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οικονομία ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2015

ΑΣΩΠΟΣ: ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΠΕΙΛΗ
Τις ίδιες προτάσεις που έκανε πρόσφατα ο κύριος Μπακογιάννης, είχε κάνει και το 2010 η τότε ΥΠΕΚΑ 
Μπιρμπίλη. Άραγε τι το καινούργιο προσθέτει ο σημερινός μικρός πρωθυπουργός της Στερεάς Ελλάδας. 
Φοβόμαστε ότι θα περιμένουμε άλλα πέντε χρόνια για να επαναληφθεί το ίδιο έργο της Μπιρμπίλη.

▶ Τελευταίες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ στην περιοχή: 8250μg/lt εξασθενές χρώμιο και 157μg/lt μόλυβδο.

▶  1,5 εκατομμύριο ευρώ ξοδεύτηκαν σε απογραφές (1999 & 2010) χωρίς αποτέλεσμα (καθηγήτρια…Λοιζίδου) 

▶  Δόθηκαν 500.000 ευρώ σε επιδημιολογική μελέτη από το 2011 που δεν ολοκληρώθηκε ακόμα (καθηγήτρια Γλυνού)

▶ Οι καρκίνοι στην ευρύτερη περιοχή της Ασώπειας λεκάνης συνεχώς αυξάνονται

▶  Οι βιομήχανοι, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων , δεν έχουν συμμετάσχει στην εξυγίανση της ρυπασμένης περιοχής, που 
έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει.

▶  Η διαπλοκή των βιομηχάνων με την πολιτεία «δήθεν» εξουσία στο απόγειό της. Αυτή εκμεταλλεύεται την αδιαφορία του 
πολίτη, που έχει δημιουργήσει ….στα μέτρα της.

▶  Οι Δήμαρχοι της Τανάγρας και του Ωρωπού που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, ο μεν πρώτος με όλες τις βιομηχανικές 
δραστηριότητες στον ευρύτερο Καλλικρατικό Δήμο του και ο δεύτερος δεχόμενος αδιαμαρτύρητα τα βιομηχανικά από-
βλητα που ανεξέλεγκτα καταλήγουν στο Χαλκούτσι, δυστυχώς τα βέλη που ρίχνουν κατά καιρούς ενάντια στην πολιτεία 
είναι άσφαιρα.
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Το ιστορικό  
της θανάσιμης απειλής

Έχουν περάσει πολλά χρόνια όταν η 
ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης) έδινε αφειδώς δάνεια σε 
ασύδοτους βιομήχανους, που μπροστά 
στο ανεξέλεγκτο κέρδος τους, ξέχασαν 
τελείως τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 
από τις αλόγιστες δραστηριότητες τους, 
που αθροιστικά από το 1960 και μετά, 
αλλοίωσαν τη φυσιογνωμία πολλών 
περιοχών στην ευρύτερη Ασώπεια λεκάνη.

Ξεκινώντας τη διαδρομή διαπιστώ-
νουμε ότι πηγή ρύπανσης το γεφυράκι 
του Αγίου Κοσμά. Από αυτό το σημείο 
αρχίζει η ρύπανση του ποταμού και συνε-
χίζεται πιο κάτω, εκεί όπου ο Ασωπός 
ενώνεται με τον παραπόταμό του, τον 
Θερμιδώνα. Στον Θερμιδώνα πέφτουν 
καθημερινά τα βιομηχανικά απόβλητα της 
ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία) 
κι άλλων βιομηχανιών. Πολύ κοντά στην 
ΕΑΒ βρίσκεται ένα βαφείο – φιλινιστήριο 
του οποίου τα απόβλητα πέφτουν κι αυτά 
στον ποταμό χωρίς καμιά επεξεργασία. 
Ο εργοστασιάρχης, αν και πήρε την 
επιδότηση για να κατασκευάσει δίκτυο 
αποβλήτων, συνεχίζει να ρίχνει τα ανε-
πεξέργαστα λύματα μέσα στον Ασωπό. 
Μία σειρά από εργοστάσια χτίστηκαν 
δίπλα στο ποτάμι χωρίς καμία υποδομή 
για επεξεργασία των λυμάτων.

Από το 1961 μία σειρά από βαριές 
βιομηχανικές μονάδες μεταφέρθηκαν 
από την Αττική στη Βοιωτία και πιο 
συγκεκριμένα στην περιοχή Οινοφύτων 
– Σχηματαρίου. Μιλάμε για μία περιοχή 
ακτίνας 20 χιλιομέτρων στην Εθνική οδό 
Αθηνών – Λαμίας. Σε όλη αυτή την περι-
οχή υπάρχουν 450 εργοστάσια, 10.000  
μόνιμοι κάτοικοι και 11.000 εργαζόμενοι 
που κατοικούν στην Αθήνα. Από το 1969 
όλες οι βιομηχανίες αυτές ρίχνουν τα 
απόβλητά τους στον Ασωπό ποταμό και 
στον παραπόταμό του Θερμιδώνα. Το 
συνολικό μέγεθος λυμάτων που χύνονται 
καθημερινά στον ποταμό είναι 15.000 
κυβικά μέτρα. Μεγάλη ποσότητα των 
αποβλήτων αυτών (14.200 κυβικά μέτρα) 
μολύνουν κάθε μέρα τον υδροφόρο 
ορίζοντα της περιοχής. Το πρόβλημα 
γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν ενώνεται 
ο Ασωπός με τον παραπόταμό του, τον 
Θερμιδώνα, ο οποίος μεταφέρει κι αυτός 
λύματα τεράστιων βιομηχανιών.

Οι διαρροές αυτών των λυμάτων 
στον υδροφόρο ορίζοντα κάνουν το 
νερό που πίνουμε να είναι τοξικό, με 
βαριά ρύπανση χρωμίου μολύβδου και 
νιτρικών. 

Αυτά τα στοιχεία που μπορεί να προ-
σλάβει ο ανθρώπινος οργανισμός λει-
τουργούν συσσωρευτικά με αποτέλεσμα 
να αυξάνεται ο κίνδυνος για λευχαιμία 
και άλλες μορφές καρκίνου. Οφείλουμε 

να αναφέρουμε ότι από τον ρυπασμένο 
υδροφόρο ορίζοντα παίρνει νερό και η 
ΕΥΔΑΠ, τροφοδοτώντας περιοχές της 
Αττικής, όπως τον Μαραθώνα. Αν και 
τα συγκεκριμένα προβλήματα είναι ήδη 
γνωστά από τον Νοέμβριο του 2004, 
οι αρμόδιοι αδιαφορούν. Το ΚΚΕ έχει 
αναφερθεί αρκετές φορές στο συγκε-
κριμένο πρόβλημα. Πριν από έναν μήνα 
τέθηκε το ζήτημα από τους βουλευτές 
του κόμματος και ζητήθηκε από τους 
αρμόδιους να ελέγξουν τις βιομηχα-
νίες που μολύνουν τον ποταμό και να 
ληφθούν μέτρα προκειμένου οι κάτοικοι 
να τροφοδοτούνται με καθαρό πόσιμο 
νερό, ακίνδυνο για την υγεία τους. Οι 
αρμόδιοι υπουργοί δεν έχουν δώσει ακόμα 

καμία απάντηση. Οι βιομήχανοι από την 
άλλη γνωρίζουν ότι προκαλούν ρύπανση 
του περιβάλλοντος και ότι πλουτίζουν 
εις βάρος της υγείας των εργαζομένων 
και εις βάρος των κατοίκων που μένουν 
στις γύρω περιοχές. Από τα απόβλητα 
ρυπαίνονται οι πηγές του Αγίου Θωμά, 
οι οποίες τροφοδοτούν με πόσιμο νερό 
τις περιοχές Δήλεσι, Οινοφύτων και 
Αγίου Θωμά. Πέρα από τα βιομηχανικά 
απόβλητα, αναφέρουμε ότι υπάρχουν 
και τα στερεά απόβλητα που καίγονται 
δίπλα στον ποταμό και μολύνουν την 
ατμόσφαιρα.

Όλα τα παρακάτω στοιχεία έχουν 
προκύψει από την Περιβαλλοντική Μελέτη 
Ευρύτερης Λεκάνης Ασωπού Ποταμού της 

ΕΤΒΑ. Η μελέτη αυτή εξετάζει τις χρήσεις 
γης, τον υδρολιθικό και υδρολογικό 
χάρτη της περιοχής και ολοκληρώθηκε 
το 1996. Η ΕΤΒΑ όταν γινόταν η μελέτη, 
ήταν η αρμόδια κρατική υπηρεσία για την 
ανάπτυξη των βιομηχανικών περιοχών 
Σχηματαρίου – Οινοφύτων. Κι ενώ η 
μελέτη είχε ολοκληρωθεί από το 1996, 
μόλις στις 31/10/2005 η υγειονομι-
κή υπηρεσία της Νομαρχίας Βοιωτίας 
αναγνώρισε το πρόβλημα και ζήτησε με 
έγγραφο τον δειγματολογικό έλεγχο του 
ποταμού. Ανάλογες μελέτες έχει πραγ-
ματοποιήσει στην περιοχή της Βοιωτίας 
και το ΠΑΚΟΕ, κρίνοντας την κατάσταση 
επικίνδυνη και για τους εργαζομένους 
και για τους κατοίκους.

ΑΣΩΠΟΣ: ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΠΕΙΛΗ



οικονομία   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2015   | 3    

ΑΣΩΠΕΙΑ……ΛΑΘΗ
Λάθη επί λαθών, εδώ και σαράντα 

σχεδόν χρόνια. Δειλά δειλά 
στην αρχή, φτιάχτηκε αυτή η 
βιομηχανική δήθεν ζώνη στα 
Οινόφυτα, με τελικό σιωπη-

λό αποδέκτη αποβλήτων, επί Κωβαίου 
Νομάρχη, τον Ασωπό.

Χρόνια πλήρους εγκατάλειψης και 
αδιαφορίας πέρασαν χωρίς να νοια-
στεί η πολιτεία, οι πολίτες, οι τοπικές 
εξουσίες τόσο, όσο θα έπρεπε, ώστε 
να μπορούμε να έχουμε τους υπόγειους 
υδροφόρους ορίζοντές μας καθαρούς και 
όχι δηλητηριασμένους με βαριά μέταλλα 
και ιδιαίτερα το καρκινογόνο εξασθενές 
χρώμιο, που τόσο έχει ταλανίσει τους 
κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, της 
Βοιωτίας και πρόσφατα της Εύβοιας. 
Θα έπρεπε να έχουμε τα ποτάμια και 
τα ρέματα καθαρά κι όχι ανεξέλεγκτους 
οχετούς βιομηχανικών αποβλήτων, ώστε 
να ζούμε σε ένα περιβάλλον καθαρό. 
Αντί αυτών, η καταστροφή με πολύχρω-
μα τοξικά απόβλητα βιομηχανιών, που 
ανεξέλεγκτα, ανενόχλητα «αφόδευσαν» 
στον Ασωπό.

Η ανάδειξη του προβλήματος τον 
Φεβρουάριο του 2007, πήρε μεγάλες 
διαστάσεις , με πρωτοπόρο στις συγκε-
ντρώσεις και διαμαρτυρίες και στην 
πραγματοποίηση τεκμηριωμένων μελετών.

Με αφορμή τα παραπάνω ο Γενικός 
επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κος 
Ρακιντζής επέρριψε τεράστιες ευθύνες 
στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Βαριά και διάχυτη η ευθύνη
Οι ευθύνες των εμπλεκόμενων υπη-

ρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ν.Α 
Βοιωτίας είναι βαριές, σύμφωνα με το 
πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημό-
σιας Διοίκησης, καθώς με τη δική τους 
ανοχή και συγκάλυψη, ένας μεγάλος 
αριθμός βιομηχανιών που διατάσσονται 
κατά μήκος της κοιλάδας του Ασωπού 
διαθέτουν άδειες λειτουργίας και διά-
θεσης των τοξικών αποβλήτων τους 
καταστρατηγώντας, όμως, την ισχύουσα 
περιβαλλοντική νομοθεσία.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι έως 
σήμερα δεν έχουν καν ταυτοποιηθεί οι 
βιομηχανίες που φέρουν την ευθύνη για 
την υποβάθμιση του ποταμού και των 
υπόγειων υδροφορέων, παρόλο που 
η διαδικασία ταυτοποίησης βάση του 
ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας 
δεν ενέχει αντικειμενικές δυσκολίες.

Άλλωστε δύο φορές, το 1999 και 
το 2010, πληρώθηκε η κα Λοιζίδου 
αυτήν την ταυτοποίηση, η οποία 
αποδείχθηκε μαϊμού! Τα δε πρόστι-
μα που έχουν επιβληθεί δε φαίνεται 
να διατίθενται για τον καθαρισμό και 
την αποκατάσταση της περιοχής, ενώ 
το ύψος τους είναι τέτοιο ώστε να μην 
αποθαρρύνουν τις βιομηχανίες να δια-
θέτουν ανεπεξέργαστα τα λύματά τους, 
παραλλάσσοντας την αρχή « ο ρυπαίνων 
πληρώνει σε «ο πληρώνων αστεία ποσά, 
συνεχίζει να ρυπαίνει».

Χαρτογράφηση των ρυπασμένων 
περιοχών δεν έχει πραγματοποιηθεί 
ακόμα. Ούτε έχουν διεξαχθεί υδρολογικές 
μελέτες που να φανερώνουν την έκταση 
της ρύπανσης, τους κύριους ρύπους και 
τις τάσεις διασποράς και μεταφοράς 
τους στα υπόγεια ύδατα.

Στο πόσιμο νερό δε, ακόμα ανιχνεύεται 
το καρκινογόνο εξαθενές χρώμιο του 

οποίου οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν τα 
ανώτατα επιτρεπτά όρια ολικού χρωμίου 
σε πολλές περιοχές, όπως τα Οινόφυτα, 
την Αυλίδα, το Σχηματάρι αλλά και τον 
Ωρωπό, τη Θήβα και τα Βάγια.

Διεκδικήσεις
Είναι πλέον κοινή απαίτηση των τοπι-

κών κοινωνιών και των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου 
και του ΠΑΚΟΕ, να αποκατασταθεί η 
τάξη στη λειτουργία των βιομηχανιών 
της Αττικοβοιωτίας και να εφαρμοστεί 
επιτέλους μία σοβαρή περιβαλλοντική 
πολιτική στη διαχείριση των βιομηχα-
νικών αποβλήτων.

Απαιτούμε:
Άμεση αναθεώρηση των αδειών 

λειτουργίας και διάθεσης επικίνδυνων 
αποβλήτων των βιομηχανιών, ώστε να 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 
26857/553/88 « Μέτρα και περιορισμοί 
για την προστασία ων υπογείων νερών 
από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών». Δε θα πρέπει να επιτρέπεται η 
λειτουργία των βιομηχανιών αν δε δια-
θέτουν Άδεια Διαχείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων όπως προβλέπει η σχετική 
ΚΥΑ 13588/725/06 « Μέτρα, όροι και 
περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων κλπ.»

Εκπόνηση αναλυτικής υδρογεωλο-
γικής μελέτης που θα αποτυπώνει την 
έκταση της ρύπανσης, θα χαρακτηρίζει 
τους κύριους ρύπους και τις τάσεις 
μεταφοράς τους στα υπόγεια νερά.

Άμεση εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 
για τα Νερά (2000/06) στην υδρολο-
γική λεκάνη του Ασωπού, που μεταξύ 
άλλων απαιτεί συνεχή παρακολούθηση 

της ποιότητας και της ποσότητας των 
νερών καθώς και την αποκατάσταση 
σταδιακά και το αργότερο μέχρι το 2015 
της καλής κατάστασης των υπόγειων, 
επιφανειακών και παράκτιων νερών που 
έχουν επιβαρυνθεί

Ένα Περιβαλλοντικό Σχέδιο από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, με 
χρονοδιαγράμματα, τεχνικές απαιτήσεις 
και κόστος εφαρμογής για τον καθαρισμό 
της περιοχής και την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος.

Ασωπός: Ρύπανση  
με απόβλητα από βυτιοφόρα

Βυτιοφόρα ρίχνουν απευθείας στον 
Ασωπό επικίνδυνα στερεά και υγρά από-
βλητα από τις βιομηχανίες της περιοχής 
των Οινοφύτων για να γλιτώσουν το 
κόστος της μεταφοράς τους σε μονάδες 
βιολογικού καθαρισμού. Αυτό προκύπτει 
από τις καταγραφές Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) σε 
περισσότερα από 135 σημεία της κοίτης 
του ποταμού. 

Η συγκεκριμένη μελέτη (που, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, κατέδειξε υψηλά 
ποσοστά εξασθενούς χρωμίου, μόλυβδου, 
αρσενικού και άλλων τοξικών βαρέων 
μετάλλων στα νερά του Ασωπού και 
αποτύπωσε την εκτεταμένη ρύπανση 
του υδροφόρου ορίζοντα από τη Θήβα 
έως τον Ωρωπό) φυλάσσεται ως … 
επτασφράγιστο μυστικό. Το ΥΠΕΧΩΔΕ, 
μάλιστα, όπως προκύπτει από έγγραφο 
της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων, τη 
χαρακτήρισε αναγνωριστική και την επέ-
στρεψε, προκειμένου να επαναληφθεί και 
να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα!
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ΑΣΩΠΟΣ, ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ  
ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ… ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Οι εξουσίες πασχίζουν για τον 
λαό, ο λαός ακούει τις εξου-
σίες και όλα ωραία και καλά 
σε αυτόν τον ωραίο τόπο που 
παίρνει διάφορες ονομασίες: 

Αυλίδα, Δήλεσι, Οινόφυτα, Σχηματάρι, 
Αυλώνα, Τανάγρα, Μαλακάσα, Συκάμινο, 
Ωροπός, Μαρκόπουλο Ωρωπού. Ώμος, 
από την Αμερική έως την Ευρώπη το 
πρόβλημα εξασθενούς χρωμίου στις 
παραπάνω περιοχές έχει δημιουργήσει 
εστίες προβληματισμού με αποτέλε-
σμα διεθνείς φορείς να προαναγγέλ-
λουν κινητοποιήσεις και καταγγελίες 
σε βάρος της κεντρικής και τοπικής 
εξουσίας πιστεύουμε πως η ανάδειξη 
του οξυμένου αυτού προβλήματος με 
το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο είναι 
επιτακτική ανάγκη για τις εξουσίες και 
τους πολίτες, ούτως ώστε οι υπεύθυνες 
βιομηχανίες και οι τοπικές εξουσίες να 
πάρουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε η 
«κατάρα» του εξασθενούς χρωμίου να 
εκλείψει και να σταματήσει να είναι πηγή 
θανάτου για τους ανυποψίαστους και 
ανενημέρωτους πολίτες των περιοχών 
αυτών. Πρέπει οι δημοτικές αρχές που 
έχουν την ευθύνη για της ποιότητα του 
νερού να σταματήσουν να αποπροσανα-
τολίζουν την κοινή γνώμη, με αποτέλεσμα 
το πρόβλημα να μην επιδέχεται εφικτές 
και καταλυτικές λύσεις.   

Το 2010 η τότε ΥΠΕΚΑ Μπιρμπίλη 
έδινε -δυστυχώς αποδείχθηκαν φρούδες 
- ελπίδες στους κατοίκους.

Στο πρόβλημα εκτεταμένης ρύπαν-
σης του υδροφόρου ορίζοντα και του 
πόσιμου νερού που αντιμετωπίζει η 
ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταμού 
αναφέρθηκε, στις 8 Φεβρουαρίου 2010 
σε συνέντευξη τύπου στα Οινόφυτα 
Βοιωτίας, η προαναφερόμενη Υπουργός, 
η οποία μεταξύ άλλων, είπε:

Ως γνωστόν περισσότερες από 1000 
βιομηχανίες και βιοτεχνίες δραστηριο-
ποιούνται στην περιοχή Σχηματαρίου 
– Οινοφύτων. Από αυτές οι 317 υποχρε-
ώθηκαν με απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου να λάβουν αντιρρυπαντικά 
μέτρα, αλλά μόνο 169 συμμορφώθηκαν, 
οι άλλες 148 εξακολουθούν να λειτουρ-
γούν παράνομα.

Από το 2007 δε, η περιοχή βρίσκεται 
στην κορυφή της μαύρης λίστας της 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης, λόγω της 
ανίχνευσης εξασθενούς χρωμίου στον 
Ασωπό και στον υδροφόρο ορίζοντα. 
Το ποτάμι και οι παραπόταμοί του που 
βρίσκονται δίπλα σε σπίτια, σχολεία και 
χωράφια, έχει μετατραπεί σε οχετό με 

βιομηχανικά απόβλητα, με υπουργικές 
αποφάσεις του 1965 και 1969, αλλά 
και κοινές νομαρχιακές αποφάσεις του 
1979, που διατηρούνται μέχρι σήμερα!

Για το θέμα αυτό η Μπιρμπίλη αναφέ-
ρει: « είναι άτυπη βιομηχανική περιοχή» 
και ανακοινώνει τα βασικά μέτρα που 
προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

▶ Εξασφάλιση πόσιμου νερού από 
την Υλίκη και τον Μόρνο στο Σχηματάρι, 
τα Οινόφυτα, την Αυλίδα και τη Θήβα.

▶ Δημιουργία κεντρικού βιολογικού 
καθαρισμού για τα βιομηχανικά λύματα, 
παράλληλα με τα συστήματα που θα 
λειτουργούν οι επιχειρήσεις

▶ Αναθεώρηση μέσα στο 2010 των 
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας 
όλων των μονάδων, αρχίζοντας από 
αυτές τις περιπτώσεις που έχουν λήξει 
οι παλιές άδειες.

▶ Λειτουργία μόνιμου γραφείου επι-
θεωρητών περιβάλλοντος , με 3-4 άτομα 
κι έδρα τα Οινόφυτα.

▶ Εκπόνηση χωροταξικών μελετών 
για τη βιομηχανική περιοχή, με προοπτι-
κή χωροθέτησης τεχνολογικού πάρκου 
για καινοτόμες δραστηριότητες καθώς 
και διαχειριστικού σχεδίου υδάτων για 

ολόκληρη τη λεκάνη του Ασωπού.
«Η τραγωδία του Ασωπού είναι στο 

χέρι μας να λάβει τέλος» υπογράμμισε 
η κα Μπιρμπίλη, που παραδέχτηκε ότι 
δεν υπάρχουν «μαγικές λύσεις» και ότι η 
απόδοση των μέτρων θα απαιτήσει χρόνο.

Η βασική αρχή στην οποία κινήθηκε η 
ομιλία, αλλά και οι δηλώσεις της υπουρ-
γού ήταν «ο Ρυπαίνων πληρώνει», όχι 
όμως με πρόστιμα που έδειξαν μέχρι σήμε-
ρα ότι δεν έχουν απολύτως καμία ισχύ 
και αποτέλεσμα, αλλά με τη συμμετοχή 
των ρυπαντών στα έργα αποκατάστασης 
της ρύπανσης. Συγκεκριμένα επισημαί-
νει: « Στόχος δεν είναι να επιβληθούν 
περισσότερα πρόστιμα, αλλά εντός του 
2010 θα διεξαχθούν επανέλεγχοι και θα 
ζητηθεί να προβούν στην εγκατάσταση 
ειδικών οργάνων στους αγωγούς που 
παροχετεύουν τα υγρά απόβλητα στον 
Ασωπό, ώστε να υπάρχει καθημερινός 
έλεγχος στα παραγόμενα απόβλητα σε 
κάθε βιομηχανία».

Ο κ. Μητσοτάκης αρμόδιος της Ν.Δ. 
για θέματα περιβάλλοντος, τόνισε ότι τα 
περισσότερα μέτρα κινούνται σε σωστή 
κατεύθυνση, αλλά δεν συνοδεύονται 
από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κι 
εκτίμηση κόστους.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι εκφράζουν 
τις επιφυλάξεις τους για την εφαρμογή 
των μέτρων και τονίζουν ότι «δεν αρκεί 
μόνο η αναγγελία καλών προθέσεων, 
αλλά χρειάζεται ένα ανεξάρτητο σώμα 
επιθεωρητών, το οποίο θα ενδυναμώνει 
την ειδική υπηρεσία περιβάλλοντος».

Η κα Μαρία Βιτωράκη, μέλος του 
Πανελληνίου Συμβουλίου των Πρασί-
νων, αναφερόμενη στο θέμα της ανοχής 
στη ρύπανση, προσθέτει : «Τέρμα στην 
ανοχή αυτή. Άμεση λήψη ουσιαστικών 
μέτρων από τις βιομηχανίες ώστε να 
μην απορρίπτουν τα απόβλητά τους στο 
περιβάλλον».

«θα παρακολουθούμε στενά τις εξε-
λίξεις στις περιοχές του Ασωπού μέσω 
ενός Πράσινου Παρατηρητηρίου, καθώς 
και την πορεία υλοποίησης του προγράμ-
ματος αποκατάστασης των νερών» λέει 
το σώμα των Οικολόγων.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της κυρίας 
Μπιρμπίλη « ότι υπήρξε ασυγχώρητη η 
αδιαφορία από την πολιτεία» ο πρωην 
υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς έκανε 
λόγο για απαράδεκτη ανακρίβεια και 
τόνισε ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η 
κα Μπιρμπίλη είναι «αντιγραφή» των 
μέτρων που ανακοινώθηκαν κι εφαρ-
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μόζονται από το 2007. Ορισμένα από 
αυτά υλοποιήθηκαν, όπως αναφέρει ο 
κ. Σουφλιάς ενώ άλλα υλοποιούνται.

Για το ποια είναι η πραγματική κατά-
σταση στον Ασωπό και τη γύρω περιοχή 
αρκεί να δει κανείς φωτογραφίες και να 
κάνει μία επίσκεψη εκεί.

Όσο για το αν τα μέτρα που εξήγγειλε 
η Κυβέρνηση για την αποκατάσταση της 
ρύπανσης και του πόσιμου νερού θα 
πραγματοποιηθούν και δε θα μείνουν 
στα πρακτικά του υπουργείου, μένει να 
το δούμε. Όπως μένει να δούμε και ποιο 
είναι το χρονοδιάγραμμα , αλλά και το 
κόστος όλου αυτού του κατά τα άλλα 
μεγαλόπνοου σχεδίου. Γιατί από ΘΑ και 
υποσχέσεις, έχουμε χορτάσει όλα αυτά 
τα χρόνια χωρίς τελικά να βλέπουμε 
ουσιαστικές λύσεις στα θέματα που αφο-
ρούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Πέρασαν έξι περίπου χρόνια από 
τότε και δεν έγινε …σχεδόν τίποτα.

Έντεχνα …έκρυψαν  
μελέτη… κόλαφο!

Στοιχεία – σοκ για την εγκληματική 
ρύπανση στη Βοιωτία και τη Βορειοα-
νατολική Αττική με εξασθενές χρώμιο κι 
άλλες καρκινογόνες ουσίες καταγράφει 
έρευνα του Ινστιτούτου Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών, η οποία 
αποκρυπτόταν επιμελώς από τους ενδια-
φερομένους κι αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ».

Αν και η συγκεκριμένη μελέτη ολοκλη-
ρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2008 και 
κοινοποιήθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία 
Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν δόθηκε στη 
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής- η οποία 
επίμονα τη ζητούσε επί πέντε μήνες - με 
την αιτιολογία ότι «κατά τη γνώμη της 
υπηρεσίας μας, δεν τεκμηριώνονται 
επαρκώς τα συμπεράσματά της». Ωστό-
σο, ειδικοί επιστήμονες που διάβασαν 
τη μελέτη κάνουν λόγο για «εις βάθος 
λεπτομερειακή έρευνα τόσο από την 
πληθώρα των ρυπαντών που αναλύονται 
όσο και από τη γεωγραφική έκταση. Δεν 
μπορεί αυτή η έρευνα να χαρακτηρίζεται 
αναγνωριστική όταν υπάρχουν πάνω από 
80 σημεία υδροληψίας και αναλύονται 
τουλάχιστον 7 ρύποι». 

Οι ουσίες 
Στην «Αναγνωριστική υδρογεωλο-

γική - υδροχημική έρευνα ποιοτικής 
επιβάρυνσης των υπόγειων νερών της 
ευρύτερης περιοχής της λεκάνης του 
Ασωπού», που εκπονήθηκε από τον Τομέα 
Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του 
ΙΓΜΕ, καταγράφονται συγκεντρώσεις 
που ξεπερνούν τα 100 μικρογραμμάρια 
εξασθενούς χρωμίου ανά λίτρο νερού. 
Αυτές εντοπίζονται στην Παραλία Αυλίδος, 
βορειοανατολικά του Αγίου Θωμά, δυτικά 
από τα Οινόφυτα και νοτιοανατολικά 
του Ασπροκάμπου. 

Συγκεντρώσεις της τάξεως των 50 
μικρογραμμαρίων εξασθενούς χρω-
μίου εμφανίζονται κατά κύριο λόγο 

νότια των Οινοφύτων πέριξ της κοίτης 
του Ασωπού, βόρεια και ανατολικά του 
Ασπροκάμπου, ενώ στα 20-30 μικρο-
γραμμάρια βρίσκονται τα υπόγεια ύδατα 
βόρεια του Σχηματαρίου, στον Ωρωπό 
και το Χαλκούτσι. Την ίδια ώρα το όριο 
ποσιμότητας σύμφωνα με την νομοθεσία 
είναι 50 μικρογραμμάρια ολικού χρωμί-
ου- και όχι μόνο εξασθενούς- ανά λίτρο, 
ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
κατατάσσει το εξασθενές χρώμιο ως 
καρκινογόνο ουσία που δεν θα έπρεπε 
να συναντάται στο νερό. 

Όμως η έρευνα του ΙΓΜΕ δεν περι-
ορίστηκε στον επίμαχο καρκινογόνο 
ρυπαντή. Συγκεντρώσεις ολικού σιδήρου 
που ξεπερνούσαν τα 1.000, ακόμα και 
τα 2.000 μικρογραμμάρια ανά λίτρο 
(το όριο ανέρχεται στα 200) εντοπί-
στηκαν στα υπόγεια ύδατα ανατολικά 
της Παραλίας Αυλίδας, στον κάμπο του 
Ασωπού νότια των Οινοφύτων, βόρεια 
του Χαλκουτσίου, ανατολικά της Συκα-
μίνου, βορειοδυτικά του Αγίου Θωμά 
και νότια του Ασπροκάμπου. Όσο για 
τις συγκεντρώσεις νικελίου- του οποίου 
το όριο είναι 20 μικρογραμμάρια- υπερ-
βάσεις καταγράφηκαν στα δείγματα 
υπόγειων νερών που ελήφθησαν από 

την περιοχή ανάμεσα στα Οινόφυτα και 
τον Ωρωπό και βορειοανατολικά του 
ρέματος Θερμιδώνα, παραποτάμου του 
Ασωπού. Επιπλέον, στην έρευνα εντο-
πίστηκαν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις 
νιτρικών, φωσφορικών αλλά και ολικού 
χρωμίου που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα 
υπάρχοντα όρια. 

Στο συρτάρι…η υγεία  
των παιδιών μας

Ήταν Απρίλιος του 2008 όταν ο 
νομάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Λεω-
νίδας Κουρής με έγγραφό του προς το 
ΙΓΜΕ ζητούσε να του κοινοποιηθεί η 
συγκεκριμένη μελέτη. «Μου απάντησαν 
ότι η έρευνα είχε γίνει για λογαριασμό 
της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων και 
ως εκ τούτου πραγματοποιήσαμε νέο 
αίτημα για την αποστολή αντιγράφου», 
λέει στα «ΝΕΑ» ο κ. Κουρής. 

Το πρώτο αίτημα της Νομαρχίας 
Ανατολικής Αττικής προς την Κεντρική 
Υπηρεσία Υδάτων εστάλη στις 12 Μαΐ-
ου 2008 αλλά δεν υπήρξε απάντηση. 
Ακριβώς την ίδια τύχη είχαν και τα δύο 
επόμενα αιτήματα της Νομαρχίας τα 
οποία εστάλησαν στις 12 Ιουνίου και 

23 Ιουλίου 2008. «Επανέρχομαι για 
πολλοστή φορά στο από μηνών αίτημά 
μας για την αποστολή αντιγράφου της 
μελέτης για τη ρύπανση του Ασωπού 
που έχει εκπονηθεί από το ΙΓΜΕ για 
λογαριασμό της υπηρεσίας σας. 

Παράλληλα είναι αναγκαίο να μας 
σταλούν οι μετρήσεις για την παρακο-
λούθηση της ρύπανσης του Ασωπού 
που διενεργούνται για λογαριασμό της 
υπηρεσίας σας» έγραφε το τέταρτο αίτημα 
του κ. Κουρή προς την Κεντρική Υπηρε-
σία Υδάτων στις 3 Σεπτεμβρίου 2008. 
Δεκαπέντε ημέρες μετά, η απάντηση της 
υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ ανέφερε ότι «η 
μελέτη στην οποία αναφέρεστε δεν ήταν 
παρά μια αναγνωριστική έρευνα για μία 
πρώτη αναγνωριστική αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης ρύπανσης των 
υπόγειων νερών της περιοχής». Επιπλέον 
ότι η μελέτη «έχει ήδη επιστραφεί στο 
ΙΓΜΕ με την επισήμανση ότι, κατά τη 
γνώμη της υπηρεσίας μας, δεν τεκμηρι-
ώνονται επαρκώς τα συμπεράσματά της. 
Επισημάνθηκε επίσης από την πλευρά 
μας η ανάγκη να γίνουν συστηματικές 
εργασίες για τον ακριβέστερο προσδιο-
ρισμό της κίνησης των υπογείων υδάτων 
στην ευρύτερη περιοχή...». 
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Ο ΑΣΩΠΟΣ ΦΤΩΧΑΙΝΕΙ  
ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέο παράθυρο ανοίγει για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος

Έχουν περάσει επτά χρόνια από τις 
πρώτες αποκαλύψεις για το περιβαλ-
λοντικό έγκλημα στον Ασωπό και το 
ΥΠΕΚΑ ακόμη επεξεργάζεται το Σχέ-
διο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Υδάτινων Πόρων. Αν και το νομοθετικό 
πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες δεν έχουν περάσει ακόμη στην 
πράξη, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται 
οικονομικά και κοινωνικά οι κάτοικοι της 
ευρύτερης περιοχής. 

Σύμφωνα με έρευνες του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο 
διατριβής του μεταλλειολόγου μηχα-
νικού κ. Τέντε, υπό την επίβλεψη του 
Δημήτρη Δαμίγου ,για την αποτίμηση 
της υποβάθμισης του υπόγειου νερού 
προέκυψε ότι το κοινωνικό κόστος από 
την περιβαλλοντική ζημιά στο υπόγειο 
νερό του Ασωπού εκτιμάται σε 22 εκατ. 
ευρώ ετησίως.

Οι επιστήμονες του ΕΜΠ μετέφρασαν 
τη ρύπανση σε αριθμούς:

▶ Εκτιμώμενη δαπάνη για εμφιαλω-
μένο νερό στην περιοχή από 3,7 -5,9 
εκατ. ευρώ ετησίως.

▶ Κόστος για επεξεργασία βιομη-
χανικών υγρών αποβλήτων πάνω από 
2,7 εκατ. ευρώ

▶ Πιθανό κόστος αποκατάστασης 
πάνω από 6,7 εκατ. ευρώ ετησίως, για 
10 χρόνια.

Το 2012 το 82% των κατοίκων στην 
περιοχή του Ωρωπού χρησιμοποιούσε 
εμφιαλωμένο νερό. Ο κ. Τέντες αναφέρει: 
«Οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, 
δίνοντας το 8% του οικογενειακού τους 
εισοδήματος  για εμφιαλωμένο νερό 
έρχονται πιο κοντά στο όριο της φτώχειας. 
Η αρχική πρόταση για τη χρήση νερού 
από τον Μόρνο για τα Οινόφυτα και από 
την Μαυροσουβάλα για τον Ωρωπό δεν 
ξεπερνά τα 0,7 εκατ. ευρώ ετησίως αλλά 
δεν έχει ολοκληρωθεί. Από την άλλη, 
οι βιομηχανίες τρώνε πρόστιμο 6 εκατ. 
ευρώ το χρόνο, αλλά δεν γνωρίζουμε 
αν αυτό το ποσό θα εισπραχθεί ποτέ. 

Ο Ασωπός έχει υψηλές συγκεντρώσεις 
χρωμίου και εξασθενούς στα υπόγεια 
ύδατα. Οι διάσπαρτες μονάδες επε-
ξεργασίας νερού και λυμάτων έχουν 
υψηλό κόστος και χαμηλή απόδοση. Είναι 
αναγκαία η αποκατάσταση του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα, η δημιουργία 

αξιόπιστου μηχανισμού διάθεσης των 
λυμάτων, η υλοποίηση έργων ύδρευσης  
για την ομαλή τροφοδοσία αστικών 
και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου 
Τανάγρας με υψηλής ποιότητας πόσιμο 
νερό, η δημιουργία αξιόπιστου μηχανι-
σμού παρακολούθησης της ποιότητας 
των υπόγειων υδάτων και ο έλεγχος της 
βιομηχανικής δραστηριότητας με μόνιμη 
παρουσία ελεγκτικού μηχανισμού στον 
Ασωπό. Το σχέδιο του ΥΠΕΚΑ όμως 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και θα 
παρουσιαστεί μετά τις εκλογές.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του 
Γραφείου Περιβαλλοντικής Υγείας του 
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-
μάτων του υπουργού Υγείας κ. Στέφανου 
Σαμπατακάκη, μιλώντας στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος της Βουλής, η μελέτη 
θνησιμότητας δείχνει τάση αύξησης 
καρκίνων.

Ο κ. Τέντες αναφέρει: «265 ευρώ 
ετησίως χρεώνεται η κάθε οικογένεια στον 
Ασωπό και 15 ευρώ ετησίως πληρώνουν 
οι κάτοικοι της Αττικής». Συνολικά το 
κοινωνικό κόστος από την περιβαλλοντική 
ζημιά στο υπόγειο νερό όπως εκτιμάται 
από την έρευνα του ΕΜΠ είναι 22 εκατ. 
ευρώ για την αποκατάσταση του υπόγειου 
υδροφορέα. 

Η τελική έκθεση που απεστάλη στον 
κ. Μουλκιώτη, Αντιπεριφερειάρχη Βοιω-
τίας, επιβεβαιώνει εξαιρετικά υψηλές 
τιμές, που στο χρώμιο έφθαναν έως και 

τα 8680 μg/l και στο εξασθενές 7270 
μg/l όταν το όριο για ολικό χρώμιο 
είναι 50 μg/l.Σύμφωνα με την έκθεση 
εκτός από χρώμιο βρέθηκαν και συγκε-
ντρώσεις βαρέων μετάλλων (νικέλιο, 
μόλυβδος), οργανοχλωριωμένων και 
άλλων χλωριούχων ενώσεων. Η έκθεση 
του ΕΜΠ αποτελεί κομμάτι του ερευνη-
τικού προγράμματος Life «Χρώμιο στα 
υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού: 
Τεχνολογίες και Μέτρα αποκατάστασης» 
προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ, που 
ξεκίνησε το 2011 και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2015.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την 
έρευνα που συμμετείχαν 30 ερευνητές, 
καταρρίπτουν το βασικότερο επιχείρημα 
των επιχειρήσεων ότι το χρώμιο προέρχε-
ται από φυσικές πηγές και επισημαίνουν 
πως πάνω από 100 μg/l χρωμίου δεν 
δικαιολογείται και πρέπει να ελέγχονται 
για ανθρωπογενή αίτια, ενώ οι τιμές 
του χρωμίου στον Ασωπό βρέθηκαν 
174 φορές πάνω από το όριο. Η ειδική 
επιστήμονας συνήγορος του πολίτη κ. 
Μποσδογιάννη, που μίλησε στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος της Βουλής, ανέφερε ότι 
«50 από τις μονάδες που εντάσσονται 
στο νέο θεσμικό πλαίσιο , αρκετός είναι ο 
αριθμός εκείνων που δεν διαθέτουν ανα-
θεωρημένους περιβαλλοντικούς όρους 
και λειτουργούν χωρίς περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και συνεπώς χωρίς άδεια 
λειτουργίας». Μεγάλος είναι ο αριθμός 

των βιομηχανιών που δεν εντάσσονται 
στο πλαίσιο, διότι κατά την δήλωση 
τους, είτε διαθέτουν τα απόβλητα τους 
σε άλλες εταιρίες, είτε χρησιμοποιούν 
άλλη μέθοδο διαχείρισης.

Από την άλλη πλευρά δίνονται νέες 
ελπίδες για τους κατοίκους του Ωρωπού, 
Δήλεσι και Χαλκουτσίου σχετικά με το 
θέμα του Ασωπού. Μετά από τέσσερα 
χρόνια αναμονής της προσφυγής των 
85 κατοίκων των περιοχών απορροής 
των υδάτων στο Ανώτατο Δικαστήριο, 
η δίκη πραγματοποιήθηκε. Μέσω του 
πληρεξούσιου δικηγόρου τους κ. Μάριου 
Χαϊνταρλή, καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, οι κάτοικοι δήλωσαν ότι« 
Δεν είναι δυνατόν ενώ υπάρχει σχετικά 
επαρκές νομοθετικό πλαίσιο να μην έχει 
ληφθεί κανένα μέτρο και μάλιστα όταν 
πρόκειται για τις σωρευτικές επιδρά-
σεις στο Περιβάλλον. Η αδράνεια της 
πολιτείας θίγει τους κατοίκους της». 
Τέλος είπαν «ότι η Πολιτεία έχει νομι-
κή υποχρέωση να εγκρίνει δημιουργία 
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και να 
χαρακτηρίσει την περιοχή της λεκάνης 
απορροής του Ασωπού, ζώνη ειδικών 
περιβαλλοντικών ενισχύσεων». Στην δίκη, 
ο εκπρόσωπος του δημοσίου κατέθεσε 
αίτημα απόρριψης της προσφυγής με 
το επιχείρημα ότι οι προσφεύγοντες δεν 
είχαν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από 
τις καταθέσεις των αιτήσεων τους. Ενώ 
όταν η εισηγήτρια και πρόεδρος  του 
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τμήματος  Έ, κ. Σακελλαροπούλου ζήτησε 
διευκρινίσεις από τον νομικό εκπρόσωπο 
για το τι συγκεκριμένα μέτρα λήφθηκαν 
από τότε που κατατέθηκε η αίτηση των 
κατοίκων ή σε προγενέστερο διάστημα, 
αυτός αναφέρθηκε σε αόριστα μέτρα τα 
οποία δεν απαρίθμησε και δεν συγκεκρι-
μενοποίησε. Η απόφαση του δικαστηρίου 
αναμένεται τους προσεχείς μήνες, ενώ 
έως τις 15 Μαΐου είναι ανοιχτή η δια-
δικασία προσκόμισης δικαιολογητικών 
για την κατάσταση του Ασωπού και την 
σταθερή πορεία του μέχρι σήμερα, χωρίς 
να έχει γίνει καμία επέμβαση προς το 
καλύτερο.

Η ρύπανση του Ασωπού επηρεάζει 
χιλιάδες κατοίκους της Βοιωτίας κι 
εκατομμύρια Αθηναίους, αλλά όχι 
μόνο δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα 
στις βιομηχανίες, αλλά πλουτίζουν 
απ’ αυτήν!

Στο βωμό του κέρδους
«Η ρύπανση στον Ασωπό είναι πέντε 

φορές μεγαλύτερη από ό,τι στο Χίνκλει». 
Αυτά είναι τα λόγια της Έριν Μπρόκοβιτς, 
της Αμερικανίδας ακτιβίστριας η οποία, 
κόντρα σε όλους, κατάφερε να αποδείξει 
πως το εργοστάσιο της Pacific Gas and 
Electric Company (PG&E) rρύπαινε με 
χρώμιο το νερό της μικρής κωμόπολης 
του Χίνκλει στη Νότια Καλιφόρνια. Ενώ, 
λοιπόν, η ρύπανση του Χίνκλει έγινε 
θέμα σεναρίου κινηματογραφικής ται-
νίας, κερδίζοντας διεθνή βραβεία και 
συγκλονίζοντας τους θεατές σε όλον τον 
κόσμο, την ίδια στιγμή η ρύπανση του 
Ασωπού επηρεάζει 250.000 κατοίκους 
της Βοιωτίας κι εκατομμύρια Αθηναίους 
αλλά δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα στις 
βιομηχανίες που ευθύνονται γι’ αυτήν. 
Θυσία στο βωμό του κέρδους έχει γίνει 
η υγεία των κατοίκων της περιοχής 
γύρω από τον Ασωπό, όπως δείχνουν τα 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα 
στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της 
Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, 
αλλά και στην ημερίδα με θέμα « το 
χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης 
του Ασωπού, οι τεχνολογίες και τα μέτρα 
για την αποκατάσταση» που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Λιβαδειά. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία των επιστημόνων του ΕΜΠ 
οι βιομηχανίες έχουν επιδοθεί σε ένα 
περιβαλλοντικό έγκλημα φορτώνοντας 
ασταμάτητα όχι μόνο τον Ασωπό, αλλά 
και ολόκληρο τον υδάτινο ορίζοντα της 
περιοχής με βαρέα μέταλλα και κυρίως 
με το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο. 
Από το 2010 και μετά, όταν το θέμα της 
ρύπανσης του Ασωπού έφτασε και στο 
Ευρωπαικό Δικαστήριο, έχει ακολουθή-
σει σειρά καταδικαστικών αποφάσεων 
και τελεσιγράφων προς την ελληνική 
κυβέρνηση, που εξακολουθεί να κρατά 
παθητική στάση μπροστά στο οικολογικό 
έγκλημα, με σοβαρότατες επιπτώσεις στην 
υγεία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. 
Από τις 5 Ιανουαρίου 2012 το Συμβούλιο 
της Ευρώπης έχει αποφανθεί πως « η 

ελληνική πολιτεία δεν είχε προβεί σε 
κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας της 
υγείας των 200.000 κατοίκων των επτά 
δήμων της βιομηχανικής ζώνης». Μετά 
από δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν 
το 2012 εντοπίστηκαν πολύ υψηλές 
συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και 
χρωμίου στο νερό του Ασωπού που 
προερχόταν από τη βιομηχανική ζώνη, 
και μάλιστα σε μια βρέθηκε ολικό χρώμιο 
σε επίπεδα 50 φορές υψηλότερα από τα 
επιτρεπτά όρια. Επιπλέον, σε ορισμένα 
σημεία εντοπίστηκαν υψηλές συγκε-
ντρώσεις κι άλλων βαρέων μετάλλων 
όπως μαγγάνιο, μόλυβδος και σίδηρος.
▶  6.267.245 ευρώ είναι τα πρόστιμα 

για περιβαλλοντικές παραβάσεις
▶  6 είναι τα πρόστιμα που έχουν 

πληρωθεί από τα 200
▶  3.500.000 ευρώ έχουν επιβληθεί 

μετά από 153 επανελέγχους!
▶  250.000 κάτοικοι κινδυνεύουν από 

τη μόλυνση του ποταμού
▶  6.230μg/lt είναι η τιμή στα στερεά 

απόβλητα της περιεκτικότητας σε 
εξασθενές χρώμιο.

Αδιαφορία
 Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία 

που δημοσιοποιήθηκαν, καθώς και η 
τελευταία μέτρηση πραγματοποιήθηκε 
στις 20 Μαρτίου 2014, εντοπίστηκαν 
από 3.500 έως 7.000 μικρογραμμά-
ρια ανά λίτρο εξασθενούς χρωμίου σε 
ορισμένες περιοχές της λεκάνης του 
Ασωπού, όταν το όριο ασφαλείας είναι 
τα 50 μικρογραμμάρια ανά λίτρο στο 
ολικό χρώμιο. Στο σημείο αυτό αξίζει 
να  θυμηθεί κανείς τις ανακοινώσεις 
του Υπουργείου Υγείας από το 2007, 
όταν διαβεβαίωνε τους κατοίκους της 
περιοχής πως το πόσιμο νερό δεν εμπε-
ριέχει κανέναν κίνδυνο, καθώς τότε είχε 
εντοπιστεί για πρώτη φορά εξασθενές 
χρώμιο, με τις τιμές του να κυμαίνονται 
μεταξύ 12 και 14 μικρογραμμαρίων ανά 
λίτρο. Πως, όμως, φτάσαμε από τα 14 
στα 7.000 μικρογραμμάρια μέσα σε μια 
επταετία; Την απάντηση δίνει ο χημικός 
μηχανικός Θ. Παντελόγλου, που κάνει 
λόγο για τραγωδία, τονίζοντας πως 
πρόκειται για «καταστροφή της ατομικής 
και δημόσιας υγείας, καθώς η άναρχη 
βιομηχανία στην περιοχή παίρνει κρατική 
αδειοδότηση, χωρίς να προβλέπεται 
καμία υποχρέωση στον ρυπαίνοντα με 
επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα». Ο 
βοηθός ελεγκτής περιβάλλοντος Σωτήρης 
Στασινός περιέγραψε το διαρκές έγκλη-
μα που έχει συντελεστεί στην περιοχή 
του Ασωπού, αφήνοντας υπόνοιες για 
εργοστασιάρχες που έχουν θάψει στερεά 
απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε 
ασθενές χρώμιο, τα οποία, ανάλογα με 
την εποχή, βγαίνουν στην επιφάνεια 
με την εξωφρενική τιμή των 6.230μg/
lt . «Εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε το 
πτώμα, αλλά τον δολοφόνο» είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Στασινός, εννοώντας, 
εμμέσως πλην σαφώς, ότι δεν υπάρχει 

πολιτική βούληση για την αποκάλυψη 
των υπευθύνων. Ο κ. Στασινός υπέβαλε 
την παραίτησή του, αφήνοντας αιχμές 
για την κεντρική κυβέρνηση, ότι κάποιοι 
δε θέλουν να τελειώσει η έρευνα, αφού 
δε δίνουν στο ΙΓΜΕΜ τις 19.000 ευρώ 
που απαιτούνται για τον εντοπισμό ων 
χαμένων αποβλήτων. Και σαν να μην 
έφτανε αυτό, το υπουργείο είναι έτοιμο να 
καταργήσει και τον Τομέα Επιθεωρητών 
Στερεάς Ελλάδας.

Η κοροϊδία με τα πρόστιμα
Από το 2004 έως το 2011 είχαν 

επιβληθεί, μετά από εκθέσεις των επιθε-
ωρητών περιβάλλοντος, πρόστιμα ύψους 
6.267.245 ευρώ για περιβαλλοντικές 
παραβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
Ασωπού. Από τα 200 πρόστιμα, έχουν 
πληρωθεί μόλις τα έξι, όπως έχει παρα-
δεχτεί, όπως έχει παραδεχτεί η πρώην 
γραμματέας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 
Μ. Καραβασίλη. Από αυτά τα πρόστιμα, 
τα 3,5 εκατομμύρια έχουν επιβληθεί 
μετά από 153 επανελέγχους που έγιναν 
από το Σεπτέμβριο του 2007, μετά την 
αποκάλυψη του σκανδάλου. Ακόμη και 
η επιβολή των λιγοστών προστίμων 
γίνεται με χαρακτηριστική καθυστέρηση, 
αν αναλογιστεί κανείς την περίπτωση 
της εταιρείας VIOMETALE, η οποία δεν 
είχε καταθέσει μελέτη « αποκατάστασης 
– εξυγίανσης του υφιστάμενου σηπτικού 
απορροφητικού βόθρου διάθεσης υγρών 
βιομηχανικών αποβλήτων». Η επιβολή 
του προστίμου (24.000 ευρώ) πραγματο-
ποιήθηκε δύο χρόνια μετά την αυτοψία. 
Παράλληλα, κανείς δε δείχνει να βιάζεται 
όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης 
και την τιμωρία των ενόχως. Από τους 
ελέγχους των επιθεωρητών περιβάλλο-
ντος το φθινόπωρο του 2007 προέκυψαν 
ποινικές ευθύνες για 15 βιομηχανίες που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή και οι 
οποίες κατηγορούνται για ρύπανση του 
περιβάλλοντος αλλά και πρόκληση βαριά 
σωματικής βλάβης και θανάτου. Η δίκη 
ορίστηκε τελικά για τον Ιούλιο του 2009, 
οπότε και υπήρξε η πρώτη αναβολή για 
τον Οκτώβριο του 2011. Ακολούθησε 
δεύτερη αναβολή για τον Νοέμβριο του 
2013, όταν και κάθισαν στο εδώλιο του 
Τριμερούς Πλημμελειοδικείου Θηβών οι 
15 κατηγορούμενοι – εκπρόσωποι των 
βιομηχανιών.

Οι 15 κατηγορούμενοι είναι : Λιμπαρέτ 
Τζιρακιάν – EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΑΒΕ, Καρράς Θεόδωρος – Aluminco ΑΕ, 
Ιωάννου Ιωάννης – ICR Ιωάννου ΑΕΒΕ, 
Σκλαβενίτης Χρήστος – ΠΡΟΤΑΛ ΑΒΕΕ, 
Ρουμελιώτης Πλούταρχος – ΓΑΛΒΑ-
ΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΒΕΕ, Κωνστα-
ντινίδης Κυριάκος – BERLING ΑΒΕΕ, 
Αντωνίου Λάμπρος – VIOMETALE ABE, 
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης – ΕΛΒΑΛ 
ΑΕ( Όμιλος Στασινόπουλου), Μαίλης 
Μιχαήλ – Μ.Ι. ΜΑΙΛΗΣ ΑΕΒΕ, Μάνα-
λης Γιώργος – ΒΑΦΙΚΗ Α.Ε., Στεργίου 
Νικόλαος – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ, 
Αθανασόπουλος Αντώνιος – PROFILCO 

AE, Χουστουλάκης Νικόλαος – ΜΑΣ-
ΤΕΡΣΟΛ ΕΠΕ, Φιλιππάκος Αναστάσιος 
– ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
(ΕΑΒ) ΑΕ, Φελέκη Μαργαρίτα – BLK 
ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι 
οι εταιρείες βαρύνονται με παραβά-
σεις ( έλλειψη αδειών διάθεσης υγρών 
αποβλήτων , έλλειψη έγκρισης περι-
βαλλοντικών όρων λειτουργίας κλπ.). 
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι επιθεωρητές εντόπισαν πράξεις 
άμεσης ρύπανσης ( όπως ανεξέλεγκτη 
διάθεση αποβλήτων) ή απαγορευτικές 
για τη δημόσια υγεία τιμές (σε στοιχεία 
όπως το εξασθενές χρώμιο). Η σχετι-
κή έκθεση του Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης (Μάρτιος 2008), στην οποία 
στηρίχτηκε το κατηγορητήριο, κάνει 
λόγο για «αβελτηρία της Διοίκηση» και 
για «ανεξέλεγκτη δραστηριότητα ορι-
σμένων επιχειρηματιών». Από πλευράς 
των κατοίκων εκφράζονται φόβοι πως 
οι ποινές θα αποτελούν «χάδι» στους 
κατηγορουμένους μια και οι εγκληματικές 
τους αμέλειες αναμένεται να αντιμετω-
πιστούν ως απλές «γραφειοκρατικές 
παραλήψεις».

Από τα παραπάνω αποτελέσματα 
συμπεραίνεται η παρουσία υψηλών συγκε-
ντρώσεων Cr(VI) στο υπόγειο νερό των 
νέων γεωτρήσεων (ΙΝΟ-Ν6 και ΙΝΟ-Ν7) 
που βρίσκονται πλησίον και ανάντη των 
σκαμμάτων, οι οποίες μάλιστα αυξάνονται 
σημαντικά με το βάθος. Με δεδομένα 
ότι σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή 
εμπειρία οι συγκεντρώσεις του γηγενούς 
χρωμίου δεν ξεπερνούν τα 100μg/l – 15 
μg/l οι υψηλές αυτές τιμές που μετρήθηκαν 
υποδηλώνουν ανθρωπογενή ρύπανση. 
Πιθανές πηγές ανθρωπογενούς ρύπανσης 
που προκαλούν αυτή την υποβάθμιση της 
ποιότητας του υπόγειου νερού είναι είτε 
θαμμένα απόβλητα με υψηλή περιεκτικό-
τητα σε εξασθενές χρώμιο ή/και υγρές 
διαρροές που φτάνουν στο υπόγειο νερό

Το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις του 
Cr(VI) μειώνονται ραγδαία όσο απομα-
κρυνόμαστε από τα σκάμματα οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η πηγή της ρύπανσης 
είναι πολύ κοντά στις γεωτρήσεις και τα 
σκάμματα. Πιθανές πηγές ανθρωπογε-
νούς ρύπανσης που προκαλούν αυτή την 
υποβάθμιση της ποιότητας του υπόγειου 
νερού είναι είτε θαμμένα στερεά απόβλητα 
με υψηλή περιεκτικότητα σε εξασθενές 
χρώμιο ή/και υγρές διαρροές που φτάνουν 
στο υπόγειο νερό

Πηγή στην περιοχή του Αυλώνα 
παρουσιάζει συγκεντρώσεις Cr(VI) που 
φτάνουν τα 23μg/l  ενώ αντιθέτως οι 
συγκεντρώσεις του Cr(VI) στις κατάντη 
γεωτρήσεις της περιοχής δε φτάνουν 
σε ανιχνεύσιμα επίπεδα.

Εκ μέρους της ομάδας  
του Εργου LIFE- CHARM

Δημήτρης Δερματάς
Δανιήλ Μαμάης

Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ                                  
Αναπληρωτής καθηγητής ΕΜΠ
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΛΥΣΗ 
...κι ο γολγοθάς ξεκινά

Επιστολή του ΠΑΚΟΕ
Αθήνα 23/10/2014
Αρ. Πρωτ.: 7797

Προς:
κ. Ιωάννη Μανιάτη
Υπουργό ΠΕΚΑ
κ. Νίκο Δένδια
Υπουργό Ανάπτυξης
κα Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχη Αττικής
κ. Πέτρο Φιλίππου
Αντιπεριφερειάρχη Αττικής

Κύριοι Υπουργοί, κυρία Περιφερειάρχη, κύριε Αντι-
περιφερειάρχη.

Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) 35 χρόνια ασχολείται 
στην Ελλάδα με τα προβλήματα του περιβάλλοντος 
και του καταναλωτή. 

Εδώ και δέκα (10) χρόνια έχει ασχοληθεί με το 
πρόβλημα της βιομηχανικής ζώνης των Οινοφύτων 
και κατά καιρούς έχει προτείνει διάφορες δράσεις 
για την αντιμετώπιση του οξυμμένου προβλήματος 
της ύπαρξης βαρέων μετάλλων στα απόβλητα των 
βιομηχανιών και ιδιαίτερα του εξασθενούς χρωμίου.

Μετά από εποικοδομητική συνεργασία πέντε (5) 
ετών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  (ΕΜΠ) και 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είμαστε στην ευχά-
ριστη θέση, να σας ανακοινώσουμε ότι βρέθηκε λύση 
εξουδετέρωσης των βαρέων μετάλλων και ιδιαίτερα 
του εξασθενους χρωμίου με την χρησιμοποίηση υψηλής 
ποιότητας ζεολιθικών τόφφων.

Επειδή πιστεύουμε στις οικολογικές σας ευαισθη-
σίες, είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε 
την εφαρμογή της προαναφερόμενης τεχνολογίας. Η 
τεχνολογία αυτή έχει τη δυνατότητα:

Α) Να καθαρίσει τα αστικά λύματα
Β) Να αδρανοποιήσει λυματολάσπες και να τις 

μετατρέψει σε υλικό για γεωργική χρήση
Γ) Να καθαρίσει υγρά απόβλητα τυροκομείου, 

ελαιοτριβείου και άλλα υγρά βιομηχανικά απόβλητα.
Περιμένουμε την άμεση ανταπόκριση σας. 

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Αθανασόπουλος
Οικονομολόγος

Στη συνέχεια με απόφαση του Αντιπεριφεριάρχη 
Αττικής Πέτρου Φιλίππου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 
στις 8/12/2014 με θέμα : «Ανάλυση της πρότασης του 
ΠΑΚΟΕ για την λύση του προβλήματος στην Ασώπεια 
λεκάνη. 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Παλλήνη 1/12/2014
ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝ.1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2. Δ/ντρια Δ/νσης Περιβάλλοντος Π.Α. Κα Α. Παρα-
σκευοπούλου 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλούνται τα μέλη της  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΕΠΙ-

ΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ σε τακτική συνεδρίαση την 
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 5μ.μ. στον 6o 
όροφο

Αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας 
Αττικής - Λ.Συγγρού 

15-17  Αθήνα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8-12-2014
Θέμα 1ο:  Εκλογή προεδρείου.

Θέμα 2ο: Συζήτηση επί της πρότασης του Πανελ-
λήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) 
για την εξουδετέρωση των βαρέων μετάλλων στα 
απόβλητα των βιομηχανιών της βιομηχανικής 
ζώνης Οινοφύτων - Μόλυνση Ασωπού (εισηγητής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης – πανεπιστημιακός 
– πρόεδρος ΠΑΚΟΕ).  

Θέμα 3ο: Συζήτηση για την αποκατάσταση του 
ΧΑΔΑ Σχιστού (εισηγητής: Κυριάκος Μέρμηγκας – 
προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και 
Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων). 

Θέμα 4ο: Διάφορα θέματα. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Η εισήγηση του προέδρου του ΠΑΚΟΕ, κου Χρι-

στοδουλάκη κατέδειξε ότι το χρόνιο πρόβλημα της 
ρύπανσης στην Ασώπεια λεκάνη μπορεί να λυθεί.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΟΙ-
ΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΩΠΕΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Στην επιτροπή περιβάλλοντος Περι-
φέρειας Αττικής, του Παναγιώτη Χριστοδουλάκη, 
Πανεπιστημιακού, Προέδρου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε  8/12/2014

Μια συνοπτική ιστορική αναδρομή
1996 ΕΤΒΑ μελέτη. Δημοσιεύθηκε το 2005
1999 Απογραφή πηγών. Από το 1996 το ΥΠΕΧΩΔΕ 

Σκουπίδια που τα αφήνουν δίπλα στη μάντρα του ποταμού λόγω έλλειψης κάδων
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(Σουφλιάς) αναθέτει στο Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο 
(Λοϊζίδου) μελέτη για τη διάσωση του Ασωπού. Η 
μελέτη ολοκληρώθηκε, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

2007 Ανάδειξη του προβλήματος
2008 Μελέτη ΙΓΜΕ
2009-2010 Καθιέρωση προτύπων – Απογραφή 

(2η μελέτη Λοϊζίδου). Διεθνής κατακραυγή.
2011-2013 Διαμαρτυρίες, αυξήσεις ρύπων και 

εγκληματική αδιαφορία των «υπευθύνων».
Ιούνιος 2013: Για πρώτη φορά στα χρονικά της 

ανθρωπότητας εντοπίσθηκαν σε δύο γεωτρήσεις στα 
Οινόφυτα περιμετρικά της ΕΛΒΑΛ, τιμές εξασθενούς 
χρωμίου πάνω από 10.000 μg/l (10.301), με διεθνές 
όριο το… μηδέν.

Το περιβαλλοντικό έγκλημα έχει ιστορία τουλάχι-
στον 40 χρόνων. Με απόφαση του 1969 ένα κομμάτι 
του Ασωπού χαρακτηρίζεται αποδέκτης βιομηχανικών 
αποβλήτων.

Το 1979 με νεότερη απόφαση το σύνολο του ποτα-
μού χαρακτηρίζεται αγωγός λυμάτων των βιομηχανιών 
της γύρω περιοχής. 

Το 20% της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής 
έχει αναπτυχθεί γύρω από τον Ασωπό.

Οι πρώτες μεγάλες αντιδράσεις, χωρίς όμως απο-
τέλεσμα, προκαλούνται το 1982 όταν στο σημείο που 
εκβάλλει ο ποταμός εμφανίζονται ψόφια ψάρια.

Η ΕΤΒΑ έχει κάνει Περιβαλλοντική Μελέτη της 
Ευρύτερης Λεκάνης του Ασωπού Ποταμού, και ολοκλη-
ρώθηκε το 1996. Μόλις στις 31/10/2005 η υγειονομική 
υπηρεσία Νομαρχίας Βοιωτίας ζήτησε με έγγραφο τον 
δειγματοληπτικό έλεγχο του ποταμού.

Το 2007 μετρήσεις δείχνουν ότι το χρώμιο ξεπερνά 
τα όρια και μολύνει το πόσιμο νερό των Οινοφύτων. 
Επιτέλους, οι αρμόδιοι ξυπνάνε από το βαθύ τους 
λήθαργο.

Η συζήτηση για τη σωτηρία και την απορρύπανση 
του Ασωπού ξεκινά ουσιαστικά τα τελευταία επτά 
χρόνια, όπου το πρόβλημα διεθνοποιείται.

Επικίνδυνη Χημική Ρύπανση
«Πηγή» μόλυνσης το γεφυράκι του Αγίου Κοσμά.
Στον παραπόταμο Θερμιδώνα πέφτουν τα λύματα 

της ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία).
Σε ακτίνα 20 χλμ. στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας 

υπάρχουν 450 εργοστάσια, 10.000 μόνιμοι κάτοικοι 
και 11.000 εργαζόμενοι που κατοικούν στην Αθήνα.

Από το 1969 οι βιομηχανίες αυτές ρίχνουν τα 
λύματά τους στον Ασωπό και στον παραπόταμό του 
τον Θερμιδώνα.

Το συνολικό μέγεθος των λυμάτων που χύνονται 
καθημερινά στον ποταμό είναι 15.000 κ.μ. Τα 14.200 
κ.μ. μολύνουν κάθε μέρα τον υδροφόρο ορίζοντα 
της περιοχής με χρώμιο, μόλυβδο και νιτρικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2014, εντοπίστηκαν 
από 3.500 έως 7.000 μg/l εξασθενούς χρωμίου σε 
ορισμένες περιοχές της λεκάνης του Ασωπού, όταν 
το όριο είναι τα 50 μg/l.

Κίνδυνος εμφάνισης λευχαιμιών, και άλλων μορ-
φών καρκίνου.

Τα τελευταία χρόνια της εκτίναξης της βιομηχανικής 
δραστηριότητας στην περιοχή οι θάνατοι από καρκίνο 
έχουν αυξηθεί κατά 500%

Από τον μολυσμένο υδροφόρο ορίζοντα παίρνει 
νερό και η ΕΥΔΑΠ για να τροφοδοτήσει μεταξύ άλλων, 
και τον Μαραθώνα.

Στην περιοχή καλλιεργούνται 351.400 στρέμματα. 
Διαπιστώθηκαν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις σε καρό-
τα, κρεμμύδια, και πατάτες. Τα δείγματα συλλέχθηκαν 
από αθηναϊκά σούπερ μάρκετ και προέρχονταν από τη 
Θήβα και τα Οινόφυτα.

Τα προβλήματα είναι γνωστά από τον Νοέμβριο 
του 2004. 

Ανάλογες μελέτες έχει κάνει το ΠΑΚΟΕ.
Στις 5 Ιανουαρίου του 2012 το Συμβούλιο της 

Ευρώπης αποφάνθηκε πώς η πολιτεία δεν έχει κάνει 
τίποτα για να προστατέψει την υγεία των 200.000 
κατοίκων των 7 δήμων της βιομηχανικής ζώνης.

Ο βοηθός ελεγκτής περιβάλλοντος Σωτήρης Στασινός 
έχει αφήσει υπόνοιες για εργοστασιάρχες που έχουν 
θάψει στερεά απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε 
χρώμιο τα οποία ανάλογα με την εποχή βγαίνουν στην 
επιφάνεια και δίνουν τιμές 6.230 μg/l. Ο κ. Στασινός 
υπέβαλλε την παραίτησή του αφήνοντας αιχμές για 
την κυβέρνηση.

Σε γεωτρήσεις ΒΔ της βιομηχανικής ζώνης Οινοφύ-
των ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις μολύβδου 
και μαγγανίου, πράγμα που σύμφωνα με μελετητές 
υποδεικνύει την ύπαρξη και άλλων πιθανών πηγών 
ρύπανσης στα υπόγεια νερά.

Συζήτηση - προτάσεις για προγραμματική 
σύμβαση ΥΠΕΚΑ – ΕΥΔΑΠ – Δήμου Τανάγρας.

Συζήτηση 28/3/2014:
α) Παντελόγλου, χημικός. Μιλάμε για μια τραγω-

δία. Είναι υπόθεση καταστροφής της δημόσιας και 
ατομικής υγείας. Η άναρχη βιομηχανία στην περιοχή 
παίρνει κρατική αδειοδότηση, χωρίς να προβλέπεται 
καμιά υποχρέωση στον ρυπαίνοντα με επικίνδυνα 
βιομηχανικά απόβλητα.

β) Γ. Μουγκιώτης, αντιπεριφεριάρχης Αττικής: Στις 
20/3 μετρήθηκαν 5.000 μg/l εξασθενούς χρωμίου, 
όταν το 2011 ήταν 3.500.

γ) Π. Νικολοπούλου καθηγήτρια φυσιολογίας: Σε 
πολλά βαρέα μέταλλα εκτός του  εξασθενούς χρωμίου 
υπάρχει συνεργεία. Το εξασθενές χρώμιο είναι ορμο-
νικός διαταράκτης. 

Ο καρκίνος είναι διαπιστωμένος, υπάρχουν όμως 
και συγγενείς ανωμαλίες. Λύση του προβλήματος με 
την αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου σε τρισθενές με 
διάχυση νανοσωματιδίων σιδήρου δεν είναι εφικτή. Η 
τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε σε άλλες περιπτώσεις 
με εξίσου τραγικά αποτελέσματα.

δ) Υπηρεσιακοί ΥΠΕΚΑ: Οι υπουργικές αποφάσεις 
για την αδειοδότηση βιομηχανιών δεν εφαρμόζονται

Προγραμματική Σύμβαση 3/8/2014
Η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση  του 

έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστη-
μάτων της περιοχής του Ασωπού» υπογράφτηκε στις 
3 Αυγούστου 2014 από τον αναπληρωτή υπουργό 
Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τον πρόεδρο και διευ-
θύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Αντώνη Βαρθολομαίο 
και τον δήμαρχο Τανάγρας Ευάγγελο Γεωργίου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται 
σε 37.600.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και πρόκειται για το 
μεγαλύτερο έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης της 
επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014-2020). Επί 
της ουσίας, όπως εξηγούν από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, πρόκειται για δύο έργα. 

Το πρώτο αφορά την υδροδότηση αστικών και 
βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας. Εδώ 
προβλέπονται η κατασκευή μιας κεντρικής μονάδας 
επεξεργασίας νερού, νέο δίκτυο τροφοδοτικών αγωγών 
από τη νέα μονάδα μέχρι τις δεξαμενές των οικισμών, 
αλλά και η κατασκευή νέων κεντρικών αγωγών για τη 
διανομή πόσιμου νερού στους οικισμούς Σχηματαρίου, 
Οινοφύτων, Οινόης, Δηλεσίου αλλά και στη Βιομηχα-
νική περιοχή Σχηματαρίου – Οινοφύτων. Το δεύτερο 
στοχεύει στην «περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου 
υδροφορέα». Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή 
ενός νέου χαλύβδινου αγωγού μήκους περίπου 5.400 

μέτρων – και θέσεις υδροληψίας ανά 300 έως 500 
μέτρα – παροχής 20.000 κ.μ. νερού την ημέρα. 

Ο αγωγός, που θα είναι υπό πίεση, προβλέπεται να 
συνδεθεί με συμπληρωματικό δίκτυο δευτερευόντων 
αγωγών για τη διάχυση του νερού από την Υλίκη 
στον Άγ. Θωμά και στα Οινόφυτα έκτασης 20.000 
τετρ. Χιλιομέτρων, με σκοπό τον εμπλουτισμό του 
υδροφόρου ορίζοντα και τη σταδιακή περιβαλλοντική 
ανάκτησή του.

Πρόταση ΠΑΚΟΕ για εξουδετέρωση των 
βαρέων μετάλλων με τη χρήση ζεολίθου

Η εφαρμογή της τεχνολογίας του ζεολίθου ως υλικό 
με έντονη εκλεκτική προσρόφηση στα βαρέα μέταλλα 
ιδιαίτερα, (χρώμιο VI, μαγγάνιο, μόλυβδος, νικέλιο) 
είναι αρκετά πρόσφατη (ΠΑΚΟΕ, ΕΜΠ, Α.Π.Θ. 2008).

Τρία χρόνια αρκετών πειραμάτων in vitro σε πραγ-
ματικά δείγματα αποβλήτων, μας φέρνει στην ευχάριστη 
θέση να σας γνωρίσουμε ότι πλέον το πρόβλημα της 
ύπαρξης εξασθενούς χρωμίου αλλά και άλλων βαρέων 
μετάλλων, θα αποτελεί μια μακρινή κακή ανάμνηση, εάν 
βέβαια οι βιομήχανοι αλλά και η εντεταλμένη πολιτεία, 
εφαρμόσουν στην πράξη την προτεινόμενη από την 
πλευρά μας τεκμηριωμένη τεχνολογία.

Με το δεδομένο ότι το προκύπτον υλικό είναι αδι-
άβροχο και επαναχρησιμοποιείται αφενός ως δομικό 
αδρανές υλικό (τούβλα) περίφραξης, και αφετέρου 
ως στεγανοποιητικό σε ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, ελπίζουμε 
οι προσπάθειές μας να απαλλάξουν από την ομηρία 
250.000 κατοίκους της ευρύτερης Ασώπειας λεκάνης. 
Πιο κάτω περιγράφεται η τεχνολογία καθώς και ενδει-
κτικά αποτελέσματα αναλύσεων.

Χημικός τύπος του ζεόλιθου τύπου-HEU 
(κλινοπτιλόλιθος-ευλανδίτης)

Ca1,8K1,1Mg0,6Na0,5Al6,4Si29,6O72.20H2O

Ο πολύ υψηλής ποιότητας ζεολιθικός τόφφος 
(ΠΥΠΖΤ) τύπου-HEU, δεσμεύει βακτήρια, μύκητες, 
αέρια, ανόργανες, οργανικές και οργανομεταλλικές 
ενώσεις. Ο ΠΥΠΖΤ ρυθμίζει προς το ουδέτερο το pH 
εδαφών και υδάτων, εμπλουτίζει τα ύδατα με οξυγόνο 
(οξυγωνούχα ρεύματα), δρώντας ως δέκτης και ως δότης 
πρωτονίων (επιδεικνύει επαμφοτερίζοντα χαρακτήρα). 
Η αύξηση του pH των όξινων υδάτων οφείλεται στη 
δέσμευση H+ στις βασικές ενεργές θέσεις κατά Lewis 
του ζεόλιθου τύπου-HEU, ενώ η μείωση του pH των 
αλκαλικών υδάτων οφείλεται στη μετακίνηση OH- από 
τις όξινες ενεργές θέσεις κατά Brønsted ή/και από τα 
μόρια Η2Ο των ανταλλάξιμων κατιόντων του ζεόλιθου 
τύπου-HEU. Η δέσμευση αερίων έχει ως αποτέλεσμα 
τον εμπλουτισμό του αέρα σε οξυγόνο και την αξιο-
σημείωτη μείωση της δυσοσμίας. 

Η ρόφηση και καθήλωση διάφορων συστατικών στους 
μικρο/νανο-πόρους του ζεόλιθου τύπου-HEU, καθώς 
και τους μέσο- και μάκρο-πόρους του ΠΥΠΖΤ, αποδί-
νονται σε διεργασίες απορρόφησης (ιοντο-ανταλλαγή), 
προσρόφησης και επιφανειακής επικάθισης. Σημαντικό 
ρόλο στις διεργασίες αυτές παίζουν οι επιφανειακές 
όξινες κατά Brønsted (+) και οι βασικές κατά Lewis (-) 
θέσεις των κρυστάλλων του ζεόλιθου τύπου-HEU. Ο 
ζεόλιθος τύπου-HEU, εξαιτίας της ύπαρξης στη δομή 
του, των όξινων ενεργών θέσεων κατά Brønsted και 
των βασικών ενεργών θέσεων κατά Lewis, αντιδρά με 
θετικά ή/και αρνητικά φορτισμένα χημικά συστατικά, 
ακόμη και με μόρια στην αέρια κατάσταση. 

Οι χημικές αυτές διεργασίες σχετίζονται με φυσι-
κοχημικά φαινόμενα ρόφησης και καθήλωσης ιόντων 
και μορίων και αφορούν τόσο τους κενούς χώρους 
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στο εσωτερικό (μικρο/νανο-πόρους), όσο και την επιφάνεια των κρυστάλλων του 
ζεόλιθου τύπου-HEU, συνεπώς και τους μέσο- και μάκρο-πόρους του ΠΥΠΖΤ. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

▶ Καθαρισμός αστικών λυμάτων (ΕΕΑΛ: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστι-
κών Λυμάτων). 
▶ Αδρανοποίηση λυματολάσπης και παραγωγή άοσμης-συνεκτικής ζεο-λυμα-
τολάσπης για γεωργική χρήση, καθώς και για ασφαλή απόθεση. 
▶ Καθαρισμός υγρών αποβλήτων τυροκομείου (τυρόγαλα). 
▶ Καθαρισμός υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου (λιοζούμια ή κατσίγαρος). 
▶ Καθαρισμός βιομηχανικών υγρών αποβλήτων (βαφεία, βυρσοδεψεία, 
λάδια, βιομηχανικές ζώνες, βιομηχανίες τουρσιών, κτλ). 
▶ Αδρανοποίηση βιομηχανικής λάσπης και παραγωγή άοσμης-συνεκτικής 
ζεολάσπης για ασφαλή απόθεση. 
▶ Αδρανοποίηση επικίνδυνων βιομηχανικών στερεών αποβλήτων. 
▶ Εξυγίανση και οξυγόνωση επιφανειακών υδάτων (λίμνες) και υδάτινων 
οικοσυστημάτων. 
▶ Δέσμευση και απομάκρυνση κυανοβακτηρίων. 
▶ Δέσμευση και απομάκρυνση εξασθενούς χρωμίου. 
▶ Δέσμευση και απομάκρυνση ραδιονουκλιδίων. 
▶ Βελτίωση τεχνητών υγροβιότοπων και μονάδων διαχείρισης υδάτων. 
▶ Βελτίωση ποιότητας πόσιμου νερού, νερού σε πισίνες και ενυδρεία 
▶ Ιχθυοκαλλιέργειες. 
▶ Αποσμητικό υλικό, άμμος υγιεινής για κατοικίδια ζώα. 
▶ Κατεργασία γεωργικών αποβλήτων και μετατροπή της κοπριάς σε άοσμο 
λίπασμα. 
▶ Καθαρισμός και ξήρανση αερίων. 
▶ Ζωοτροφές. 
▶ Βελτιωτικά αγροτικών καλλιεργειών, βελτιωτικό όξινων και αλκαλικών 
εδαφών. 
▶ Διαχείριση αποβλήτων μεταλλείων και επιστροφή εδαφών σε γεωργική 
χρήση. 
▶ Υπόστρωμα θερμοκηπίων. 
▶ Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, βελτίωση γεύσης, ποιότητας και διατή-
ρησης τροφίμων. 
▶ Υπόστρωμα ανθοκομικής. 
▶ Ανθεκτικότερο και υγιέστερο γρασίδι. 
▶ Καταπολέμηση των εντόμων, ραντισμός καρποφόρων-οπορωφόρων δένδρων. 
▶ Συμπληρώματα διατροφής, κτλ.

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων βιομηχανικής ζώνης

Άοσμη και συνεκτική ζεο-λάσπη (φωτό αριστ.)
Α) Υγρά Απόβλητα Βιομηχανικής 
Ζώνης (ΥΑΒΖ)
β) Διαυγές νερό μετά την κατεργα-
σία με ΠΥΠΖΤ (ΔΝ)
Άοσμη και συνεκτική ζεο-λάσπη 
(φωτό δεξιά)

Α) Υγρά Απόβλητα Βιομηχανικής Ζώνης (ΥΑΒΖ)
Β) Διαυγές νερό μετά την κατεργασία με ΠΥΠΖΤ (ΔΝ)

ΥΑΒΖ ΔΝ ± %

pH 7.8 7.4 -5
Χρώμα, mg/L 929 65 -93
COD: Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, mg/L 239 73 - 69
P2O5, mg/L 9.1 <0.3 - 100
NO3, mg/L 35 16 - 54
Cr, μg/L 35 8 - 77

Παραγωγή άοσμης και συνεκτικής ζεο-λάσπης  
από λάσπη βιομηχανικής ζώνης

Η άοσμη και συνεκτική ζεο-λάσπη είναι κατάλληλη για ασφαλή απόθεση, λόγω της 
καθήλωσης των επιβλαβών συστατικών στους μικρο/νανο-πόρους του ζεόλιθου τύπου-
HEU, καθώς και τους μέσο- και μάκρο-πόρους του πολύ υψηλής ποιότητας ζεολιθικού 
τόφφου (ΠΥΠΖΤ), αυτά δεν εκπλύνονται και δεν μεταφέρονται με το νερό της βροχής, 

προστατεύοντας έτσι την ποιότητα εδαφών, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

➊Βιομηχανική λάσπη Άοσμη και συνεκτική ζεο-λάσπη μετά την κατεργασία με ΠΥΠΖΤ  
➋➌ Άοσμη και συνεκτική ζεο-λάσπη μετά την κατεργασία με ΠΥΠΖΤ

Καθαρισμός αστικών λυμάτων

Άοσμη και συνεκτική ζεο-λυματο-
λάσπη (φωτο αριστ.)
Α) Αστικά λύματα (ΑΛ)
Β) Διαυγές νερό μετά την κατεργασία 
με ΠΥΠΖΤ (ΔΝ)

ΑΛ ΔΝ ± %
pH 8.2 7.5 - 9

Χρώμα, mg/L 1180 143 - 88

Αιωρούμενα στερεά, mg/L 210 28 - 87

COD: Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, mg/L 410 29 - 93

Διαλυμένο οξυγόνο, mg/L 0.6 6.3 + 950

P2O5, mg/L 9.24 0.80 - 91

NH4, mg/L 30.52 0.79 - 97

SO4, mg/L 0.86 0.03 - 97

NO3, mg/L 42.30 3.55 - 92

NO2, mg/L 0.11 0.02 - 82

Cr, mg/L 0.29 0.03 - 90

Mn, mg/L 0.31 0.02 -94

Ni, mg/L 0.28 0.02 -93

Οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων στο διαυγές νερό, με διαδοχικές κατεργασίες 
με τον πολύ υψηλής ποιότητας ζεολιθικό τόφφο (ΠΥΠΖΤ), μπορούν να γίνουν όλες 
μικρότερες από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των πρότυπων νερών, για διάθεση 
σε φυσικό αποδέκτη, για άρδευση, κολύμβηση και διαβίωση ψαριών. 

Ο ΠΥΠΖΤ δεσμεύει και απομακρύνει το 83% του εξασθενούς χρωμίου (Cr6+). 

➊ ➋ ➌

Ολοφάνερη η μόλυνση του ποταμού



οικονομία   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2015   | 11    

Το ΠΑΚΟΕ, όμως, δε σταμάτησε 
εδώ. Στις 15/12/2014 έστειλε 
στον κ. Κουδούνη, τον πρόεδρο 
του Δ.Σ. του συνδέσμου των 
βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας 

την παρακάτω πρόταση στην οποία 
απάντηση δε λάβαμε ΠΟΤΕ!

Αθήνα 15-12-14
Αρ. Πρωτ.: 7815
Προς κύριο Νίκο Κουδούνη Πρόεδρο 
Δ.Σ. Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς 
Ελλάδος

Κύριε Κουδούνη,
Μετά την συνάντηση που είχαμε 

στα γραφεία σας, σας γνωρίζουμε τα 
παρακάτω:

1. Μετά από επτάχρονη ερευνητική 
εργασία στον τομέα της επεξεργασίας 
βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών 
λυμάτων, σε συνεργασία με το ΑΠΘ και 
το ΕΜΠ, έχουμε την δυνατότητα μετά 
την πραγματοποίηση συγκεκριμένης 
μελέτης, να σας προτείνουμε εφικτή και 
οικονομικά σύμφορη τεχνολογία επεξερ-
γασίας των βιομηχανικών αποβλήτων 
της ζώνης ευθύνης των βιομηχανιών 
του Συνδέσμου σας.

2. Η προαναφερόμενη μελέτη θα 
περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια.

Α. Μελέτη σκοπιμότητας

Β. Μελέτη ποιότητας και διάθεσης των 
βιομηχανικών αποβλήτων του Συνδέσμου 
σας, και την εφαρμογή συγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων

Γ. Μελέτη βιωσιμότητας της όλης 
επένδυση που θα απαιτηθεί για την 
οριστική αντιμετώπιση των ήδη υφιστά-
μενων προβλημάτων

Δ. Κόστος και διάρκεια υλοποίησης 
της μελέτης

Η πρότασή μας παρατίθεται στη 
συνέχεια και είμαστε στη διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ο.Ε

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Αθανασόπουλος
Οικονομολόγος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-
ΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟ-
ΡΕΑ ΤΗΣ ΑΣΩΠΕΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ 
ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ, ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η  μελέτη αυτή θα αποτελεί αυτοτελή 

πραγματεία αφενός επικαιροποίησης της 
υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής 
προϊόντων και αποβλήτων (υγρών και 
στερεών) του 95% της προαναφερόμε-
νης παραγωγής, που όπως συζητήθηκε 
αντιπροσωπεύεται από 50-70 βιομη-
χανικές δραστηριότητες στην ευρύτερη 
περιοχή των Οινοφύτων, και αφετέρου 
θα επικαιροποιηθούν φυσικοχημικές – 
χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις 
σε εκατό (100) σημεία εντός και εκτός 
των υφιστάμενων δραστηριοτήτων για 
τουλάχιστον 12 παραμέτρους.

Ταυτόχρονα θα γίνει αναλυτική περι-
γραφή της προτεινόμενης τεχνολογίας και 
θα εκτιμηθεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
και εφαρμογής της τεχνολογίας αυτής.

Το θετικό σ’ αυτή την εφαρμογή 
είναι ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα 
δεδομένα της επταετούς προσπάθειας 
(2007 – 2014) για την αντιμετώπιση 
της εξουδετέρωσης ρυπαντών με την 
παρουσία του ζεόλιθου και αδρανών 
παραπροϊόντων αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Μελέτη σκοπιμό-
τητας της προτεινόμενης εφαρμογής

Αυτή θα περιλαμβάνει:
1. Την ανάλυση και τεκμηρίωση 

των στόχων και των σκοπών που θα 

προκύψουν από την εφαρμογή της προ-
τεινόμενης τεχνολογίας, σε σύγκριση με 
υφιστάμενες άλλες.

2. Αναλύσεις φυσικοχημικές, χημικές 
και μικροβιολογικές σε πενήντα (50) 
σημεία εντός και εκτός των υφιστάμε-
νων δραστηριοτήτων για τουλάχιστον 
12 παραμέτρους.

3. Την βαθμονόμηση αποτελεσματι-
κότητας της προτεινόμενης τεχνολογίας, 
σε σχέση με άλλες.

4. Τη δημιουργία μοντέλου δια-
σποράς των ρύπων στα απόβλητα της 
ευρύτερης περιοχής από την εφαρμογή 
της προτεινόμενης τεχνολογίας.

5. Την λειτουργική αναβάθμιση των 
βιομηχανιών της περιοχής, με αναμφισβή-
τητα στοιχεία που θα είναι αποτέλεσμα 
της προτεινόμενης τεχνολογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Μελέτη ποιοτικής σύν-
θεσης και διάθεσης των αποβλήτων 
αυτών καθώς και οι περιβαλλοντικοί 
όροι με βάση την υφιστάμενη νομο-
θεσία της Ε.Ε. και της ελληνικής.

Αυτή θα περιλαμβάνει:
1. Την ταξινόμηση στοιχειοθέτηση 

και αξιολόγηση των κατά καιρούς (1969, 
1979, 1999, 2008, 2010, 2014), πραγ-
ματοποιηθησών μελετών, την στατιστική 
ανάλυση των πραγματοποιηθησών αναλύ-

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΚΟΜΑ …ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ!



οικονομία12   |  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2015  

σεων του κεφαλαίου Α και τη συγκριτική 
τους αντιπαράθεση με τα αποτελέσματα 
της προτεινόμενης τεχνολογίας.

2. Την εκτίμηση των ποιοτικών και 
ποσοτικών στοιχείων της διάθεσης (τρό-
πος διάθεσης, ποσότητες και εφαρμογή 
των καταλοίπων) ούτως ώστε το παρα-
γόμενο αποτέλεσμα να έχει σχεδόν 
μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
(επαναχρησιμοποίηση των αδρανών 
στερεών καταλοίπων και της ποσότητας 
του νερού για χρήση τους στην άρδευση 
και την παραγωγή).

3. Ανάλυση της υφιστάμενης νομο-
θεσίας για τους περιβαλλοντικούς όρους 
και συσχέτισή τους με τους όρους που 
θα προκύπτουν για κάθε μία βιομηχανία 
από την εφαρμογή της προτεινόμενης 
τεχνολογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Μελέτη βιωσιμότητας 
της όλης επένδυσης, που θα απαιτη-
θεί για την αντιμετώπιση των ήδη 
υφιστάμενων προβλημάτων

Αυτή θα περιλαμβάνει:
1. Την κοστολόγηση της μονάδας 

επεξεργασίας δίχως το κόστος των δικτύ-
ων αγωγών που απαιτούνται. (Υπάρχει η 
δυνατότητα, ανάλογα με την τεκμηρίωση 
να χρηματοδοτηθεί μέχρι και 75% από 
την Ε.Ε.)

2. Την ανάλυση των λειτουργικών 
εξόδων της προτεινόμενης τεχνολογίας 
και την συγκριτική τους απόδοση με 
δύο άλλες από την επεξεργασία 7.000 
– 10.000 m3 βιομηχανικών αποβλήτων/
ημέρα.

3. Την αποδεδειγμένη διάθεση των 
υγρών και στερεών καταλοίπων από την 
εφαρμογή της προτεινόμενης τεχνολογίας.

4. Την κοστολόγηση των λειτουργι-
κών εξόδων από 10.000 m3 ημερησίως 
και πάνω βιομηχανικών αποβλήτων και 
ταυτόχρονα την κοστολόγηση των λει-
τουργικών εξόδων αστικών λυμάτων από 
10.000 m3 έως 15.000 m3 ημερησίως.

5. Την σύνταξη της όλης μελέτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Χρονοδιάγραμμα και 
κόστος υλοποίησης των Α,Β και Γ 
κεφαλαίων
Αυτή περιλαμβάνει:
1. Διάρκεια υλοποίησης  Α Κεφαλαίου: 
τέσσερις (4) μήνες
2. Διάρκεια υλοποίησης  Β Κεφαλαίου 
τρεις (3) μήνες
3.Διάρκεια υλοποίησης  Γ Κεφαλαίου 
τέσσερις (4) μήνες
4. Κόστος υλοποίησης  Α Κεφαλαίου 
57.500 ευρώ
5. Κόστος υλοποίησης  Β Κεφαλαίου 
18.250 ευρώ
6. Κόστος υλοποίησης  Γ Κεφαλαί-
ου39.240 ευρώ
*Συνολική διάρκεια μελέτης: πέντε μήνες 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβα-
σης έργου
* Συνολικό κόστος μελέτης : 114.690 
ευρώ πλέον ΦΠΑ
* Τρόπος πληρωμής: Προκαταβολή 50% με 
την υπογραφή της σύμβασης και 50% με 

την παράδοση και αναλυτική παρουσίαση 
της μελέτης στο Δ.Σ. του Συνδέσμου.
* Με το δεδομένο ότι:

1. Η τεχνολογία – τεχνογνωσία της 
προτεινόμενης εφαρμογής αποτελεί 
πνευματική ιδιοκτησία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε

2. Η εφαρμογή της τεχνολογίας θα 
γίνει αποκλειστικά από το ΠΑ.Κ.Ο.Ε με 
τη συνεργασία του ΑΠΘ και του ΕΜΠ

3. Όλα τα στοιχεία που θα δοθούν 
από τον Σύνδεσμο για την υλοποίηση της 
μελέτης θα είναι της απόλυτης ευθύνης 
του Συνδέσμου

4. Η μελέτη θα είναι δημοσιεύσιμη 
μόνο όταν και οι δύο συμβαλλόμενοι 
(ΠΑ.Κ.Ο.Ε – Σύνδεσμος) συναινέσουν 
σ’ αυτήν.

5. Η μελέτη αυτή θα πραγματοποι-
ηθεί από έξι (6) ειδικούς επιστήμονες 
(2 χημικούς μηχανικούς, 2 μηχανικούς 
περιβάλλοντος, 1 πολιτικό μηχανικό, 1 
κοστολόγο).

Από τη Γραμματεία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε

Στη συνέχεια στείλαμε επιστολή 
προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, κ. Μπακογιάννη

Αθήνα,14/1/2015
Αρ. Πρωτ.:7820

Προς τους 
κ. Κων/νο Μπακογιάννη Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδος,
κ. Βασίλειο Περγαλιά Δήμαρχο Τανάγρας

Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε,
Σχετικά με το ραντεβού που έχουμε 

αύριο Πέμπτη 15/1/2015 στις 12 το 
μεσημέρι στην Χαλκίδα, σας στέλνω 
προς ενημέρωσή σας την αλληλογρα-
φία με την περιφέρεια Αττικής, καθώς 
και την εισήγησή μου στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος.

Θα χαρώ να σας συναντήσω και να 
τα πούμε από κοντά.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ο.Ε

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Από τον κύριο Μπακογιάννη 
περιμένουμε ακόμα την απάντησή 
του στην εισήγησή μας…..Το έχουν 
μάλλον οι Περιφερειάρχες! Ούτε 
η Δούρου, ούτε ο Μπακογιάννης 
απάντησε έως σήμερα. 

Έρχεται, όμως, ως ταύρος σε υαλοπω-
λείο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννης και 
προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση για 
τον Ασωπό την Πέμπτη 8/10/2015 με 
περισσή ορμή για αμεσότατη λύση του 
χρόνιου προβλήματος του Ασωπού και 
με σύνθημα : «Ήρθε η ώρα να ξεκινή-
σει η προσπάθεια για την επίλυση του 
μεγαλύτερου προβλήματος της περιοχής 
μας και την αντιμετώπιση ενός τεράστιου 
περιβαλλοντικού εγκλήματος».

Στη συνέχεια, αφού έβγαλε δελτία 
τύπου και συνοπτικές προτάσεις επί-
λυσης του προβλήματος, στη δεύτερη 
συνάντηση στις 21/10/2015, με στόχο 
τη συνδιαμόρφωση της τελικής εισήγη-
σης της Περιφερειακής Αρχής προς το 
Περιφερειακό Συμβούλιο διαπιστώθη-
κε η αντίθεση των απόψεων ως προς 
τη διεκδίκηση των όρων της επίλυσης 
του προβλήματος. Μάλιστα, τονίστηκε 
ότι οι προτάσεις αυτές ήταν ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ των προτάσεων της ΥΠΕΚΑ 
Μπιρμπίλη, τον Φεβρουάριο του 2010, 
οι οποίες κι αυτές είχαν ξεχαστεί στο 
πέρασμα του χρόνου και δεν υλοποι-
ήθηκαν ποτέ!

Στη συζήτηση αυτή παρευρέθηκε και 
ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, Παναγιώτης 
Χριστοδουλάκης, οποίος συνοπτικά 
ζήτησε 3 πράγματα:

1. Να επωμιστούν οι βιομήχανοι 
που ρυπαίνουν, πάνω από το 50% του 
συνολικού κόστους αφενός της αποκα-
τάστασης της ζημιάς κι αφετέρου του 
κόστους των πραγματικών ελέγχων και 
της πιστοποίησής των.

2. Τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης 
διαχειριστικής αρχής από έγκριτους και 
αποδεδειγμένα αντικειμενικούς επι-
στήμονες και φορείς , ούτως ώστε να 
ελέγχεται συνεχώς το κατ’ εξακολούθηση 
σύστημα διαπλοκής

3. Την αξιολόγηση όλων των προ-
τεινόμενων τεχνολογικά λύσεων για 
τον καθαρισμό της Ασώπειας λεκάνης 
κι ιδιαίτερα του Ασωπού ποταμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΠΑΚΟ-
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕ-
ΛΟΓΛΟΥ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ένα τεράστιο κοινωνικό, περιβαλ-
λοντικό και οικονομικό πρόβλημα 
είναι ο Ασωπός. Η επίλυσή του έχει 
περάσει από σαράντα κύματα αλλά 
λύση δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ο κ. 
Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδος, θέτει ξανά σε 
διαβούλευση το σχέδιο δράσης για 
να βρεθεί λύση. Ας δούμε τις δια-
στάσεις του προβλήματος: 

1. Στο περιβάλλον: Η ανοργάνωτη, 
χωρίς κανόνες και υποδομές

βιομηχανική συγκέντρωση έχουν 
δημιουργήσει τεράστια περιβαλλοντική 
υποβάθμιση. Ειδική αναφορά πρέπει να 
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γίνει στην ρύπανση των υδάτων και του 
υδροφόρου ορίζοντα με βαρέα μέταλλα, 
με προεξάρχον το εξασθενές χρώμιο.

2. Στην Υγεία: Οι αρνητικές επιπτώ-
σεις της περιβαλλοντικής ρύπανσης και 
υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα 
στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής, από τα βαρέα και επικίνδυνα 
μέταλλα και τις εν γένει

εκπομπές, πλανάται στον ορίζοντα.
3. Στην πρωτογενή Παραγωγή: 

Η μείζων περιοχή είχε και εξακολουθεί 
να έχει κυρίως αγροτικό χαρακτήρα, με 
μεγάλη παραγωγική δραστηριότητα σε 
όλα σχεδόν τα είδη γεωργικής παρα-
γωγής. Μάλιστα, η γειτνίασή της με 
την Αθήνα και το εξ αυτού μειωμένο 
κόστος διακίνησης, δίνουν συγκριτικό 
πλεονέκτημα στους αγρότες της περι-
οχής. Δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες τα 
υψηλής ποιότητας λόγω εδάφους και 
συνθηκών βοιωτικά γεωργικά προϊόντα 
έχουν συκοφαντηθεί, με αποτέλεσμα οι 
αγρότες μας να αντιμετωπίζουν σοβαρό 
πρόβλημα διάθεσης των προϊόντων τους.

4. Στην Χωροταξική Οργάνωση 
και τις υποδομές: Η εγκατάσταση των 
βιομηχανιών έχει γίνει άναρχα, εκτός 
σχεδίου, σε αγροτεμάχια, μερικά εξ αυτών 
έχουν χαρακτηρισθεί ως γη υψηλής 
παραγωγικότητας, χωρίς οποιαδήποτε 
οργάνωση και υποδομές. 

5.  Στην Ανάπτυξη και την απασχό-
ληση: Εκτός από τον άμεσο και ορατό 
κίνδυνο των προβλημάτων που υφίστανται 
στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων 
(προσφυγές στο ΣτΕ κλπ) αλλά και του 
υψηλού διοικητικού κόστους αδειοδό-
τησης και λειτουργίας τους, η διατήρηση 
του χωροταξικού και περιβαλλοντικού 
χάους εμποδίζει τον εκσυγχρονισμό και 
τις επεκτάσεις/ βελτιώσεις των υφιστα-
μένων επιχειρηματικών υποδομών αλλά 
και την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων. 
Ο πληθυσμός μειώνεται, η ζωή του 
εξελίσσεται μέσα σε σοβαρά προβλή-
ματα και γενικά η περιοχή γερνάει και 
αργοπεθαίνει.

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Το θέμα «Ασωπός» είναι το πρόβλημα 
που δεν «ακουμπάει» κανένας σοβαρά, με 
αποτέλεσμα να λιμνάζει δεκαετίες πλέον. 
Ένας από τους λόγους που εμπόδισαν 
την αντιμετώπιση του προβλήματος στο 
σύνολό του είναι πως συχνά αποτέλεσε 
αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης 
με εξαγγελίες κάθε φορά

μεγαλεπήβολων και πανάκριβων 
φαραωνικών λύσεων και προτάσεων, 
που για το λόγο αυτό δεν μπορούσαν 
να υλοποιηθούν και οι συντάκτες τους 
το γνώριζαν. Μελέτες επί μελετών που 
μένουν στα συρτάρια και το πρόβλημα 
συνεχίζει να υπάρχει και να επεκτείνεται. 
Το νομικό πλαίσιο για τα όρια των ρύπων 
και τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων άργησε να θεσμοθε-
τηθεί στη χώρα μας, αφού θεσπίστηκε 

όταν είχε ήδη γίνει το κακό. Είχε όμως 
ως αποτέλεσμα τον περιορισμό και εν 
τέλει τη διακοπή της τροφοδότησης 
του υδροφόρου ορίζοντα με βαρέα 
μέταλλά και άλλους ρύπους και ειδικά 
με εξασθενές χρώμιο. 

Οι τακτικοί έλεγχοι των αρχών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δείχνουν 
πως οι βιομηχανίες στο σύνολό τους 
συμμορφώθηκαν και δεν χρησιμοποιούν 
πλέον εξασθενές χρώμιο στην παραγω-
γική τους διαδικασία. Η πολυετής όμως 
ασύδοτη δραστηριότητα δημιούργησε 
συσσώρευση της ρύπανσης του υδροφό-
ρου ορίζοντα, που φαίνεται να παραμένει. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ
• στην έρευνα και αποκάλυψη των 

πηγών της συσσωρευμένης ρύπανσης 
και αυτών που τη δημιούργησαν. στη 
μελέτη και υλοποίηση δράσεων εξάλει-
ψης του προβλήματος και εξυγίανσης 
της περιοχής.

• στη δημιουργία ενός σταθερού 
μηχανισμού και διαδικασιών πρόληψης, 
ελέγχου και ελαχιστοποίησης της περαι-
τέρω περιβαλλοντικής ζημιάς.

• στην κατάρτιση και υλοποίηση 
ενός στρατηγικού σχεδίου περιβαλλο-
ντικής εξυγίανσης και πολεοδομικής 
οργάνωσης της περιοχής με σκοπό τη 
μετατροπή της σε Οργανωμένο Υποδοχέα 
Επιχειρηματικότητας που θα επιτρέψει 
την αναβάθμισή της.

• στην διαρκή παρακολούθηση των 
συνεπειών στην υγεία των κατοίκων και 
την λήψη ανάλογων μέτρων.

• στην απενοχοποίηση της αγροτικής 
παραγωγής.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ -ΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Οι προτάσεις της Περιφέρειας στη-
ρίζονται στο τρίπτυχο «Επιχειρη-
ματικότητα - Υγεία - Περιβάλλον» 
και αποσκοπούν στην ουσιαστική 
αντιμετώπιση του ζητήματος και την 
καταπολέμηση του προβλήματος, στη 
«ρίζα» του. Οι τρείς βασικοί άξονες 
του ολοκληρωμένου σχεδίου της 
Περιφέρειας για τον Ασωπό:

Επιχειρηματικό Πάρκο
• Χωροταξική και πολεοδομική 

οργάνωση της περιοχής μέσα από ένα 
σύγχρονο

«Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγί-
ανσης».

• Το Επιχειρηματικό Πάρκο θα ανα-
βαθμίσει δραστικά τη «στιγματισμένη»

Βοιωτία και θα ενισχύσει σημαντικά 
την απασχόληση και την οικονομία.

• Θα αποτελέσει έναν οργανωμέ-
νο υποδοχέα, με σύγχρονες υποδομές 
στην πιο

επιβαρυμένη περιβαλλοντικά και 
άναρχη πολεοδομικά βιομηχανική περιοχή

της Ελλάδας.
• Θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που 

παρέχονται από το ΕΣΠΑ 2014-20120 και

από άλλους πόρους για την υλο-
ποίηση του.

Παρατηρητήριο υγείας
• Σύσταση «Παρατηρητηρίου και 

Κέντρου Προαγωγής Υγείας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

στον Δήμο Τανάγρας.
• Στόχος είναι η παρακολούθηση της 

υγείας των κατοίκων και της περιβαλλο-
ντικής επιβάρυνσης, αλλά και η υλοποίηση 
στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και 
προαγωγής της υγείας των κατοίκων.

• Οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε 
συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστι-
κής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και με 
καταξιωμένα Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα 
της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως 
το Πανεπιστήμιο του Dartmouth, το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντι-
κής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis 
κ.α. Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και 
αποκατάσταση Ασωπού

• Λειτουργία «Παρατηρητηρίου 
Περιβάλλοντος», σε συνεργασία με

εξειδικευμένους φορείς που θα παρα-
κολουθεί την κατάσταση.

• Εγκατάσταση εξοπλισμού που θα 
περιορίσει δραστικά την ρύπανση από

βαρέα μέταλλα και εξασθενές χρώμιο.
• Στόχος των ενεργειών είναι να 

ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στην περιο-
χή, να αποκαλυφθούν οι εστίες και οι 
υπεύθυνοι της ρύπανσης, αλλά και να 
ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση 
του Ασωπού.

• Η περιβαλλοντική εξυγίανση και 
προστασία του Ασωπού, αποτελεί βασική

προϋπόθεση για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

Στο ίδιο πλαίσιο, προγραμματίζεται 
και η ολοκλήρωση του Βιομηχανικού 
και Περιβαλλοντικού Μητρώου των 
επιχειρήσεων της Π.Ε. Βοιωτίας

Σε απάντηση στις προτάσεις της 
Περιφέρειας, ο κ. Οικονομίδης Ιωάν-
νης από το Ινστιτούτο «Αθανάσιος 
Παντελόγλου» στις 19/10/2015 
αναφέρει:

Η εισήγηση είναι αρκετά γενικό-
λογη, σε βαθμό που είναι αδύνατο να 
αξιολογηθούν με ασφάλεια πολλά από 
τα προτεινόμενα (πχ χρονοδιαγράμματα 
υλοποίησης, κόστη μελετών και υλοποί-
ησης μέτρων κλπ).

Προβάλλεται η άποψη ότι η Περι-
φέρεια δεν φέρει κανενός είδους ευθύ-
νη στην δημιουργία και την εδραίωση 
του προβλήματος αυτού. Κάτι τέτοιο, 
παραβλέπει τις κανονιστικές, ελεγκτι-
κές και εκτελεστικές αρμοδιότητες της 
Περιφερειακής Διοίκησης που ασκήθη-
καν πλημμελώς και έρχεται σε πλήρη 
ασυμφωνία αν όχι αντίθεση με πλήθος 
αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων 
αλλά και το κείμενο περιβαλλοντικό και 
αστικό δίκαιο. 

Επίσης, τονίζεται πως το πρόβλημα 
πλέον είναι μόνον τα ιστορικά απόβλη-

τα, πως οι επιχειρήσεις έχουν συμμορ-
φωθεί και πως ό,τι απομένει είναι η 
αποκατάσταση της ήδη συντελεσθείσας 
περιβαλλοντικής ζημιάς. Κάτι τέτοιο δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 

Η κύρια αιτία που δε λύθηκε το θέμα 
του Ασωπού είναι η ξεκάθαρη πολιτι-
κή επιλογή να δοθεί η περιοχή στους 
επενδυτές ως περιοχή «μιας χρήσης» 
μόνον, για εκμετάλλευση χωρίς όρους 
και περιορισμούς

Το πρόβλημα θα λυθεί μόνον όταν 
πάψει να συμφέρει οικονομικά τον 
επενδυτή να ρυπαίνει/υποβαθμίζει το 
περιβάλλον και αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο όταν το κράτος αρχίσει να ελέγχει 
αποτελεσματικά, προληπτικά και κατα-
σταλτικά την περιβαλλοντική συμπερι-
φορά των επιχειρήσεων και να τιμωρεί 
τις πρακτικές που προκαλούν ρύπανση 
και υποβάθμιση του περιβάλλοντος

Η αναφορά της Περιφέρειας στη 
θετική επίδραση του  σύγχρονου νομικού 
πλαισίου δεν ανταποκρίνεται στην πραγ-
ματικότητα. Συγκεκριμένα δεν έχει ακόμη 
υπάρξει συμμόρφωση των επιχειρήσεων 
με αυτό. Οι συντριπτικά περισσότερες 
στον αριθμό δεν έχουν ανανεώσει τις 
άδειές τους και δεν έχουν υπαχθεί σε 
περιβαλλοντικούς όρους εγκατάστασης 
και λειτουργίας σύμφωνους με τις σύγ-
χρονες απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και επιστήμης. 

Οι ειδικές παρατηρήσεις  
του Ινστιτούτου

Ο πρώτος βασικός άξονας της 
αντιμετώπισης του προβλήματος είναι 
η απαρέγκλιτη εφαρμογή της περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας, χωρίς εκπτώσεις, 
εξαιρέσεις, παραθυράκια και άλλες τέτοιες 
συνηθισμένες  πρακτικές στην χώρα μας, 
αλλά και η συμμόρφωση της διοίκησης 
με τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν 
εκδοθεί. 

Ο δεύτερος βασικός άξονας είναι 
ότι πρέπει στην όλη διαδικασία να αποκτή-
σει λόγο και θέση η τοπική κοινωνία.  μη 
παραγωγική, ατελέσφορη και κοστοβόρα 
η επιλογή διενέργειας διεθνούς διαγω-
νισμού για την επιλογή εξειδικευμένου 
φορέα διεθνούς εμβέλειας προκειμένου 
να γίνουν έρευνες, έλεγχοι κλπ. Υπάρχει 
επαρκέστατο επιστημονικό και τεχνι-
κό δυναμικό στη χώρα που μπορεί να 
υπηρετήσει εξαιρετικά και να φέρει σε 
πέρας το έργο αυτό, αρκεί να υπάρξει 
επαρκής και γνήσια πολιτική βούληση 
και απόφαση για την υλοποίησή του

έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες 
μελέτες για το πρόβλημα (ΙΓΜΕ, ΤΕΕ, 
ΕΥΕΠ, ΤΕΕ, ΕΜΠ -Λοϊζίδου, πρόγραμ-
μα  Life-CHARM με partner και την 
Περιφέρεια κλπ). Να αξιολογηθεί το 
σύνολο όσων έχουν ήδη προηγηθεί να 
επικαιροποιηθούν ή να εξιδικευτούν ή 
να επεκταθούν όσες από αυτές και όσο 
χρειάζεται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχε-
διασμό δράσεων είναι η δημιουργία ενός 
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κατά το δυνατόν αξιόπιστου Μητρώου 
αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων και της 
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αυτών. 
Προτείνεται η δημιουργία με νομοθετική 
ρύθμιση ενός Μητρώου στο οποίο θα 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε μορφή 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ και επί ποι-
νή αφαίρεσης της Άδειας λειτουργίας 
εντός δεσμευτικής προθεσμίας τριών 
μηνών και θα ενημερώνεται διαρκώς με 
ευθύνη του Φορέα λειτουργίας,  με το 
σύνολο των Μελετών και Σχεδίων (ΜΠΕ, 
Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες κατάστασης 
αναφοράς περιοχής εγκατάστασης) 
Αδειών, Εγκρίσεων, (ΑΕΠΟ, Συλλογής-
Μεταφοράς-Διαχείρισης Αποβλήτων), 
Υποβαλλόμενων Εκθέσεων Παρακο-
λούθησης (Ετήσια Έκθεση παραγωγού 
αποβλήτων, Εκθέσεις μετρήσεων), το 
ισοζύγιο μάζας εισερχομένων-εξερχομέ-
νων (νερό, πρώτων υλών, στερεών και 
υγρών αποβλήτων) στα εργοστάσια της 
περιοχής και κάθε άλλη περιβαλλοντική 
πληροφορία (αντιρρυπαντικά συστήματα, 
επιδόσεις αυτών, συμβάσεις με διαχειρι-
στές αποβλήτων, Μητρώο Διαχείρισης 
αποβλήτων, αποτελέσματα ελέγχων και 
κυρώσεις με ευθύνη των υπηρεσιών 
ελέγχου. Μόνο όταν θα υπάρχουν 
τα πραγματικά μεγέθη θα μπορούν 
να εκτιμηθούν και να σχεδιαστούν 
μέτρα αποκατάστασης.  

Η αδικαιολόγητη απαλλαγή των 
επιχειρήσεων από την υποχρέωση να 
τοποθετήσουν αυτόματους δειγματολή-
πτες-αναλυτές στο τελικό φρεάτιο εξόδου 
μόνο την συνέχιση της αυθαιρεσίας 
εξυπηρετεί.

Άμεση αποκατάσταση 
των ΧΑΔΑ της περιοχής

Η ΕΥΕΠ και οι ελεγκτικές υπηρεσίες 
της Περιφέρειας πρέπει ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να στελεχωθούν προκει-
μένου να μπορούν αποτελεσματικά με 
τους ελέγχους τους να προασπίζονται 
την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Δεν 
χωρεί ΚΑΜΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΣΕ ΑΥΤΟ. Οι έλεγχοι θα φέρουν ως 
αποτέλεσμα και την συμμόρφωση των 
εργοστασίων αλλά και την απαραίτητη 
πληροφορία για την απόδοση της περι-
βαλλοντικής ευθύνης. Μπορεί να γίνει 
με απόσπαση επιστημόνων κύρους που 
υπηρετούν ως προσωπικό Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σε 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνη-
τικούς Φορείς του Δημοσίου με ειδικά 
κίνητρα για την ανάληψη καθηκόντων 
επιθεωρητή-ελεγκτή.

Τους ελέγχους και το Μητρώο πρέπει 
να ακολουθήσει η αποκατάσταση της 
περιβαλλοντικής ζημιάς στον Ασωπό 
που μέχρι και σήμερα παραμένει 
αγωγός αποχέτευσης κάθε είδους 
υγρών αποβλήτων. Πρέπει να ξανα-
γίνει ποτάμι. 

Ανάγκη δημιουργίας ενός συντονι-
στικού Φορέα. συνέχεια. 

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης 

επιβάλλεται να λειτουργήσει με συμ-
μετοχή εκπροσώπων του Δημοσίου με 
δικαίωμα ελέγχου και δικαίωμα βέτο/
αρνησικυρίας. 

Τα μεσο-μακροπρόθεσμα 
μέτρα

▶ Οριοθέτηση Ασωπού ποταμού. 
▶ Προώθηση του Χωροταξικού Σχε-

διασμού στην Ευρύτερη Περιοχή. Πρό-
βλεψη εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού  
εξυγίανσης της περιοχής. 

▶ Άμεση προώθηση ενεργοποίηση 
και υλοποίηση της ανακοινωμένης Προ-
γραμματικής Συμφωνίας μεταξύ πρώην 
ΥΠΕΚΑ και Δήμου Τανάγρας για την 
υδροδότηση της περιοχής με ασφαλές 
ποιοτικό νερό για αστική και βιομηχανική 
χρήση από το Μόρνο και νερό ύδρευσης 
και εξυγίανσης/αποκατάστασης του 
υδροφορέα της περιοχής, αλλά και της 
μόνιμης οικολογικής ροής του Ασωπού 
(οικολογικό νερό) από τη λίμνη Υλίκη, με 
ενεργό εμπλοκή συμμετοχή και επίβλεψη 
της ΕΥΔΑΠ.

▶ Προώθηση σχεδιασμού και κατα-
σκευής Κεντρικής Μονάδας υποδοχής 
και Επεξεργασίας των προεπεξεργασμέ-
νων Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων 
(ΚΜΕΥΒΑ), εφοδιασμένης με εγκατάσταση 
σταθεροποίησης εισερχόμενου ρυπα-
ντικού φορτίου. Η ΚΜΕΥΒΑ μπορεί να 
σχεδιαστεί να υποδέχεται και τα λύματα 
Αστικού τύπου τόσο των Βιομηχανιών 
όσο και των κοντινών οικισμών που δεν 
διαθέτουν Βιολογικό Καθαρισμό. 

▶ Μελέτη, χωροθέτηση, σχεδιασμός 
και κατασκευής μιας Ολοκληρωμένης 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης 
Επικίνδυνων Βιομηχανικών Αποβλήτων 
(ΟΕΕΔΕΒΑ). Η εγκατάσταση αυτή είναι 
απολύτως επιβεβλημένη για να δώσει 
ασφαλή διέξοδο στο θέμα της δια-
χείρισης των στερεών βιομηχανικών 
αποβλήτων και τέλος στο έγκλημα της 

ανεξέλεγκτης διάθεσης με τις μετρημένες 
πλέον συνέπειες στο περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία. 

▶ Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων 
και κατασκευή επαρκών εγκαταστάσεων 
διαχείρισης αστικών αποβλήτων (απορ-
ριμμάτων) στο πλαίσιο της διαμόρφωσης 
του Περιφερειακού Σχεδιασμού Δια-
χείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

▶ Αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογι-
ών επεξεργασίας, αξιοποίησης, διάθεσης 
των ελαιωδών γεωργικών αποβλήτων. 

▶ Εφαρμογή ήπιων τεχνικών επεξερ-
γασίας πτηνο-κτηνοτροφικών αποβλήτων 
(π.χ. βιολογικά τέλματα, ενεργειακή 
ανάκτηση, κομποστοποίηση).

Ο Δήμος Τανάγρας υποβάλει τις 
εξής προτάσεις επί του σχεδίου οριστικής 
επίλυσης του προβλήματος του Ασωπού:
1. Η οριοθέτηση του Ασωπού Ποταμού 
2. Να γίνει η εξυγίανση της άτυπης 
βιομηχανικής ζώνης, κυρίως της περι-
οχής Οινοφύτων – Σχηματαρίου , μέσω 
Επιχειρηματικού Πάρκου ή άλλου είδους 
φορέα που μπορεί να δημιουργηθεί.
3. Να προχωρήσει ο χωροταξικός σχε-
διασμός στα όρια του Δήμου Τανάγρας 
με  Γ.Π.Σ. όλης της περιοχής του Δήμου, 
εντός του οποίου θα υπάρχει η χωροθέ-
τηση του προτεινόμενου Επιχειρηματικού 
Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) , ώστε να 
καθοριστούν οι χρήσεις γης και να πάψει 
η άναρχη εγκατάσταση βιομηχανιών και 
βιοτεχνιών σε περιοχές που χαρακτηρί-
ζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας .
4. Να εξασφαλισθεί εξ αρχής η κατασκευή 
κεντρικού βιολογικού καθαρισμού 
για τα προεπεξεργασμένα Βιομηχανικά 
Απόβλητα. 
5. Απαραίτητη αναφορά – θέση - λύση 
και για τις βιομηχανίες που θα μείνουν 
εκτός ορίων του Πάρκου Εξυγίανσης. 
6. Να προχωρήσει το έργο της υδροδότη-
σης από την ΕΥΔΑΠ όλης της βιομηχανικής 

ζώνης , καθώς και τροφοδότηση της 
περιοχής του κάμπου του Αγίου Θωμά 
με το λεγόμενο περιβαλλοντικό νερό , 
για την άρδευση .
7. Να εξασφαλισθεί η αναγκαία ποσότητα 
αρδευτικού νερού από τα πλεονάσματα 
της Υλίκης για τον εμπλουτισμό του 
υδροφόρου ορίζοντα   της περιοχής του 
Ασωπού ποταμού .
8. Να υπάρξει άμεση επαναλειτουργία 
του Γραφείου Επιθεωρητών Περι-
βάλλοντος στο Δήμο Τανάγρας
9. Να γίνει το Μητρώο αδειοδοτημένων 
βιομηχανιών στην περιοχή. 
10. Να δημιουργηθεί Παρατηρητήριο 
Υγείας στο Δήμο Τανάγρας , ώστε να 
γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις όλων 
των ειδών των ρύπων που επιδρούν 
στην υγεία των πολιτών της περιοχής 
( αέριοι ρύποι , συγκεντρώσεις βαρέων 
μετάλλων , ιχνοστοιχείων κλπ. σε έδαφος 
και υπέδαφος, επιφανειακά νερά και 
υδροφόρο ορίζοντα) . 
11. Να γίνει ανάκληση της «τροποποίη-
σης επί τα χείρω» της ΚΥΑ του 2010 για 
τον Ασωπό, που έγινε πριν λίγους μήνες.
12. Να αναθεωρηθούν όλες οι άδειες των 
βιομηχανιών και βιοτεχνιών της περιοχής, 
με επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών 
όρων , σύμφωνα με τις νέες ΚΥΑ που 
πιθανόν προκύψουν από την ενδεχόμενη 
αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου της 
περιοχής του Ασωπού.
13. Να συμμορφωθεί η Διοίκηση με την 
καταδικαστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.
14. Ο Δήμος Τανάγρας να έχει την 
αρμόζουσα θέση στους υπό σύσταση 
Φορείς (Ίδρυσης – Υλοποίησης -  Διαχεί-
ρισης). Η συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου για την έγκριση του τελικού 
σχεδίου, ουσιαστικό θα ήταν να πραγμα-
τοποιηθεί εντός των ορίων του Δήμου.

Οι βιομήχανοι δε θέλουν να πλη-
ρώσουν ούτε ένα ευρώ!
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Tα ΙΧ διπλού καυσίμου θα μπορούν 
να κάνουν με απόλυτη αυτονομία 
τη διαδρομή Αθήνας-Θεσσαλο-
νίκης μόνο με φυσικό αέριο και 
χωρίς να χρειαστεί να χρησιμο-

ποιήσουν βενζίνη καθώς το επαρκές 
δίκτυο παρέχει εύκολο ανεφοδιασμό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμ-
μα επιδότησης αυτοκίνητων φυσικού 
αερίου για τις επιχειρήσεις που υλοποι-
ούν γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες σε 
συνεργασία με τη ΔΕΠΑ

To φυσικό αέριο, αποτελεί το κατε-
ξοχήν καύσιμο που μπορεί να συμβάλλει 
στην εφαρμογή μιας πολιτικής υπέρ της 
μείωσης των εκπομπών ρυπογόνων 
ουσιών αλλά και της οικονομικής μετα-
κίνησης, είτε πρόκειται για ιδιωτικά και 
δημόσια οχήματα, είτε για βαριά επαγ-
γελματικά φορτηγά. Το φυσικό αέριο που 
χρησιμοποιείται στις μεταφορές μπορεί 
να μειώσει έως και 30% τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση 
με τα συμβατικά καύσιμα (βενζίνη κλπ) 
ενώ  τα οχήματα που κινούνται με φυσικό 
αέριο σημειώνουν μειωμένες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 25% και 
μειωμένες εκπομπές οξειδίων του αζώτου 
κατά 95% (σε σύγκριση με το πετρέλαιο 
και το diesel). 

Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου 
για την αεριοκίνηση με τις προδιαγραφές 
λειτουργίας των πρατηρίων, τις προϋ-
ποθέσεις μετατροπής συμβατικών και 
πετρελαιοκίνητων σε φυσικού αερίου 
και τις τεχνικές λεπτομέρειες ασφαλείας 
δημιουργεί ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο 
ανάπτυξης της αεριοκίνησης στην χώρα 
μας και αυξάνει την ανάγκη για υποδομές. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις 
αποκτούν επαγγελματικά 
οχήματα με επιδότηση

Η αγορά ενεργοποιεί όλες της τις 
δυνάμεις προκειμένου να ανταποκριθεί 
στα νέα δεδομένα που θέτει η αεριοκί-
νηση. Προγράμματα επιδοτήσεων και 
ειδικές εκπτώσεις παρέχουν στις εται-
ρείες και στους επαγγελματίες οδηγούς 
να αποκτήσουν νέα μοντέλα φυσικού 

αερίου με προνόμια στην τιμή αγοράς 
ή καυσίμου.

 Η ΔΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος για την περαιτ έρω ανάπτυξη της αερι-
οκίνησης προχώρησε σε συμφωνία με τις 
εταιρίες ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ, ΜΕRCEDES-BENZ 
EΛΛΑΣ, GENERAL MOTORS HELLAS A.E. 
και KOSMOCAR AE για την επιδότηση 
συγκεκριμένου αριθμού επαγγελματικών 
οχημάτων φυσικού αερίου. 

Η επιδότηση, αφορά είτε σε μείωση 

της τιμής αγοράς του οχήματος, είτε σε 
διάθεση δωρεάν καυσίμου και σκοπό έχει 
τη γνωριμία των επαγγελματιών-οδηγών 
με το οικολογικό και οικονομικό φυσικό 
αέριο (οικονομία στην κατανάλωση 
έως 60%).

▶ SCODA OCTAVIA 1.4 TSI G-TECH
▶ OPEL COMBO
▶ MERCEDES SPRINDER NGD
▶ VOLKSWAGEN CADDY
▶ MERCEDES B-CLASS 200 NGD

▶ E-CLASS 200 NGD
Η ΔΕΠΑ θα προχωρήσει σε αντίστοι-

χες συμφωνίες και με άλλες εταιρίες 
που εισάγουν εργοστασιακά αυτοκίνητα 
φυσικού αερίου διευρύνοντας την γκάμα 
των προσφερόμενων μοντέλων προς 
τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες 
οδηγούς.

Αύξηση της ζήτησης φυσικού 
αερίου επιφέρουν οι 
μετατροπές οχημάτων

Η πρόσφατη υπογραφή της απόφασης 
με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις μετατροπής αυτοκινήτων 
με πετρέλαιο σε φυσικό αέριο δίνει νέα 
ώθηση στην αεριοκίνηση και σε όλους 
τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους 
κλάδους ενώ τονώνει τις ελπίδες για 
υιοθέτηση από την πλευρά των φορέων 
και των καταναλωτών πρακτικών φιλικών 
προς το περιβάλλον όπως είναι η χρήση 
του φυσικού αερίου.

Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας 
μετατροπής για τα οχήματα πετρελαίου, 
αποτελεί συνέχεια των συντονισμένων 
κινήσεων που διεξάγονται όλο αυτό 
το διάστημα για την ολοκλήρωση του 
πλαισίου της αεριοκίνησης . Ήδη από το 
καλοκαίρι του 2014 βρίσκεται σε ισχύ 
η Υ.Α για την μετατροπή των οχημά-
των που κινούνται με άλλο καύσιμο σε 
διπλού καυσίμου  (αριθμός Απόφασης 
10852/715/30-05-2014), με απώτε-
ρο στόχο να εναρμονιστεί η ελληνική 
νομοθεσία με την ευρωπαϊκή και να 
προωθηθεί η χρήση ενός φιλικού προς 
το περιβάλλον καύσιμου σε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις.

Η απόφαση «λύνει» τα χέρια των 
οδηγών και ιδιαίτερα των επαγγελματιών 
(ταξί, βαρέα οχήματα, λεωφορεία κλπ) 
και επιτρέπει στις εταιρείες να χρησι-
μοποιήσουν το CNG στην κίνηση των 
επαγγελματικών τους στόλων επενδύ-
οντας σε μια «πράσινη» επιχειρηματική 
στρατηγική, η οποία μεταξύ άλλων, λόγω 
του χαμηλού κόστους του καυσίμου, 
εξοικονομεί σημαντικά κεφάλαια από 
τον ετήσιο προϋπολογισμό.

ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΑ…ΚΑΛΑ ΠΑΜΕ! 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΜΩΣ;

Οι ελληνικές πόλεις αποκτούν τα δικά τους πρατήρια φυσικού αερίου

Νέο πρατήριο φυσικού αερίου ανοίγει στον Βόλο

Άλλο ένα πρατήριο FISIKON, αυτή την φορά στην πόλη του Βόλου, προστίθεται στο δίκτυο ανεφοδιασμού φυσικού αερίου.



693 11 65 815
e-mail: alma.oropos@gmail.com

facebook:

Ο αθλητικός γυμναστικός σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής  Άλμα  Ωρωπου 
είναι ένας καινούργιος σύλλογος. Η αγάπη για τα παιδιά και τον αθλητισμό 

είναι δύο από τα βασικά στοιχεία του Συλλόγου μας. Σας περιμένουμε λοιπόν 
μαζί με τα παιδιά σας  στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέα Παλάτια Ωρωπού, να 

σας δώσουμε τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας τόσο
στο μαζικό όσο και στον αγωνιστικό αθλητισμό.

Ώρες 
15.00-17.30

Ημέρες 
Δευτέρα

έως
Πέμπτη

Οι εγγραφές ξεκίνησαν στο Κλειστό 
γυμναστήριο Νέα Παλάτια 

Ωρωπού.
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Τμήματα Μαζικά 
και Αγωνιστικά
Τμήματα Μαζικά 
και Αγωνιστικά

cheerleading 
από 4 ετών

Αισθητική 
γυμναστική
από 4 ετών

ενόργανη γυμναστική 
μαζικά τμήματα για 
αγόρια και κορίτσια

από 4 ετών

Ρυθμική γυμναστική 
από 4 ετών

Μαζί  μας θα βρίσκεται η επιμελήτρια και 
προπονήτρια τον αγωνιστικών και μαζικών 

τμημάτων του συλλόγου μας η Κ. ADAMOVA 
KRISTINA, πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής 
της Γεωργίας, με πολλές διακρίσεις στην πρώην 
Σοβιετική Ένωση, με πτυχίο και άδεια εξασκήσεως 
επαγγέλματος ρυθμικής γυμναστικής, δίπλωμα 

προπονήτριας αισθητικής γυμναστικής και 
κριτής αισθητικής γυμναστικής, δίπλωμα 
cheerleading, που στο 3ο πανελλήνιο 

πρωτάθλημα cheerleading το 2014 κατέκτησε 
η ομάδα  της το χρυσό.
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ΗΜΕΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΑΙ ΩΡΑ 

12:00-14:00


