούς ( παιδιά και 
ηλικιωμένους ) αλλά και μολύνοντας 
τις τροφές στην λαχαναγορά του Ρέντη 
που έτυχε να είναι εκτεθειμένες στην 
ατμόσφαιρα από την ώρα της πυρκαγιάς 
μέχρι σήμερα ανάλογα με τις διευθύνσεις 
του πνέοντος ανέμου. 

Σε ιδιαίτερο κίνδυνο είναι το γάλα και 
τα οπωροκηπευτικά από τις διοξίνες που 
έχουν την τρομερή ιδιότητα να απορρο-
φούνται από το γάλα και τα χορταρικά. 
(Μήπως θα έπρεπε να υπολογισθεί με 
μαθηματικό μοντέλο διασπορά από την 
περιφέρεια ως το ΠΕΡΠΑ ανάλογα με 
τις διευθύνσεις του ανέμου σε όλο το 
χρονικό διάστημα από τις 15 Γενάρη ώρα 
17,15 μέχρι την ώρα που σταμάτησαν 
τελείως 21/1/2017 οι εκπομπές ρύπων 
από τα καιόμενα υπολείμματα η κατανομή 
των συγκεντρώσεων των επικίνδυνων 
και τοξικών ουσιών και να γίνουν και οι 
σχετικές μετρήσεις). 

Βέβαια πληροφορούμαστε ότι γίνεται 
προανάκριση για να αποδοθούν ποινικές 
ευθύνες για παράβαση των διατάξεων του 
Ν4042/12 «Περί ποινικής ευθύνης για 
την προστασία του περιβάλλοντος» αλλά 
και για την διαχείριση των απορριμμάτων 
που αποτελεί εναρμόνιση με την οδηγία 
2008/99/ΕΚ. 

Όμως παρόμοια γεγονότα πυρκαγιών 
και εκρήξεων και με θύματα έχουν γίνει 
επανειλημμένα δεκάδες φορές στο παρελ-
θόν στην ύποπτη βιομηχανική περιοχή 
τους ελαιώνα του Ρέντη, του Ταύρου, του 
Μοσχάτου και του Βοτανικού και μάλι-
στα με θύματα. Ευτυχώς στην πυρκαγιά 
αυτή από καλή σύμπτωση δεν υπήρχαν 

θύματα (δεν ανακαλύφθηκαν μέχρι τώρα 
τουλάχιστον).

 Όμως κινδύνεψε ένας μεγάλος αριθ-
μός κατοίκων και περαστικών σε μια 
πυκνοκατοικημένη περιοχή που γειτνι-
άζουν παράνομες και επικίνδυνες απο-
θήκες –βόμβες, σημαντικές πολιτιστικές, 
αθλητικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, 
ενώ βομβαρδίστηκε επί 24ώρα η υγεία 
χιλιάδων ανθρώπων με διοξίνες και άλλες 
τοξικές ουσίες από τα ελαστικά και τα άλλα 
απορρίμματα που χωρίς άδεια και χωρίς 
πυρασφάλεια με εγκληματική ανοχή και 
αμέλεια των αρμόδιων αρχών ανενόχλητοι 
λειτουργούσαν. 

Καταγγελία
Καταγγέλλουμε λοιπόν πρώτα-πρώτα 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού 
,στους Δήμους Ταύρου και Νίκαιας- Αγ. 
Ρέντη στων οποίων τα όρια βρίσκεται η 
παράνομη αποθήκη, μάλιστα θεωρείται 
ότι ανήκει στον Δήμο Νίκαιας –Αγ.Ι.Ρέ-
ντη–γιατί δεν προέβησαν ποτέ σε κανένα 
προληπτικό έλεγχο, σε καμία διαμαρτυρία, 
σε καμιά ενημέρωση της Περιφέρειας ή 
το ΥΠΕΝ, σε καμμιά καταγγελία στους 
ελεγκτές περιβάλλοντος σε κανένα εισαγ-
γελέα τόσο για την αποθήκη της Θέμιδος 
25 όσο και για όλες εκείνες που συγκε-
ντρώνουν παράνομα εύφλεκτα υλικά και 
αποτελούν ωρολογιακές βόμβες μέσα 
στον Πολεοδομικό ιστό. 

Και βέβαια δεν πρέπει να ισχυρι-
σθούν ότι δεν έχουν αρμοδιότητα (Νόμος 
3832/2010) γιατί μέσα στις αρμοδιότητες 
τους είναι και η προστασία του περιβάλ-

λοντος, με βάση το σύνταγμα άρθρο 105 
«τα τοπικά προβλήματα είναι αρμοδιότητα 
της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης». 

Επίσης καταγγέλλουμε βασικά την 
περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τον 
ανώτερο νόμο που έχει την αρμοδιότητα 
του ελέγχου της επιβολής προστίμου και 
του κλεισίματος τέτοιων παράνομων 
εγκαταστάσεων. 

Το ΥΠΕΝ επίσης έχει το δικαίωμα να 
διατάξει αυτοψίες σε όλη την περιοχή από 
τους επιθεωρητές περιβάλλοντος γιατί οι 
καταγγελίες βρίθουν, πριν ζήσουμε και 
αλλά τέτοια συμβάντα και καταστροφές 
και θρηνήσουμε και θύματα, θα πρέπει η 
Περιφέρεια με τους ελεγκτές της Περι-
φερειακής Ενότητας Πειραιά και Αθήνας 
να σαρώσουν την τεράστια βιομηχανική 
βιοτεχνική περιοχή από το Ν. Φάληρο, 
τον Ρέντη, το Μοσχάτο, τον Ταύρο και τον 
Βοτανικό, να εντοπίσουν τις επικίνδυνες 
εγκαταστάσεις και επιβάλλουν τις ανα-
γκαίες κυρώσεις κλείνοντας, καταργώντας 
και απομακρύνοντας σε πρώτη φάση τις 
επικίνδυνές και παράνομες, αλλά και να 
επιβάλλουν αυστηρά πρόστιμα σε όσες 
δεν έχουν πυρασφάλεια και δεν διαθέ-
τουν άδεια. 

Με λίγα λόγια επιτέλους να γίνει 
συστηματικός εκτεταμένος προληπτικός 
έλεγχος αλλά με στρωτά αποτελέσματα 
και όχι ύποπτες αναβολείς και παρατά-
σεις. Από την πλευρά μας στέλνουμε 
επιστολές διαμαρτυρίας στη περιφέρεια 
και το υπουργείο για τις ανεπαρκείς και 
ανεξέλεγκτες συνθήκες λειτουργίας και 
άλλων τέτοιων χωρών στην Νοτιοδυτική 
Αττική. 

Eπικινδυνες και ανεξέλεγκτες 
εκρήξεις στον Ταύρο
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Κίνδυνος - Θάνατος 
Ερευνητική ομάδα του ΠΑΚΟΕ, στην προσπάθεια να 

διαλευκάνει την πώληση υδραργυρικών θερμομέτρων 
σε φαρμακεία διαπίστωσε ότι σε αρκετά απ’ αυτά στην 
Αθήνα πωλούνται ΘΡΑΣΥΤΑΤΑ υδραργυρικά θερμόμετρα 
στους καταναλωτές.

Διευκρινίζουμε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2007 έχει 
εκδοθεί ότι υπ’ αρ ΟΔ ΕΟΚ 0051/2007 και 76/769/ΕΟΚ  
με τίτλο «περιορισμός διάθεσης στην αγορά ορισμένων 
οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο. Συγκε-
κριμένα αναφέρονται:

Στο παράρτημα της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ προστίθεται 
το ακόλουθο σημείο: 

«19a, υδράργυρος CΑS αριθ.7439-97-6. 
1. Δεν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά:
α) σε θερμόμετρα πυρετού 
β) σε άλλα όργανα μέτρησης που προορίζονται για 

πώληση στο ευρύ κοινό (π .χ. μανόμετρα, βαρόμετρα, 
σφυγμομανόμετρα, θερμόμετρα άλλα από τα θερμόμε-
τρο πυρετού).

2. Ο περιορισμός της παραγράφου 1 στοιχείο β) δεν 
ισχύει για: α)όργανα μέτρησης παλαιότερα των 50 ετών 
κατά τις 3 Οκτωβρίου 2007, ή β)βαρόμετρα [εκτός των 
βαρομέτρων που εμπίπτουν στο στοιχείο α) έως τις 3 
Οκτωβρίου 2009.

3. Μετά τις 3 Οκτωβρίου 2009 η Επιτροπή διερευνά τη 
διαθεσιμότητα αξιόπιστων ασφαλέστερων εναλλακτικών 
επιλογών που να είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτές για 
τα σφυγμομανόμετρα που περιέχουν υδράργυρο καθώς 
και τα λοιπά όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην 
υγειονομική περίθαλψη και για άλλες επαγγελματικές 
και βιομηχανικές χρήσεις. Βάσει της εξέτασης αυτής ή 
μόλις καταστούν διαθέσιμες νέες πληροφορίες σχετικά 
με αξιόπιστες ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές για 
τα σφυγμομανόμετρα και τα λοιπά όργανα μέτρησης που 
περιέχουν υδράργυρο, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 
είναι σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για επέκταση των 
περιορισμών της παραγράφου 1 στα σφυγμομανόμετρα 
και τα λοιπά όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην 
υγειονομική  περίθαλψη  και για άλλες επαγγελματικές 
και βιομηχανικές χρήσεις, ούτως ώστε ο υδράργυρος να 
καταργηθεί σταδιακά από τα όργανα μέτρησης οποτεδή-
ποτε είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.» 

Μετά από αυτά άμεσα θα στείλουμε καταγγελία-δια-
μαρτυρία στον Υπουργό Υγείας, στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακοποιών ώστε να 
επιστήσουμε την προσοχή και στην συνέχεια εάν άμεσα 
δεν συμμορφωθούν οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουμε 
μηνύσεις και αγωγές.

Αθήνα, 24/01/2017
Αρ.Πρωτ : 8276
ΠΡΟΣ τους  
1. Κα Ρένα Δούρου Περιφερειάρχη Αττικής
2. Κο Σωκράτη Φάμελλο Αναπληρωτή Υπουργό 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος
3. Κο Γεώργιο Γαβρίλη Αντιπεριφερειάρχη Νότιας 

Αττικής
Κοιν: 1. Κο Ιωάννη Μόραλη Δήμαρχο Πειραιά, 2. 

Κο Ανδρέα Ευθυμίου Δήμαρχο Ταύρου, 3. Κο Γεώρ-
γιο Ιωακειμίδη Δήμαρχο Α. Ι. Ρέντη, 4. Κο Δημήτρη 
Κάρναβο Δήμαρχο Μοσχάτου Καλλιθέας 

Συνημμένο: Δελτίο Τύπου 180/ 24/01/2017
Κύριε Υπουργέ/ Κυρία Περιφερειάρχη/ Κύριε 

Αντιπεριφερειάρχη
Με αφορμή το πρόσφατο επεισόδιο-δυστύχημα 

στην ευρύτερη περιοχή του Ρέντη-Ταύρου, εξαιτίας 
της αυθαίρετης, ανεξέλεγκτης και παράνομης δράσης 
ορισμένων που με την ανοχή των υπηρεσιών σας, αλλά 
και των Δημοτικών αρχών, δημιουργούν έντονα και 
επικίνδυνα φαινόμενα, που πολλές φορές παίρνουν 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις με αποτέλεσμα να κινδυνεύει 
η υγεία των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών μας.

Για όλα αυτά, εμείς σας ζητάμε:
• Άμεση απογραφή όλων των παράνομων και 

αυθαίρετων εγκαταστάσεων που υπάρχουν στους 
Δήμους,  ιδιαίτερα της Νότιας και Δυτικής Αττικής, 
παρουσία δικαστικών και  αστυνομικών οργάνων.

• Άμεση διακοπή της λειτουργίας κάθε τέτοιας 
παράνομης και επικίνδυνης δραστηριότητας 

• Άμεση επιβολή υψηλών προστίμων, σε αυτούς 
που διακινδυνεύουν την υγεία των κατοίκων της 
προαναφερόμενης περιοχής.

Επειδή 37 χρόνια που λειτουργεί το ΠΑΚΟΕ είναι 
μάρτυρας πολλών τέτοιων δυστυχημάτων και επειδή 
δυστυχώς η ιστορία συνεχίζεται με αιτία όλων αυτών 
των τραγικών γεγονότων, η ανεπάρκεια ελέγχου στην 
λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων , η ανύπαρκτη και 
συνεχιζόμενη έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής στην 
διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων, η έλλειψη 
στοιχειώδους προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδομένα 
στον τομέα της ανακύκλωσης και τελικά η παντελής 
και ουσιαστική έλλειψη  πολιτικής  στις ουσιαστικές 
δράσεις για την ποιότητα της ζωής των Ελλήνων.

Μετά από όλα αυτά, περιμένουμε να ενεργοποιη-
θούν οι οικολογικές σας ευαισθησίες προς όφελος των 
θιγομένων και ανήμπορων να αντιδράσουν πολιτών 
και ταυτόχρονα σας ζητάμε να μας ενημερώσετε για 
τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ 
Ο πρόεδρος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Παν/κος
Ο Γενικός Γραμματέας Κων/νος Σολδάτος 

Ιατρός 

ΠΑ.Κ.Ο.Ε: Με αφορμή το πρόσφατο επεισόδιο-δυστύχημα 
στην ευρύτερη περιοχή του Ρέντη-Ταύρου

Άμεση απογραφή όλων  
των παράνομων και αυθαίρετων 

εγκαταστάσεων



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
οικονομίαΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ 7

Επίθεση κατά του περιφερειάρχη Στε-
ρεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη 
εξαπέλυσε ο δήμαρχος Στυλίδας 

Απόστολος Γκλέτσος με αφορμή τα προ-
βλήματα που αντιμετώπισε η περιφέρεια 
στην πρόσφατη κακοκαιρία.

Ο Απόστολος Γκλέτσος κατηγορεί τον 
Κώστα Μπακογιάννη όχι μόνο για το πρό-
σφατο «φιάσκο του χιονιού στη Στερεά», 
αλλά μεταξύ άλλων για τη ρύπανση του 
Ασωπού ποταμού, τα όσα συνέβησαν 
το σαββατοκύριακο στο χιονοδρομικό 
κέντρο του Παρνασσού, αλλά και για 
την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 
αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής.

Υπενθυμίζεται πως ο δήμαρχος Στυλί-
δας, έχει ανακοινώσει ήδη την υποψηφι-
ότητά του για τη θέση του περιφερειάρχη 
στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση 
του Απόστολου Γκλέτσου:

«Βοήθεια, ο κ.Μπακογιάννης…»
Μετά το δράμα του Ασωπού που είναι 

τραγωδία αλλά ενδεχομένως και……θα το 
κρίνει η ελληνική-ευρωπαϊκή δικαιοσύνη 
στην ώρα του, μετά την αποτυχία στην 
κουνουποκτονία, 1.300.000 ευρώ και 
είχαμε παστίλιες λίγο πριν τα χιόνια.

Μετά…..μετά….μετά…
Το φιάσκο του χιονιού στη Στερεά.
Και με πολιτική κουλτούρα και σκέ-

ψη, δίνω 750.000 ευρώ για σπίτι της 
δημοκρατίας, το σπίτι του πατέρα μου 
σ’ένα χωριό 90 κατοίκων κλεισμένο από 
το χιόνι το μισό και πλέον χωρίς δρό-
μο. Όταν οι δομές αρχαιολογικού και 
μουσειακού ενδιαφέροντος σύμφωνα 
με την ακαδημαϊκό κ.Αρβελέρ-Γλύκατζη 
είναι απαράδεκτες. Όταν σύμφωνα με 
δημοσιεύματα που κανείς δεν διέψευσε, 
εταιρία που ο κ.Μπακογιάννης ήταν στο 
Δ.Σ. πήρε 500.000ευρώ για να κάνει 
δημόσιες σχέσεις που;;;;; Εκεί που όλοι 
δουλεύουν εθελοντικά και οι φτωχοί 
συνεισφέρουν από το υστέρημά τους. 
Δηλαδή στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυ-
ρό. Όταν δίνει σε κάποια εταιρία εκτός 
Στερεάς με αμφιλεγόμενο πρόσωπο στο 
τιμόνι 500.000 ευρώ για να σκεφτούν το 
τρομερό «Βρέξει,χιονίσει Στερεά Ελλάδα» 
και να μοιράσουν μερικά φυλλάδια στην 
Αθήνα. Τώρα θέλει να διαχειριστεί και το 
χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. 
Έχει λέει έτοιμα 35.000.000 ευρώ από 
το ΕΣΠΑ. Ας μας πει για το φιάσκο στο 
χιονοδρομικό του Καρπενησίου.

Κ. Μπακογιάννη, τα εκατομμύρια του 
ΕΣΠΑ τάχα μου, οι ευθύνες της περι-
φέρειας, η σοβαρή πολιτική, η δημόσια 
διοίκηση δεν είναι θαρρώ το φόρτε σας. 
Βιαστήκατε πολύ, δεν σας προφύλαξε 
κανένας και όταν κάποιος είναι απόλυτα 
ετερόφωτος επειδή η ζωή και η διοίκηση 
έχουν καθημερινά πολλά και δύσκολα 
αντικείμενα θα εκτεθεί.

Το προσωπικό σας Βατερλό δυστυχώς 
έχει να κάνει και με την Στερεά, λυπού-
μαστε για αυτό και προσπαθούμε όλοι οι 
Ρουμελιώτες καθημερινά να μπαλώσουμε 
τα κενά. Καταλαβαίνω το αδιέξοδό σας, 
δεν έπρεπε να διοριστείτε άμαθος και 
άπειρος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα 
όχι μόνο αυτοί που ανήκαν στο δικό σας 
χώρο και κοιτούν τον ίδιο στόχο αλλά 
από όλο το φάσμα της πολιτικής, θα σας 
χτυπήσουν όλοι. Οι δικοί σας, κυρίως σε 
χρόνο άχρονο κομματικά και πολιτικά, 
ότι και αν επιλέξετε. Μη ξεχνάτε και 
τις πολιτικές βεντέτες για τις οποίες……
καταλαβαίνετε….

Αναφέρομαι εκτός των άλλων και 
στην πρόσφατη εκλογή αρχηγού της 
αντιπολίτευσης, όπου με την επιλογή σας 
δείξατε απόλυτη ιδιοτέλεια. Πως μετά να 
σας εμπιστευτούν συνεργάτες και λαός;;;; 
Όσο για την μεταξύ μας σχέση, ναι κύριε 
Μπακογιάννη, σας έχω χρεωθεί πολιτικά 
γιατί πιστεύω πως οι αδυναμίες σας είναι 
τραγικές. Το βαρύ όνομα Μπακογιάννης-
Μητσοτάκης, δυστυχώς δεν σας δίδαξε 
τίποτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

Σφοδρή επίθεση και βαριά υπονοούμενα 
Γκλέτσου για Μπακογιάννη
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Ο ι τιμές ανά τόνο ανακυκλώσιμου 
υλικού, για το γυαλί στο Βέλγιο 
είναι 21 Ευρώ, στην Αυστρία 

71, στην Πορτογαλία 14, στη Γαλλία 4 
Ευρώ και στην Ελλάδα η τιμή της ΕΕΑΑ 
είναι 10,90 Ευρώ. Η σύγκριση των τιμών 
εισφοράς (όπως ανακοινώθηκε στην 3η 
Πανελλήνια Σύνοδο ΦΟΔΣΑ στα Χανιά 
σε παρουσίαση της Ελληνικής Εταιρίας 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης με τίτλο «Αξι-
οποίηση Αποβλήτων Συσκευασίας» σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
2009, σε Ευρώ ανά τόνο ανακυκλώσιμου 
υλικού, αφενός δίνει μια βάση οικονομικής 
αξιολόγησης της αξίας του υλικού που 
θα συλλεχθεί και αφετέρου, καταδεικνύει 
τις διαφορές στα ανακυκλώσιμα υλικά 
ανάμεσα σε χώρες που με τη σειρά τους 
θα επιτρέψουν τη σχετική οικονομική 
αξιολόγηση των λύσεων που έχουν εφαρ-
μοστεί στις χώρες αυτές. 

Οι τιμές για το χαρτί/χαρτόνι στο 
Βέλγιο βρίσκονται στα 263/10 Ευρώ, στην 
Αυστρία στα 105/42, στην Πορτογαλία στα 
64/26, στη Γαλλία (ενιαία τιμή) στα 122 
Ευρώ και στην Ελλάδα η τιμή της ΕΕΑΑ 
είναι (ενιαία τιμή) 52,50 Ευρώ. 

Οι τιμές για το πλαστικό στο Βέλγιο 
βρίσκονται στα 263/110 Ευρώ, στην 
Αυστρία στα 610/120, στην Πορτογαλία 
στα 169/69, στη Γαλλία (ενιαία τιμή) στα 
178 Ευρώ και στην Ελλάδα η τιμή της 
ΕΕΑΑ είναι (ενιαία τιμή) 66,00 Ευρώ. 

Οι τιμές για το γυαλί στο Βέλγιο είναι 
21 Ευρώ, στην Αυστρία 71, στην Πορτο-
γαλία 14, στη Γαλλία 4 Ευρώ και στην 
Ελλάδα η τιμή της ΕΕΑΑ είναι 10,90 Ευρώ. 

Οι τιμές για το αλουμίνιο στο Βέλγιο 
είναι 37 Ευρώ, στην Αυστρία 400, στην 
Πορτογαλία (διαφορετικές τιμές) 122/114, 
στη Γαλλία 45 Ευρώ και στην Ελλάδα η 
τιμή της ΕΕΑΑ είναι 8,80 Ευρώ. 

Οι τιμές για το λευκοσίδηρο στο 
Βέλγιο είναι 25 Ευρώ, στην Αυστρία 
(διαφορετικές τιμές) 200/100, στην Πορ-
τογαλία (διαφορετικές τιμές) 71/31, στη 
Γαλλία 23 Ευρώ και στην Ελλάδα η τιμή 
της ΕΕΑΑ είναι 21,00 Ευρώ. 

Οι τιμές για το ξύλο στην Αυστρία είναι 
18 Ευρώ, στην Πορτογαλία (διαφορετικές 
τιμές) 11/15 και στην Ελλάδα η τιμή της 
ΕΕΑΑ είναι 9,50 Ευρώ. 

Μειωμένα είναι τα ποσοστά ανάκτησης 
ανακυκλώσιμων υλικών το 2011 εξαιτίας 
της ύφεσης, αλλά και των μεγάλων απω-
λειών από το πλανόδιο παραεμπόριο, το 
οποίο δεν περιορίζεται στις συσκευασίες 
του μπλε κάδου. Εξαπλώνεται και οξύνεται 
όλο και περισσότερο στα χρησιμοποιημένα 
λιπαντικά έλαια, στους παλαιούς συσσω-
ρευτές μολύβδου – οξέος και νικελίου – 
καδμίου, καθώς επίσης και στα ηλεκτρικά 
και ηλεκτρονικά απόβλητα.  

Ακόμη και στον επιτυχημένο τομέα 
ανακύκλωσης φορητών ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών, όπου δραστηριοποιείται 

η εταιρεία «ΑΦΗΣ», φέρνοντας την Ελλάδα 
τα έτη 2010 και 2011 στη δεύτερη θέση 
μετά τη Γερμανία στην τοποθέτηση κάδων 
ανακύκλωσης φορητών μπαταριών, υπάρ-
χουν απώλειες ανακυκλώσιμων υλικών. 
Οι γυρολόγοι παραγεμίζουν με μικρές 
μπαταρίες τις ηλεκτρικές συσκευές που 
συλλέγουν από τους δρόμους, για να 
αυξηθεί το βάρος τους και να εισπράξουν 
περισσότερα από τις μάνδρες σκραπ. Την 
ίδια ώρα οι δήμοι εξακολουθούν να μη 
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, δεν 
συνεργάζονται με το εγκεκριμένο σύστημα 
και δεν συλλέγουν τα απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Λαθρεμπόριο 
Οσον αφορά στα απόβλητα λιπαντέλαια, 

τα χαμηλά ποσοστά αναγέννησης κατά τα 
έτη 2010 και 2011, οφείλονται στη διαφυγή 
μεγάλων ποσοτήτων στο λαθρεμπόριο. 
Τα καμένα λιπαντικά αναμειγνύονται 
με πετρέλαιο και χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμο στους καυστήρες θέρμανσης. 

Παράνομο εμπόριο υπάρχει και στον 
τομέα ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων 
συσσωρευτών μολύβδου και οξέος. Οι 
γυρολόγοι προμηθεύονται τις μπαταρίες 
από τα ηλεκτρολογεία και τις πωλούν στις 
μάνδρες σκραπ. Η υψηλή χρηματιστηριακή 
τιμή του μολύβδου (1.900-2.100 ευρώ 
ανά τόνο) είναι το μείζον δέλεαρ για το 
παραεμπόριο, μέσω του οποίου εξάγονται 
άγνωστες ποσότητες στη Βουλγαρία. 
Εκεί οι επιτήδειοι κερδοσκοπούν από την 
είσπραξη του ΦΠΑ δεδομένου ότι στη 
χώρα μας έχει καταργηθεί η εισφορά ΦΠΑ 
στα ανακυκλώσιμα υλικά. Σημειωτέον ότι 

η τιμή της χρησιμοποιημένης μπαταρίας 
ανέρχεται στα 300 ευρώ τον τόνο. 

Συσκευασιες αδειασαν 
κατά 7% οι μπλε κάδοι 

Μείωση κατά 7% έχει επιφέρει η 
δυσμενής οικονομική συγκυρία το 2011 
στο σύνολο των απορριμμάτων από 
συσκευασίες που παράγονται στη χώρα 
σε σύγκριση με το 2010, σύμφωνα με την 
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύ-
κλωσης (ΕΕΑΑ). Οι ποσότητες των υλικών 
που ανακυκλώθηκαν από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ ανήλθαν σε 
478.000 τόνους, συμπεριλαμβανομένων 
των ποσοτήτων από τα Βιομηχανικά και 
Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), 
καθώς και του ανακτημένου χαρτιού 
εντύπων. 

Οι ποσότητες αυτές αξιοποιήθηκαν 
στα 27 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ΚΔΑΥ) της ΕΕΑΑ σε όλη την Ελλά-
δα. Η συλλογή γυαλιού από εστιατόρια 
και ξενοδοχεία, τα νησιά κ.λπ. ανήλθε σε 
194 χιλιάδες τόνους. Πάνω από 1.700 
επιχειρήσεις συνεργάζονται με την ΕΕΑΑ, 
ενώ έχουν δημιουργηθεί περίπου 1.900 
θέσεις εργασίας. Συνολικά 241 ΟΤΑ είναι 
συμβεβλημένοι με το Σύστημα της ΕΕΑΑ. 

Οι μπλε κάδοι εξυπηρετούν σχεδόν 
το 75% του συνολικού πληθυσμού της 
χώρας, δηλαδή περίπου 8 εκατ. κατοίκους. 
Περισσότεροι από 125.000 μπλε κάδοι και 
370 οχήματα συλλογής έχουν παραδοθεί 
στους ΟΤΑ για να χρησιμοποιηθούν στη 
συλλογή και αποκομιδή των ανακυκλώ-
σιμων υλικών. 

Φορητές μπαταρίες  
μισός στόχος επετεύχθη

 Οι φορητές μπαταρίες είναι προϊόντα 
που περιέχουν τοξικά μέταλλα για το 
περιβάλλον: νικέλιο, κάδμιο, υδράργυρο, 
μόλυβδο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο, λίθιο, 
άνθρακα και οξείδιο του αργύρου.

Η εταιρεία «ΑΦΗΣ» (Συλλογικό Σύστη-
μα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών 
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών) 
συλλέγει φορητές μπαταρίες βάρους 
έως 1,5 κιλού. Το 2011 η συλλογή των 
μπαταριών έφτασε τους 657 τόνους, 
περίπου 26.300.000 μπαταρίες. 

Παρουσιάζοντας, όμως, μείωση κατά 
7,7%, για πρώτη φορά από το 2005 που 
λειτούργησε το σύστημα, λόγω της σημα-
ντικής πτώσης της αγοράς των μικρών μπα-
ταριών. Το ποσοστό συλλογής ανέρχεται 
στο 35% των μπαταριών που διακινήθηκαν 
στην Ελληνική αγορά μέσα στο 2011. Η 
Ελλάδα έχει ήδη υπερκαλύψει το στόχο 
της 4 χρόνια νωρίτερα. Σήμερα οι κάδοι 
της ΑΦΗΣ βρίσκονται σε πάνω από 56.000 
σημεία πανελλαδικά, υπερκαλύπτοντας 
τον στόχο των 10.000 κάδων. 

Οχήματα σε καλό δρόμο  
τα σαραβαλάκια 

Αυξημένα είναι τα ποσοστά ανακύκλω-
σης των παλαιών οχημάτων το 2011, σε 
σχέση με το 2010 που ανακυκλώθηκαν 
68.284 αυτοκίνητα. Στο «Συλλογικό Σύστη-
μα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων» 
(ΕΔΟΕ ΑΕ) προωθούνται τα Οχήματα 
Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), τα παλαιά 
αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, που οι 
ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να μη 
χρησιμοποιήσουν ξανά και επιθυμούν να 
καταθέσουν μόνιμα τις πινακίδες τους.

Το Σύστημα έχει συσταθεί από 36 
εισαγωγείς – εκπροσώπους κατασκευ-
αστών αυτοκινήτων και λειτουργεί από 
το 2004. Το 2011 ανακυκλώθηκαν στο 
ΕΔΟΕ ΑΕ συνολικά 116.595 οχήματα: 
108.665 από ιδιώτες και 7.940 οχήματα 
από δήμους. Το 2012 μέχρι τώρα έχουν 
ανακυκλωθεί συνολικά 9.489 οχήματα. 
Το ποσοστό ανακύκλωσης ανά αυτοκίνητο 
ανέρχεται περίπου σε 84% και υπερβαίνει 
τον εθνικό στόχο που έχει θέσει η ΕΕ, το 
οποίο είναι 80%. 

Στο ΕΔΟΕ ΑΕ συμμετέχουν 36 επιχει-
ρήσεις, δηλαδή το 100% των υπόχρεων 
– εισαγωγέων οχημάτων στη χώρα μας. 
Μπαταρίες αυτοκινήτων 

Η αξιοποίηση έμεινε  
από… μπαταρία 

Απογοητευτικά χαμηλά εξακολουθούν 
να είναι τα ποσοστά αξιοποίησης των 
μπαταριών αυτοκινήτων το 2011. 

Σύμφωνα με το συλλογικό σύστημα 

Οι τιμές, ανά τόνο ανακυκλώσιμου 
υλικού, στην ανακύκλωση
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για την εναλλακτική διαχείριση των χρη-
σιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου 
– οξέως και νικελίου – καδμίου «ΣΥΔΕΣΥΣ 
ΑΕ», τη χρονιά που πέρασε συλλέχθηκαν 
προς ανακύκλωση 17.113 τόνοι συσσω-
ρευτών μολύβδου – οξέος και 60,9 τόνοι 
συσσωρευτές νικελίου – καδμίου. 

Η ετήσια παραγόμενη ποσότητα συσ-
σωρευτών ανέρχεται περίπου σε 41.000 
τόνους και ο εθνικός ετήσιος στόχος 
συλλογής στις 48.000 τόνους. Η χαμηλή 
αποδοτικότητα του Συστήματος οφείλε-
ται στη διαφυγή μεγάλων ποσοτήτων 
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών στο 
παραεμπόριο. Τα ηλεκτρολογεία, απ’ όπου 
πηγάζει το παράνομο δίκτυο διακίνησης 
των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, 
όπως καταγγέλλουν οι ανακυκλωτές, 
εξακολουθούν να είναι ανεξέλεγκτα. 

Πωλούν στους παράνομους συλλέκτες, 
με αποτέλεσμα άγνωστη ποσότητα μπατα-
ριών να καταλήγει στις μάνδρες σκραπ και 
στη Βουλγαρία. Επίσης, οι ανακυκλωτές 
κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό από 
πλευράς Συστήματος υποστηρίζοντας ότι, 
προμηθεύεται συσσωρευτές σε χαμηλή τιμή 
και ακολούθως τους μεταπωλεί ακριβά 
στους ανακυκλωτές. Ελαστικά Οχημάτων

 
Μείωση 30%  
μέσα σε 2 χρόνια

Πτώση στις πωλήσεις νέων ελαστικών 
καταγράφεται το 2011, σε σχέση με τις 
πωλήσεις του 2010. Συγκεκριμένα το 
2010 πωλήθηκαν 46.900 τόνοι νέων 
ελαστικών και το 2011 38.500 τόνοι. 

Το ποσοστό μείωσης στην αγορά 
ελαστικών, συγκριτικά για το 2010 με 
το 2011 ανέρχεται στο 18%. Ενώ το Α΄ 
τρίμηνο του 2012 υπάρχει πτώση συγκρι-
τικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 
κατά 20%, αλλά όπως λένε παράγοντες 
της αγοράς το ποσοστό αυτό δεν είναι 
ενδεικτικό για όλο το έτος. 

Σύμφωνα με τον ετήσιο εθνικό στόχο 
ανακύκλωσης για τα χρησιμοποιημένα 
ελαστικά αυτοκινήτων, θα πρέπει να 
ανακυκλώνεται ποσοστό της τάξης του 
65%. Το «Σύστημα Εναλλακτικής Δια-
χείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών» 
(ECO – ELASTICA) λειτουργεί από το 

2004, εξυπηρετεί 2.000 σημεία συλλο-
γής και καλύπτει γεωγραφικά το 100% 
της χώρας. 

Στο «ECO – ELASTIKA» συμμετέχουν 
165 επιχειρήσεις, δηλαδή το 98% των 
υπόχρεων διαχειριστών (εισαγωγέων). Το 
σύστημα συνεργάζεται με 5 εργοστάσια 
ανακύκλωσης ελαστικών (κοκκοποίηση), 2 
εγκαταστάσεις πρωτογενούς τεμαχισμού 
και 3 τσιμεντοβιομηχανίες 1 στην Ελλάδα 
και 2 στη Βουλγαρία. 

Το 2012 αξιοποιήθηκαν 33.000 τόνοι 
παλαιών ελαστικών, το 2010 41.500 τόνοι 
και το 2009 47.300 τόνοι. Ηλεκτρονικά 
απόβλητα 

Στο έλεος της κρίσης  
και των σκραπ 

Το 2009 υπήρξε για το εγκεκριμένο 
σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλε-
κτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», 
η χρονιά με τη μεγαλύτερη συλλογή 
ηλεκτρικών συσκευών φτάνοντας τους 
66.000 τόνους. 

Η οικονομική κρίση επέφερε τα έτη 
2010 και 2011 πτώση στον κλάδο των 
λευκών συσκευών, με συνέπεια τη σημα-
ντική μείωση του συνολικού βάρους των 
συλλεχθέντων ΑΗΗΕ. Το 2010 συγκε-
ντρώθηκαν 46.000 τόνοι ΑΗΗΕ και το 
2011 42.000 τόνοι. 

Τα ΑΗΗΕ ανακυκλώθηκαν στις 9 
μονάδες επεξεργασίας, με τις οποίες 
συνεργάζεται η εταιρεία στην Ελλάδα. 
Το 2012 συνεχίζονται οι χαμηλοί ρυθμοί 
ανακύκλωσης ΑΗΗΕ με συνολικό βάρος 
για το Α΄ τρίμηνο 8.000 τόνους, εφόσον 
τα νοικοκυριά δεν έχουν την αγοραστική 
δύναμη να αντικαταστήσουν τις παλιές 
οικοσυσκευές τους, αλλά και λόγω της μη 
ενεργοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ενός κρίσιμου συντελεστή της ανακύκλω-
σης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η στάση των 
ΟΤΑ αποτελεί σημαντικό επιβραδυντικό 
παράγοντα στο έργο του Συστήματος 
εφόσον, ενισχύει την ανεξέλεγκτη δράση 
των εμπόρων σκραπ, με αποτέλεσμα τη 
διαφυγή μεγάλων ποσοτήτων ΑΗΗΕ από 
το θεσμικό δίκτυο συλλογής. 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΑΓΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ &ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Αθηνά» ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 

ΜΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΑΝ  
ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΑΣΤΕ
ΘΑ ΜΕ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ΕΥΛΟΓΑ …ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ???
ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΩ .....ΜΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΣ. ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΟΤΕ Α…ΚΑΛΑ! ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΔΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 
ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΟΙ.

ΣΕ ΤΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΣΑΣΤΕ? Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ …..ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ 
ΑΡΕΩΣ !!!!! ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝΕ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ !!!

ΠΟΙΟΥΣ ..ΕΜΑΣ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΥ-
ΤΟΤΗΤΑ,ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΕΝΩΘΗΚΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ 
ΣΚΟΠΟ. ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ. 

 ΕΜΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΣ. 
ΕΝΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΕΡΑΝΤΗ 
ΧΑΒΟΥΖΑ. ΧΑΒΟΥΖΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΧΑΒΟΥΖΑ 
ΝΑΡΚΟΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΥΣΙΩΝ. ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΟΥ 
ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, Ο ΧΩΡΟΣ ΓΕΜΙΖΕΙ ΑΠΟ ΝΕΑΡΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΩΣ ΕΠΙ 
ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΑΛΛΟΔΑΠΑ)ΠΟΥ ΓΙΑ 5-10ΕΥΡΩ ΠΟΥΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΘΩΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΩΝ. ΧΑΒΟΥΖΑ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΒΟΛΟΥ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ 
ΗΔΟΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ ΕΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΥΠΟΤΥΠΟΣ.

ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΣΑΝ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ,ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ,ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ 
ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΡΘΙΟ ΣΤΟΥΣ ΑΔΙΣΩΠΗ-
ΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ . ΚΑΙ ΛΕΩ ΟΡΘΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΝΙΖΩ ΓΙΑΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ 
ΕΞΥΠΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ HYDE PARK 
ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. 

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΓΕΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ …ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΦΥΛΗ ΜΑΣ..ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΥΚΑΡΙΑΡΙΚΟ ΑΥΤΟ 
ΕΘΝΟΣ, ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΣΚΑΡΦΙΖΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΠΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ 
ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΣΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΜΟ ΜΟΝΟ 
ΑΠ΄ΑΥΤΟΥΣ ,ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΘΕΝ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΚΑΝΟΙ,ΣΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΕΤΣΙ 
ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑ……… ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΑ, ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ,ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗ,ΤΟΥ 
ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗ,ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ Η ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ. 

Α ΡΕ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ ,ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΓΙΆΥΤΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ, 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΕΞΥΠΝΟΙ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΑΓΝΟΙΑΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΑΖΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΝΕΙ ΠΟΛΥ 
ΠΙΣΩ ΔΥΣΤΥΧΩΣ. ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΘΑ ΠΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΝΙΩΝ 
ΜΑΣ. ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΔΕΞΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΑ!!!!

ΕΛΛΗΝΕΣ …….ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΝ ΑΡΤΙΟΤΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ,ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ …. -ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΜΙΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ…. ΤΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠ’ΑΥΤΟ. 

-ΤΗΝ ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΛΛΑΒΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ ‘ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ’. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ 
ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΣΥΡΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΘΟΝΟΥΝ ,ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ ,ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ.

ΠΡΟΚHΡYΞΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ
Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Πέμπτης 19 Ιανουαρίου 2017 

και βάση του άρθρου 8 του Καταστατικού του συλλόγου μας συγκαλούμε 
Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. την Κυριακή 12η 
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10.00 πρωινή έως 14.00 μεταμεσημβρινή στο 
Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ελευθερίου Άρεως επί της οδού Ραγκαβή 47.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η διαδικασία των εκλογών θα επαναληφθεί την 
επομένη Κυριακή 19η Φεβρουαρίου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Παρακαλούνται τα μέλη που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα 
για τα όργανα του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του συλλόγου μας 
να μας γνωρίσουν με αίτησή τους (έντυπα υπάρχουν στο σύλλογο)την 
υποψηφιότητά τους στην έδρα του συλλόγου μας έως και την Παρασκευή 
10  Φεβρουαρίου 2017.

O Πρόεδρος: Μανώλης Μπαχλιτζανάκης
O Γ. Γραμματέας:  Δημήτρης-Φαίδων Γεωργιάδης 
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6.2.2017
ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Οικονομικών 
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Περιφέρεια Αττικής (να κοινοποιηθεί και 
στις Παρατάξεις) 
Δήμο Καλλιθέας (να κοινοποιηθεί και στις 
Παρατάξεις)
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
& ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΜΕ

Αγαπητοί φίλοι,
Ο Κανονισμός αυτός υπεβλήθη απ 

ευθείας στο Υπουργείο Τουρισμού με αριθμ. 
πρωτ. 8454/28.04.2015 Υπ. Τουρισμού ως 
αίτημα του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ 
“ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ“ του Δήμου Καλλιθέας 
χωρίς να εγκριθεί προηγουμένως από το 
Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας και την 
Περιφέρεια Αττικής, φορείς οι οποίοι έχουν 
λάβει ήδη παλαιότερες Αποφάσεις «ΟΤΙ 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ 
ΥΔΡΟΠΛΑΝΩΝ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ 
Ν 2743/1999» (Αρχικός Κανονισμός 
Μαρίνας και Αποφάσεις ΔΗΜ Συμβουλίων 
Μοσχάτου και Καλλιθέας)

Συγκεκριμένα
Α. ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (7/4/2009) ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΦΕΚ 201Β 2017

5. 2 . ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΜΕΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ

5.3 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

5.5 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΙΤΕ ΑΠΟ 
ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

6.1 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΝ 
ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΓΚΑ-
ΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

11.2 Ο ΔΗΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙ-
ΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ 

ΠΟΥ ΝΑ ΜΗ ΘΙΓΟΝΤΑΙ Η ΗΣΥΧΙΑ, Η 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ,Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

11.3 Ο ΔΗΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΕΡΙ-
ΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

13.1 ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Σε περίπτωση παραβίασης από το 

Δήμο οποιουδήποτε των όρων καθώς 
και σε περίπτωση αυθαίρετης μεταβολής 
ή τροποποίησης από το Δήμο των συμ-
φωνημένων χρήσεων και λειτουργιών  
καθώς και η παραβίαση πολεοδομικών 
και περιβαλλοντικών διατάξεων.

Β. ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣ-
ΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
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ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1 ΤΟΥ ΑΡΧΙ-
ΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΜΕ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 61/1012 ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1 (γ) ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΣΚΑΦΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 40% τους συνόλου των 
ελλιμενιζόμενων σκαφών στη μαρίνα

«ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΙΜΕΝΙΣ-
ΜΟΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΩΝ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑ-
ΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΤΟΥ Ν 2743/1999. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
Ο ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗ-
ΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ». 

Γ. ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΟ-
ΜΙΔΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ 

Δ. ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΟΝΤΕΙ-
ΝΕΡ (ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΜΕ ΥΛΙΚΑ 
ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΟΥ) ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΑΡΝΕΙΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ Β140, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΙ-
ΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΜΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙ-
ΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΝ 
26/10/2016 ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕ-
ΛΙΑΣ ΜΑΣ (24.10.16) ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
(ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ) ΔΕΣΤΡΩΝ ΓΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΟ ΣΤΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙ-
ΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΝ 16.10.2016 ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΟΧΗ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ“.

Ε. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 
ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙ-
ΚΟΥ ΟΡΜΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ 
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΜΒΕΙ, ΑΝ 
ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΥΤΑ, 
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΟΤΙ ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ 
ΣΕ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΕΠΕΙΔΗ Η ΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΧΝΕΙ 

ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΝΑΥ-
ΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΕ 
ΛΙΜΕΝΑ ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ 
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΑ. 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΟΛΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ 

ΟΡΜΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΙΛΙΣΟΣ»

Τέως Δημοτικός Σύμβουλος 
Καλλιθέας

Διαμαρτυρία- Καταγγελία 
ΓΙΑ ΤΟ  ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
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T ον Αύγουστο του 2016, η ΜΚΟ 
PRAKSIS αποσύρει τα προγράμματα 
που λειτουργούσε τα τελευταία δύο 

χρόνια στο παλιό Φρουραρχείο Αθήνας και 
απολύει 10 εργαζόμενους και εργαζόμενες.

Η «λήξη συμβάσεων» που επικαλέστηκε 
η διοίκηση για την μαζική απόλυση, αφο-
ρούσε μεταξύ άλλων, εργαζόμενους/-ες με 
μακροχρόνια και αποδεδειγμένη εμπειρία 
στα προγράμματα της MKO PRAKSIS 
και άλλων οργανώσεων, και μάλιστα σε 
μια περίοδο που η ίδια ΜΚΟ προέβαινε 
σε μαζικές προσλήψεις για να καλύψει 
πλήθος ανοιχτών θέσεων με παρόμοια 
αντικείμενα εργασίας σε άλλες δομές και 
προγράμματά της. Πρόσφατα μάλιστα 
προκηρύχθηκαν στο site της οργάνωσης 
αντίστοιχες θέσεις εργασίας με αυτές που 
είχαν οι εργαζόμενοι/-ες και μάλιστα για την 
ίδια δομή από την οποία απολύθηκαν (!).

Στην πραγματικότητα, τα γεγονότα 
συνοψίζονται στο ιστορικό των διεκδι-
κήσεων των εν λόγω εργαζομένων σε 
συνδυασμό με την πάγια τακτική της ΜΚΟ 
να ξεφορτώνεται όσα «στοιχεία» στέκονται 
εμπόδιο στα σχέδιά της να εδραιώσει έναν 
εργασιακό μεσαίωνα. Μέσα σε ένα καθεστώς 
παράνομης απασχόλησης, όπου η πλειο-
νότητα των εργαζομένων στην PRAKSIS 
εξαναγκάζονται σε αυτασφάλιση στον ΟΑΕΕ 
παρότι παρέχουν εξαρτημένη εργασία, 
οι πρώην εργαζόμενοι και εργαζόμενες 
του παλιού Φρουραρχείου επεδίωξαν να 
διεκδικήσουν τα αυτονόητα:

Συνάντηση  
με την διοίκηση

Σε συνάντηση με την διοίκηση, την 
οποία κάλεσαν οι ίδιοι/-ες τον Απρίλιο 
του 2016, έθεσαν τα αιτήματά τους σχε-
τικά με την προβλεπόμενη από το νόμο 
ασφάλιση τους στο ΙΚΑ, ενώ κατέδειξαν 
και την απουσία πλαισίου και πρόβλεψης 
σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή ασθένειας. 
Η απάντηση εκ μέρους του προέδρου της 
οργάνωσης ήταν η απαξίωση του ΙΚΑ ως 
αναξιόπιστου ασφαλιστικού φορέα που 
δεν συμφέρει τους εργαζόμενους-ες, αλλά 
ούτε και τον ίδιο(!).

Λίγους μήνες μετά, σε μια περίοδο 
αβεβαιότητας σχετικά με τη συνέχιση του 
προγράμματος και με τους μισθούς να 
μην καταβάλλονται, οι εργαζόμενοι/-ες 
διεκδίκησαν αυτή την φορά μία ελάχι-
στη ενημέρωση ως προς το μέλλον των 
συμβάσεων τους και την καταβολή των 
δεδουλευμένων τους. Στο σύνολο των 
διεκδικήσεων τους, η διοίκηση απάντησε 
με την μαζική τους απόλυση.

Το τι ακριβώς εκπροσωπεί η ΜΚΟ 
PRAKSIS, για όλους και για όλες εμάς, 
εργαζόμενους και εργαζόμενες στον κλάδο 
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, δεν 
είναι κάτι καινούριο.

Τον Μάρτιο του 2015, όταν μέλη του 
ΣΒΕΜΚΟ πραγματοποίησαν ενημερωτικές 
συναντήσεις με τους/τις εργαζόμενους/-ες 
της οργάνωσης, ανώτερο στέλεχος έτρεξε να 

ρουφιανέψει τα ονόματά τους στους εργο-
δότες τους. Όπως είχαμε γράψει και τότε 
«μια ΜΚΟ που διατείνεται ότι αναλαμβάνει 
δράσεις για άσκηση πίεσης και διεκδίκηση 
δικαιωμάτων, επιδίδεται σε καταγγελία 
συνδικαλιστών επειδή ενημέρωσαν τους 
εργαζομένους και τις εργαζόμενές της για 
τα εργασιακά τους δικαιώματα».

Η καταστολή εκ μέρους της ΜΚΟ 
PRAKSIS οποιασδήποτε προσπάθειας 
διεκδίκησης εργασιακών δικαιωμάτων 
είναι πάγια τακτική και δεν περιορίζεται 
σε μεμονωμένα περιστατικά. Το κλίμα 
τρομοκρατίας εξακολουθεί να υφίσταται 
και να καλλιεργείται από τη διοίκηση στους/
στις ήδη επισφαλείς εργαζόμενους/ες, οι 
οποίοι-ες, υπό τον φόβο της «λήξης» της 
επόμενης σύμβασής τους, καλούνται να 
υπομείνουν τόσο την καταπάτηση των 
βασικών εργασιακών δικαιωμάτων τους, 
όσο και της αξιοπρέπειας τους.

Την ίδια υποτιμητική στάση, φαίνεται 
να κρατάει η ΜΚΟ PRAKSIS και απένα-
ντι στον προσφυγικό πληθυσμό, για την 
«ανακούφιση» του οποίου κατά τ΄ άλλα 
πρωτοστάτησε ακολουθώντας τις εξελίξεις 
και βρέθηκε «εκεί όπου υπάρχει ανάγκη».

Στέγαση προσφύγων
Επιτελώντας τον ρόλο της σαν ΜΚΟ-

επιχείρηση που ανθεί σε περιόδους κρίσης, 
διεύρυνε την επιχειρηματική της δραστη-
ριότητα αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο 
κομμάτι της στέγασης του προσφυγικού 
πληθυσμού και αριθμώντας αυτή την στιγ-
μή χιλιάδες διαμερίσματα στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη, χρηματοδοτούμενα 
από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες. Σ΄ αυτό το πλαίσιο 
εμπορευματοποίησης του προσφυγικού 
ζητήματος, και παράλληλα εγκαθίδρυσης 
ελαστικών εργασιακών σχέσεων, η ΜΚΟ 
PRAKSIS ελίσσεται με βάση το συμφέρον 
της, πότε μιλώντας με όρους ανθρωπι-
σμού και αλληλεγγύης –όταν απαιτεί από 
τους/τις εργαζόμενους/-ες υπερωριακή 
απασχόληση ή υπομονή σε περιπτώσεις 
καθυστερήσεων στην μισθοδοσία-, και πότε 
μετρώντας τους πρόσφυγες σαν αριθμούς 
και προτεραιοποιώντας την ποσότητα έναντι 
της ποιότητας. Οι εργαζόμενοι/ες έχουν 
μετατραπεί σε «εθελοντές», «συνεργάτες», 
«πάροχοι υπηρεσιών» και οι ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες σε εμπορεύματα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του 
στεγαστικού προγράμματος:«Relocation 
Scheme & Emergency Response», όπου 
απασχολούνται αυτή την στιγμή πάνω από 
200 εργαζόμενοι/ες, οι απαιτήσεις της ΜΚΟ 
δεν περιορίζονται μόνο στον εξαναγκασμό 
τους σε παράνομη απασχόληση με αυτα-
σφάλιση, με απλήρωτες υπερωρίες και 
συνεχή διεύρυνση των καθηκόντων τους. 
Επιπλέον, η διοίκηση έχει επιδοθεί σε ένα 
κυνήγι μαγισσών και άσκησης ψυχολογικής 
βίας, καταγράφοντας στην μαύρη λίστα της 
τα ονόματα όσων εργαζομένων αντιδρούν 
για τα αυτονόητα, συμπεριλαμβανομένων 
όσων διεκδικούν υψηλότερης ποιότητας 

υπηρεσίες από εκείνες που η PRAKSIS 
κρίνει ότι έχει ανάγκη ο εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός.

Σε μια συνθήκη όπου οι δεσμεύσεις της 
PRAKSIS προς τον χρηματοδότη UNHCR 
(Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες) αντικατοπτρίζονται σε δείκτες 
απόδοσης που περιορίζονται σε αριθμό 
φιλοξενούμενων και κωδικούς κουπονιών 
σίτισης, άλλα αιτήματα των εργαζομένων 
για την δυνατότητα παροχής επιπλέον 
απαραίτητων ή πιο ποιοτικών υπηρεσιών 
προς τον ευάλωτο πληθυσμό απαντώ-
νται από την διοίκηση με απαξίωση του 
προσωπικού που συχνά συνοδεύεται από 
υποτιμητικά ως και ρατσιστικά σχόλια για 
τους/τις εξυπηρετούμενους-ες.

Ενδεικτική ήταν η απόφαση της PRAKSIS 
να δημιουργήσει κρυφά από τους/τις εξυ-
πηρετούμενους/ες γραφεία σε διάφορες 
περιοχές της Αθήνας, αναγκάζοντας τους/
τις εργαζόμενους/ες να κρατήσουν μυστικές 
τις διευθύνσεις όπου απασχολούνται ακόμη 
και από το φιλικό τους περιβάλλον, προ-
κειμένου να μην μαθευτούν στον προσφυ-
γικό πληθυσμό. Το μοντέλο «εξυπηρέτηση 
κατ΄οίκον» ήταν ένα ακόμη ευφάνταστο 
σχέδιο της διοίκησης, στην προσπάθεια 
της να καταπνίξει τις διεκδικήσεις και 
των προσφύγων, οι οποίοι το περασμένο 
καλοκαίρι προχώρησαν επανειλημμένα 
σε μαζικές διαμαρτυρίες έξω από τα τότε 
γνωστά γραφεία του προγράμματος, διεκ-
δικώντας στέγαση.

Με το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης, 
ο φιλοξενούμενος πληθυσμός που βρί-
σκεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης 
έχει μοναδικό τρόπο πρόσβασης στους/
στις εργαζόμενους/-ες μια τηλεφωνική 
γραμμή στην οποία αδυνατεί να καλέσει αν 
δεν έχει μονάδες ή ακόμη και τηλέφωνο, 
παροχές οι οποίες δεν καλύπτονται μέσω 
του προγράμματος.

Με το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουρ-
γίας, αφενός η ποιότητα παροχής υπηρε-
σιών προς τους/τις φιλοξενούμενους/-ες 
μειώνεται, αφετέρου ο φόρτος εργασίας 
του προσωπικού αυξάνεται σημαντικά. 
Δεδομένου ότι ο κάθε/καθεμία εργα-
ζόμενος/η έχει υπό την φροντίδα του 
περίπου 10 διαμερίσματα, καλείται να 
διανύει καθημερινά μεγάλες αποστάσεις 
σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, 
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των 
φιλοξενούμενων.

Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το 
δάκτυλό μας. Για εμάς όλες οι δήθεν 
«μη ανανεώσεις» των συμβάσεων 
συνιστούν απολύσεις και οι παντός 
τύπου «λίστες» εκφοβισμό και στο-
χοποίηση εργαζόμενων.. Δεν θα υπο-
κύψουμε στους εκβιασμούς καμίας 
ΜΚΟ να ταυτιστούμε με το «ιδεώδες» 
της, απαξιώνοντας τις ανάγκες και 
την αξιοπρέπεια ενός πληθυσμού σε 
κρίση. Δεν θα υπομείνουμε άλλο την 
καθημερινή υποτίμηση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, ούτε της δικής μας, ούτε 
του προσφυγικού πληθυσμού.

Ας μιλήσουμε με «Praksis»

Η μαύρη λίστα
Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση 

έχει βρει ακόμη έναν ευφάντα-
στο τρόπο στοχοποίησης των 
εργαζομένων, παίζοντας πλέον 
με τα όρια τόσο των ίδιων όσο 
και του προσφυγικού πληθυσμού.

Μια ακόμη μαύρη λίστα κατα-
γράφει τα ονόματα όποιων φιλο-
ξενούμενων, οι οποίοι, ελλείψει 
εναλλακτικού τρόπου επικοινω-
νίας με το προσωπικό, προσέρχο-
νται στα μόνα γνωστά-κεντρικά 
γραφεία της οργάνωσης προκει-
μένου να αναζητήσουν βοήθεια. 

Η λίστα αυτή, παραπέμπει 
με την σειρά της στα ονόματα 
των εκάστοτε εργαζομένων-
υπεύθυνων διαμερισμάτων, οι 
οποίοι-ες σε αρκετές περιπτώσεις 
λαμβάνουν σύσταση για ανε-
παρκή παροχή υπηρεσιών και 
στοχοποιούνται τιθέμενοι/-ες σε 
ακόμη πιο επισφαλές καθεστώς 
εργασίας.
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Τ ον Απρίλιο του 2010 ιδρύσαμε το 
Σωματείο Βάσης Εργαζομένων 
στις ΜΚΟ, στο πλέον δυσμενές 

πολιτικό τοπίο, σε μια προσπάθεια δημι-
ουργίας ενός αυτοτελούς, οργανωμένου 
και ισχυρού συλλογικού υποκειμένου των 
εργαζομένων στον κλάδο. Για να το πούμε 
απλά, για να δώσουμε φωνή στους εκα-
τοντάδες εργαζομένους και εργαζόμενες 
ενός κλάδου που αποτελεί προνομιακό 
πεδίο καταστρατήγησης των εργασιακών 
δικαιωμάτων, μέσω της επίκλησης σκοπών 
άξιων υποστήριξης από την κοινωνία και 
για την ανακούφιση αυτής.

Τα τελευταία πέντε χρόνια πολύς δρό-
μος διανύθηκε.Το σημαντικότερο για εμάς 
είναι ότι διαμορφώθηκαν οι συνθήκες για 
την ανάδειξη της εργασιακής συνείδησης 
σε έναν κλάδο όπου οι εργαζόμενοι και οι 
εργαζόμενες αντιμετωπίζονταν σαν εθε-
λοντές ή συνεργάτες, ενώ κάθε εργατική 
διεκδίκηση θεωρούταν αδιανόητη.

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμε-
τωπίσαμε από την πρώτη στιγμή ήταν η 
στοχοποίηση των μελών μας, αλλά και 
όλων των εργαζομένων που διεκδίκησαν 
το σεβασμό των ελάχιστων εργασιακών 
τους δικαιωμάτων, από τις διοικήσεις των 
ΜΚΟ, από τους προνομιούχους εκφραστές 
της «ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών». 
Συγκεκριμένα, οι διοικήσεις των ΜΚΟ 
–η εργοδοσία, δηλαδή- επιδόθηκαν σε 
ένα «κυνήγι μαγισσών», αναζητώντας τα 
μέλη του σωματείου μας, απειλώντας με 
«εξοστρακισμό» όχι μόνο από την εκάστοτε 
οργάνωση, αλλά και από τον κλάδο, όλων 
των εργαζομένων που θα ανέπτυσσαν 
συνδικαλιστική δράση.

Ο «κλεφτοπόλεμος» 
τελείωσε

Για να γίνει σαφές, οι ίδιες οργανώσεις 
που λαμβάνουν εκατομμύρια ευρώ κάθε 
χρόνο για την προστασία και συνδρομή προ-
σφύγων (δηλαδή ανθρώπων που διώκονται 
για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις) και για 
να δώσουν βήμα έκφρασης σε ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες, απαγορεύουν στους 
ίδιους τους εργαζομένους και τις εργα-
ζόμενές τους την ανάπτυξη οποιασδήποτε 
πολιτικής ή συνδικαλιστικής δράσης. Για 
εμάς ο «κλεφτοπόλεμος» τελείωσε. Ας 
μιλήσουμε, λοιπόν, με στοιχεία…

Τον Ιούνιο του 2013 η ΜΚΟ ΜΕΤΑδρα-
ση απολύει εκδικητικά μέλος του ΔΣ μας. 
Επειδή η εργαζόμενη διεκδίκησε ασφά-
λιση και έγκαιρη καταβολή μισθοδοσίας 
για την ίδια και τους συναδέλφους της. 
Η συνάδελφος προβαίνει σε αγωγή και 
δημοσιοποίηση των συνθηκών εργασίας 
στη ΜΚΟ. Η διοίκηση διαρρηγνύει τα 
ιμάτιά της ισχυριζόμενη πως αγνοούσε τη 
συνδικαλιστική ιδιότητα της συναδέλφου 
και πως οι λόγοι απόλυσής της αφορούσαν 
στην «αποδοτικότητά» της. Αποδίδει δε 

την αντιδικία στην «εκδικητικότητα» του 
μέλους μας. Αναιρείται ωστόσο ακόμα και 
από τους μάρτυρές που η ίδια παρουσιάζει, 
οι οποίοι δηλώνουν ότι ήταν ενήμεροι από 
την εργοδοσία για τη συνδικαλιστική και 
εν γένει πολιτική δράση της συναδέλφου, 
η οποία μάλιστα τόλμησε να «μοιράσει και 
επιστολή διαμαρτυρίας προς τους άλλους 
διερμηνείς»! Μπορεί η συνάδελφος να 
δικαιώθηκε πρωτοδίκως, αλλά η εργοδοσία 
δεν πτοείται. Ακόμη και σήμερα, εργαζόμενοί 
της μετρούν 5 και πλέον μήνες απλήρωτοι, 
ενώ στα σεμινάριά κατάρτισης διερμηνέων 
που πραγματοποιεί η ΜΚΟ εφαρμόζεται 
και καταστολή φρονημάτων. Η εργοδοσία, 
με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, «προτρέπει» 
πρόσφυγες διερμηνείς να απέχουν από 
κάθε πολιτική και συνδικαλιστική δράση, 
με επίφαση την «αμεροληψία» που πρέ-
πει να επιδεικνύουν κατά την εκτέλεση 
της εργασίας τους. «Συμπτωματικά» έτσι 
αδυνατούν να διεκδικήσουν βελτίωση των 
όρων εργασίας τους, ενώ εργάζονται συχνά 
αποκλειστικά και επί μήνες απλήρωτοι για 
τη ΜΚΟ.

Το Σεπτέμβριο του 2014 απευθύνεται 
στο ΣΒΕΜΚΟ πρώην εργαζόμενη της ΜΚΟ 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Καταγγέλλει ότι εξω-
θήθηκε σε παραίτηση λόγω των απαράδε-
κτων συνθηκών εργασίας της, καθώς και 
λόγω της μη υλοποίησης έργου το οποίο 
είχε ανατεθεί στη ΜΚΟ προς ανακούφιση 
απόρων και ανέργων. Το ΣΒΕΜΚΟ και η 
Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση Αθήνας 
στηρίζουν τις διεκδικήσεις της συναδέλφου, 
η οποία τελικά καταθέτει αγωγή κατά της 
εργοδοσίας της ΜΚΟ. Λίγο αργότερα ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της ΜΚΟ καταθέτει 
με τη σειρά του αγωγή με την οποία ζητά 
από τη συνάδελφο 25.000 ευρώ ως αποζη-
μίωση για συκοφαντική δυσφήμηση, 1000 
ευρώ κάθε φορά που η εργαζόμενη θα 
επαναλαμβάνει τις καταγγελίες της περί μη 
υλοποίησης του έργου, καθώς και έγγραφη 
ανάκληση αυτών (ανεξαρτήτως του αν η 
ίδια η ΜΚΟ το παραδέχεται εμμέσως πλην 

σαφώς σε απαντητικές ανακοινώσεις της). 
Παρόλα αυτά, η απόπειρα παρουσίασης 
της εργοδοτικής αυθαιρεσίας ως υπόθεσης 
προσωπικής αντεκδίκησης αποτυγχάνει 
και ο νόμιμος εκπρόσωπος αποσύρει την 
αγωγή του, ενώ κατατίθεται νέα, από τη 
ΜΚΟ αυτή τη φορά κατά της εν γνώσει 
τους εγκύου πλέον συναδέλφου.

«Ασπίδα του Δαυίδ»
Και ακόμα δεν είχαμε δει τίποτα. Το 

Μάρτιο του 2015 ενημερωνόμαστε για 
την υπόθεση των εργαζομένων στη ΜΚΟ 
«Ασπίδα του Δαυίδ» και ερχόμαστε σε επαφή 
με τους εκεί εργαζόμενους. Οι συνάδελφοι 
καταγγέλλουν στο ΣΒΕΜΚΟ μη καταβολή 
δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, άκυρες 
απολύσεις, καθώς και την εν γένει λειτουρ-
γία της ΜΚΟ κατά παράβαση κάθε έννοιας 
ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
καθώς και δεοντολογίας. Παρεμβαίνουμε 
αρχικά υπέρ των εργαζομένων ενώπιον 
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και 
περνάμε το καλοκαίρι ανταλλάσσοντας 
εξώδικα με τη διοίκηση, η οποία απειλεί με 
αγωγές και μηνύσεις μεμονωμένο εργαζό-
μενο. Πρόσφατα ο συνάδελφος παρέλαβε 
την προσωπική του αγωγή από τη νόμιμη 
εκπρόσωπο της ΜΚΟ, η οποία διεκδικεί 
αποζημίωση 30.000 ευρώ για συκοφαντική 
δυσφήμηση (είναι της μόδας…).

Η στοχοποίηση και τρομοκράτηση 
συναδέλφων, ωστόσο, δεν περιορίζεται 
σε ένδικες διαφορές. Το Μάρτιο του 2015, 
ενημερώνουμε τη διοίκηση της ΜΚΟ Praksis 
ότι μέλη του ΣΒΕΜΚΟ θα πραγματοποιή-
σουν ενημερωτικές συναντήσεις με τους 
εργαζόμενους. Παρά την αρχική εκδήλωση 
«φιλικών διαθέσεων» από την εργοδοσία, 
ο οικονομικός διευθυντής της οργάνωσης 
προσχωρεί σε συνάντηση, που αφορούσε 
μόνο τους εργαζομένους και όχι διευθυντικά 
στελέχη, αρνούμενος εντόνως να αποχωρή-
σει. Στη συνέχεια, έσπευσε να επικοινωνήσει 
με τους εργοδότες των εκπροσώπων του 
ΣΒΕΜΚΟ και να τους ενημερώσει για το 

«ποιόν» μας, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα 
τη συνδικαλιστική μας ιδιότητα και ζητώ-
ντας πληροφορίες για τη δράση μας. Ναι, 
μια ΜΚΟ που διατείνεται ότι αναλαμβάνει 
δράσεις για «άσκηση πίεσης και διεκδίκηση 
δικαιωμάτων», επιδίδεται σε καταγγελία 
συνδικαλιστών επειδή ενημέρωσαν τους 
εργαζομένους και τις εργαζόμενές της για 
τα εργασιακά τους δικαιώματα!

Συνοψίζοντας, παρά τις προσπάθειες 
των διοικήσεων των παραπάνω ΜΚΟ 
να παρουσιάσουν τις διεκδικήσεις των 
εργαζομένων σαν υποθέσεις προσωπικής 
αντεκδίκησης, το ζήτημα είναι ξεκάθαρα 
και απόλυτα πολιτικό και ταξικό. Οι σχέσεις 
εξουσίας αναπαράγονται και στο εσωτερικό 
των «μη κερδοσκοπικών» οργανώσεων, ενώ 
η κάθετη ιεραρχία καλά κρατεί.

Μπορεί η εκάστοτε εργοδοσία των ΜΚΟ 
να θεωρεί πως προβάλλοντας στο πρόσωπο 
μεμονωμένων εργαζομένων τη μανία της 
για καταστολή κάθε εργατικής διεκδίκησης 
δύναται να τους εξαντλήσει οικονομικά και 
ψυχολογικά, αλλά δεν υπολογίζει πως πίσω 
από κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη θα 
μας βρίσκει όλους και όλες απέναντί της. 
Γιατί οι αγώνες των συναδέλφων δεν είναι 
προσωπικοί, αλλά ταξικοί, και γι’ αυτό είναι 
καθαρά συλλογικοί.

Με άλλα λόγια, οι συνάδελφοι που 
αποφάσισαν να σταθούν απέναντι στην 
εργοδοτική αυθαιρεσία, δεν είναι κάποια 
ιδιαίτερη κάστα παράφρονων κι εκδικητικών 
ανθρώπων ή αντίστοιχα προνομιούχων 
εργαζομένων με υπερδυνάμεις. Είναι οι 
συνάδελφοί μας που δεν δέχτηκαν την 
απαξίωση της δουλειάς και της αξιοπρέ-
πειάς τους και διακινδύνευσαν τη θέση 
εργασίας τους διεκδικώντας το σεβασμό 
των εργασιακών δικαιωμάτων όλων μας. 
Η κάθε νίκη, όπως και η κάθε ήττα τους, 
είναι υπόθεση που αφορά όλους και όλες 
μας και ο αγώνας τους είναι κοινός.

Έννοιες όπως αξιοπρέπεια, πολιτι-
κές ελευθερίες και αλληλεγγύη δεν είναι 
«πιασάρικα» σλόγκαν που μπορούν να 
καπηλεύονται οι διοικήσεις των ΜΚΟ 
για αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια και 
καμπάνιες ανεύρεσης εθελοντών, αλλά 
κεκτημένα των δικών μας αγώνων, των 
διεκδικήσεων που οι εργοδοσίες επιχειρούν 
να φιμώσουν.

Ο «κλεφτοπόλεμος» τελείωσε. Ας μιλή-
σουμε κι εμείς με πράξεις… Κάθε απόπειρα 
τρομοκράτησης συναδέλφου θα καταγγέλ-
λεται άμεσα και δημόσια. Δεν θα κοιτάνε 
πια οι εργαζόμενοι πάνω από τον ώμο 
τους. Καιρός οι εργοδοσίες των ΜΚΟ να 
διατρέχουν με το βλέμμα τα πάνελ και 
το κοινό των ημερίδων «ευαισθητοποίη-
σης», αναζητώντας αυτόν ή αυτή που θα 
αποκαλύψει δημόσια το πραγματικό τους 
πρόσωπο.

Είμαστε εργαζόμενοι, ούτε συνερ-
γάτες ούτε εθελοντές!

Διαπαιδ-ΑΓΩΓΗ-ση σε εργαζόμενους  
με την «ευγενική χορηγία» τεσσάρων ΜΚΟ
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Τζήμερος  
στην ert open

Προς ενημέρωση όλων το Σάββατο 3/12/2016 σε 
πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ open, αν δεν κάνουμε λάθος 
τις ώρες 10-12, ήταν καλεσμένος αυτοπροσώπως στο 
στούντιο ο Θάνος Τζήμερος. Ειδικότερα προσκεκλημέ-
νος του κυρίου Χριστοδουλάκη και της εκπομπής που 

κάνει για λογαριασμό του ΠΑΚΟΕ. 
Οι αντιδράσεις των ακροατών ήταν πολύ έντονες με 

μηνύματα και τηλέφωνα στα οποία μάλιστα η απάντηση 
των παραπάνω κυρίων που βρίσκονταν στα μικρόφωνα 
ήταν ειρωνική και θρασύς. Όπως αναφέρθηκε υπήρξε 
η προσπάθεια να «κοπούν» τηλεφωνήματα που είχαν 
βγει στον αέρα και με πρωτοβουλία του ηχολήπτη 
αποφεύχθηκαν τέτοια φαινόμενα. Όταν ο παραγωγός 

κατάλαβε οτι τέτοιου είδους φίμωση των ακροατών που 
έβγαιναν στον αέρα δεν μπορούσε να υπάρξει, άρχισε 
να ζητάει τα ονοματεπώνυμα τους. Η επόμενη εκπομπή 
του εν λόγο κυρίου ήταν να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 
που πέρασε αλλά εμείς προσωπικά δεν γνωρίζουμε 
τι ακριβώς έγινε.  Αυτά είναι όσα ξέρουμε εμείς μέχρι 
στιγμής. Παρακαλώ αν μπορείτε να μας ενημερώστε 
για νεότερα και να τοποθετηθείτε για το ζήτημα.  

Κ αι όχι ένας οποιοσδήποτε παραγωγός, αλλά ο 
πρόεδρος του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών 
Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) κ. Παναγιώτης Χριστοδουλά-

κης - Χημικός - Γεωλόγος Ph.D. O κ. Χριστοδουλάκης 
είχε αναλάβει (εθελοντικά, χωρίς αμοιβή) στην ΕΡΤ 
open (τον αυτοδιαχειριζόμενο σταθμό των πρώην 
απολυμένων της ΕΡΤ, που συνεχίζει τη δραστηριότητά 
του) μία δίωρη εκπομπή κάθε Σάββατο στις 10:00 με 
οικολογικά και πολιτικά θέματα. Είχε κάνει, μέχρι το 
περασμένο Σάββατο, 72 εκπομπές στις οποίες είχε 
φιλοξενήσει πολλούς πολιτικούς από κάθε πολιτικό 
χώρο. Μέχρι που φιλοξένησε τον Θάνο Τζήμερο. Και 
τότε η ΕΡΤ open έγινε ΕΡΤ closed!

Ο γραμματέας οικονομικού της ΠΟΣΠΕΡΤ, Δ. Κούνης, 
δρώντας εξ ονόματος του επικεφαλής της ΕΡΤ open και 
προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ, Π. Καλφαγιάννη, ενημέρωσε 
τον κ. Χριστοδουλάκη ότι η εκπομπή του κόβεται εξ 
αιτίας του βήματος που έδωσε στον κ. Τζήμερο. 

Δεν μας παραξενεύει. Όταν η αριστερά θεωρεί πως 
υπάρχει καλή αριστερή δικτατορία, καλή αριστερή παρα-
βίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλές αριστερές 
εκτελέσεις αντιφρονούντων, το να επιβάλλει και καλή 
αριστερή λογοκρισία είναι πταίσμα. Είναι τυχεροί οι κ.κ. 
Χριστοδουλάκης και Τζήμερος που ζουν στην Ελλάδα 
το 2016. Αν ζούσαν στη Σοβιετική Ένωση πριν το 1990 
ή στην Ελλάδα το 1947 δεν θα είχαν προφτάσει να 
εκπέμψουν ούτε ένα μισάωρο.

Κόπηκε από την ΕΡΤ open παραγωγός 
εκπομπής που φιλοξένησε τον Θάνο Τζήμερο

Μια πολύ σημαντική επίκαιρη ερώτηση κατατέθηκε 
στη βουλή με θέμα  τη «Κατανομή των πόρων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) σχετικά με την 
ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» 
από τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γεώργιο Δημαρά που 
ανήκει    στους Οικολόγους Πράσινους.

Η ερώτηση αφορά τους πόρους του ΕΣΠΑ για την 
κοινωνική οικονομία που αλλάζουν προορισμό και 
καταχρηστικά απορροφά το κράτος εις βάρος των 
κοινωνικών φορέων και επιχειρήσεων ως δικαιούχων

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κα. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέμα: «Κατανομή των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοι-

νωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και ενίσχυση της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας»

Με δεδομένο το εκφρασμένο ενδιαφέρον της 
κυβέρνησης για την ενίσχυση της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας που επιβεβαιώνεται με την 

ψήφιση του πρόσφατου νόμου ν. 4430/2016, φορείς 
της κοινωνίας πολιτών μας επισημαίνουν ότι ένα 
μεγάλο ποσοστό των πόρων που προορίζονται για την 
κοινωνική ένταξη και κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
αντί να απευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους, 
καταλήγουν σε άλλες ανάγκες του κρατικού τομέα.

Εφόσον συμβαίνουν τα παραπάνω, ο νέος νόμος 
κινδυνεύει να μείνει ανενεργός. Προκειμένου να δια-
πιστωθεί με στοιχεία αυτή η κατάσταση που έχει ως 
συνέπεια την στασιμότητα της υψηλής ανεργίας στην 

χώρα, παρακαλούμε να μας δώσετε συγκεκριμένα 
στοιχεία.

Σε συνέχεια των παραπάνω ερωτάται η κα Υπουργός:
• Ποια ποσά και σε ποιο ποσοστό, επί του συνόλου 

του ΕΣΠΑ 2014-20, έχουν δεσμευτεί από τα επιχει-
ρησιακά προγράμματα του Υπουργείου, για μέτρα 
υπέρ της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας;

• Ποια η απόκλιση μεταξύ των κατευθυντηρίων 
οδηγιών του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ από την μια πλευρά, 
σε σχέση με τους πόρους που κατανέμονται στα 
συγκεκριμένα μέτρα υπέρ της κοινωνικής ένταξης και 
της κοινωνικής οικονομίας;

• Σε ποιους τομείς και σε ποιους φορείς θα κατευ-
θυνθούν οι πόροι αυτοί, ώστε να εκπληρωθούν οι 
στόχοι των κοινοτικών ταμείων;

Οι ερωτών βουλευτής
Δημαράς Γεώργιος
 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017
Για την διάδοση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Κατανομή των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
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Τ ο ζήτημα των σημαντικών καθυ-
στερήσεων στην απορρόφηση και 
αξιοποίηση των κεφαλαίων του 

ΕΣΠΑ έφεραν στη Βουλή 46 βουλευτές 
της Νέας Δημοκρατίας, με πρωτοβου-
λία του Αναπλ.Τομεάρχη Οικονομίας & 
Ανάπτυξης, βουλευτή Κορινθίας, Χρίστου 
Δήμα και της Τομεάρχη Οικονομίας & 
Ανάπτυξης, βουλευτή Α› Αθηνών Ντόρας 
Μπακογιάννη.

Οι βουλευτές της ΝΔ ζητούν από τον 
αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης να ενημερώσει σχετικά με το χρόνο 
ανακοίνωσης των τελικών δικαιούχων του 
ΕΣΠΑ, αλλά και τους παράγοντες στους 
οποίους οφείλεται η τεράστια ολιγωρία 
στη διοχέτευση των κοινοτικών πόρων 
στην αγορά. Σημειώνουν μάλιστα, πως τη 
στιγμή που υπάρχουν πόροι στο ΕΠΑνΕΚ, 
οι οποίοι θα μπορούσαν να τονώσουν 
την επιχειρηματικότητα σε μια δύσκολη 
εποχή, οι καθυστερήσεις της Κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγούν σε «παρκάρισμα» 
σημαντικών κεφαλαίων, θέτοντας σε 
κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Υπουργό Οικονομίας και Ανά-

πτυξης
ΘΕΜΑ: Μηδενική απορρόφηση 

πόρων ΕΠΑνΕΚ για την τόνωση της 
επιχειρηματικότητας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από 
τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμ-
ματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 
-2020, που εγκρίθηκαν μαζί με τα 13 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμ-
ματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
18/12/2014.Καλύπτει γεωγραφικά το 
σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπο-
λογισμό 4,67 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης, 
και έχει κεντρικό στρατηγικό στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τη μετά-
βαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, 
με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση 
της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

Το ΕΠΑΝΕΚ κατέχει κεντρική θέση στην 
προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουρ-
γία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού 
μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 
και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση 
ιδιωτικών πόρων. Συνεπώς, το ΕΠΑΝΕΚ, 
μεταξύ άλλων, καλείται να παίξει κεντρικό 
ρόλο στην αναζωογόνηση της ποιοτικής 
επιχειρηματικότητας, υφιστάμενης αλλά 

και νεοφυούς, με έμφαση στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας σε 
κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγω-
νιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της 
οικονομίας όπως τουρισμό, ενέργεια, 
αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική 
αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & 
επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική 
βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές 
βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές.

Στην πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ στο 
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 
με τίτλο «Επιχειρηματικότητα 2015-16: 
Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυνα-
μική του επιχειρηματικού συστήματος» 
αποτυπώνει εύγλωττα την κατάσταση που 
βρίσκεται η επιχειρηματικότητα στη χώρα.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον Ιανου-
άριο του 2015 παρέλαβε σε στάδιο προ-
δημοσίευσης 4 ώριμες δράσεις για την 
τόνωση της επιχειρηματικότητας στο 
πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ.

Στις 30 Ιανουαρίου 2016 σε Ενημέ-
ρωση των Ξένων Ανταποκριτών για τις 
Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας 
ο  τότε Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και σήμερα Αναπληρωτής 

Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Αλέξης Χαρίτσης επιτέλους προανήγγειλε 
4 «νέα» προγράμματα χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης επιχειρήσεων για την ενίσχυση 
της ρευστότητας και της απασχόλησης. 

Πράγματι, αφού είχε χαθεί ένας χρόνος 
«επανασχεδιασμού» και διαβουλεύσε-
ων, στις 11.2.2016 δημοσιεύτηκαν οι 4 
πρώτες «αναθεωρημένες» προσκλήσεις 
που αφορούν την επιχειρηματικότητα με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός 
του Μαΐου 2016:

• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

• Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
• Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικα-
νοτήτων τους στις νέες αγορές

• Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για 
τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ενώ η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
προαναγγέλλει διαρκώς νέα προγράμμα-
τα χρηματοδότησης που θα ενισχύσουν 
τις δράσεις που αφορούν στην στήριξη 
της επιχειρηματικότητας των οποίων 
αγνοείται η «τύχη» (π.χ. Δικτύωσης επι-
χειρήσεων/Clusters, αναβάθμιση μεσαίων 

επιχειρήσεων, ενίσχυση περιβαλλοντικής 
βιομηχανίας, ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ 
κλπ) και παράλληλα επαίρεται διαρκώς 
για την απλοποίηση και επιτάχυνση των 
διαδικασιών, την μείωση του Brain drain 
κ.ά., όπως προκύπτει ενδεικτικά από την 
επίσημη ιστοσελίδα του ΕΠΑΝΕΚ www.
antagonistikotita.gr ένα χρόνο από την 
επίσημη δημοσίευση των 4 πρώτων δρά-
σεων, η αμείλικτη και θλιβερή εικόνα για 
τις 4 πρώτες προκηρύξεις επιχειρηματι-
κότητας αποτυπώνεται ως εξής:

• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
προϋπολογισμού 50 εκατ. Ευρώ.

Έχει εκδοθεί ο προσωρινός κατάλογος 
Δυνητικών Δικαιούχων (25.10.2016) ενώ 
ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί πλήρως ο 
καταπιστευτικός λογαριασμός (Escrow 
Account) για να μπορούν οι δικαιούχοι 
να προχωρήσουν στις επενδύσεις τους. 

Οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει κανένα 
ευρώ ενίσχυσης.

•Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 120  
εκατ.  ευρώ : θα κατανεμηθεί σε δύο (2) 
κύκλους (1ος κύκλος, Α Εξάμηνο 2016: 
60% (72.000.000 ευρώ)  και 2ος κύκλος 
Β Εξάμηνο του 2016: 40%).

Tεράστια ολιγωρία στη διοχέτευση 
πόρων ΕΠΑνΕΚ στην αγορά για την 
τόνωση της επιχειρηματικότητας
Ερώτηση 46 βουλευτών της ΝΔ με πρωτοβουλία του Χρ.Δήμα και της Ντ. Μπακογιάννη
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 Πέρασε ένας χρόνος από τη δημοσίευ-
ση της προκήρυξης μέχρι να δημοσιευτεί η 
λίστα των δυνητικά δικαιούχων. Ένα χρόνο 
μετά, κοντεύουν να πλέον να “μαραθούν”  
τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια, 
αγνοώντας αν οι ιδέες αυτές είναι πλέον 
εμπορικά εκμεταλλεύσιμες, δεδομένης της 
φύσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

• Αναβάθμιση πολύ μικρών & 
μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές 
προϋπολογισμού 110 εκατ. Ευρώ.

Μέχρι σήμερα:
Ο «ώριμος» Οδηγός της αναθεωρη-

μένης προκήρυξης έχει υποστεί 5 τρο-
ποποιήσεις!

Στις 29/9/2016 εκδόθηκε η απόφα-
ση και το ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής 
Αξιολόγησης για τη Δράση

Στις 21/10/2016 εκδόθηκε η από-
φαση Απόφαση Ορισμού Αξιολογητών 
για την Δράση

Στις 25/11/2016 εκδόθηκε η απόφαση 
Έγκρισης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – 
Απαντήσεων

Στις 17/1/2017 εκδόθηκε απόφαση 
και ΦΕΚ καθορισμού αποζημίωσης των 
Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιο-
λόγησης της Δράσης.

• Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για 
τον εκσυγχρονισμό τους και την ποι-
οτική αναβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών.

Μέχρι σήμερα:
Ο «ώριμος» Οδηγός της αναθεωρη-

μένης προκήρυξης έχει υποστεί 4 τρο-
ποποιήσεις!

Στις 21/10/2016 εκδόθηκε απόφαση 
Ορισμού Αξιολογητών για την Δράση.

Στις 29/9/2016 εκδόθηκε απόφαση & 
ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης.

Στις 12/1/2017 εκδόθηκε απόφαση 
και ΦΕΚ καθορισμού αποζημίωσης των 
Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιο-
λόγησης της Δράσης. 

Αποτελεί “κοινό μυστικό” ανάμεσα 
στους υποψήφιους αξιολογητές ότι δεν 
έχουν ακόμα πιστοποιηθεί μέσω εξετά-
σεων για τις 2 από τις 4 δράσεις (βλ. και 
ημερομηνίες καθορισμού αποζημίωσης 
των Αξιολογητών), ώστε να μπορούν 
να βαθμολογήσουν, πόσο δε μάλλον, να 
ολοκληρωθούν σύντομα οι αξιολογήσεις!

Οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν 
στις 2 προσκλήσεις βρίσκονται σε κενό 
πληροφόρησης. Ειδικά στον τομέα του 
Τουρισμού, οι παρεμβάσεις αναβάθμισης 
πραγματοποιούνται την περίοδο χαμηλής 
τουριστικής ζήτησης η οποία και εκπνέει, 
συνεπώς οι επιχειρήσεις δεν πρόκειται 
να απορροφήσουν κανένα ευρώ μέχρι 
το τέλος της θερινής σεζόν του 2017.

Παράλληλα, σημαντική ολιγωρία 
παρουσιάστηκε στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού για τον Ενδιάμεσο Φορέα 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) για τη διαχείριση έργων 
κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ, που 
εκτελούνται από επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, 
(12.10.2015) ο οποίος και ολοκληρώθηκε 
στις 20.5.2016, λίγο πριν την εκπνοή των 
4 πρώτων προκηρύξεων!

Στις 20.7.2016 η Ειδική Γραμματέας 
ΕΤΠΑ και ΤΑ κα Ευγενία Φωτονιάτα μίλησε 
«Στο Κόκκινο Πάτρας 107,7», τόσο για τις 
τέσσερις δράσεις που έχουν αρχίσει να 

υλοποιούνται, μέσω ΕΣΠΑ, όσο και για τις 
επικείμενες και δήλωσε ότι «Μέχρι τέλος 
Σεπτέμβρη, οι δεύτεροι κύκλοι και των 
τεσσάρων δράσεων, θα τρέξουν. Από τις 
νέες δράσεις, η πιο ώριμη, η οποία αρχές 
Σεπτέμβρη θα προκηρυχθεί, αφορά την 
ανάπτυξη cluster και μετα-cluster για τη 
δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας 
στους στρατηγικούς τομείς της χώρας. 
Θα είναι ενός συνολικού προϋπολογισμού 
45 εκατ. ευρώ».

Στη συνέντευξη τύπου της 27.7.2016 
(Νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020 και 
Απολογισμός 4 Προσκλήσεων ΕΠΑνΕΚ) ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «τόνισε ότι σε όλες τις δράσεις 
αποτυπώνεται το κεντρικό μέλημα του 
σχεδιασμού για το άνοιγμα του ΕΣΠΑ στην 
κοινωνία με τη μείωση της γραφειοκρα-
τίας» και ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση 
των προτάσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι 
το τέλος Σεπτεμβρίου και ότι η χρηματο-
δότηση των σχεδίων που θα προκριθούν 
(γύρω στις 8.500-9.500 αιτήσεις) θα 
ξεκινήσει μέσα στο 2016. Ο Υφυπουργός 
εξήγγειλε τη δημοσίευση του β› κύκλου 
των προσκλήσεων μέχρι το τέλος Σεπτεμ-
βρίου, με αυξημένους προϋπολογισμούς 
και με αλλαγές και εξειδικεύσεις στη 
βάση της εμπειρίας από τον α› κύκλο» και 
ανακοίνωσε τις επικείμενες προσκλήσεις 
επιχειρηματικότητας (ΕΠΑνΕΚ), ανάμεσα 
στις οποίες ξεχωρίζουν (α) η δράση για 
τη δικτύωση των επιχειρήσεων (clusters, 
meta-clusters), (β) για την αναβάθμιση 
επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (50 έως 
250 εργαζομένων), (γ) για την ίδρυση 
νέων τουριστικών επιχειρήσεων, (δ) για 
την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, καθώς 
και (ε) η κρίσιμη δράση (με συνολικό 
προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ) για τη 

σύζευξη της επιχειρηματικότητας με την 
ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται 
στη χώρα. 

Σε  σχετ ι κή  ερώτηση  με  α .π . 
8002/7.9.2016 από ομάδα Βουλευτών 
της ΝΔ αναφορικά με τις καθυστερήσεις 
στην αξιολόγηση και ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων για τις 4 πρώτες δρά-
σεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας,  
υπήρξε η δέσμευση ότι τα αποτελέσματα 
θα εκδοθούν άμεσα και ο β’ κύκλος των 
4 προκηρύξεων έχει προγραμματιστεί 
για να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2016, 
ενώ σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση στις 2 από τις 4 δράσεις 
του α΄κύκλου.

Στις 10/9/2016 σε εκδήλωση στο 
πλαίσιο της 81ης ΔΕΘ με θέμα «Έρευ-
να και καινοτόμος επιχειρηματικότητα» 
περιέγραψε το πλέγμα δράσεων για την 
ανάσχεση της τάσης φυγής των νέων 
επιστημόνων, που κινούνται σε τρεις άξο-
νες: (α) την ενίσχυση της νέας, δυναμικής 
επιχειρηματικότητας, (β) τη στήριξη των 
νέων ερευνητών και ερευνητριών, (γ) τη 
σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την 
ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα 
και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες δράσεις, 
όπως η μείζονα δράση «Ερευνώ-Δημι-
ουργώ-Καινοτομώ» η οποία βρίσκεται 
σε στάδιο προδημοσίευσης από τις 5 
Αυγούστου!

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο 
κ. Υπουργός:

1. Πότε θα εκδοθούν τα αποτελέσματα 
των 2 υπολειπόμενων προσκλήσεων για 
να λάβουν επιτέλους οι δικαιούχοι των 
ανωτέρω δράσεων τις πρώτες εκταμιεύ-
σεις κοινοτικών πόρων που περιμένουν 
ως «μάνα εξ ουρανού» για να ξεκινήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα ή για να 

αντεπεξέλθουν στην κρίση και να ανα-
πτυχθούν περαιτέρω;

2. Σε ποιους παράγοντες οφείλεται 
αυτή τεράστια ολιγωρία και έλλειψη 
αξιοπιστίας απέναντι στους δυνητικούς 
δικαιούχους; 

3. Ποιες ενέργειες προβλέπονται για 
τη διασφάλιση της ταχύτερης αξιολόγησης 
και διοχέτευσης ρευστότητας στην πραγ-
ματική οικονομία και την απορρόφηση 
των κοινοτικών πόρων; 

4. Μετά από αυτή την τεράστια καθυ-
στέρηση, πότε θα προκηρυχθούν και ολο-
κληρωθεί η αξιολόγηση των προκηρύξεων 
που προβλέπονται από το σχεδιασμό και 
την εξειδίκευση του ΕΠΑΝΕΚ οι οποίες 
αφορούν στην τόνωση της επιχειρηματι-
κότητας; (βλ. πίνακα δράσεων ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας βάσει 2ης Εξειδίκευσης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος);

5. Πότε θα ενεργοποιηθεί ουσιαστικά 
ο καταπιστευτικός λογαριασμός (Escrow 
Account);

6. Υπάρχει στρατηγική και σχέδιο για 
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
στις ΜΜΕ ή θα συνεχίσει η συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τις ανεφάρμοστες  
εξαγγελίες;
Οι ερωτώντες βουλευτές,
Χρίστος Δήμας, Κορινθίας
Ντόρα Μπακογιάννη, Α’ Αθηνών
Ευάγγελος Μπασιάκος, Βοιωτίας
Σάββας Αναστασιάδης, Β› Θεσσαλονίκης
Γιάννης Κεφαλογιάννης, Ρεθύμνου
Σίμος Κεδίκογλου, Ευβοίας
Στέργιος Γιάννάκης, Πρεβέζης
Κωσταντίνος Κοντογεώργος, Ευρυ-
τανίας
Μάνος Κόνσολας, Δωδεκανήσου
Γεράσιμος Γιακουμάτος, Β’ Αθηνών
Κώστας Κουκοδήμος, Πιερίας
Κώστας Σκρέκας, Τρικάλων
Νίκη Κεραμέως, Επικρατείας
Χρήστος Σταϊκούρας, Φθιώτιδας
Κατερίνα Παπακώστα, Β› Αθήνας
Γιώργος Γεωργαντάς, Κιλκίς
Άννα Ασημακοπούλου, Β’ Αθηνών
Θεόδωρος Καράογλου, Β’ Θεσσαλονίκης
Γιώργος Κασαπίδης, Κοζάνης
Χαράλαμπος Αθανασίου, Λέσβου
Γιάννης Αντωνιάδης, Φλώρινας
Βασίλης Γιόγιακας, Ηγουμενίτσας
Γιώργος Στύλιος, Άρτας
Θεόδωρος Φορτσάκης, Επικρατείας
Αθανάσιος Δαβάκης, Λακωνίας
Χρήστος Μπουκώρος, Μαγνησίας
Αθανάσιος Μπούρας, Αττικής
Γιώργος Βαγιωνάς, Χαλκιδικής
Κωνσταντίνος Τσιάρας, Καρδίτσας
Δημήτριος Κυριαζίδης, Δράμας
Αθανάσιος Καββαδάς, Λευκάδας
Γεώργιος Βλάχος, Αττικής
Κώστας Γκιουλέκας, Α’ Θεσσαλονίκης
Σοφία Βούλτεψη, Β’ Αθηνών
Βασίλης Οικονόμου, Αττικής
Δημήτρης Σταμάτης, Επικρατείας
Κώστας Κατσαφάδος, Α› Πειραιώς
Όλγα Κεφαλογιάννη, Α› Αθηνών
Έλενα Ράπτη, Α’ Θεσσαλονίκης
Γιώργος Καρασμάνης, Πέλλας
Άδωνις Γεωργιάδης, Β› Αθηνών
Μάξιμος Χαρακόπουλος, Λάρισας
Λευτέρης Αυγενάκης, Ηρακλείου
Κωστής Χατζηδάκης, Β› Αθηνών
Ιάσων Φωτήλας, Αχαΐας
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Η ΛΑΡΚΟ παραμένει ο μεγαλύτερος 
παραγωγός σιδηρονικελίου  στην 
Ευρώπη, δεύτερος μετά την Κίνα 

παγκοσμίως και με διαφορά ο ποιοτικότε-
ρος, ενώ όλοι οι παραγωγοί ανοξείδωτου 
χάλυβα, όπως η ThyssenKrupp και η 
Glencore, χρησιμοποιούν στα εργοστά-
σιά τους κοκκοποιημένο σιδηρονικέλιο 
της ελληνικής επιχείρησης. Κι όμως το 
τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν 
τα δημοσιεύματα -άλλα καλόπιστα και 
βασισμένα σε πραγματικά στοιχεία και 
κάποια άλλα όχι και τόσο- που παρουσι-
άζουν μια εικόνα διάλυσης της ΛΑΡΚΟ. Η 
πίτα, άλλωστε, της ελληνικής οικονομίας 
έχει μικρύνει τα χρόνια των Μνημονίων 
και είναι λογικό τα ιδιωτικά συμφέροντα 
-ορισμένοι, δηλαδή, από τους πλέον 
επιφανείς επιχειρηματίες της χώρας- να 
επιδιώκουν περισσότερα κέρδη είτε έμμεσα, 
μέσω του κλεισίματος της επιχείρησης, 
είτε άμεσα, διά της εξαγοράς της αντί 
πινακίου φακής.

Οι ουκ ολίγοι επικριτές της σημερινής 
κατάστασης εστιάζουν στο ότι η εταιρεία 
είναι ζημιογόνα τουλάχιστον τα οχτώ 
τελευταία χρόνια, από τότε, δηλαδή, 
που έγινε η πρώτη προσπάθεια ιδιω-
τικοποίησής της -ακολούθησαν άλλες 
δύο και με αμερικανικό ενδιαφέρον-, η 
οποία «σκόνταψε» και σε έναν ενδοεπι-
χειρησιακό κύκλο συμφερόντων, που δεν 
επέδειξε βούληση να θέσει σε κίνδυνο τα 
προνόμιά του. 

Οι ίδιες πηγές βάζουν στο κάδρο των 
ευθυνών και τη ΔΕΗ -κατέχει το 11,4% 
των μετοχών της ΛΑΡΚΟ (το Δημόσιο 
ελέγχει το 55,2% και η Εθνική Τράπεζα 
το 33,4%)-, στην οποία η νικελοβιομη-
χανία οφείλει γύρω στα 260 εκατ. ευρώ, 
τα οποία αυξάνονται κατά 5 εκατ. κάθε 
μήνα. Λόγω, μάλιστα, της πτώσης των 
διεθνών τιμών του νικελίου, η ΛΑΡΚΟ 
φέρεται να καταγράφει ζημία 7-8 εκατ. 
ευρώ τον μήνα. Οι περισσότεροι, πάντως, 
αν όχι όλοι οι εμπλεκόμενοι, συμφωνούν 
ότι η κυβέρνηση είναι που θα πρέπει να 
δώσει την όποια λύση.

Και προμήθειες 
κοστουμιών!

Εκεί, βέβαια, που, όπως φαίνεται, καλά 
κρατεί το πάρτι της εποχής των παχιών 
αγελάδων είναι στους μισθούς των υπαλ-
λήλων, τουλάχιστον όσων βρίσκονται στο 
«ρετιρέ» και διορίστηκαν στο πλαίσιο του 
κομματικού κράτους που είχαν στήσει 
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, και στις 
έξτρα απολαβές τους - μαθαίνουμε, για 
παράδειγμα, ακόμα και για προμήθεια 
κοστουμιών! 

Παράλληλα όμως και το ενεργειακό 
κόστος έχει εκτοξευτεί. Σύμφωνα με 
σχετικό πόρισμα των οικονομικών εισαγ-
γελέων, οι διοικήσεις της ΛΑΡΚΟ από τον 
Νοέμβριο του 2011 μέχρι το 2014 δεν 

εφάρμοσαν τον μνημονιακό νόμο που 
επέβαλλε μεγάλες περικοπές στις αποδο-
χές των εργαζομένων (σήμερα δίνονται 
πολλές υπεργολαβίες εκατομμυρίων ευρώ 
λόγω του υφιστάμενου περιορισμού στις 
προσλήψεις στο Δημόσιο), με αποτέλεσμα 
να προκληθεί συνολική ζημία τουλάχιστον 
41,77 εκατ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι πάνω από το 60% των λειτουργικών 
εξόδων της εταιρείας είναι ανελαστικό, 
ποσοστό που θεωρείται από τα υψηλότερα 
στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, η Γενική 

Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής ζητά από τη ΛΑΡΚΟ την 
επιστροφή 136 εκατ. ευρώ πλέον τόκων, 
τα οποία θεωρήθηκαν παράνομη κρατική 
ενίσχυση.

«Τα χρέη στη ΔΕΗ  
να γίνουν μεχοχές»

Ο πανεπιστημιακός και πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών 
Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), Παναγιώτης Χριστο-

δουλάκης, έχει ασχοληθεί επισταμένως 
τα τελευταία χρόνια με τη βιωσιμότητα 
της εταιρείας και τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα που γεννά η λειτουργία της. 
Μιλώντας στα «Επίκαιρα» προτείνει η 
ΔΕΗ να μετοχοποιήσει το οφει- λόμενα 
προς αυτή χρήματα από τη ΛΑΡΚΟ, να 
φτάσει, δηλαδή, τη συμμετοχή της σε

ένα ποσοστό κοντά στο 40%, καθώς 
και να επενδύσει στην επιχείρηση ένα 
ποσό γύρω στα 300 εκατ. ευρώ προκει-
μένου αυτή να διατηρήσει τον δημόσιο 
χαρακτήρα της. 

Οι σκέψεις αυτές έχουν, μάλιστα, 
μεταφερθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο της ΔΕΗ, Μανώλη Παναγιωτά-
κη, ο οποίος έχει δεσμευτεί να τις λάβει 
σοβαρά υπόψη. «Γιατί να συνεχίζει να 
κάνει επενδύσεις η ΔΕΗ στη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία, όταν με τα ίδια χρή-
ματα μπορεί να διασώσει μια κορυφαία 
ελληνική βιομηχανία, που παράγει ένα 
σπάνιο παγκοσμίως μέταλλο, το νικέλιο,•» 
αναρωτιέται ο κ. Χριστοδουλάκης, ο 
οποίος προσθέτει ότι με τον τρόπο αυτό 
η επιχείρηση ηλεκτρισμού θα αποφύγει 
και τα κακόβουλα σχόλια ότι μεροληπτεί 
σε βάρος ιδιωτικών εταιρειών.

«Η ΛΑΡΚΟ θα μπορούσε επίσης να 
χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ ώστε τα 
απόβλητό της, για παράδειγμα, να μην 

Ποιοί θέλουν ακόμα και κλείσιμο της Λάρκο
Ιδιωτικά συμφέροντα και εσωτερικές παθογένειες απειλούν το μέλλον ενός εθνικού πρωταθλητή
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καταλήγουν στον Ευβόίκό Κόλπο, αλλά να 
αξιοποιούνται μέσω κατάλληλης επεξερ-
γασίας τους. Το λιμάνι της Λάρυμνας, για 
τη μόλυνση του οποίου έχουν επιβληθεί 
επανειλημμένως διοικητικά πρόστιμα, 
έχει πάρει κόκκινο χρώμα εξαιτίας των

λυμάτων. Αν το ενεργειακό κόστος 
και το αντίστοιχο μισθοδοσίας πέσει 
στο 30% από το 65%, η εταιρεία θα 
επιστρέφει στην κερδοφορία και δεν θα 
κινδυνεύσουν βασικές θέσεις εργασίας. 
Αυτό σημαίνει απολύσεις δήθεν εργαζό-
μενων, χωρίς ικανότητες και αντικείμενο 
εργασίας, και αυτό ενοχλεί τους δήθεν 
συνδικαλιστές», συμπληρώνει αιχμηρά ο 
κ. Χριστοδουλάκης.

Τριετές business plan
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της 

ΛΑΡΚΟ, Μιχάλης Ρένεσης, τονίζει στο 
περιοδικό μας ότι ο στρατηγικός στόχος 
για την εταιρεία εκπορεύεται από τον 
χαρακτήρα και τα προϊόντα της, με κύριο 
το σιδηρονι- κέλιο, τα οποία αποτελούν 
για τη χώρα μας στρατηγικό απόθεμα. 
ΓΓαυτό και η ΛΑΡΚΟ θεωρείται εταιρεία 
στρατηγικής σημασίας στον τομέα της 
αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών.

«Εκπονήσαμε τριετές business plan, 
στο οποίο προβλέπεται η αξιοποίηση με 
αποδοτικότερο τρόπο των υποδομών 
και των μεταλλευτικών δικαιωμάτων της 
εταιρείας, η εισαγωγή νέων - καινοτόμων 
τεχνολογιών, η περαιτέρω αξιοποίηση του 
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της 
αλλά και η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα 
ενδυναμώσουν και θα σταθεροποιήσουν 
την ηγετική θέση της στην ευρωπαϊκή 
αγορά. Σήμερα η εταιρεία βρίσκε-ται σε 
κομβικό σημείο και καλείται να επιβιώσει 
σε ένα αρκούντως δυσμενές οικονομικό 
περιβάλλον διεθνώς. Αυτό που μας επηρε-
άζει ιδιαίτερα είναι οι πολύ χαμηλές τιμές 
πώλησης του νικελίου, οι οποίες προσδιο-
ρίζονται χρηματιστηριακά από το LME, το 
Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου. 
Επειδή δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την 
τιμή πώλησης κινηθήκαμε προς την άλλη 
κατεύθυνση, αυτή της μείωσης του κόστους. 
Παρά ra δημοσιεύματα που πρόσφατα 
ανέφεραν ότι το κόστος παραγωγής της 
ΛΑΡΚΟ είναι 1 6.000 δολάρια ανά τόνο 
-κάτι που συνέβαινε παλαιότερα-, σήμερα, 
με βάση τα στοιχεία του α' εξαμήνου, το 
κόστος έχει πέσει στα 13.200 δολάρια 
ανά τόνο ή στα 12.000 ευρώ ανά τόνο. 
Αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης 
και συστηματικής προσπάθειας. Συν τοις 
άλλοις αποτελεί ανακρίβεια η άποψη ότι 
οι υψηλόμισθοι δεν υπέστησαν μειώσεις 
διότι συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Η ΛΑΡ-
ΚΟ, άλλωστε, δεν είναι κρατικοδίαιτη ούτε 
λειτουργεί παρασιτικά, δεν επιβαρύνει 
καθόλου το δημόσιο ταμείο. Απεναντίας 
συνεισφέρει στα δημόσια έσοδα ετησιώς 
με περίπου 30 εκατ. ευρώ σε φόρους 
ασφαλιστικές εισφορές και μισθώματα. 
Παρόλο που η τιμή του νικελίου παραμένει 
χαμηλή, η εταιρεία δεν χρωστάει ούτε στο 
Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ούτε 
στους εργαζόμενους ούτε και σε τρίτους).

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΛΑΡΚΟ ενη-
μερώνει ότι η εταιρεία έχει δύο δάνεια 
-το αρχικό τους κεφάλαιο ήταν 50 εκατ. 

ευρώ από το 2012- που εξυπηρετούνται 
κανονικά, παραδέχεται, πάντως, ότι έχει 
οφειλές προς τη ΔΕΗ, επισηραίνοντας ότι 
με τις σημερινές υψηλές τιμές το κόστος της 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου 30% 
του συνολικού κόστους παραγωγής. «Δεν 
έχει υπάρξει συμφωνία με τη ΔΕΗ για την 
κοστολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αυτή την περίοδο το θέμα της αναζή-
τησης εύλογης και δίκαιης τιμής για την 
ηλεκτρική ενέργεια για την περίοδο 2010-
2013 έχει παραπεμ- φθεί στη διαιτησία και 
ευελπιστούμε σε μια αρκετά χαμηλότερη 
τιμή. Εκτός όμως από τη διαιτησία που 
βρίσκεται σε εξέλιξη υπάρχει και η βού-
ληση της σημερινής διοίκησης της ΔΕΗ 
για απευθείας διαπραγματεύσεις για τον 
προσδιορισμό μιας αμοιβαία επωφελούς 
τιμής), προσθέτει ο ίδιος.

«Πίεση από πολλές 
κατευθύνσεις»

Την ίδια ώρα, ο κ. Ρένεσης κάνει λόγο 
για έντονη πίεση που ασκείται από πολλές 
πλευρές - η κάθε μία για τους δικούς της 
λόγους: «Δεν αρεσκόμαστε στις θεωρίες 
συνωμοσίας, διαβάζοντας όμως κατά 

καιρούς διάφορα δημοσιεύματα δίνεται η 
εντύπωση ότι η ΛΑΡΚΟ είναι μια προβλη-
ματική επιχείρηση χωρίς καμία προοπτική. 
Πολλές φορές μιλούν ιδιαίτερα απαξιωτικά 
για τη ΛΑΡΚΟ, αλλοιώνοντας τα στοιχεία. 
Άλλες πάλι, φορές απευθύνονται στη 
διοίκηση, τους δίνουμε τα στοιχεία που 
ζητούν, τα γράφουν ακριβώς όπως τους 
τα είπαμε, αλλά με τέτοιο τρόπο και με 
τέτοιους τίτλους που βγαίνουν εσφαλμένα 
συμπεράσματα. Κατανοούμε ότι υπάρχουν 
ιδιωτικά συμφέροντα που θα ήθελαν μια 
ΛΑΡΚΟ απαξιωμένη ή κλειστή. Η ΛΑΡΚΟ 
όμως έχει και παρόν και μέλλον.

»Οι τιμές τώρα είναι πολύ χαμηλές. 
Γ]α έναν χρόνο περίπου ήταν κάτω από 
10.000 δολάρια ανά τόνο, οι χαμηλότερες 
των τελευταίων 17 ετών. Ιστορικά, βέβαια, 
εμφανίζουν μια κυκλικότητα και τα προ-
γνωστικά μιλούν για αύξηση των τιμών, 
είμαστε, ωστόσο, ιδιαίτερα επιφυλακτικοί 
γιατί μέχρι τώρα δεν επιβεβαιώνονται οι 
προβλέψεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή είναι 
11.200 δολάρια ανά τόνο, ενώ το 2006 
είχε φτάσει στα 54.000 δολάρια ο τόνος. 
Οι σημερινές τιμές είναι απόρροια κυρίως 
της διεθνούς ύφεσης. »Η ΛΑΡΚΟ έχει 
αναμφισβήτητα αρκετά προβλήματα, δεν 

είναι όμως προβληματική επιχείρηση. Αν 
εξετάσουμε το τελευταίο διάστημα, είχε 
κέρδη κατά τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007, 
2010 και 2011. Αποτελεί δε τη ναυαρχίδα 
της ελληνικής μεταλλουργίας. Ο,τι παράγει 
το εξάγει και, μάλιστα, το προπληρώνεται. 
Οι μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες ανο-
ξείδωτου χάλυβα εφοδιάζονται με υψηλής 
ποιότητας σιδηρονικέλιο από την Ελλάδα 
και θεωρούν τη ΛΑΡΚΟ τον καλύτερο 
προμηθευτή ως προς την ποιότητα και 
τη συνέπεια των παραδόσεων), αναφέρει 
ο πρόεδρος της εταιρείας και συνεχίζει:

«Η επίλυση συσσωρευμένων οργα-
νωτικών και διοικητικών προβλημάτων 
συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας 
μιας από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές 
μονάδες της χώρας και της μοναδικής 
εταιρείας παραγωγής σιδηρονικελίου στα 
όρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και 
την περαιτέρω ανάπτυξή της η ΛΑΡΚΟ 
προσανατολίζεται σε νέες επενδύσεις, 
όπως είναι η επέκταση του λιμανιού στη 
Λάρυμνα, που θα μειώσει την τιμή του 
εισαγόμενου λιθάνθρακα και των καυσίμων 
και θα μας οδηγήσει στην εξεύρεση νέων 
αγορών για τη σκωρία των ηλεκτροκαμίνων 
και των άλλων παραπροϊόντων μας, ή η 
κατασκευή νέου εργοστασίου πελλετο-
ποίησης και επαναχρησιμοποίησης της 
ιστορικής σκόνης που βρίσκεται δίπλα στο 
εργοστάσιο, μια επένδυση που θα αυξήσει 
την παραγωγικότητα και θα συμβάλει 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι 
αναπτυξιακές δυνατότητες της εταιρείας 
είναι πολύ μεγάλες. Γα την υλοποίησή 
τους χρειάζεται κεφαλαιακή στήριξη. Οι 
αποδόσεις είναι βέβαιες. Αυτή η τριετία 
κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την ανά-
σχεση των επιπτώσεων του δυσμενούς 
διεθνούς κλίματος, την επιστροφή στην 
κερδοφορία και τη διατήρηση της ηγετικής 
θέσης της ΛΑΡΚΟ στην ευρωπαϊκή αγορά», 
υποστηρίζει ο κ. Ρένεσης. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

O πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, Παναγιώτης 
Χριστοδουλάκης

O πρόεδρος της ΛΑΡΚΟ, Μιχάλης 
Ρένεσης
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Τ ο ψέμα έχει κοντά ποδάρια, λέει ο 
λαός. Η Δούρου αποδεικνύεται ότι 
έχει κι άλλα κοντά: κοντή μνήμη και 

πολύ κοντό, σπιθαμιαίο, ηθικό ανάστημα. 
Θεωρούσε πολύ φυσικό να υπόσχεται 
στους πάντες ότι θα πάρει τα σκουπίδια 
από τη γειτονιά τους, χωρίς όμως να πει 
ποτέ σε ποια γειτονιά θα τα πάει. Όπως 
και να διαβεβαιώνει ότι αλλιώς μαζεύουν 
τα σκουπίδια οι μνημονιακοί και αλλιώς 
οι αντιμνημονιακοί, χωρίς να εξηγήσει 
πώς ακριβώς τα μαζεύουν οι αντιμνη-
μονιακοί και κυρίως πως τα μαζεύουν οι 
αντιμνημονιακοί που γίνονται μνημονιακοί. 
Το κόλπο ήταν, βέβαια, προσοδοφόρο. 
Πήρε μονοκούκι τις ψήφους από τις νυν 
και τις μελλοντικές σκουπιδογειτονιές. 
Έτσι πήρε και τις εκλογές. Πράγμα που 
τη βοήθησε να παίρνει 4.275 ευρώ τον 
μήνα. Δεν πήρε όμως κανένα σκουπίδι. 
Ούτε καν το προεκλογικό της υλικό με τα 
ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα που μοίραζε 
αφειδώς στο Γραμματικό και τη Φυλή την 
ωραία, ξένοιαστη εποχή της αυταπάτης. 
(Ή μήπως, σκέτα, απάτης;)

Κι όπως γίνεται με τους ψεύτες, ήρθε 
η ώρα της αλήθειας. Σήμερα, στο Περι-
φερειακό Συμβούλιο θα συζητούσαμε το 
διαχρονικά όζον θέμα της διαχείρισης των 
σκουπιδιών της Αττικής, ψηφίζοντας για τη 
δεύτερη Αναθεώρηση του Περιφερειακού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 
Αττικής, που φυσικά συνεχίζει όλα τα 
έργα κατασκευής ΧΥΤΑ που η Δούρου 
θα ακύρωνε και θα... διαβουλευόταν με 
τις τοπικές κοινωνίες.

Επειδή ήξερε ότι το θέμα μύριζε μπα-
ρούτι, έκανε όσες κουτοπονηριές μπο-
ρούσε, για να πέσει στα μαλακά. (Τόσα 
χρόνια στο γραφείο του Άκη να πάνε 
αναξιοποίητα;) Έβαλε στη

σημερινή συνεδρίαση να συζητηθούν 
13 θέματα συνολικά, για να φανεί συνε-
δρίαση ρουτίνας και να θαφτεί το θέμα 
ανάμεσα σε τυπικές εγκρίσεις δαπα-
νών, γνωμοδοτήσεις περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και χωροθετήσεις λαϊκών 
αγορών. Επιπλέον, ενώ η συνεδρίαση 
ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη, 
την έβαλε Τρίτη, να συμπέσει με τα "Γρη-
γοροπουλιανά". Σου λέει θα έχω τριπλό 
όφελος: θα δυσκολευτούν όσοι θέλουν να 
έρθουν για να διαμαρτυρηθούν, κάποιοι 
απ’ αυτούς θα πάνε στην πορεία για τον 
Γρηγορόπουλο και αν τελικά γίνουν επει-
σόδια στο Περιφερειακό, θα θαφτούν ως 
είδηση καθώς όλα τα κανάλια θα δείχνουν 
Εξάρχεια και μολότωφ!

Της βγήκε μόνο το τελευταίο. Από 
νωρίς κάτοικοι της Φυλής και του Γραμ-

ματικού με πανώ και ντουντούκες είχαν 
καταλάβει την αίθουσα, μη επιτρέποντας 
τη σύγκλιση του Συμβουλίου. Η Δούρου 
χαλαρή, δεν φαινόταν να βιάζεται. Γιατί 
άλλωστε; Είτε προχωρήσει είτε όχι η 
κατασκευή ΧΥΤΑ, ο μισθός κάθε μήνα 
καταβάλλεται. Έκανε λοιπόν νωχελικές 
βόλτες στον προθάλαμο. Η μοναδική 
φορά που κινήθηκε γρήγορα ήταν όταν 
αντιλήφθηκε δύο αστυνομικούς να προ-
χωρούν προς την αίθουσα συνεδριάσεων. 
Κάποιος τους είχε καλέσει διότι στην 
αίθουσα είχαν γίνει διάφορα τζατζαρί-
σματα και απειλούνταν περισσότερα. 

Τότε η Δούρου πανικόβλητη έσπευσε να 
τους εμποδίσει λέγοντας ότι η παρουσία 
τους θα έκανε ζημιά! Να αντιληφθούμε 
πώς λειτουργεί το κράτος του ΣΥΡΙΖΑ: 
η περιφερειάρχις, η εκπρόσωπος του 
κράτους, η θεωρητικώς εγγυήτρια της 
νομιμότητας στην Αττική, παρανόμως 
και χωρίς να έχει καμμία σχετική αρμο-
διότητα, εμπόδισε τους αστυνομικούς να 
μπουν στην αίθουσα συνεδριάσεων όπου 
ελάμβαναν χώρα παράνομες πράξεις για 
τις οποίες είχαν κληθεί!

Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο σουρεα-
λιστική. Οι διαδηλωτές δεν έφευγαν, η 
Δούρου δεν άφηνε τους αστυνομικούς να 
τους απομακρύνουν, η ώρα περνούσε και 
ξαφνικά ο πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, Θεόδωρος Σχινάς ψήφισε 
την πρόταση μόνος του! Ναι έτσι όπως 
το διαβάζετε! Χωρίς να υπάρξει εισήγηση, 
χωρίς να τοποθετηθούν οι παρατάξεις, 
ανέβηκε στο προεδρείο και ανακοίνωσε 
ότι η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ εγκρίθηκεϋ!

Δημοκρατία, α λα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρεις 
ποιο στοιχείο είναι εντονότερο: ο φασισμός 
ή η γελοιότητα.

Έτσι, με σχεδόν 35 χρόνια καθυστέρη-
ση εμείς θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε 
χωματερές, όταν σε όλον τον σοβαρό 
κόσμο θεωρούνται παλαιολιθική τεχνο-
λογία. Οι κουτόφραγκοι επενδύουν σε 
εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων 
μηδενικού υπολείμματος που παράγουν 
λίπασμα και ενέργεια. Εδώ επενδύουμε 
σε πολιτικές χωματερές μηδενικής αξι-
οπιστίας, που παράγουν τοξικά ψέματα. 
Να προσέχατε, αγαπητοί κάτοικοι της 
Φυλής και του Γραμματικού. Η ψήφος 
είναι όπλο. Το στρέψατε εναντίον σας, 
εκλέγοντας απατεώνες.

Δυστυχώς στην Ελλάδα, ουδέν λάθος 
αναγνωρίζεται - κι ούτε τιμωρείται - μετά 
την απομάκρυνση από την κάλπη.

Δυστυχώς στην Ελλάδα, ουδέν λάθος 
αναγνωρίζεται - κι ούτε τιμωρείται - μετά 
την απομάκρυνση από την κάλπη.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας στο πλαίσιο της 
προσπάθειας του για την καταγραφή του υγειονο-
μικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής αρμο-
διότητά του (Δήμος Κέρκυρας- Διαπόντια νησιά, 
Δήμος Παξών) και βασιζόμενος στην ανησυχία των 
πολιτών, ξεκινά επιδημιολογική μελέτη βασισμένη 
στην καταγραφή και ανάλυση των αιτίων θανάτου 
και τη γεωγραφική κατανομή τους, το διάστημα 
2007-2017, και θα γίνει σύγκριση με άλλες περιοχές 
της Ελλάδας όπου υπάρχουν ανάλογα στοιχεία.

Μιλώντας σε τοπική εφημερίδα της Κέρκυρας 
η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαρία Γονίδη 
εξέφρασε την μεγάλη της ικανοποίηση για την 
πραγματοποίηση

της συγκεκριμένης μελέτης. Είναι η πρώτη 
φορά που θα γίνει κάτι ανάλογο στην Κέρκυρα 
και ήταν δέσμευση του Ιατρικού Συλλόγου , όταν 

είχε κληθεί να πάρει θέση στο μεγάλο πρόβλημα 
του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου πριν από ένα χρόνο.

Η μελέτη θα γίνει υπό την επίβλεψη του γιατρού 
Γιάννη Αλαμάνου, τέως αν. καθηγητή επιδημιολογίας 
και υγιεινής της Ιατρική Σχολής Πατρών, εξαίρετου 
επιστήμονα με μεγάλη εμπειρία.

Η προετοιμασία και η συλλογή στοιχείων έχει 
αρχίσει εδώ και ένα χρόνο.

«Ήρθαμε σε επαφή με όλα τα ληξιαρχεία στην 
περιοχή ευθύνης μας, δηλαδή 15 της Κέρκυρας κα 
ένα των Παξών και παίρνουμε στοιχεία σε βάθος 
δεκαετίας. Είμαι αισιόδοξη ότι θα έχουμε μια πολύ 
αξιόπιστη μελέτη.»

Στην Ελλάδα υπάρχουν λίγες επιδημιολογικές 
μελέτες και κυρίως γίνονται ανά περιοχή. Στην 
Ιεράπετρα της Κρήτης π.χ. επειδή υπήρξαν αυξη-
μένα κρούσματα λευχαιμίας είχε γίνει αντίστοιχη 

μελέτη και είχε δείξει τη σχέση της νόσου με 
συγκεκριμένο φυτοφάρμακο. Στο Μέτσοβο επίσης 
υπήρχαν πολλές περιπτώσεις μεσοθηλιώματος, μιας 
σπάνιας μορφής καρκίνου του θώρακα, η οποία 
σχετίζεται με την ύπαρξη αμιάντου. Η χρησιμότητα 
των συγκεκριμένων μελετών είναι ότι παρέχουν 
πληροφορίες για ομάδες ανθρώπων ,καθώς αναφέ-
ρονται σε περιβαλλοντικές ή κοινωνικοοικονομικές 
παραμέτρους.

Κύριες λειτουργίες της επιδημιολογικής έρευνας
-Περιγράφει  την φυσική ιστορία και την κατα-

νομή της ασθένειας και της υγείας στον πληθυσμό.
-Ερμηνεύει τις διαφορές στην κατανομή της 

ασθένειας και της υγείας.
-Εφαρμόζει τα αποτελέσματα στην καθημερινή 

πράξη
-Αξιολογεί τις παρεμβάσεις στην υγεία

Επιδημιολογική μελέτη ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας
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Τ α σκοτώνουν οι τοξίνες 
Μέλη οργανώσεων συλ-
λέγουν τα νεκρά πουλιά 

που δηλητηριάστηκαν από τοξίνες 
στην Κάρλα. Από τις αρχές Ιουλίου 
μέχρι και τις 9 Αυγούστου είχαν 
εντοπιστεί νεκροί 47 αργυροπε-
λεκάνοι, 4 ροδοπελεκάνοι, 50 
λευκοτσικνιάδες, 2 χουλιαρομύτες, 
4 καλαμοκανάδες, 35 ασημόγλα-
ροι, 2 σφυριχτάρια, 10 καστανο-
κέφαλοι γλάροι, 10 κορμοράνοι 
και 3 πρασινοκέφαλες πάπιες. Οι 
φωτογραφίες είναι από το αρχείο 
της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας

Τα σκοτώνουν οι τοξίνες Μέλη 
οργανώσεων συλλέγουν τα νεκρά 
πουλιά που δηλητηριάστηκαν 
από τοξίνες στην Κάρλα. Από 
τις αρχές Ιουλίου μέχρι και τις 
9 Αυγούστου είχαν εντοπιστεί 
νεκροί 47 αργυροπελεκά

Εκατοντάδες αργυροπελε-
κάνοι, ασημόγλαροι, λευκοτσι-
κνιάδες, χουλιαρομύτες και άλλα 
είδη έχουν ανασυρθεί νεκρά από 
τον ταμιευτήρα της Κάρλας, που 
έχει χαρακτηριστεί ως υγρότοπος 
διεθνούς σημασίας για την ορνι-
θοπανίδα.

Αιτία είναι η ανάπτυξη τοξικού 
φυτοπλαγκτόν, που ευνοείται 
λόγω της μικρής ποσότητας του 
νερού, της κακής ποιότητάς του, 
καθώς επίσης και των υψηλών 
θερμοκρασιών.

«Ο ταμιευτήρας έχει 50 εκατο-
στά νερό, ενώ θα έπρεπε το ύψος 
του νερού να φτάνει τουλάχιστον 
τα 5 μέτρα. Το νερό είναι κακής 
ποιότητας και τα πουλιά δεν αντέ-
χουν. Στους ιστούς τους έχουν 
βρεθεί υψηλές συγκεντρώσεις 
από ηπατοτοξίνες και νευροτοξί-
νες, ως αποτέλεσμα των κακών 
συνθηκών στη λίμνη», λέει στο 
«Εθνος» ο Κωνσταντίνος Κορμάς, 
καθηγητής Οικολογίας Υδρόβιων 
Μικροοργανισμών στο Τμήμα Γεω-
πονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου 
Περιβάλλοντος, στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας.

Σε σοβαρές καταγγελίες προ-
χώρησαν η Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας 
Πρεσπών και οι Σύλλογοι Περί-
θαλψης Αγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ και 
Δράση για την Αγρια Ζωή, που 
απέστειλαν επιστολή με δραμα-
τικό περιεχόμενο στο υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, αλλά και 
στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στε-

λέχη των οργανώσεων αυτών και 
της επιστημονικής κοινότητας θα 
πάρουν μέρος αύριο σε έκτα-
κτη σύσκεψη που συγκαλείται 
στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στη 
Λάρισα.

«Το φαινόμενο της εμφάνισης 
τοξικών ειδών φυτοπλαγκτού δεν 
είναι σπάνιο για τη χώρα μας. Εχει 
παρατηρηθεί πολλές φορές στην 
Κάρλα, καθώς και σε άλλες λίμνες, 
αλλά φέτος είναι πρωτοφανής η 
οικολογική καταστροφή», σημει-

ώνει ο κ. Κορμάς.
Από τα είδη που έχουν πληγεί 

περισσότερο είναι ο αργυροπε-
λεκάνος, ένα είδος απειλούμενο 
παγκοσμίως, που η χώρα μας 
φιλοξενεί πάνω από το 30% του 
συνολικού πληθυσμού σε όλο τον 
κόσμο. Η λίμνη Κάρλα αποτελεί 
τη δεύτερη μεγαλύτερη αποικία 
αναπαραγωγής αργυροπελεκά-
νων στην Ελλάδα και έναν από 
τους τέσσερις υγροτόπους στην 
Ευρώπη όπου φωλιάζουν και 

άλλα δύο είδη, ο ροδοπελεκάνος 
και ο αργυροπελεκάνος.

Τα πρώτα νεκρά πουλιά -9 
αργυροπελεκάνοι- εντοπίστηκαν 
στις αρχές Ιουλίου και μέχρι πρό-
σφατα ο αριθμός τους ξεπέρασε 
τα 160 άτομα, ενώ εκτιμάται ότι 
είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς 
η θνησιμότητα συνεχίζεται με 
σταθερό ρυθμό.

Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 
9 Αυγούστου είχαν εντοπιστεί 
νεκρά τουλάχιστον 167 πουλιά: 

47 αργυροπελεκάνοι, 4 ροδοπε-
λεκάνοι, 50 λευκοτσικνιάδες, 2 
χουλιαρομύτες, 4 καλαμοκανάδες, 
35 ασημόγλαροι, 2 σφυριχτάρια, 
10 καστανοκέφαλοι γλάροι, 10 
κορμοράνοι και 3 πρασινοκέφαλες 
πάπιες. Εχουν εντοπιστεί επίσης 
υδρόβια πουλιά σε ημιθανή κατά-
σταση με έντονα νευρολογικά 
συμπτώματα, όπως αστάθεια στο 
βάδισμα και στο κράτημα του 
κεφαλιού.

Τι έδειξαν  
οι αναλύσεις

Τα αποτελέσματα των αναλύ-
σεων που έγιναν στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, τόσο σε δείγματα 
νερού όσο και σε ιστούς νεκρών 
αργυροπελεκάνων, κατέδειξαν 
την παρουσία υψηλών συγκε-
ντρώσεων ηπατοτοξινών και 
νευροτοξινών.

Οπως μας είπε ο κ. Κορμάς, οι 
τοξίνες αυτές απελευθερώνονται 
από τα κυανοβακτήρια κατά την 
αποσύνθεσή τους και οι υδρόβιοι 
οργανισμοί, είτε μέσω της τροφι-
κής αλυσίδας, είτε μέσω απλής 
επαφής, μπορεί να προσβληθούν 
από τις τοξίνες αυτές.

«Υπάρχουν προτάσεις μακρο-
πρόθεσμου σχεδιασμού, αλλά 
αυτή τη στιγμή πρέπει να ληφθούν 
άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου. Διαφορετικά, 
πολύ σύντομα θα μιλάμε για 
μη αναστρέψιμη κατάσταση και 
οικολογική καταστροφή άνευ 
προηγουμένου», λένε επιστήμο-
νες που θα πάρουν μέρος στην 
αυριανή σύσκεψη στην περιφέρεια 
Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 
των περιβαλλοντικών οργανώσε-
ων, «η ολοκλήρωση των έργων στη 
λίμνη είναι απολύτως επείγουσα, 
ώστε να πραγματοποιείται η ανα-
νέωση-ανακύκλωση του νερού. 
Η χαμηλή στάθμη της λίμνης, 
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς 
μήνες, ευθύνεται μερικώς για το 
συγκεκριμένο περιστατικό. Μακρο-
πρόθεσμα, επιβάλλεται η πολιτεία 
να αναλάβει μέτρα πρόληψης, 
καθώς τέτοια φαινόμενα απειλούν 
όχι μόνο τη βιοποικιλότητα αλλά 
και όλους τους χρήστες των νερών 
της περιοχής, αλλά και φυσικά 
επαπειλείται η καταδίκη της χώρας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

ΜΑΡΙΑ ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ
«ΕΘΝΟΣ»

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ

Σπάνια πουλιά πεθαίνουν στη λίμνη Κάρλα
Eγκλημα δίχως τέλος στη λίμνη Κάρλα στη Μαγνησία, η οποία έχει μετατραπεί σε εκατόμβη πουλιών,  

πολλά από τα οποία είναι σπάνια για τον ελλαδικό χώρο. 
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Ε ικόνες ερήμωσης έχουν σχηματίσει 
χρόνια προβλήματα και η έλλειψη 
πόρων στο Πάρκο Τρίτση.

Ασυντήρητες έως κατεστραμμένες 
υποδομές, βρόμικες και μισοξεραμένες 
λίμνες, διαλυμένα παγκάκια, σκουπίδια 
γύρω από τους κάδους και ξερόχορτα 
συναντούν οι επισκέπτες του μεγαλύτερου 
οργανωμένου «πνεύμονα» πρασίνου στον 
αστικό ιστό της πρωτεύουσας, συνολικής 
έκτασης 1.440 στρεμμάτων, όσο περίπου 
10... Εθνικοί Κήποι.

Οι εργαζόμενοι είναι μόνο τρεις και 
για οκτώ μήνες απλήρωτοι! Το ηλεκτρι-
κό ρεύμα κόπηκε προσφάτως για άλλη 
μία φορά, λόγω χρεών στη ΔΕΗ, πριν 
επανασυνδεθεί.

Μια πολιτική παρέμβαση ήταν απα-
ραίτητη για τη σωτηρία του υπερτοπικού 
χαρακτήρα πάρκου.

Η κυβέρνηση πήρε τη νομοθετική πρω-
τοβουλία ενσωματώνοντας τροπολογία 
με επείγοντα χαρακτήρα στον νόμο για 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Αλλά, τα προβλήματα φαίνεται να 
συνεχίζουν να αναζητούν ένα... μαγικό 
ραβδί. 

Από το 2014 μέχρι πρότινος, τη δια-
χείριση του «Αντώνης Τρίτσης» είχε ο 
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας 
(ΑΣΔΑ), με το διοικητικό του συμβούλιο 
να στελεχώνεται από εκπροσώπους των 
οκτώ δήμων της περιοχής.

«Μας έδωσαν την αρμοδιότητα, αλλά 
δεν προέβλεψαν ούτε ένα ευρώ για το 
πάρκο», τονίζει διαρκώς -και επαναλαμβά-
νει στην «Εφ.Συν.»- ο σημερινός πρόεδρος 
του ΑΣΔΑ και δήμαρχος Περιστερίου, Αν. 
Παχατουρίδης.

Κρίνοντας ότι το υφιστάμενο σχήμα 
απέτυχε, η κυβέρνηση μεταβίβασε τη 
διαχείριση του πάρκου σε νέο φορέα, 
υπό τη μορφή νομικού προσώπου ιδιω-
τικού δικαίου με την επωνυμία «Φορέας 
Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου 
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δρα-
στηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής 
Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"».

Θα εποπτεύεται από τον υπουργό 
Περιβάλλοντος, με τον Π. Σκουρλέτη να 
έχει θέσει στόχο το πάρκο να «μετατραπεί 
σε κόσμημα».

Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΑΣΔΑ, 
ανέρχεται σε 80.000 ευρώ το μηνιαίο 
κονδύλι που απαιτείται για τη λειτουργία 
του, δηλαδή κάτι λιγότερο από 1.000.0000 
ευρώ τον χρόνο.

Παρότι οι πηγές χρηματοδότησης είναι 
πολλαπλές, το γενικότερο οικονομικό 
πλαίσιο είναι προς το παρόν αόριστο, 
ενώ η πρόβλεψη να καταβάλλεται στον 
νέο φορέα μέρος της μηνιαίας κρατικής 
επιχορήγησης (ΚΑΠ) των δήμων της 
Αττικής, έχει συναντήσει την άρνηση του 
προέδρου του πανελλήνιου συλλογικού 
οργάνου των δημάρχων. 

«Το ασαφές οικονομικό πλαίσιο δεν 
ικανοποιεί κανέναν. Η εκτίμησή μου είναι 
ότι οποιοδήποτε σχήμα και εάν θεσπιστεί, 

χρειάζεται να ρυθμιστούν δύο ζητήματα. 
Να ξεκαθαριστεί η χρηματοδότηση και 
το ζήτημα με το προσωπικό, γιατί ο νέος 
φορέας χρειάζεται να προχωρήσει σε προ-
σλήψεις», υπογραμμίζει στην «Εφ.Συν.» ο 
αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας, Σπ. 
Τζόκας, τη στιγμή που μοιάζει αμφίβολη 
και η καταβολή μηνιαίας προσόδου από 
τους δήμους της Αττικής.

«Οι ΚΑΠ, που ούτως ή άλλως είναι 
περικομμένοι (σ.σ. κατά 60% την περίοδο 
2010-2014), για να διατεθούν απαιτούν 
τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, κάτι που 
δεν το βλέπω να συμβαίνει μετά την 
ανακοίνωση του Γ. Πατούλη», σχολιάζει 
στην «Εφ.Συν.» ο δήμαρχος Ιλίου (στα 
διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται το 
Πάρκο Τρίτση), Ν. Ζενέτος.

Με επιστολή του σε 8 κυβερνητικά 
στελέχη ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξέφρα-
σε την έντονη διαμαρτυρία του για την 
πρόβλεψη που αφορά τους ΚΑΠ, αναφε-
ρόμενος στη μείωσή τους και λέγοντας 
ότι «είναι η βασική πηγή εσόδων των 
δήμων και αφορούν αποκλειστικά αφ’ 
ενός επενδυτικές δραστηριότητες κατά το 
1/3, κατά δε τα 2/3 αφορούν δαπάνες για 
λειτουργικές ανάγκες, αλλά και βασικές 
ανάγκες δημόσιου σκοπού». 

«Ουσιαστικά έδωσε "γραμμή" στους 
δημάρχους να μη δώσουν χρήματα», 
παρατηρεί έμπειρος αυτοδιοικητικός. 

Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο προ-
σεγγίζουν τις αλλαγές πολλοί αιρετοί, 
συνοψίζεται στο σχόλιο υπηρεσιακού 
αυτοδιοικητικού στελέχους: «Το 2014, 
το κράτος έδωσε την αρμοδιότητα στην 
Αυτοδιοίκηση χωρίς χρήματα. Τώρα το 
κράτος παίρνει την αρμοδιότητα, μαζί με 
τα χρήματα των δήμων». 

Αντικρούοντας τα παραπάνω ο δημο-
τικός σύμβουλος Ιλίου, επικεφαλής της 
παράταξης «Αλληλέγγυα Πόλη», Κ. Κάβου-
ρας, εκτιμά ότι είναι ελάχιστο το ποσό των 
ΚΑΠ που θα συνεισφέρουν οι δήμοι για 
τη χρηματοδότηση του φορέα.

«Είναι αστείο το επιχείρημα ότι δεν 
πρέπει να χρηματοδοτηθεί με αυτοδιοι-
κητικούς πόρους», απαντά, εξηγώντας: «Η 
φόρμουλα που έχει βρεθεί προβλέπει η 
χρηματοδότηση να μοιράζεται αναλογικά 
στους δήμους της Αττικής για να βγαίνει 
ένα ικανοποιητικό κονδύλι. Δεν έχει ορι-
στεί πλήρως μέχρι τώρα. Θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί η οικονομοτεχνική μελέτη 
βιωσιμότητας. Μέχρι τότε, θα υπάρξει 
έκτακτη χρηματοδότηση από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών. Το πάρκο θα ενταχθεί 
σε προγράμματα των υπουργείων Περι-
βάλλοντος, Παιδείας και Εσωτερικών, 
στο Πράσινο Ταμείο, στο ΕΣΠΑ, θα έχει 
έσοδα από τα καταστήματα που πληρώ-
νουν ενοίκιο, ενώ κομβικό ρόλο θα έχει 
και η Περιφέρεια Αττικής, η οποία και 

θα υποδείξει τον πρόεδρο του φορέα», 
αναφέρει στην «Εφ.Συν.», εκτιμώντας 
ότι εν τέλει, μεταξύ δήμων, «θα υπάρξει 
συνεννόηση, λόγω της πίεσης των πολιτών 
της Αττικής». 

Ζητούν παραχώρηση
Ο δήμαρχος της πόλης, πάντως, κ. 

Ζενέτος, επιμένει στην εκστρατεία που 
έχει ξεκινήσει προ καιρού, ζητώντας το 
πάρκο να παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου 
στον Δήμο Ιλίου.

«Εχουμε αποθεματικό», απαντά ανα-
φορικά με τους πόρους. «Το 2002 είχε 
γίνει για το πάρκο το ίδιο εποπτευόμενο 
νομικό πρόσωπο, καρμπόν με το σημερινό 
και απέτυχε», λέει και ενημερώνει ότι δεν 
θα συμμετάσχει στο εννεαμελές διοικητικό 
συμβούλιο του φορέα.

«Δεν το περιπλέκω με την κεντρική 
πολιτική σκηνή. Ο νέος νόμος δίνει τη 
δυνατότητα στον υπουργό να ορίσει 
γενικό διευθυντή, επομένως το υπόλοιπο 
συμβούλιο είναι διακοσμητικό. Εύχομαι 
να γίνει κάτι καλό και θα το επικροτήσω 
απ' έξω», αναφέρει και προαναγγέλλει 
κινητοποιήσεις. 

Ο κ. Κάβουρας αντιτείνει: «Ο νόμος 
έρχεται να δώσει απάντηση σε μια αδιέ-
ξοδη κατάσταση. Ο νέος φορέας θα είναι 
απαλλαγμένος από χρέη. Το πάρκο θα 

Στο Πάρκο Τρίτση δεν έχουμε πια ζωή



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
οικονομίαΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ 21

▶ Οι πηγές χρηματοδότησης 
Οκτώ πηγές χρηματοδότησης για τον νέο, μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, Φορέα  Διαχείρισης του Πάρκου 
Τρίτση προβλέπει το νέο νομοσχέδιο. 
Αναλυτικότερα, είναι οι εξής: 
1. Μηνιαία πρόσοδος από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (ΚΑΠ) των δήμων της Αττικής, αναλογικά «ως 
αντιστάθμισμα της περιβαλλοντικής ζημίας στο περι-
βάλλον της Αττικής», που προκαλείται από την αστική 
λειτουργία και τη δραστηριότητά τους. Οι λεπτομέρειες 
θα καθοριστούν με επόμενη κοινή υπουργική απόφαση. 
Το ύψος της μηνιαίας προσόδου δύναται να αναπρο-
σαρμόζεται ανά τριετία «ανάλογα με τη σταθεροποίηση 
των λειτουργικών δαπανών του Φορέα Διαχείρισης και 
τον βαθμό επίτευξης οικονομικής αυτοτέλειας από τις 
δραστηριότητές του και την αξιοποίηση της παραχωρη-
θείσας σε αυτόν δημόσιας περιουσίας». 
2. Ανταποδοτικά δημοτικά τέλη και δημοτικοί φόροι που 
εισπράττονται από τα καταστήματα που λειτουργούν στον 
χώρο ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα έχει 
την αποκλειστική αρμοδιότητα της αποκομιδής, ανακύ-
κλωσης και διαχείρισης των απορριμμάτων του πάρκου. 
3. Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοι-
χείων που έχουν παραχωρηθεί στον Φορέα Διαχείρισης 
και έσοδα από τις δραστηριότητές του. 
4. Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 
και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορη-
γίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα εγκρίνει το 
διοικητικό συμβούλιο. 
5. Επιχορηγήσεις που υπάρχουν ή δύνανται να αποδο-
θούν από το Πράσινο Ταμείο, τα Προγράμματα Δημοσίων 
Επενδύσεων των υπουργείων Περιβάλλοντος, Παιδείας, 
και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς 
και από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των δήμων 
και της Περιφέρειας Αττικής. 
6. Πόροι του ΕΣΠΑ. 
7. Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις που δύναται 
να συνάπτει ο Φορέας Διαχείρισης με νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου. 
8. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που εγκρίνει το διοικητικό 
συμβούλιο. 

▶ Η στελέχωση 
 Ο Φορέας Διαχείρισης θα διοικείται από εννεαμελές 
διοικητικό συμβούλιο,  σύμφωνα με διάταξη του νόμου.
 Ο πρόεδρος και ένας ακόμη εκπρόσωπος θα είναι από 
την περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου.
Από έναν εκπρόσωπο θα έχουν ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος 
Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
ο Δήμος Ιλίου, ο Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού, το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο.
Ο ένατος θα προέλθει από την κοινωνία των πολιτών 
«και ιδίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινω-
νικούς συνεταιριστικούς φορείς, με καταστατικό σκοπό 
συναφή με τον σκοπό του Φορέα Διαχείρισης, που δρα-
στηριοποιούνται, κατά προτεραιότητα, εντός του χώρου 
του Πάρκου Τρίτση και για την προστασία αυτού ή στον 
ευρύτερο χώρο της Δυτικής Αθήνας» και θα υποδειχθεί 
επίσης από την περιφερειάρχη. 
Σύμφωνα με τον νόμο, σε περίπτωση παράλειψης ή 
άρνησης υπόδειξης μέλους εντός 20 ημερών από σχετική 
πρόσκληση, ο υπουργός Περιβάλλοντος «διορίζει στη θέση 
των ελλειπόντων μελών πρόσωπα εγνωσμένης εμπειρίας 
σε αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του Φορέα».
Μετακλητός θα αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή, 
με θητεία τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Δεν 
θα έχει δυνατότητα ψήφου στις συνεδριάσεις.
Για την απαρτία του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται 
η παρουσία πέντε μελών.
Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
επί των παρόντων. 

διοικηθεί στη βάση των χαρακτηριστικών 
που έχει, όπως αυτών της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης, και η λύση που δίνεται 
αποτελεί μια σύμπραξη της Αυτοδιοίκησης 
με την Πολιτεία και Πανεπιστήμια».

Εκτιμώντας ότι ο δήμαρχος Ιλίου «είχε 
κάποιο σχέδιο για μερική ιδιωτικοποίη-
ση», επισημαίνει: «Τώρα διασφαλίζεται 
ο δημόσιος χαρακτήρας του πάρκου. 
Ο Δήμος Ιλίου πρέπει να έχει λόγο στο 
πάρκο, αυτό θέλουν οι δημότες και εμείς 
θα παλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση». 

«Δεν αλλάζει τίποτα αλλάζοντας διοι-
κητικό συμβούλιο. Πρέπει έμπρακτα να 
αποδείξουμε ότι θέλουμε το πάρκο», 
δηλώνει ο κ. Παχατουρίδης. 

Συζητήσεις που αφορούν τα μεγάλα 
πάρκα της Αθήνας έχουν απασχολήσει 
αρκετές φορές το περιφερειακό συμ-
βούλιο Αττικής.

«Με δική μας πρωτοβουλία, σε μια 
προσπάθεια να πιέσουμε, μπας και φιλο-
τιμηθούν να δώσουν λύση», λέει στην 
«Εφ.Συν.» ο περιφερειακός σύμβουλος 
με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», Γ. Μανου-
σογιαννάκης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις: 
«Ο νέος νόμος συνεχίζει να συντηρεί 
την κατάσταση που υπάρχει σήμερα 
στο πάρκο. Τη χρηματοδότηση ποιος θα 
την πληρώσει; Οι δήμοι που τους έχουν 
κόψει τους πόρους; Πρότασή μας είναι 
τη χρηματοδότηση να την αναλάβει η 
κυβέρνηση, που απλά πετάει την μπάλα 
αλλού και συνεχίζει την απαξίωση, για 
να έρθει μετά ο όποιος επιχειρηματίας 
σαν σωτήρας και να πει: "Δώστε μου το 
πάρκο για να μην καταστραφεί"». 

Μοιάζει αναπόφευκτο να μη συναντή-
σουν τις αντιδράσεις των πολιτών τόσο το 
κεντρικό κράτος όσο και η Αυτοδιοίκηση, 
σε περίπτωση που ο μεγάλος «πράσινος» 
πνεύμονας δεν λάβει το απαραίτητο 
οξυγόνο. 

Στέργιος Ζιαμπάκας
«ΕΦ. ΣΥΝ»
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Κ άτω από τη μύτη του Δήμου Πεντέ-
λης, του Δασαρχείου Πεντέλης, 
του τοπικού αστυνομικού τμή-

ματος και του φυλακίου του Συνδέσμου 
Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση 
του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) πραγματοποιείται 
παράνομη εξόρυξη μαρμάρου και παρά-
νομη εκφόρτωση μπάζων στην Πεντέλη.

Πρόκειται για παράνομες δραστηριό-
τητες που στο παρελθόν έχουν αποτελέσει 
μάστιγα για το -κατά τα λοιπά- προ-
στατευόμενο περιβάλλον της Πεντέλης, 
που όχι μόνο δεν έχουν εκλείψει, αλλά 
συνεχίζονται απρόσκοπτα.

Μάλιστα, σε ό,τι αφορά την παράνομη 
εξόρυξη μαρμάρου, τους τελευταίους 
μήνες βρίσκεται σε έξαρση στη νοτιοδυ-
τική πλευρά του βουνού, λίγο μετά από 
τα τελευταία σπίτια της Παλαιάς και της 
Νέας Πεντέλης.

Οπως αποκαλύπτει σήμερα η «Εφ.Συν.» 
με φωτογραφίες και βίντεο, το μονοπώλιο 
της παράνομης εξόρυξης μαρμάρου στην 
Πεντέλη το έχει άτομο που έχει συλληφθεί 
γι’ αυτή την παρανομία πάμπολλες φορές, 
κάποιες έχει καταδικαστεί, ενώ κάποιες 
δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί εις 
βάρος του παραγράφηκαν.

«Τραμπουκισμοί»
Πρόκειται για τον 58χρονο Νεοπεντε-

λιώτη Κ.Ν., ο οποίος πραγματοποιεί τις 
παράνομες εξορύξεις μαρμάρου μαζί με 
τον γιο του Β.Ν. που στο παρελθόν έχει 
συλληφθεί μαζί με τον πατέρα του για 
τα ίδια αδικήματα.

Οπως φαίνεται και στις φωτογραφίες 
που δημοσιεύονται, οι δυο τους πραγ-
ματοποιούν εξόρυξη μαρμάρου, μαζί με 
τους συνεργούς τους, μεταξύ των οποί-
ων τουλάχιστον τρεις τσιλιαδόροι που 
διαθέτουν κιάλια και ασυρμάτους, είτε 
για ενδοσυνεννόηση, είτε για να παρα-
κολουθούν τη συχνότητα της αστυνομίας.

Μάλιστα, είναι τόσο το θράσος που 
τους διακατέχει που κάνουν ακόμη και 
έλεγχο στους περιπατητές και αναρρι-
χητές του βουνού με τραμπούκικο τρόπο 
ρωτώντας «πού πας» και «τι δουλειά 
έχεις εδώ».

Τους τελευταίους μήνες εξορύσσουν το 
ακριβό πεντελικό μάρμαρο με φρενήρεις 
ρυθμούς στο λατομείο του Πολυχρονίου 
που είναι το χαμηλότερο αρχαίο λατομείο 
στο βουνό - απέναντι από το 414 στρα-
τιωτικό Νοσοκομείο.

Από αυτό το σημείο προέρχονται οι 
φωτογραφίες και τα βίντεο, όπου απει-
κονίζονται τα συγκεκριμένα πρόσωπα 
ενώ εκτελούν τις παράνομες εργασίες 
τον περασμένο Ioύνιο και Ιούλιο, καθώς 
και στις 16 Αυγούστου.

Πατέρας και γιος δραστηριοποιούνται 
επισήμως με εταιρεία που εκτελεί χωμα-

τουργικές εργασίες, που έχει ως επωνυμία 
τα ονόματά τους και που διαθέτει ένα 
στόλο σκαπτικών και φορτηγών οχημάτων, 
τα οποία βρίσκονται συγκεντρωμένα σε 
παράνομη περιφραγμένη μάντρα, εντός 
αναδασωτέας περιοχής, αριστερά της 
οδού Περικλέους, λίγο μετά τα τελευταία 

σπίτια στη Νέα Πεντέλη.
Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται για 

την εξαγωγή και μεταφορά των ογκόλιθων 
του μαρμάρου που εξορύσσουν.

Το παράνομο κύκλωμα προτιμά να 
δουλεύει συνήθως τις καθημερινές βάζο-
ντας φουρνέλα, ανατινάζοντας πλαγιές 

ολόκληρες και έχοντας μπει ακόμη και σε 
ανακηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, 
όπως έκανε πέρσι στο λατομείο του Νυμ-
φαίου (Λ7), όπου βρισκόταν το άντρο του 
Πάνα και των Νυμφών, λατρευτικό σπήλαιο 
των αρχαίων λατόμων, στον οποίο είχαν 
βρεθεί αναθηματικά μαρμάρινα ανάγλυφα 
του 4ου αιώνα π.Χ..

Τα προηγούμενα χρόνια η δραστηριό-
τητα αυτής της ομάδας με επικεφαλής τον 
Κ.Ν. εστιαζόταν στις παράνομες εξορύξεις 
μαρμάρου στο λατομείο της εταιρείας 
«Ελληνικά Μάρμαρα» και στα λατομεία 
Κλέτα, Κοκολάκη, Χανιώτη και Μουζάκη.

Βαρύ παρελθόν
Αν ανατρέξει κανείς στο παρελθόν του 

Κ.Ν. θα διαπιστώσει ότι είναι βεβαρημένο 
με συλλήψεις και καταδίκες για τα ίδια 
αδικήματα, γεγονός που στην πράξη δεν 
τον έχει πτοήσει καθόλου, αφού φαίνεται 
ότι η παράνομη εξόρυξη μαρμάρου και 
η παράνομη εκφόρτωση μπάζων στην 
Πεντέλη αποτελούν γι’ αυτόν αμετανόητο 
επάγγελμα που, μάλιστα, τα τελευταία 
χρόνια ασκεί κατά αποκλειστικότητα, 
αφού οι υπόλοιποι λαθρολατόμοι έχουν 
εξαφανιστεί από την περιοχή.

Η πιο πρόσφατη σύλληψη για παρά-
νομη εξόρυξη μαρμάρου στο Πεντελικό 
Ορος πραγματοποιήθηκε πέρσι στις 7 Ιου-
λίου, από περιοχή που έχει χαρακτηριστεί 
ως δημόσια δασική έκταση, κηρυγμένη 

Συνεχίζει απτόητος  
ο καταστροφέας της Πεντέλης

Πατέρας και γιoς σε πλήρη δράση στο λατομείο Πολυχρονίου.

Προς διερεύνηση του λατομείου, προκειμένου να εξακριβωθεί πού θα γίνει 
η αποκόλληση των μαρμάρινων όγκων Προς διερεύνηση του λατομείου, 
προκειμένου να εξακριβωθεί πού θα γίνει η αποκόλληση των μαρμάρινων 
όγκων.
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αναδασωτέα, στην οποία απαγορεύεται 
η εξόρυξη μαρμάρου και οποιαδήποτε 
επέμβαση σε αυτήν.

Αστυνομικός του Αστυνομικού Τμή-
ματος Πεντέλης αντιλήφθηκε τη δρα-
στηριότητα σκαπτικού μηχανήματος στην 
περιοχή και ενημέρωσε το Κέντρο της 
Αμεσης Δράσης.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν φορ-
τηγό και διαπίστωσαν ότι μετέφερε στην 
καρότσα του ένα κομμάτι μαρμάρου 
διαστάσεων 2x1x1 μέτρων με εμφανή 
σημάδια πρόσφατης εξόρυξης.

Ο οδηγός δεν διέθετε δίπλωμα οδήγη-
σης, άδεια κυκλοφορίας και ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο και, όπως εξακριβώθηκε, είχε 
προβεί με τη χρήση σκαπτικού μηχανή-
ματος, στην εξόρυξη του κατασχεθέντος 
κομματιού μαρμάρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία 
για παράβαση του νόμου «περί εκμεταλ-
λεύσεως λατομείων αδρανών υλικών και 
απαγορεύσεως εκμεταλλεύσεως λατομείων 
μαρμάρου σε περιοχή του Πεντελικού».

Το όνομα του συλληφθέντος δεν 
δόθηκε στη δημοσιότητα παρά μόνο η 
ηλικία του που, ωστόσο συμπίπτει με την 
ηλικία του Κ.Ν.

Επιπλέον, το Α.Τ. Πεντέλης «βλέπει» 
προς την πλευρά που βρίσκεται το πλησι-
έστερο λατομείο στη Νέα Πεντέλη, αυτό 
του Πολυχρονίου, στο οποίο ο φωτο-
γραφικός φακός «συνέλαβε» τον Κ.Ν. να 
δραστηριοποιείται πρόσφατα.

Τον Σεπτέμβριο του 2009 συνελήφθη-
σαν τρεις Ελληνες στον Διόνυσο Αττικής 
από αστυνομικούς του Τμήματος Νέας 
Ερυθραίας για παράνομη εξόρυξη και 
μεταφορά μαρμάρων από την Πεντέλη, 
μεταξύ των οποίων ο Κ.Ν και ο γιος του.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν ένα φορτηγό αυτοκίνητο κατάλ-
ληλο για μεταφορά μαρμάρων, που διέθετε 
και ασύρματο για να επικοινωνούν, και 
εξοπλισμό εξόρυξης μαρμάρων.

Οπως έγινε γνωστό από την Αστυ-
νομία, οι συλληφθέντες έκαναν εξόρυξη 
μαρμάρων κοντά στη θέση Ραντάρ της 
Πεντέλης με ερπυστριοφόρο όχημα, ειδικό 
για την αποκόλληση και φόρτωση μαρ-
μάρινων όγκων.

Αν και ο ένας εκ των τριών έχει συλ-
ληφθεί για σωρεία τέτοιων παραβάσεων 
και στο παρελθόν, έκανε μήνυση στους 
αστυνομικούς για «άδικη σύλληψη».

Αρκετά χρόνια πιο πίσω, τον Νοέμβριο 
του 2001, ο Κ.Ν. και ο γιος του συλλαμβά-
νονται μαζί με άλλα τρία άτομα τη στιγμή 
που πραγματοποιούσαν ρίψη μπάζων 
στην Πεντέλη, οι τρεις εξ αυτών μόνιμοι 
κάτοικοι της Νέας Πεντέλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλλη-
φθέντες είχαν οργανώσει πολύ προσεκτικά 
τις ενέργειές τους, καθώς οι δύο από 
αυτούς επιτηρούσαν τη γύρω περιοχή 
για να ειδοποιήσουν τους υπολοίπους σε 
περίπτωση που αντιλαμβάνονταν κάποια 
«περίεργη» κίνηση.

Ολοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο 
οποίος άσκησε σε βάρος τους δίωξη για 
παράβαση του νόμου περί προστασίας 
περιβάλλοντος και για παράβαση του 
νόμου περί ρίψης μπάζων.

Αλλά και τον Αύγουστο του 2000, ο 
Κ.Ν. συλλαμβάνεται από περίπολο του 

Δασαρχείου Πεντέλης να οδηγεί φορτηγό 
με μπάζα οικοδομών, χωρίς πινακίδες, 
που κατευθυνόταν σε έκταση που είχε 
καεί μόλις ένα μήνα πριν στην περιοχή 

της Νέας Πεντέλης.
Ο Κ.Ν. αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις, 

τράπηκε σε φυγή και παρουσιάστηκε στο 
αστυνομικό τμήμα την επόμενη μέρα.

Από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημ-
μελειοδικείο καταδικάστηκε σε τετρά-
μηνη φυλάκιση και πρόστιμο 100.000 
δραχμών, ενώ, όπως προέκυψε, είχε και 
άλλες καταδίκες κατά το παρελθόν για 
παράνομη απόρριψη μπάζων.

Ωστόσο, το περιστατικό είχε μια απρό-
οπτη συνέχεια που έκανε τις δασικές και 
τις αστυνομικές αρχές εκείνη την εποχή 
να κάνουν λόγο για κύκλωμα απόρριψης 
μπάζων στην ευρύτερη περιοχή.

Κι αυτό γιατί το απόγευμα της ίδιας 
μέρας που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε 
το φορτηγό εμφανίστηκαν δύο κάτοι-
κοι της περιοχής στους δασικούς που 
το περιφρουρούσαν, δηλώνοντας ότι 
πήγαν να το παραλάβουν κατ’ εντολή 
της αστυνομίας.

Μάλιστα, αυτός που θα το οδηγούσε 
το ακινητοποίησε σπάζοντας το «σταυ-
ρό» του.

Οπως διαπιστώθηκε δεν υπήρχε καμία 
τέτοια εντολή, λόγος για τον οποίο συνε-
λήφθησαν.

Οταν, στη συνέχεια, οι δασικοί ζήτησαν 
τη συνδρομή ιδιοκτητών γερανοφόρων 
οχημάτων της περιοχής για να μεταφέρουν 
το φορτηγό σε φυλασσόμενο χώρο, η 
απάντηση ήταν απ’ όλους αρνητική, με 
αποτέλεσμα τη μεταφορά να αναλάβει 
εταιρεία οδικής βοήθειας!

Ακόμη πιο πίσω, τον Απρίλιο του 1991, 
ο Κ.Ν. εντοπίζεται με ένα φορτηγό του 
και συλλαμβάνεται μαζί με άλλους παρά-
νομους μαρμαράδες από αστυνομικούς 
σε λατομείο της νοτιοδυτικής πλευράς 
της Πεντέλης.

Στο σημείο της παράνομης εξόρυξης 
εντοπίστηκαν ακόμη δύο φορτηγά, ένας 
φορτωτής, αεροσυμπιεστές και κομπρε-
σέρ, ποσότητα μαύρης πυρίτιδας και 
βραδύκαυστο φιτίλι.

Ακολούθησε καταδίωξη με περιπολικό 
όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο συνερ-
γάτες τους που βρίσκονταν στην περιοχή.

Απειλές, εκβιασμοί
Κατά την άφιξη των αστυνομικών 

στο λατομείο και διενεργώντας έλεγχο 
δέχτηκαν απειλές του ενός εκ των παρευ-
ρισκόμενων ο οποίος σε πολύ έντονο 
ύφος τους είπε ότι έχει πολύ υψηλές 
διασυνδέσεις και ότι θα τους μεταθέσει 
από το αστυνομικό τμήμα Πεντέλης όπου 
υπηρετούσαν.

Οπερ και εγένετο όταν, ακριβώς τρεις 
μήνες αργότερα, ο ένας εκ των αστυνο-
μικών έλαβε μετάθεση για το αστυνομικό 
τμήμα Ραφήνας!

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 1996, ο 
Κ.Ν. συνελήφθη και καταδικάστηκε για 
μια εντελώς διαφορετική υπόθεση που 
σχετιζόταν με δουλεμπόριο, καθώς εντο-
πίστηκε κοντά στο Σουφλί να μεταφέρει 
σε φορτηγό αυτοκίνητο 24 Πακιστανούς 
μετανάστες μαζί με δύο Πακιστανούς, 
μέλη διεθνούς κυκλώματος παράνομης 
διακίνησης μεταναστών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αλεξαν-
δρούπολης τον καταδίκασε σε κάθειρξη 
9,5 ετών και χρηματική ποινή 2.800.000 
δραχμών, ενώ κατασχέθηκε το φορτηγό 
αυτοκίνητο που ανήκε στον ίδιο.

Αν κάποιος πει το επίθετο του Κ.Ν. σε 
κατοίκους της περιοχής θα διαπιστώσει ότι 
το ξέρουν σχεδόν όλοι, τόσο στη Νέα όσο 
και στην Παλαιά Πεντέλη, όπως γνωρίζουν 
και τις παράνομες δραστηριότητές του.

Ωστόσο, οι μισοί τον φοβούνται και 
οι άλλοι μισοί δεν ασχολούνται μαζί του, 
καθώς θεωρούν ότι έχει «άκρες» που τον 
καλύπτουν σε όλο το φάσμα της εξουσίας.

«Εχει απειλήσει ανθρώπους», μας 
λένε κάποιοι συμπληρώνοντας ότι «αν 
μάθει το σπίτι σου είναι ικανός να στο 
τινάξει στον αέρα».

Υπερβολές ή διαπιστώσεις που βρί-
σκονται κοντά στην πραγματικότητα;

«Οταν κατέβαινε από το βουνό με τα 
φορτηγά του στρέφαμε το βλέμμα μας 
από την άλλη για μη δει ότι τον είδα-
με, ώστε αν τον συλλάβουν να μη μας 
κατηγορήσει. Ηταν φόβος και τρόμος», 
μας λέει μια ηλικιωμένη κάτοικος της 
περιοχής που, φυσικά, μας ζήτησε να 
διατηρήσουμε την ανωνυμία της.

Τάσος Σαραντής
«ΕΦ. ΣΥΝ»

Στο λατομείο Πολυχρονίου πατέρας και γιός σε πλήρη δράση

Τρύπες για την τοποθέτηση φουρνέλων ανοιγμένες με κομπρεσέρ Τρύπες 
για την τοποθέτηση φουρνέλων ανοιγμένες με κομπρεσέρ.

Στιγμές ξεκούρασης γιατί η... δουλειά 
είναι σκληρή  Στιγμές ξεκούρασης 
γιατί η... δουλειά είναι σκληρή.
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Ο πως και να έχει, το φορτωμένο με 
πολλές καταδίκες βαρύ παρελθόν 
του Κ.Ν. για παράνομη εξόρυξη 

μαρμάρου στην Πεντέλη και για παράνομες 
απορρίψεις μπάζων, σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι εξακολουθεί απτόητος μέχρι και 
σήμερα να διαπράττει τις ίδιες παρανομίες 
γεννά αναπόφευκτα εύλογα ερωτήματα για 
το αν υπάρχει κύκλωμα που τον καλύπτει.

Χαρακτηριστικό των γνωριμιών που 
διαθέτει ο K.Ν. είναι ότι ο δήμαρχος Πεντέ-
λης Δημήτρης Στεργίου, που κατά το λοιπά 
κόπτεται για την προστασία της Πεντέ-
λης, σε ομιλία του στη Νέα Πεντέλη στις 
11/12/2013, όπου εγκαινίαζε την προεκλο-
γική του εκστρατεία του συνδυασμού του, 
ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θέλω να κάνω ένα 
ανοιχτό προσκλητήριο των στελεχών μου, 
ώστε να τα γνωρίσετε και να ξέρετε ποιοι 
είναι οι άνθρωποι, τα 100 αυτά στελέχη τα 
οποία στηρίζουν καθημερινά τον αγώνα που 
κάνουμεκαι με τα οποία πάμε μπροστά».

Μεταξύ αυτών ήταν και το όνομα του 
Κ.Ν.!

Επικοινωνήσαμε με τον κ. Στεργίου και 
τον ρωτήσαμε εάν συνεχίζεται η παράνομη 
εξόρυξη μαρμάρου.

«Πότε, πότε, παρουσιάζονται κάτι τέτοια 
κρούσματα και υπάρχουνκάνα δύο ασυνεί-
δητοι, αλλά επεμβαίνει η αστυνομία και τους 
συλλαμβάνει. Αυτή η διαδικασία φαίνεται ότι 
είναι ένας συνεχής κλεφτοπόλεμος ο οποίος 
κάποτε σταματάει, κάποτε ξαναρχίζει γενικά, 
αυτό γίνεται. Στο βουνό δεν υπάρχει φύλα-
ξη ούτε συντήρηση. Οι δασικές υπηρεσίες 
έχουν περιοριστεί στα γραφειοκρατικά τους 
καθήκοντα και έχουν ξεχάσει τελείως τον 
ρόλο τους για τη φύλαξη και τη διαχείριση 
των δασών. «Αυτό το βουνό είναι όλη η 
ζωή μου και είμαι και 20 χρόνια δήμαρχος. 
Οταν λέμε για το Πεντελικό λίγο πολύ έχει 
συνδεθεί με εμένα και το όνομά μου», λέει 
και τον ξαναρωτάμε αν η παράνομη εξόρυξη 
μαρμάρου αφορά αραιά περιστατικά:

«Ναι είναι κρούσματα. Δεν είναι συνε-
χής εξόρυξη. Περνάει κάποιος, ρίχνει ένα 
φουρνέλο και χάνονται. Πηγαίνουν μετά από 
δυο τρεις μέρες που θα έχει καταλαγιάσει ο 
κουρνιαχτός και αν υπήρχε κάποια ενέδρα 
αυτή θα έχει σταματήσει να φυλάει γιατί 
κουράστηκε, το φορτώνουν σε ένα φορτηγό, 
έχουν βρει τον πελάτη ή το πηγαίνουν σε 
κάποια μάντρα και το κόβουν. Ως πεντελικό 
μάρμαρο, ιδίως αν προέρχεται από τη σπηλιά 
του Νταβέλη που είναι και η καλύτερη φλέβα, 
έχει την καλύτερη τιμή. Το θέμα είναι όμως 
ότι κάνουν τεράστια καταστροφή γιατί δεν 
λειτουργούν συρματοκοπίδα, αλλά φουρνέ-
λο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις αξιοποιείς 
ένα κυβικό και καταστρέφεις άλλα δέκα».

Του επισημάνθηκε ότι τους τελευταίους 
μήνες η δραστηριότητα των παράνομων 
μαρμαράδων είναι εντατική.

«Τι να σας πω. Τα στοιχεία που έχω εγώ 
είναι αυτά που σας ανέφερα. Προφανώς 
τα δικά σας στοιχεία είναι πιο επίκαιρα».

Σε ερώτηση αν γνωρίζει τον Κ.Ν. μας 
απάντησε: «Είναι δημότης».

Εμπλέκεται σε αυτή τη δραστηριότητα, 

ρωτήσαμε;
«Δεν μπορώ να το ξέρω. Γνωρίζω, όμως, 

ότι μια φορά έχει καταδικαστεί», είπε στην 
«Εφ.Συν.».

Ομως το 2013, όταν αναγγείλατε τον 
συνδυασμό σας, τον είχατε εκθειάσει ανά-
μεσα στα 100 άτομα που σας βοηθούν να 
πάτε μπροστά, επιμείναμε.

«Οχι», απάντησε ο κ. Στεργίου και 
συμπλήρωσε: «Είμαι δήμαρχος 20 χρόνια. 
Να θυμάμαι τι είπα την πρώτη, τη δεύτερη, 
τη δέκατη φορά; Δεν θυμάμαι να είχα πει 
ή διαβάσει 100 ονόματα και ότι είχα ανα-
φέρει τον Κ.Ν.».

Η τελευταία ερώτηση ήταν αν γνωρίζει 
ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει εμπλακεί σε 
παράνομες εξορύξεις μαρμάρου κατ’ επανά-
ληψη. «Γνωρίζω ότι κατά το παρελθόν έχει 
οδηγηθεί σε αυτόφωρο γι’ αυτό το θέμα».

Η αντιπολίτευση
Επικοινωνήσαμε για το ζήτημα και με τον 

Κωνσταντίνο Τζουμάκα, δημοτικό σύμβουλο 
Πεντέλης από τον συνδυασμό «Πεντέλη εν 
Δράσει» που βρίσκεται στην αντιπολίτευση:

«Οι παράνομες εξορύξεις συνεχίζονται 
εδώ και αρκετά χρόνια στα αρχαία λατομεία 
και δεν γίνονται ποτέ στο ίδιο συνεχόμε-
να, καθώς αυτοί που τις πραγματοποιούν 
αλλάζουν τοποθεσίες. Κατά καιρούς έχουν 

γίνει και κάποιες συλλήψεις. Ο δήμος δεν 
κάνει φύλαξη του βουνού και το δασαρχείο, 
που στο παρελθόν έχει κάνει και κάποιες 
συλλήψεις, δεν νομίζω ότι έχει σήμερα το 
απαραίτητο προσωπικό για να καλύψει 
το βουνό.

»Σε ό,τι αφορά το φυλάκιο του ΣΠΑΠ, 
η αρμοδιότητά του περιορίζεται στην εκδή-
λωση πυρκαγιάς. Τον Κ.Ν. δεν τον γνωρίζω 
ούτε φυσιογνωμικά, ωστόσο το όνομά του 
για την εμπλοκή του σε αυτές τις δραστη-
ριότητες είναι γνωστό σε όλη την Πεντέλη. 
Γενικότερα, η φύλαξη στην Πεντέλη δεν 
υπάρχει. Εμείς είχαμε δραστηριοποιηθεί 
στο πρόσφατο παρελθόν, μέσω της Πρω-
τοβουλία Πολιτών Πεντέλης, για ζητήματα 
που αφορούσαν και την παράνομη εξόρυξη 
μαρμάρου», μας είπε.

Με τον δήμαρχο Πεντέλης να παθαίνει 
«αμνησία» για ένα περιστατικό που συνέβη 
μόλις 2,5 χρόνια πριν και, παρόλο που είναι 
«γέννημα θρέμμα της Πεντέλης» και γνωρίζει 
τον Κ.Ν. ως δημότη δεν θυμάται αν είναι 
αν είναι ανάμεσα στους εκλεκτούς του, 
αντιλαμβάνεται κανείς ότι η καταπολέμηση 
της παράνομης εξόρυξης μάρμαρου και των 
παράνομων απορρίψεων μπάζων αποδει-
κνύεται κάτι παραπάνω από περίπλοκη, αν 
όχι σκοτεινή υπόθεση.

Κι αυτό γιατί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, 
στην πράξη, σηκώνουν ψηλά τα χέρια ή 

κάνουνότι δεν γνωρίζουν για τα εγκλήματα 
που συμβαίνουν στο ταλαιπωρημένο βουνό.

Μπροστά στο Α.Τ.
Ετσι, παρόλο που οι παράνομες εξορύξεις 

βρίσκονται στο φόρτε τους, το Α.Τ. Πεντέλης 
δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα, παρόλο που 
βρίσκεται πολύ κοντά στον τόπο του εγκλή-
ματος δεν ακούει τις εκκωφαντικές εκρήξεις 
των φουρνέλων, δεν έχει συναντήσει ποτέ 
τα φορτηγά που κουβαλούν τα μάρμαρα και 
δεν γνωρίζει με τι ασχολείται ο -κατά τα 
λοιπά- σεσημασμένος Κ.Ν., τα φορτηγά του 
οποίου περνούν αναγκαστικά από έναν και 
μόνο δρόμο (την οδό Περικλέους) για να 
μεταφέρουν τα λαθραία μάρμαρα.

Αλλά και το Δασαρχείο Πεντέλης, όσο 
κι αν υπολειτουργεί εξαιτίας της υποστελέ-
χωσής του, πώς είναι δυνατόν να μην έχει 
αντιληφθεί τις παράνομες αυτές δραστηριό-
τητες στο βουνό, ιδιαίτερα τους τελευταίους 
μήνες, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ;

Καλοκαιριάτικα, δηλαδή περίοδο που 
υποτίθεται ότι φυλάσσει τις δασικές και 
αναδασωτέες εκτάσεις του Πεντελικού για 
το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δεν 
υποπίπτει στην αντίληψή του καμία άλλη 
δραστηριότητα στην περιοχή;

Σε αυτή την παράξενη… απροσεξία τού 
καθ’ ύλην αρμόδιου Δασαρχείου έρχεται 
να προστεθεί και αυτή του πυροφυλάκιου 
του ΣΠΑΠ που βρίσκεται στον λόφο Μικρή 
Καλλιθέα, το οποίο αν και επιβλέπει την 
περιοχή που γίνονται οι εξορύξεις, προφανώς 
έχει εκπαιδευτεί μόνο στην παρατήρηση 
εκδήλωσης πυρκαγιών και δεν του… πέφτει 
λόγος για την αναφορά άλλων εξόφθαλμων 
παρανομιών που πληγώνουν εξίσου με 
τις πυρκαγιές την Πεντέλη και την έχουν 
μετατρέψει σε κρανίου τόπο.

Πεντελικό
Με νόμο του kράτους (669/77) καθο-

ρίστηκαν οι χρήσεις γης του όρους και 
απαγορεύτηκε πλήρως η εξόρυξη μαρμάρου 
από τη νοτιοδυτική πλευρά του Πεντελικού 
και έκτοτε σταμάτησε κάθε τέτοιου είδους 
δραστηριότητα.

Παρά το γεγονός όμως ότι το Πεντελικό 
έχει ανακηρυχθεί «τοπίο ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους» (Π.Δ. 755/88) οι αλλεπάλληλες 
πυρκαγιές κατά τους νεότερους χρόνους 
και η προηγούμενη ανεξέλεγκτη εξόρυξη 
μαρμάρου έχουν καταστρέψει πλήρως την 
φυσική όψη του, παρά τις προσπάθειες 
αποκατάστασης κυρίως διά της αποθέσεως 
των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής της 
Αττικής Οδού.

To καταστροφικό τους έργο συνεχίζουν, 
και παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες των 
αρχών για λήψη αυστηρών μέτρων, τα 
κυκλώματα καταπατητών, που εδώ και χρόνια 
λυμαίνονται την περιοχή της Πεντέλης και, 
εν πολλοίς, ευθύνονται για τη μετατροπή 
του βουνού σε «κρανίου τόπο».

Τάσος Σαραντής
«ΕΦ. ΣΥΝ»

Ολοι τον ξέρουν, κανείς δεν μιλάει...

Απρίλιος 2013. Η παράνομη εξόρυξη έχει παρελθόν... Απρίλιος 2013. Η 
παράνομη εξόρυξη έχει παρελθόν... 

Παράνομες εργασίες στο λατομείο του Νυμφαίου Παράνομες εργασίες στο 
λατομείο του Νυμφαίου.
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Τ α απόβλητα, θαμμένα σε βάθος 
περίπου 8 μέτρων, εντοπίστηκαν 
την περασμένη Τετάρτη στο Συκά-

μινο Ωρωπού, στη θέση Φυτό, από τους 
επιθεωρητές Περιβάλλοντος έπειτα από 
καταγγελία πολιτών.

Από την εκσκαφή σε ιδιόκτητο χώρο, 
200 έως 300 μέτρα μακριά από την 
κεντρική πλατεία του χωριού, σε απόστα-
ση μόλις 20 μέτρων από την όχθη του 
Ασωπού και στα δίπλα σε κατοικίες, οι 
επιθεωρητές Περιβάλλοντος εντόπισαν 
λάσπες βιομηχανικών αποβλήτων και 
τέφρα από επεξεργασία μετάλλων. Τα 
δείγματα στάλθηκαν για ανάλυση στο 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (ΙΓΜΕ), ωστόσο, οι αναλύσεις 
δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν 
από τις 25 Αυγούστου λόγω καλοκαιρινής 
αδείας των υπαλλήλων του ινστιτούτου.

Ψάχνουν και βαρέλια με τοξικά υγρά
Οι έρευνες των επιθεωρητών θα 

συνεχιστούν μετά τα αποτελέσματα, ενώ 
οι πολίτες που έκαναν τις καταγγελίες 
επιμένουν ότι στην περιοχή βρίσκονται 
θαμμένα και βαρέλια με τοξικά υγρά. 
Οι επιθεωρητές - πριν ακόμη βγουν τα 
αποτελέσματα του ΙΓΜΕ - είναι βέβαιοι 
ότι τα απόβλητα που εντοπίστηκαν είναι 
ιδιαιτέρως επικίνδυνα για την ανθρώπινη 
υγεία και μπορούν να ρυπάνουν το έδαφος, 
το νερό και να καταλήξουν στη διατροφική 
αλυσίδα. Η μαύρη σκόνη είναι τέφρα από 
μονάδες επεξεργασίας μετάλλων, η λάσπη 
από μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 
και το χαλκογαλάζιο χρώμα είναι κατά 
πάσα πιθανότητα οξείδια του χαλκού. 
Και βέβαια, το ερώτημα που απασχολεί 
όλους είναι πώς κανείς δεν αντιλήφθηκε 
τίποτα. Οι επιθεωρητές εντόπισαν στον 
χώρο ορύγματα, γεγονός που τους κάνει 
να πιστεύουν ότι λειτουργούσε ως παρά-
νομη χωματερή αποβλήτων.

Μια ανοιχτή πληγή 
που αιμορραγεί ακόμα

Ο Ασωπός εξακολουθεί να παραμένει 
μια ανοιχτή περιβαλλοντική απειλή. Αν 
και η ρύπανση έγινε γνωστή το 2007, 
όταν οι πρώτες αναλύσεις του Γενικού 
Χημείου έδειξαν υψηλές συγκεντρώ-
σεις καρκινογόνου εξασθενούς χρωμίου, 
εντούτοις στα χρόνια που ακολούθησαν η 
μάστιγα της παράνομης και ανεξέλεγκτης 
διάθεσης των τοξικών αποβλήτων δεν 
έχει εξαλειφθεί.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τον 
Μάρτιο του 2014 σε έρευνα του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου σε γεωτρήσεις 
στην περιοχή Οινοφύτων ανιχνεύτηκαν 
συγκεντρώσεις εξασθενους χρωμίου 
10.103 μικρογραμμάρια ανά λίτρο όταν 

το όριο που έχει θεσπιστεί είναι τα 50 
μικρογραμμάρια!!

Στο Συκάμινο επίσης στη θέση Μπουρ-
δέχτη οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος 
εντόπισαν τον Οκτώβριο του 2011 θαμ-
μένα απόβλητα - στα οποία ανιχνεύτηκαν 
υψηλές συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα 
και ιδιαίτερα σε χαλκό, ψευδάργυρο και 
μόλυβδο - σε χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης 
αποβλήτων. Οπως λένε άνθρωποι που 
γνωρίζουν καλά το θέμα, το πρόβλημα δεν 
πρόκειται να λυθεί χωρίς προηγουμένως 
να έχουν χωροθετηθει και δημιουργηθεί 
Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων 
Αποβλήτων - ΧΥΤΕΑ.

Σήμερα δεν υπάρχει συνολική εικό-
να του προβλήματος. Κανείς δεν ξέρει 
τι ποσότητες έχουν θαφτεί και πόσες 
θάβονται καθημερινά. Η μεταφορά των 
επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στο 
εξωτερικό κοστίζει (γύρω στα 400 ευρώ 
ο τόνος) και πολλές επιχειρήσεις εξαιτίας 
και της οικονομικής κρίσης προτιμούν να 
τα θάβουν!

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος λένε 
ότι έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να έχει 
κυρωθεί το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων.

Πηγές του υπουργείου επισημαίνουν 
ήδη ότι δρομολογούνται πέντε χώροι για 
δημιουργία ΧΥΤΕΑ. Στη Στερεά Ελλάδα 
(Οινόφυτα), στην Αττική (Ασπρόπυργος), 
στη Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη), στη 
Θεσσαλία (Λάρισα) και στην Πελοπόννησο 
(Μεγαλόπολη), χωρίς να αποκλείονται 
και άλλες όπως για παράδειγμα στην 
Κεντρική Μακεδονία.

Η συνολική χωρητικότητα των ΧΥΤΕΑ 
για διάθεση βιομηχανικών επικίνδυνων 
αποβλήτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του ΕΣΔΑ προκειμένου να καλυφθούν 

οι ανάγκες της χώρας, ανέρχονται σε 
70.000 τόνους. Θα πρέπει ωστόσο να 
διευκρινιστεί, λένε από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, ότι η χωροθετηση των 
ΧΥΤΕΑ είναι υποχρέωση των βιομηχανιών 
με βάση την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει. 
Ωστόσο, επειδή μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο 
δεν έγινε, το κράτος αναγκάζεται να 
αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την 
κατεύθυνση

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές του 
ΥΠΕΚΑ, έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία 
το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Και 
μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να 
υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση 
που θα υποχρεώνει τις βιομηχανίες να 
μπαίνουν στο προαναφερόμενο σύστημα 
προκειμένου να υπάρχει πλήρης απογραφή 
αποβλήτων.

«Ξεπλένουν» με νερό από τον Μόρνο
Στο μεταξύ, το υπουργείο Περιβάλλο-

ντος προσπαθεί να ξεπλύνει με καθαρό 
νερό την περιβαλλοντική πληγή του Ασω-
πού και να αντιμετωπίσει τη ρύπανσης 
από το εξασθενές χρώμιο και άλλ βαρέα 
μέταλλα.

Η επιχειρούμενη λύση - εξαγγέλθηκε 
τον περασμένο Ιούνιο από τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη 
Τσιρώνη - προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη 
μεταφορά νερού από τον αγωγό του 
Μόρνου. Ειδικότερα, το νερό θα διυλίζεται 
σε διυλιστήριο υψηλά στον αγωγό του 
Μόρνου και από εκεί με χαλύβδινο αγωγό 
θα οδηγείται σε δεξαμενές αποθήκευσης 
νερού από τις οποίες θα τροφοδοτούνται 
οι οικισμοί, οι βιομηχανίες (και για τους 
εργαζομένους και για τις βιομηχανίες).

 Με το δεύτερο έργο σχεδιάζεται η 
μεταφορά νερού από την Υλίκη μέσω 
αγωγού που θα ενισχυθεί και επισκευ-

αστεί σε μια υψηλή θέση πάνω από την 
Τανάγρα. Με το νερό αυτό θα επιχειρηθεί 
ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα 
από γεωτρήσεις σε συγκεκριμένες θέσεις. 
Επιπλέον, το πλάνο προβλέπει να πέφτει 
νερό από την Υλίκη σε ημερήσια βάση 
στην κοίτη του Ασωπού ως «οικολογική 
παροχή» προκειμένου να έχει το ποτάμι 
μόνιμη ροή και να μην λιμνάζουν τα ύδατα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν επισήμως 
ανακοινωθεί, οι μελέτες για την Ολοκλη-
ρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων 
Περιοχής Ασωπού υπολογίζεται να έχουν 
ολοκληρωθεί σε 18 μήνες, ενώ άλλο 
τόσο διάστημα εκτιμάται ότι θα χρειαστεί 
προκειμένου να γίνουν και τα έργα.

Υπεύθυνοι για το έργο, συνολικού 
προϋπολογισμού περίπου 40 εκατ. ευρώ, 
είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος, η 
ΕΥΔΑΠ και ο Δήμος Τανάγρας. Οπως 
είναι γνωστό, σε αυτή τη φάση έχουν 
ενταθεί στο νέο ΕΣΠΑ μόνο οι μελέτες. 
Να σημειωθεί ότι το σχέδιο εξυγίανσης 
του Ασωπού είχε ανακοινωθεί για πρώτη 
φορά τον Ιούλιο του 2014, και έκτοτε 
δεν έγινε τίποτα.

Χρώμιο, μόλυβδος 
και μαγγάνιο

Η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων 
εξασθενούς χρωμίου στις νέες γεωτρήσεις 
και στα σκάμματα οδηγεί τους ειδικούς 
στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ρύπανση 
που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστη-
ριότητα στην άτυπη Βιομηχανική Περιοχή 
Οινοφύτων.

Το 2013, σύμφωνα με πηγές του 
ΥΠΕΚΑ, καταγράφηκαν συγκεντρώσεις 
εξασθενούς χρωμίου που έφτασαν τα 
6.000 μικρογραμμάρια ανά λίτρο. Το 
συμπέρασμα αυτό ανατρέπει τα επιχειρή-
ματα που κατά διαστήματα επικαλούνται 
πολλές επιχειρήσεις, ότι η ρύπανση είναι 
γηγενής, προέρχεται δηλαδή από φυσικές 
πηγές. Για τους ειδικούς πιθανές πηγές 
ανθρωπογενούς ρύπανσης με εξασθενές 
χρώμιο που οδηγεί στην υποβάθμιση της 
ποιότητας των υπόγειων νερών είναι τα 
θαμμένα στερεά απόβλητα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε εξασθενές χρώμιο 
είτε οι υγρές διαρροές που φθάνουν 
στα υπόγεια νερά. Και φυσικά δεν είναι 
μόνο το εξασθενές χρώμιο. Στην περιοχή 
και ειδικότερα στις γεωτρήσεις βόρεια 
και δυτικά της Βιομηχανικής Περιοχής 
Οινοφύτων ανιχνεύτηκαν αρκετά υψηλές 
συγκεντρώσεις μολύβδου και μαγγανίου 
που σύμφωνα με τους μελετητές υποδει-
κνύουν την ύπαρξη και πιθανών άλλων 
πηγών ρύπανσης στα υπόγεια νερά.

Προκόπης Γιόγιακας
«ΤΑ ΝΕΑ»

Bαρέλια με τοξικά υγρά βρέθηκαν 
θαμμένα στις όχθες του Ασωπού

Εντοπίστηκαν σε βάθος 8 μέτρων και σε απόσταση 200 μέτρων από την πλατεία του χωριού Συκάμινο Ωρωπού



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
οικονομία 26 /  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΙΑ ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2003

Η Ελλάδα στο εδώλιο τns Ευρώπης 
Η έλλειψη ουσιαστικού σχεδίου 

διαχείρισης επικίνδυνων απο-
βλήτων - που να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθε-
σίας - και η έλλειψη των κατάλληλων 
εγκαταστάσεων (ΧΥΤΈΑ) οδήγησε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2003 να κινήσει 
τη διαδικασία εις βάρος της Ελλάδας.

Η Ελλάδα δεσμεύτηκε ότι έως το 
τέλος του 2005 θα προχωρούσε στην 
αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν - με την 
ανταλλαγή της σχετικής αλληλογραφίας 
- η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα 
μέτρα για την ασφαλή τελική διάθεση 
των επικίνδυνων αποβλήτων.

Ενδεικτική είναι η διαπίστωση της 
ΕΕ ότι η συνήθης πρακτική στην Ελλάδα 
είναι η προσωρινή εναποθή- κευση, η 
οποία όμως εξαιτίας της ανανέωσης 
των σχετικών αδειών, ελλείψει κατάλ-
ληλων χώρων ταφής, έχει μετατραπεί 
σε μόνιμη. Αποτέλεσμα όλων αυτών 
ήταν να καταδικαστεί η Ελλάδα από 

το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
τον Σεπτέμβριο του 2009. Η ΕΕ ζήτησε:

• Τη συμπλήρωση και επικαιροποί-
ηση του εθνικού σχεδίου διαχείρισης 
και πλήρη απογραφή των αποβλήτων.

• Τη δημιουργία υποδομών διαχείρι-
σης επικίνδυνων αποβλήτων εντός της 
χώρας, Τη διαχείριση των προσωρινώς 
αποθηκευμένων επικίνδυνων αποβλήτων.

• Επειτα από αυτό η Ελλάδα προχώ-
ρησε μεταξύ άλλων στην ετήσια απο-
γραφή των επικίνδυνων αποβλήτιον και 
στην αποτύπωσή τους στον νέο Εθνικό 
Σχεδίασμά Διαχείρισης Αποβλήτων. 
Ωστόσο, η δυσκολία να δια- σφαλισθεί 
η τελική διάθεση του συνόλου των 
επικίνδυνων αποβλήτων εντός της 
χώρας (απόβλητα κυρίως βιομηχανικής 
προέλευσης που σήμερα εξάγονται στο 
εξωτερικό και μέρος αυτών διαχειρίζεται 
στην Ελλάδα ή αποθηκεύονται προσωρι-
νά στις εγκαταστάσεις ταιν παραγωγών) 
είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει και νέα 
παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Μάλιστα υπάρχει εισήγηση για οικο-

νομικά πρόστιμα: κατ' αποκοπήν ποσό 18 
εκατομμυρίων ευρώ για τη μη υλοποίηση 
της πρώτης καταδικαστικής απόφασης 
και ημερήσια χρηματική ποινή 72.864 
ευρώ από τη δεύτερη καταδικαστική 
απόφαση. Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε 
τον περασμένο Μάρτιο και η απόφαση 
αναμένεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

«Η αντιμετώπιση του χρόνιου προ-
βλήματος της παράνομης διαχείρισης 
Επικίνδυνων Βιομηχανικοϊν Αποβλήτων 
είναι ένας διαρκής αγώνας που διεξά-
γεται με αποφασιστικότητα και πείσμα» 
επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο αναπληρω-
τής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης 
Τσιρώνης.

Οπως λέει: «Προτεραιότητα του 
υπουργείου αποτελεί η λήψη μέτρων 
ασφάλειας των πολιτών από τις επικίνδυ-
νες αποθέσεις σε παράνομες χωματερές 
γύρω από τον Ασωπό και αλλού».

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Σε 
ό,τι αφορά τα Βιομηχανικά Επικίνδυ-
να Απόβλητα (ΒΕΑ), σύμφωνα με τα 
στοιχεία παραγωγής και διάθεσης ανά 

περιφέρεια, το μεγαλύτερο ποσοστό 
ΒΕΑ προς διάθεση παρά- γεται στην 
Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας (27,3%). 
Ακολουθούν η Αττική (26,9%), η Κεντρική 
Μακεδονία (18,9%), η Θεσσαλία (13,8%) 
ενώ για τις υπόλοιπες περιφέρειες τα 
αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται σε 
πολύ χαμηλές τιμές.

Σύμφωνα με πηγές από την Περιφέ-
ρεια Στερεός Ελλάδας, ήδη προχωράει 
ο διαγωνισμός για τον εντοπισμό των 
εστιών ρύπανσης στον Ασωπό. Επίσης 
μέσα στο επόμενο διάστημα θα ανα-
κοινωθούν οι όροι της μελέτης για την 
οριοθέτηση του ποταμού, ενώ διαμορ-
φώνεται η μελέτη για τη δημιουργία 
επιχειρηματικού πάρκου στα Οινόφυτα.

Στα Οινόφιπα σήμερα είναι συγκε-
ντρωμένες σχεδόν 200 βιομηχανικές 
επιχειρήσεις. Και όπως λένε από την 
Περιφέρεια, ένα από τα προβλήματα 
είναι ότι δεν έχουν θεσμοθετηθεί ακόμη 
ως βιομηχανικές ούτε καν οι χρήσεις 
γης σε όλη την περιοχή.

  «ΤΑ ΝΕΑ»
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Περιβαλλοντικό σήμα κινδύνου εκπέ-
μπει ο ποταμός Πέλεκας της Κατερίνης. 
Το ποτάμι που διαθέτει όλα τα εχέγγυα 
να αποτελέσει πόλο έλξης για όλη την 
Πιερία πλημμύρισε, σύμφωνα με τους 
κατοίκους περιοχών που ζουν δίπλα στις 
όχθες του, σκουπίδια. Ένα μόλις χιλιό-
μετρο από την πλατεία της Κατερίνης τα 
σκουπίδια, οι καταπατήσεις και η μόλυνση 
των υδάτων συνθέτουν ένα θλιβερό 
σκηνικό. Με δράσεις τους που αρχίζουν 
από το 2008, οι πολίτες προσπαθούν να 
ευαισθητοποιήσουν τους κατοίκους της 
περιοχής. Πρότειναν ακόμα την υιοθέτηση 
του αρχικού ονόματος του ποταμιού ως

«Λευκός Ποταμός» όπως αναφέρει 
ο Όμηρος. Το έργο της «Περιφερειακής 
Οδού Κατερίνης» έχει

ε ιδωθεί από τους κατοίκους ως ευκαι-

ρία για τη δημιουργία αντιπλημμυρικών 
έργων και έτσι η ευαισθησία τους περιο-
ρίστηκε  στην παρακολούθηση του έργου 
και της πορείας του. Διαπίστωσαν όμως, 
προς απογοήτευση τους, ότι το ποτάμι 
έχει λεηλατηθεί εξ ονόματος του έργου. 

Η αρχική συμφωνία προέβλεπε την 
δυνατότητα αφαίρεσης αμμοχάλικα από 
το ποτάμι για να χρησιμοποιηθεί στο έργο 
της «Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» 
με την προ υπόθεση της ολοκλήρωσης 
της αντιπλημμυρικής προστασίας των 
παραποτάμιων περιοχών. 

Αυτό που ζητούν σήμερα οι κάτοικοι 
βλέποντας τις προσδοκίες τους να δια-
ψεύδονται, είναι να  μην επαναληφθούν  
οι πλημμύρες που  1978 όπου χάθηκαν 
ανθρώπινες ζωές, πνίγηκαν ζώα και χάθη-
καν περιουσίες.

Ο Λευκός Ποταμός του Ομήρου φωνάζει SOS

Τ η στιγμή που οκτώ ευρωπαϊκές 
χώρες ουσιαστικά μηδένισαν την 
ταφή απορριμμάτων, η Ελλάδα εξα-

κολουθεί να στέλνει σε ΧΥΤΑ το 80% των 
αστικών απορριμμάτων της. Το ποσοστό 
της ανακύκλωσης στην Ελλάδα διπλασι-
άστηκε την τελευταία δεκαετία, ωστόσο 
παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, χαρίζοντάς 
μας μια από τις πλησιέστερες θέσεις... στον 
πάτο της σχετικής ευρωπαϊκής λίστας.

Πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος (European 
Environmental Agency) αποτυπώνει τις 
εξελίξεις στη διαχείριση των απορριμμάτων 
στη Γηραιά Ηπειρο. Παρότι μέσα σε μία 
δεκαετία (2004-2014) η εικόνα έχει βελ-
τιωθεί αισθητά, οι διαφορές ανάμεσα στις 
χώρες εξακολουθούν να είναι σημαντικές, 
με τις βορειοευρωπαϊκές και σκανδιναβικές 
χώρες να πρωτοπορούν στη διαχείριση των 
απορριμμάτων και τις πρώην ανατολικές 
και τις βαλκανικές χώρες να βρίσκονται 
στο άλλο άκρο (κάποιες έχοντας διανύσει 
μεγάλη απόσταση).

Ας δούμε ορισμένα από τα πιο ενδι-
αφέροντα στοιχεία της έκθεσης:

• Το ποσοστό των απορριμμάτων που 
θάβονται στις 32 χώρες που είναι μέλη 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλ-
λοντος έπεσε από 49% το 2004 σε 34% 
το 2014. Στις 27 από τις 32 χώρες το 
ποσοστό αυτό μειώθηκε, ενώ σε πέντε 
χώρες αυξήθηκε ή παρέμεινε σταθερό.

• Τη μεγαλύτερη μείωση από το 2004 
έως το 2014 πέτυχαν οι Εσθονία (-57%), 
Φινλανδία (-41%), Σλοβενία (-41%) και 
το Ηνωμένο Βασίλειο (-41%).

• Εξι χώρες (Κύπρος, Κροατία, Ελλάδα, 
Λετονία, Μάλτα και Τουρκία) εξακολουθούν 
να θάβουν περισσότερο από τα 3/4 των 
απορριμμάτων που παράγουν.

• Η παραγωγή απορριμμάτων στις 32 
χώρες μειώθηκε κατά 3% την τελευταία 
δεκαετία, ενώ η μέση ετήσια παραγωγή 
απορριμμάτων κατά άτομο κατά 7%. Η 

τάση αυτή όμως δεν είναι ενιαία στην 
Ευρώπη: σε 6 χώρες η μέση παραγωγή 
απορριμμάτων ανά άτομο αυξήθηκε, ενώ 
σε 19 μειώθηκε.

• Η Δανία έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή 
αστικών απορριμμάτων στην Ευρώπη, 
με 758 κιλά/ άτομο/ έτος.  Ακολουθεί 
η Ελβετία με 730 κιλά, η Γερμανία με 
618 κιλά και η Κύπρος με 617 κιλά (από 
684 κιλά το 2004). Στην τελευταία θέση 
βρίσκεται η Ρουμανία με 249 κιλά/άτομο/
έτος, η Πολωνία με 272 κιλά και η Σερβία 
με 302 κιλά. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 
12η θέση, με 509 κιλά/άτομο/έτος το 
2014, από 436 κιλά το 2004. Η διαφορά 
αντικατοπτρίζει βέβαια τη διαφορά στο 
βιοτικό επίπεδο ανάμεσα στις χώρες, ενώ 

η παρουσία της Κύπρου και της Μάλτας 
σε υψηλές θέσεις στη λίστα αποδίδεται 
στην έκθεση στον τουρισμό.

• Η ανακύκλωση είναι μια ευρωπαϊκή 
«ιστορία επιτυχίας». Οι χώρες που εξετά-
ζονται στην έκθεση ανακύκλωσαν κατά 
μέσο όρο το 33% των απορριμμάτων τους 
το 2014 (στα ποσοστά συμπεριλαμβάνεται 
και η κομποστοποίηση), έναντι 23% το 
2004. Στην Ε.Ε. των 27 χωρών, ο μέσος 
όρος αυξήθηκε από 31% το 2004 σε 
44% το 2014.

• Το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης 
στην Ευρώπη πέτυχε (ποιος άλλος;)  η 
Γερμανία, με 64%. Ακολουθεί η Αυστρία 
(56%), το Βέλγιο  (55%), η Ελβετία (54%), 
η Ολλανδία (51%) και η Σουηδία (50%).

• Τελευταίες στη λίστα των χωρών που 
συμπεριλαμβάνει η έκθεση είναι η Βοσνία, 
η Τουρκία και η Σερβία, με ανακύκλωση 
1%. Ακολουθούν η Σλοβακία (10%), η 
Μάλτα (11%), η Ρουμανία (13%), η Κροα-
τία (16%), η Κύπρος (18%) και η Ελλάδα 
(19%). Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον: από τις χώρες της 
Ε.Ε. η Ελλάδα είναι το μόνο «παλαιό» 
μέλος στις τελευταίες θέσεις της λίστας. 
Ενώ πολλά «νέα» μέλη βρίσκονται σχετικά 
υψηλά στη λίστα: η Σλοβενία με 36%, η 
Τσεχία με 35%.

• Η μεγαλύτερη αύξηση στην ανα-
κύκλωση από το 2004 έως το 2014 
καταγράφεται σε Λιθουανία (από 2% 
στο 30%!), Πολωνία (από 6% στο 32%), 
Ιταλία (από 18% στο 42%), στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (από 23% στο 44%) και στην 
Τσεχία (από 12% στο 35%).

• Σε δύο χώρες το ποσοστό της ανα-
κύκλωσης μειώθηκε: στην Αυστρία (από 
57% σε 56%) και στη Φινλανδία (από 
34% στο 33%). Σε επτά χώρες παρέμεινε 
σταθερό.

Οι στόχοι
Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, 

κάθε χώρα της Ε.Ε. πρέπει έως το 2020 
να ανακυκλώνει το 50% των απορριμμά-
των της. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε νέους, πιο φιλόδοξους στόχους 
για τα αστικά απορρίμματα: μέχρι το 
2030 να ανακυκλώνεται το 65% και να 
θάβεται έως το 10% των απορριμμάτων 
κάθε χώρας. 

Οι προτάσεις αυτές είναι κομμάτι της 
πρότασης της Επιτροπής για το «πακέτο» 
της κυκλικής οικονομίας, που στοχεύει 
στη διατήρηση των πρώτων υλών και 
των προϊόντων μέσα στην οικονομία για 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ
 «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Σε ΧΥΤΑ το 80% των αστικών απορριμμάτων
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Π ερισσότερες δόσεις και σημαντικές 
μειώσεις στα πρόστιμα τόσο για 
όσους σπεύσουν να υπαχθούν στη 

νέα ρύθμιση τον πρώτο χρόνο όσο και 
για ευαίσθητες και οικονομικά ασθενείς 
ομάδες πληθυσμού αλλά και «πάγωμα» 
πληρωμής δόσεων από 1- 2 χρόνια για 
μακροχρόνια ανέργους και υπερχρεω-
μένους, προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου 
για τη δόμηση που περιλαμβάνει την 
τακτοποίηση αυθαιρέτων και δόθηκε σε 
δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμ-
βρίου από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Εκτός ρύθμισης παραμένουν τα αυθαί-
ρετα που ανεγέρθηκαν μετά τις 28 Ιουλίου 
2011, καθώς διατηρείται η «κόκκινη 
γραμμή» που είχε θέσει η προηγούμενη 
ρύθμιση και κρίνονται κατεδαφιστέα

Συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου, που 
αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τακτο-
ποίηση αυθαιρέτων έως τον Οκτώβριο 
του 2018, μειώνει στο μισό τα παράβολα 
υπαγωγής στη ρύθμιση εκτός από την 
υψηλή κατηγορία που αφορά σε ιδιο-
κτησίες άνω των 5.000 τ.μ., ενώ ορίζει 
ότι η αποπληρωμή των προστίμων θα 
γίνεται σε 80 δόσεις αντί για τις 60 της 
υφιστάμενης ρύθμισης που ισχύει έως 
τις 8 Οκτωβρίου.

Εκτός ρύθμισης παραμένουν τα αυθαί-
ρετα που ανεγέρθηκαν μετά τις 28 Ιουλίου 
2011, καθώς διατηρείται η «κόκκινη 
γραμμή» που είχε θέσει η προηγούμενη 
ρύθμιση και κρίνονται κατεδαφιστέα.

Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου 
είναι να καταγραφεί πλέον πλήρως το 
τοπίο των αυθαιρέτων στη χώρα μας και να 
δοθεί δυνατότητα της πρώτης ηλεκτρονικής 
καταγραφής τους. Υπολογίζεται ότι από 
το σύνολο των 7,5 εκατομμυρίων κτιρίων 
της χώρας, περίπου 2 εκατομμύρια έχουν 
μικρότερες ή μεγαλύτερες αυθαιρεσίες με 
το 1 εκατομμύριο αυτών να έχει υπαχθεί 
σε προηγούμενες ρυθμίσεις.

Γι' αυτό τον λόγο το νομοσχέδιο προ-
ωθεί τη δημιουργία Παρατηρητηρίου 
Δομημένου Περιβάλλοντος σε κάθε Περι-
φερειακή Ενότητα, μέσω του οποίου θα 
παρακολουθείται το σύνολο της δόμησης. 
Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία 
ηλεκτρονικής πολεοδομικής πλατφόρμας 
σε κάθε δήμο, η οποία θα περιλαμβάνει 
σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής κ.λπ. 
Ενώ όλα τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα 
στους πολίτες σε πραγματικό χρόνο.

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο για όσους 
θελήσουν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετά 
τους υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν 
επί της τιμής ζώνης στην περιοχή του 
ακινήτου, σύμφωνα με τις αντικειμενικές 
αξίες επί συντελεστή 15% και επί ειδικών 
συντελεστών που ορίζει το σχέδιο νόμου 
στο παράρτημά του. Σε περίπτωση μη 
εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της 
μηνιαίας δόσης, τότε το ανεξόφλητο ποσό 
της δόσης προσαυξάνεται κατά 1% για 
κάθε μήνα καθυστέρησης.

Πρόστιμο

Παράλληλα ορίζεται πρόστιμο ανέγερ-
σης που ανέρχεται στο 100% της αξίας 
του κτίσματος και πρόστιμο διατήρησης 
ίσο με 50% της αντικειμενικής του αξίας 
ετησίως από τον χρόνο κατασκευής του 
έως και την κατεδάφιση ή τη νομιμοποί-
ησή του.

Ωστόσο, θεσπίζονται σημαντικές 
εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες πλη-
θυσμού και «πάγωμα της πληρωμής των 
δόσεων για τα πρώτα δύο χρόνια, ενώ 
τα πρόστιμα μειώνονται ως εξής:

• Ατομα με ποσοστό αναπηρίας 80% 
και άνω και πρόσωπα που επιβαρύνονται 
φορολογικά από αυτά με ατομικό εισό-
δημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό 
έως 60.000 ευρώ καταβάλλουν 15% 
του προστίμου.

• Ατομα με αναπηρία 67% και άνω και 
πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά 
με ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ 
ή οικογενειακό έως 24.000 ευρώ κατα-
βάλλουν το 20% του προστίμου.

• Παλιννοστούντες ομογενείς καταβάλ-
λουν 20% του προστίμου. Το ίδιο ισχύει 
και για τους μόνιμους κατοίκους Θράκης 
και για τα ακίνητά τους στη Θράκη.

• Τα παιδιά όσων υπάγονται στην 
προηγούμενη κατηγορία καταβάλλουν 
50% του προστίμου.

• Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 
40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 80.000 
ευρώ καταβάλλουν 20% του προστίμου 
για την κύρια κατοικία τους. Εάν πρόκει-
ται για τη δευτερεύουσα κατοικία τους, 
εφόσον αυτή δεν είναι μεγαλύτερη των 
80 τ.μ. καταβάλλουν το μισό πρόστιμο.

• Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 

25.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 40.000 
ευρώ καταβάλλουν 30% του προστίμου.

• Μακροχρόνια άνεργοι καταβάλλουν 
το 30% του προστίμου και παράλληλα 
αναστέλλεται η καταβολή δόσεων για 
τα δύο πρώτα χρόνια.

• Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισο-
δήματος Αλληλεγγύης καταβάλλουν το 
20% του προστίμου και έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να μην πληρώνουν δόσεις 
τα πρώτα δύο χρόνια από την υποβολή 
της δήλωσης.

• Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα των 
οποίων η κύρια κατοικία έχει εξαιρεθεί 
από την εκποίηση με δικαστική απόφαση 
δικαιούνται αναστολή ενός έτους από την 
καταβολή των δόσεων.

Επίσης η νέα ρύθμιση ευνοεί όσους 
σπεύσουν να υπαχθούν σ΄αυτήν με μεί-
ωση του προστίμου κατά 20%, εφόσον 
η υπαγωγή γίνει έως τις 8 Φεβρουαρίου 
2017 και κατά 10% εφόσον γίνει από 
9/2/2017 έως 8/8/2017. Αντίθετα για 
όσους υπαχθούν από 9/8/2017 έως 
8/2/2018 το πρόστιμο αυξάνεται κατά 
10% και κατά 20% για όσους δηλώσουν 
το αυθαίρετό τους μετά τις 9/2/2018.

Προσαυξημένο πρόστιμο θα πληρώ-
σουν και οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων 
που θα εντοπιστούν από το Παρατηρη-
τήριο Δομημένου Περιβάλλοντος χωρίς 
να έχουν προσέλθει από μόνοι τους. 
Η προσαύξηση θα είναι 20% και στην 
περίπτωση ευαίσθητων περιβαλλοντικά 
περιοχών θα φτάνει το 40%.

Εκπτωση 20% προβλέπεται στην περί-
πτωση εφάπαξ καταβολής του προστίμου 
και 30% σε περίπτωση καταβολής του 
10% του προστίμου.

Μείωση του προστίμου στο μισό προ-

βλέπεται και για τις περιπτώσεις κατασκευ-
ών σε περιοχές προστασίας πολιτιστικού 
περιβάλλοντος ή σε διατηρητέα κτίρια 
στην περίπτωση που ολοκληρωθούν οι 
εργασίες προσαρμογής.

Επίσης μειώσεις του προστίμου προ-
βλέπονται αν γίνει στατική ενίσχυση του 
κτιρίου και συγκεκριμένα κατά 30% σε 
περιοχές μικρής σεισμικής επικινδυνότητας, 
50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνό-
τητας της κατηγορίας 2 και κατά 60% σε 
περιοχές υψηλής σεισμικότητας, όπως 
π.χ. τα Επτάνησα.

Το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα 
νομιμοποίησης κτισμάτων προ του 1983 
έναντι 500 ευρώ σε οικισμούς κάτω των 
500 κατοίκων.

Ο συντελεστής υπολογισμού του προ-
στίμου μειώνεται από 0,80 σε 0,60 για 
κτίρια που αποπερατώθηκαν μεταξύ 1983 
και 1993, ενώ μικρότερο κατά 40% θα 
είναι και το πρόστιμο που θα πληρώσουν 
οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που βρίσκονται 
σε περιοχές που μπαίνουν στο σχέδιο.

Το παράβολο
Μειωμένο στο μισό είναι και το παρά-

βολο υπαγωγής στη ρύθμιση εκτός από 
την τελευταία κατηγορία και διαμορφώ-
νεται ως εξής:
• 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/
χρήση μέχρι 100 τ.μ.
• 500 ευρώ για αυθαίρετο 101 έως 500 τ.μ.
• 1.000 ευρώ έως 2.000 τ.μ.
• 4.000 ευρώ έως 5.000 τ.μ. και
• 10.000 ευρώ για κτίριο μεγαλύτερο 
των 5.000 τ.μ.

ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
«ΕΘΝΟΣ»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Νέα ευκαιρία για ρύθμιση αυθαίρετων



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΤΑΝ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΑΣ ΚΟΥΦΑΙΝΕΙ 
↘ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α∆ΙΑΦΟΡΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ
↘  Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΣΠΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ.
↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10    □20     □30    □50

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ

Στη διεύθυνση: Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα ή µε Fax στο 210 810 1609
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Χιλιάδες ψάρια σπονδή  
στο ...θείο Έλλειψη οξυγόνου  
στη λίμνη  Καϊάφα

Σε τετρακόσια μέτρα νερού όπου καταλήγει κανάλι 
από το υδροθεραπευτήριο της περιοχής, στη λίμνη 
Καϊάφα, εντοπίζεται το σημείο που αποδεικνύεται 
νεκροταφείο για χιλιάδες κεφαλόπουλα. Οι μαζικοί 
θάνατοι των ψαριών οφείλονται στα χαμηλά επίπε-
δα οξυγόνου λόγω της χαμηλής στάθμης της λίμνης 
μετά από έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή 
σε συνδυασμό με τα πολύ υψηλά επίπεδα θείου που 
προέρχεται από τα Ιαματικά Λουτρά Καϊάφα. Δείγματα 
ψαριών έχουν ήδη σταλεί στο Κέντρο Κτηνιατρικών 
Ιδρυμάτων Αθηνών για να εντοπιστούν επακριβώς τα 
αίτια που οδήγησαν στο μαζικό θάνατο τα κεφαλόπουλα 
της λίμνης Καϊάφα.

Ιώδιο 131 το ραδιενεργό υλικό στη 
χωματερή Υπολείμματα τροφής 
καρκινοπαθούς η αιτία

Στο ραδιενεργό ιώδιο 131οφείλεται ο συναγερ-
μός που σήμανε στην πύλη του ΧΗΑ Φυλής και είχε 
ως αποτέλεσμα την άρνηση εισόδου στη χωματερή 
απορριμματοφόρου κοντέινερ και την εναπόθεση του 
σε ειδικό χώρο στο ΒΙΟΠΑ Κερατέας. Το περιστατικό 
που συνέβη το βράδυ της 27ης Ιανουαρίου είχε ως 
αποτέλεσμα την κινητοποίηση της Επιτροπής Ατομι-
κής Ενέργειας και των επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
του αρμόδιου Υπουργείου. Οι έρευνες εντόπισαν την 
αιτία σε υπολείμματα τροφής ασθενούς που πάσχει 
από νεοπλασία στον θυροειδή αδένα. Μετά τις σχε-
τικές αυτοψίες αποφασίζεται αν θα υπάρξουν οι 
προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις στο δήμο από 
τον οποίο προερχόταν το απορριμματοφόρο. Σε μία 
παράλληλη εξέλιξη σε απορριμματοφόρο του Δήμου 
Μεταμόρφωσης, στη Φυλή, εντοπίστηκε ραδιοϊσότοπο 
σε ποσότητα τρεισήμισι φορές πέραν του επιτρεπτού 
ορίου. Εντός Φεβρουαρίου να επανεξεταστεί ώστε να 
αποφασιστεί η διαχείριση του συμβάντος.

Τα επιστημονικά πειράματα του 
CERN θα μπορούσαν να ρίξουν 
αστεροειδή στη Γη;

Πρόκειται για θεωρίες συνωμοσίας; Το κανάλι 
Paranormal Crucible στο YouTube ισχυρίζεται ότι 
ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (Large Hadron 
Collider), που βρίσκεται στο ευρωπαϊκό κέντρο πυρη-
νικών ερευνών CERN στη Γενεύη θα μπορούσε να 
θέσει σε κίνδυνο τη γη. Σύμφωνα με το κανάλι, τα 
επιστημονικά πειράματα που διεξάγονται από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN) 
έχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν τεράστιο 
μαγνητικό πεδίο, που θα έχει την δύναμη να έλξει 
αστεροειδείς προς τη γη.

Το Paranormal Crucible εκφράζει φόβους ότι ίσως 
έτσι να προκληθεί μια νέα Εποχή Παγετώνων στον 
πλανήτη μας. Το σχετικό βίντεο αναφέρει: «Ακούμε να 
γίνεται πολύς λόγος για το CERN, πύλες και αστεροειδείς 
το τελευταίο διάστημα. Το CERN δημιουργεί μια πύλη 
στο διάστημα και σε αναμονή αυτού του γεγονότος 
υπάρχουν φήμες για χτύπημα αστεροειδούς, αφού 
δεν είναι σίγουροι για τις επιπτώσεις, όταν το CERN 
αφαιρέσει το «κάλυπτρο» και γίνει ορατό αυτό που 
θα εξέλθει από την πύλη».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μεγάλος Επι-
ταχυντής Αδρονίων του CERN βρίσκεται στο επίκεντρο 
θεωριών ότι φθάνει το τέλος του κόσμου. Ακόμα και 
ο Πάπας Φραγκίσκος σε λειτουργία τον Μάιο του 
2015 είχε αναφέρει: «Αγαπητοί μου χριστιανοί ζούμε 
σε δύσκολους καιρούς. Η Επιστήμη είναι έτοιμη να 
δοκιμάσει τα όρια του Θεού και της Δημιουργίας 
του. Ο Θεός έχει φτιάξει σύνορα μεταξύ του κόσμου 
των ζωντανών και του κόσμου των νεκρών. Αυτοί οι 
επιστήμονες έχουν σκοπό να ρίξουν επάνω μας τις 
Πύλες της Κολάσεως;».

Μία άλλη θεωρία συνωμοσίας έκανε λόγο για την 
δυνατότητα του επιταχυντή να ανοίξει την πύλη σε 
ένα παράλληλο σύμπαν ενώ ο ερευνητής Mir Faizal, 
ο οποίος εργάζεται στο τμήμα Φυσικής και Αστρο-
νομίας στο πανεπιστήμιο του Waterloo στο Οντάριο 
του Καναδά, έχει υποστηρίξει ότι δεν αποκλείει την 
ύπαρξη ενός παράλληλου σύμπαντος.

Η ΠΙΡ εχθρός των  
εθνικών συμφερόντων

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τις συμφωνίες ΤΡΡ, 
Trans Pacific Partnership ή Διατλαντική Εταιρική 
Σχέση Συναλλαγών ή ΠΡ Δια-Ειρηνικού Εμπορική 
Σύμπραξη ήταν μία από τις πρώτες αποφάσεις που 
πήρε ο νεοκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τράμπ. 

Το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής δεν είναι 
γνωστό  στις 12 χώρες που συμμετέχουν καθώς 
όπως προβλέπεται από την ίδια την συμφωνία οι 
κυβερνήσεις των χωρών μελών δεν  έχουν δικαίωμα 

να ενημερώσουν τους λαούς τους. 
Η αμφιλεγόμενη συμφωνία αποτελεί ή αποσκοπεί 

να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στην ανερχόμενη 
οικονομική δύναμη της Κίνας και να προωθήσει προ 
ιόντα των Ηνωμένων Πολιτειών στη ΝΑ Ασία. 

Το κυριότερο πρόβλημα αυτής της συμφωνίας 
είναι ότι δίνει εξουσία στις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
έναντι των κρατών. Θα έχουν επι παραδείγματι λόγο 
οι πολυεθνικές για το εάν θα αυξηθεί ο κατώτατος 
μισθός, καθώς μία τέτοια ενέργεια  μπορεί να ιδωθεί 
ως  εχθρική των οικονομικών συμφερόντων των 
ίδιων των εταιρειών. Η πρωτοβουλία της Γαλλίας να 
απαγορεύσει τις γενετικά τροποποιημένες τροφές ή 
οι ενέργειες άλλων χωρών να προστατεύσουν τους 
πολίτες τους απέναντι στις καπνοβιομηχανίες είναι 
αντίθετη των συμφερόντων των εταιρειών  γεγονός 
που θα οδηγήσει σε μηνύσεις εναντίον των εθνικών  
κυβερνήσεων κάτι που στην ουσία καταργεί κάθε 
έννοια κυρίαρχου κράτους.

Επιχείρηση ίσον φυσικό αέριο
Ένα ευρύτατο Φάσμα επαγγελματιών μπορεί 

να αξιοποιήσει τις ενεργειακές του ανάγκες χρησι-
μοποιώντας Φυσικό αέριο. Όλο και περισσότερες 
επιχειρήσεις επιλέγουν το φυσικό αέριο που έχει 
μειωμένα λειτουργικά κόστη και αυξάνει συνεπώς την 
ανταγωνιστικότητα σε καιρούς κρίσης. 

Παράλληλα οι στατιστικές εμφανίζουν εντυπωσι-
ακά αποτελέσματα καθώς εκτός της εξοικονόμησης 
οικονομικών πόρων που φτάνουν στο 50%, σε σχέση 
με τη χρήση συμβατικών μορφών ενέργειας, η μείωση 
των ατμοσφαιρικών ρύπων ξεπερνάει το 75% αν 
συγκριθεί με τα άλλα καύσιμα. 

Ένας άλλος τομέας όπου βρίσκει εφαρμογή η 
χρήση του Φυσικού αερίου, είναι η παραγωγή ηλε-
κτρισμού, θερμότητας και ψύξης. Με τα συστήματα 
συμπαραγωγής /τριπαραγωγής (στην περίπτωση της 
ψύξης) επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός απόδοσης έως 
και 85%, που συνδυάζεται πάντα με τις πολύ χαμηλές 
εκπομπές καυσαερίων στην ατμόσφαιρα.

Δήμος Κοζάνης
Οικιακά βιοαπόβλητα: Ενα πρόβλημα βρίσκει τη λύση του

Το επόμενο βήμα στη διαχείριση των οικι-
ακών οργανικών αποβλήτων έκανε ό Δήμος 
Κοζάνης που  όπως αναφέρει σε άρθρο του 
στην ιστοσελίδα makthes.gr ο  Δήμαρχος Λευ-
τέρης Ιωαννίδης, ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα 
με στόχο τη διεύρυνση της διαχείρισης  προς 
ανακύκλωση, του χαρτιού, των μετάλλων, των 
πλαστικών και του γυαλιού που ήδη γίνεται 
στο Δήμο. Έτσι στους ήδη εγκατεστημένους 
κάδους που οι δημότες έχουν την  ευκαιρία να 
εναποθέσουν τα αντίστοιχα οικιακά απόβλητα, 
προστίθενται και οι χαρακτηριστικοί καφέ 
κάδοι που αφορούν στα οικιακά οργανικά 
απόβλητα. Έτσι ευρύνεται το πρόγραμμα 
διαλογής των ανακυκλώσιμων αποβλήτων 
με το σύστημα Διαλογής στην

Πηγή (ΔσΠ) που εφαρμόζει ο Δήμος. Το πρόγραμμα αυτό θα αξιολογηθεί και σε ένα επόμενο στάδιο θα 
εφαρμοστεί στο σύνολο του Δήμου ώστε να αντιμετωπιστεί το τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος που  έχει το 
υψηλό ποσοστό βιοαποβλήτων που καταλήγουν στα  XΥΤΑ. Παράλληλα και επειδή κανένα πρόγραμμα δεν 
μπορεί να στεφθεί με επιτυχία χωρίς τη σχετική επιμόρφωση, τίθενται σε εφαρμογή προγράμματα και δράσεις 
ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η πρωτοποριακή 
αυτή, για τα ελληνικά δεδομένα αντιμετώπιση των οικιακών αποβλήτων που εφαρμόζεται στην περιφέρεια,  
περιορίζει  κατά πολύ τις ποσότητες ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που οδηγούνται αναξιοποίητες στις 
χωματερές. Για την πρωτοβουλία αυτή ο Δήμος Κοζάνης έχει βραβευτεί σε πανελλαδικό επίπεδο.
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Όχι στις δικαστικές διαμάχες,   
ναι στο διάλογο δηλώνει η 
«Ελληνικός Χρυσός» 
Να  καταστεί η Ελλάδα από τις 
μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες 
χρυσού  στην   ΕΕ

Όχι στις δικαστικές διαμάχες, ναι στο διάλογο επι-
θυμεί η «Ελληνικός Χρυσός» σχετικά με τη λειτουργία 
των μεταλλείων στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής. 
Το πολυσυζητημένο  μεταλλείο  θα εγκαινιαστεί τον 
Ιούνιο στην παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, Προκόπη

Παυλόπουλου και του Οικουμενικού Πατριάρχη, 
Βαρθολομαίου ενώ οι πρώτες εξορύξεις θα γίνουν 
τον Απρίλιο. Η παραγωγή χρυσού θα επαναληφθεί 
μετά από 22 χρόνια και όπως υπολογίζουν στελέχη 
της εταιρείας από το 2017έως  το 2022 η παραγωγή 
χρυσού από την Ολυμπιάδα θα φτάσει τις 72.000 ουγκιές 
ετησίως συν 55.000 ουγκιές από άλλα μεταλλεύματα. 
Μετά  το 2022 η παραγωγή, σύμφωνα πάντα με τους 
υπευθύνους της «Ελληνικός Χρυσός» θα Φτάσει τις 
170.000 ουγκιές ετησίως. Στην  εθνική παραγωγή 
πρέπει να προστεθεί η παραγωγή από τις Σκουριές 
που θα λειτουργήσουν από το 2019 και που όπως 
προβλέπεται, μέχρι το 2027 θα παραχθούν 1,7 ε κατ. 
ουγκιές χρυσού και 620 ε κατ. τόνοι χαλκού. Το εμπό-
διο που είναι η αμφιλεγόμενη μέθοδος flash smelting  
που υιοθετεί η εταιρεία και έχει απορριφθεί από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενδέχεται 
να αρθεί καθώς το

θέμα έχει παραπεμπθεί  στο Συμβούλιο της  Επι-
κρατείας.  Η  «Ελληνικός Χρυσός»  από την πλευρά της

προβάλλει το επιχείρημα της δημιουργίας 1000 
θέσεων εργασίας σε υπεργολαβικές  εταιρείες ενω 
μόνο για φέτος το ύψος των επενδύσεων θα ανέλθει 
σε 150 εκατ. στο σύνολο των 750 ε κατ. που έχουν ήδη 
επενδυθεί συνολικά από την εταιρεία μέχρι σήμερα.

Τέλος στην κερδοσκοπία  
από τη σπατάλη των φυσικών 
πόρων και την αυθαιρεσία

Επί σειρά δεκαετιών το πρόβλημα της κτηματογρά-
φησης και της χαρτογράφησης των δασών  παραμένει 
άλυτο. Η απουσία λύσης ή ακόμα και το ασαφές και 
θολό περιβάλλον που περιέβαλλε το μεταπολεμικό 
μοντέλο ανάπτυξης, βόλευε ορισμένα συμφέροντα 
που κερδοσκοπούσαν  από τη σπατάλη των φυσικών 
πόρων και την αυθαιρεσία. Ένα τέλος σ’ αυτή την 
κατάσταση ευελπιστεί να δώσει η συνεργασία των 
δασικών υπηρεσιών με την «Εθνικό Κτηματολόγιο και 
Χαρτογράφηση ΑΕ» και τον ιδιωτικό τομέα. Η ολοκλή-
ρωση των δασικών χαρτών, καθώς αυτοί αποτελούν 
σημαντικό εργαλείο, συμβάλλει αποτελεσματικά στη 

διάσωση και προστασία του περιβάλλοντος. Μετά 
την χαρτογράφηση στην προσπάθεια προστασίας 
του εθνικού πλούτου, σειρά έχει το δασολόγιο και η 
χάραξη της Εθνικής Δασικής Πολιτικής που θα απο-
τελέσουν τις προϋποθέσεις για τη δίκαιη ανάπτυξη 
και την ανακατεύθυνση του μοντέλου ανάπτυξης με 
σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση.

Η Συνεργασία απέδωσε  
προς όφελος της ανακύκλωσης 
και επαναχρησιμοποίησης

Η Συνεργασία των Δήμων Μοσχάτου-Ταύρου, 
Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό 
Σύνδεσμο Νομού Αττικής  και την Περιφέρεια Αττικής 
απέδωσε καρπούς καθώς τίθενται πλέον τα θεμέλια 
για τη δημιουργία του πρώτου κέντρου ανακύκλω-
σης της Αττικής. Το κέντρο που θα λειτουργήσει στα 
όρια Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου θα είναι το πρώτο 
διαδημοτικό κέντρο ανακύκλωσης στην Αττική. Η 
Περιφέρεια Αττικής σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι 
το έργο είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας και βασίζεται 
στον περιορισμό του όγκου των αποβλήτων μέσω 
της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης  και της 
τοπικής διαχείρισης.

Οι χωματερές  
μας κοστίζουν ακριβά

Το 2017 μειώνονται τα πρόστιμα, ευελπιστεί η 
κυβέρνηση. Οι σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας που επιβάλλει το Ευρωπα-

ϊκό Δικαστήριο κοστίζουν ακριβά στην Ελλάδα που 
παραμένει στην τελευταία θέση της Ε.Ε. ως η χώρα 
που ακόμα θάβει τα σκουπίδια της και δεν διαθέτει 
δίκτυο συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
σε μεγάλες περιοχές της χώρας όπως τα Μεσόγεια. 
Στην κυβέρνηση  και στο αρμόδιο Υπουργείο δηλώ-
νουν αποφασισμένοι ότι το 2017 θα είναι ο χρόνος 
μείωσης  ή και μηδενισμού ακόμα των προστίμων. 
Στην κατεύθυνση αυτή πρόσφατα θεσμοθετήθηκε 
πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο για τη διαχείριση των 
τοξικών αποβλήτων που μέχρι τώρα η απόρριψη τους 
γίνεται εντελώς ανεξέλεγκτα.

Πάλη από κοινού, στα Γιάννενα, 
κατά κεραιών τηλεφωνίας

Συλλογικές αποφάσεις και 
πάλη από κοινού, για την 
απομάκρυνση των κεραιών 
από τα σχολεία, είναι η 
μέθοδος σύμφωνα με την 
Ένωση Γονέων και Μαθη-
τών Δήμου Ιωαννιτών. Γι’ 
αυτό το λόγο καλούν τους 
γονείς, τους μαθητές, τους 
συλλόγους καθηγητών  και 
τα 15μελή συμβούλια να 
στρατευτούν στον αγώνα 
για την άμεση απομάκρυν-
ση των κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας που είναι κοντά σε σχολεία, πάρκα, γήπε-
δα, Νοσοκομεία και το Πανεπιστήμιο

Βολιώτικο νερό με νιτρικά
Δύο συνοικίες της πρωτεύουσας της Μαγνησίας, 

τα Μελισσάτικα και το Φυτόκο  πίνουν νερό με αυξη-
μένα επίπεδα νιτρικών. Σοκαριστικά είναι σύμφωνα 
με τους κατοίκους των περιοχών αυτών του Δήμου 
Βόλου, τα αποτελέσματα των σχετικών χημικών και 
μικροβιολογικών αναλύσεων.

Τι φέρνει η εμπορική συμφωνία  Καναδά-ΕΕ  (CΠΑ)

Η κατάργηση το 99% των δασμών μεταξύ ΕΕ και Καναδά είναι το κυριότερο στοιχείο της Περιεκτικής και 
Οικονομικής Συνεργασίας της  λεγόμενης CΠΑ. Η 14» Ιανουαρίου είναι ημερομηνία κλειδί καθώς εγκρίθηκε 
η συμφωνία από την Επιτροπή Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα δίνει το πράσινο  Φως για 
την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου κατά 20% ή 10,9 δις το χρόνο. Στόχος  της συμφωνίας είναι η φιλε-
λευθεροποίηση του εμπορίου προ ιόντων και υπηρεσιών ενώ εξασφαλίζει την διευρυμένη και ασφαλή αγορά 
σύμφωνα  με τους κανόνες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας  στους τομείς εργασίας, υγείας και περιβάλλοντος 
.Τα  προβλήματα που προηγήθηκαν προέρχονταν από το κοινοβούλιο της Βαρονίας που ζητούσε εγγυήσεις 
μεταξύ άλλων και στην προστασία του  περιβάλλοντος και από αριστερές συλλογικότητες και οργανώσεις 
της Γερμανίας που ισχυρίζονταν στο Συνταγματικό Δικαστήριο ότι η συμφωνία παραβίαζε το Σύνταγμα της 
Γερμανίας. Όταν τα εμπόδια

κάμφθηκαν   το Συνταγματικό Δικαστήριο ενέκρινε τη νομιμότητα της συμφωνίας υπό κάποιους όρους.
Οι συνεχείς ενστάσεις που ακολούθησαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η CΠΑ  δύσκολα θα εγκριθεί 

από όλα τα μέλη της ΕΕ και έτσι ο μόνος τρόπος εφαρμογής της Συμφωνίας είναι να εφαρμοστεί χωρίς την 
έγκριση  των κρατών μελών υπό το καθεστώς της προσωρινότητας. Μόλις ισχύσει τη συμφωνία  και καταρ-
γηθούν οι ύψους  400 εκ. ευρώ καναδικοί δασμοί, θα ανοίξει η καναδική αγορά και έτσι οι ευρωπαίοι πολίτες 
θα έχουν περισσότερες  επιλογές χωρίς όμως την καταστρατήγηση   των κανονισμών υγείας, ασφάλειας, 
κοινωνικών,  καταναλωτικών  δικαιωμάτων αλλά και περιβάλλοντος. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα συμ-
μετέχουν σε δημόσιους καναδικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών ενώ θα έχουν 
και μία σειρά άλλων διευκολύνσεων στους τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας, μεταποιητικού εμπορίου  κ.ά. Το 
αμφιλεγόμενο σημείο  της συμφωνίας είναι όμως η δυνατότητα που παρέχεται στους επενδυτές να κινηθούν 
νομικά κατά των εθνικών κυβερνήσεων όταν αυτοί (οι επενδυτές)  θεωρήσουν ότι θίγονται τα συμφέροντα 
τους. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι διαφορές θα επιλύονται από ένα σώμα ανεξάρτητων δικαστών που θα 
διορίζεται από τα δύο μέρη, τον Καναδά και την ΕΕ και θα λειτουργεί βάσει ενός αυστηρού δεοντολογικού 
προτύπου. Αυτό το σημείο όμως της συμφωνίας δεν θα εφαρμοστεί άμεσα  καθώς απαιτεί την σύμφωνη 
γνώμη όλων των κρατών μελών της ΕΕ.
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