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Παρανομεί σε βάρος της τσέπης μας η ΔΕΗ. Ομαδικές 
αγωγές σε βάρος της κατέθεσε και συνεχίζει να 
καταθέτει το  ΠΑΚΟΕ,  εξαιτίας της παράνομης και 
καταχρηστικής πληρωμής από τους καταναλωτές, του 
συντελεστή «κοινής ωφελείας» που κυμαίνεται από 
35-45%  του ποσού της καταναλισκόμενης ενέργειας.
Υπολογίσαμε ότι από το 1999 που έχει επιβληθεί η 
«κοινή ωφέλεια» έχει εισπράξει η ΔΕΗ περίπου  
12,5 δις. ευρώ και από τότε που καταργήθηκε (2011) 
2,5 δις. ευρώ.
Με τις αγωγές απαιτούμε να επιστραφούν πίσω 

στους δικαιούχους τα λεφτά που εισέπραξε παράνομα 
και καταχρηστικά η ΔΕΗ.
Μέσα σε 14 χρόνια η ΔΕΗ αυθαίρετα έχει κάνει  
20 αυξήσεις  που κυμαίνονται από  7% έως 20%. 
Κατά τα άλλα είναι Δημόσια Επιχείρηση ΚΟΙΝΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ. Όταν εξαιτίας της κάθε χρόνο πεθαίνουν 
στην Ελλάδα περίπου 1200 συνάνθρωποί μας,  
που ίσως αν συνεχιστεί αυτή η «κατάρα» μπορεί  
να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ντροπή σας κύριοι που 
δήθεν προστατεύετε το περιβάλλον  
και μας αλλάζετε…τα φώτα.Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

34 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 70.000 επισκέψεις σε δύο μήνες

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.

 
34 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλήματα 
κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα περιοριστούμε 
σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείριση 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 τηλεο-
πτικές εκπομπές.

 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 
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Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0805,
210 810 1609

Παρανομεί προκλητικά η ΔΕΗ
edi to 
rial



Κάθε Κυριακή απόγευμα 18:00 - 19:00  
με τον Παναγιώτη Χριστοδουλάκη  

Πανεπιστημιακό - Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ  
στο KONTRA CHANNEL 

το ΠΑΚΟΕ ζωντανά σας ενημερώνει για επίκαιρα θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος και του καταναλωτή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟN ΩΡΑ ΜΗΔΕN
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Προς 
1)  Κο. Ιωάννη Βρούτση  

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

2)  Κο. Βασίλειο Κεγκέρογλου  
Αθήνα, 20.09.2013 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
Αριθμ. πρωτοκ. 7609

3)  Προϊστάμενο  
του ΙΚΑ Αμπελοκήπων 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ 
«ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ

Κύριε Υπουργέ, Υφυπουργέ, 
Προϊστάμενε του ΙΚΑ Αμπελοκήπων,

Βάσει του προγράμματος «Ανάπτυ-
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού, δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας – Νομός Μαγνησίας μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», 
ενέκρινε το Υπουργείο σας με δικαιούχο 
το ΠΑΚΟΕ και συμπράττοντα φορέα το 
Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, την απασχό-
ληση 50 ατόμων, για διάρκεια 5 μηνών 
και συγκεκριμένα από την 01-07-2012 
έως την 30-11-2012.

Αντίστοιχα, βάσει του ίδιου ως άνω 
προγράμματος, το Υπουργείο σας με 
δικαιούχο το ΠΑΚΟΕ και συμπράττοντα 
φορέα το Δήμο Μάνδρας, την απασχό-
ληση 37 ατόμων, για διάρκεια 5 μηνών 
και συγκεκριμένα από την 01-10-2012 
έως την 28-02-2013.

Η αμοιβή των προσώπων που απα-
σχολούνταν σε προγράμματα κοινωφε-
λούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα 
χρηματοδοτούνταν από προγράμματα του 
Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυ-
ξης Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), 
οριζόταν στα 25 ευρώ ημερησίως και οι 
εισφορές που αναλογούσαν στην αμοιβή 
αυτή καταβάλλονταν από τον ΟΑΕΔ, μέσω 
ειδικών προγραμμάτων επιδοτήσεων των 
ασφαλιστικών εισφορών. 

Το ΠΑΚΟΕ ήταν μεταφορέας χρημά-
των και μόνο, χωρίς κανένα έσοδο από 
τα προγράμματα αυτά. Η κα. Ντανού-
τα-Μαρία Στιλπνοπούλου, η οποία είχε 
προσληφθεί μέσω του προγράμματος 
της Μάνδρας, μαζί με τον κ. Θεμιστοκλή 
Αγγελακόπουλο, συνεργάτης λογιστής 
του ΠΑΚΟΕ, απασχολούνταν στα γραφεία 
του ΠΑΚΟΕ για το διάστημα αυτό, με 
μόνη τους αρμοδιότητα την νόμιμη και 
εμπρόθεσμη υποβολή των ΑΠΔ.

Σύμφωνα με το νόμο, μετά το πέρας 
κάθε τριμήνου απασχόλησης των εργα-
ζομένων έπρεπε να υποβληθούν οι ΑΠΔ 
στο κατά τόπον αρμόδιο ΙΚΑ. Η προθεσμία 
υποβολής των ως άνω ΑΠΔ ήταν έως την 
τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από 
την λήξη του κάθε τριμήνου απασχόλησης 

των εργαζομένων. Επομένως για τους 
απασχολούμενους στο πρόγραμμα για 
το χρονικό διάστημα από 01-07-2012 
έως την 30-09-2012, εφόσον το τρί-
μηνο απασχόλησης ολοκληρωνόταν το 
Σεπτέμβριο του 2012, η υποβολή των 
ΑΠΔ έπρεπε να γίνει μέχρι το τέλος του 
μηνός Οκτωβρίου 2012.

Πράγματι, η κα. Στιλπνοπούλου, πολύ 
νωρίτερα από την καταληκτική ημε-
ρομηνία, ήτοι την 31-10-2012, ολο-
κλήρωσε και κατέθεσε εμπρόθεσμα 
τις ΑΠΔ. Στη συνέχεια, διαπιστώνοντας η 
κα. Στιλπνοπούλου, μαζί με τον κ. Αγγελα-
κόπουλο, ότι έχει γίνει λάθος στην κατα-
χώριση ενός κωδικού και συγκεκριμένα 
στο τύπο αποδοχών, αντί του κωδικού 
(01) είχε καταχωρηθεί ο κωδικός (16), με 
έγγραφο από το Γραφείου Προέδρου του 
ΠΑΚΟΕ, την 09-10-2012 απευθύνθηκαν 
στους υπαλλήλους του ΙΚΑ Αμπελοκήπων 
(κατά τόπον αρμόδιο ΙΚΑ), με σκοπό να 
τους επιτραπεί να διορθώσουν το λάθος. 

Οι υπάλληλοι του ΙΚΑ αρνήθηκαν να 
παραλάβουν το έγγραφο με το οποίο τους 
ζητήθηκε εγγράφως η διόρθωση των ΑΠΔ 
υποστηρίζοντας ότι δεν ακολουθείται 
αυτή η διαδικασία και ότι δεν μπορούν 
να παραλάβουν-πρωτοκολλήσουν το 
συγκεκριμένο έγγραφο, αλλά δεν υπάρχει 
λόγος ανησυχίας γιατί θα μπορούσε να 
διορθωθεί. Τους ενημέρωσαν μάλιστα 
ότι χωρίς κανένα πρόβλημα μπορούσαν 
να διορθώσουν το λάθος αυτό, αλλά 
όχι εκείνη την ημέρα καθόσον υπήρχε 
φόρτος εργασίας. Αυτολεξεί τους είπαν 

«ελάτε μετά από ένα μήνα γιατί λόγω 
φόρτου εργασίας, δεν προλαβαίνουμε και 
δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό 
τώρα, γιατί προέχουν άλλα». 

Η κα. Στιλπνοπούλου, γνωρίζοντας 
πόσο σημαντικό και ουσιώδες ήταν να 
κατατεθούν οι ΑΠΔ εμπροθέσμως, δια-
φορετικά θα υπήρχαν κυρώσεις, προέβαλε 
πολλές ενστάσεις, όπως αποδείχθηκε 
μάταια, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
διορθώσεις προτού περάσει η καταληκτική 
ημερομηνία ήτοι η 31-10-2012.

Επιμένοντας οι υπάλληλοι του ΙΚΑ 
όμως, τους διαβεβαίωσαν ότι εμπροθέσμως 
και καθόλα νόμιμα υπέβαλαν τις ΑΠΔ και 
δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας 
καθώς η αρχική ημερομηνία υποβολής 
είναι η καταλυτική. Υποδεικνύοντάς τους 
λοιπόν, ότι θα πρέπει να επανέλθουν 
ύστερα από ένα μήνα, σε χρόνο μεταγε-
νέστερο αυτού της 31-10-2012, χωρίς 
να έχουν κυρώσεις, αποχώρησαν. 

Πράγματι επανήλθαν αργότερα, κάνο-
ντας τις απαραίτητες διορθώσεις τόσο 
στον λανθασμένο κωδικό όσο και στις 
ημέρες απασχόλησης των εργαζομέ-
νων, που όπως διαπιστώθηκε από τους 
υπαλλήλους του ΙΚΑ είχαν καταχωρηθεί 
λανθασμένα. 

Να σημειωθεί ότι η υποβολή των ΑΠΔ 
γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση 
μη εμπρόθεσμης υποβολής το σύστημα δεν 
επιτρέπει καθόλου την πρόσβαση και την 
υποβολή τους. Στην περίπτωσή μας οι ΑΠΔ 
κατατέθηκαν ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ και επειδή 

διαπιστώθηκαν λάθη, σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία διορθώθηκαν τα λάθη αυτά.

Το ΠΑΚΟΕ διατηρεί βιβλίο πρωτο-
κόλλου εισερχομένων – εξερχομένων 
εγγράφων. Την 09-10-2012 με αριθ. πρωτ. 
7319 από το γραφείου του Προέδρου 
της ΜΚΟ, εκδόθηκε το έγγραφο με 
το οποίο ζητήθηκε η διόρθωση των 
ΑΠΔ μετά την αρχική υποβολή η 
οποία διαπιστώθηκε ότι είχε λάθη.

Αποδεικνύεται λοιπόν περίτρανα ότι 
εφόσον ζητήθηκε εγγράφως διόρθωση 
των ΑΠΔ την 09-10-2012, η υποβολή 
τους, είχε γίνει ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ και καθ΄ 
όλα ΝΟΜΙΜΑ, πολύ πριν την καταλυκτική 
ημερομηνία ήτοι την 31-10-2012.

Και ενώ η υποβολή έγινε εμπρόθεσμα 
και σύμφωνα με το νόμο, την 05-09-
2013 ζητήθηκε από το ΙΚΑ ασφαλιστική 
ενημερότητα για το ΠΑΚΟΕ, εκδόθηκε 
πράξη επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης 
ύψους 2.376,92 ευρώ.

Επειδή όλως αδικαιολογήτως, κατα-
χρηστικώς και εντελώς παράνομα μας 
επιβλήθηκε το ως άνω πρόστιμο.

Επειδή ουδεμία ευθύνη φέρουμε και 
ούτε οφείλουμε καμία καταβολή καθώς η 
υποβολή των ως άνω ΑΠΔ έγινε εμπρό-
θεσμα και νόμιμα.

Επειδή καταλυτική ημερομηνία υπο-
βολής θεωρείται η αρχική ημερομηνία, 
ενώ κάθε μετέπειτα διόρθωση λαθών, δεν 
επηρεάζει το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Επειδή στα προγράμματα αυτά το 
ΠΑΚΟΕ ως δικαιούχος, δεν έλαβε καμία 
αμοιβή.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την αποπροσα-
νατολιστική ενέργεια των υπαλλήλων 
του ΙΚΑ και 

ΖΗΤΑΜΕ τη σύμπραξή σας ώστε να 
επανορθώσουν, ζητώντας συγνώμη 
και ακυρώνοντας το προαναφερόμενο 
πρόστιμο, για το οποίο καμία ευθύνη 
δεν φέρουμε.

Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε του 
ως άνω θέματος και ακυρώσετε το ανω-
τέρω πρόστιμο, το οποίο δεν είναι δικής 
μας υπαιτιότητας.

Με εκτίμηση για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

O Πρόεδρος:  
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Ο Γραμματέας
Δημήτριος Αθανασόπουλος

Συνημμένα: 
Αντίγραφο του από 09-10-2012 εγγρά-

φου με αριθμό πρωτοκ. 7319, με το οποίο 
ζητήθηκε η διόρθωση λάθους.

 Αντίγραφο του βιβλίου εισερχομένων 
– εξερχομένων εγγράφων, από το οποίο 
προκύπτει η ημερομηνία και ο αριθμός 
πρωτοκόλλου του εγγράφου διόρθωσης.

Των δύο αποφάσεων υπαγωγής στα 
προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΗ
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Προς 
1)  Κο. Ιωάννη Μανιάτη  

ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ
2)  Κο. Ασημάκη Παπαγεωργίου  

Αθήνα, 19.09.2013 
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ 
Αριθμ. πρωτοκ. 7608

3)  Κο. Ιωάννη Αγαπητίδη 
 ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Ε.Ο.ΑΝ.  

Κύριε Υπουργέ, Υφυπουργέ,  
Πρόεδρε του Ε.Ο.ΑΝ,

Καταγγέλλουμε τον Ε.Ο.ΑΝ. πρώην 
Ε.Ο.Ε.Σ.Δ.Α.Π., φορέα ελεγχόμενο από το 
ΥΠΕΚΑ, γιατί όχι μόνο δεν έχει προβεί στις 
κατάλληλες ενέργειες για να σπάσουν τα 
κυκλώματα, τα οποία δρουν στον χώρο 
της διαχείρισης των αποβλήτων, χρόνια 
τώρα, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια 
υγεία και κατασπαταλώντας δεκάδες 
εκατομμυρία ευρώ, αλλά επιπλέον, με τις 
ενέργειές του δείχνει να είναι εγκλωβισμέ-
νος στους μηχανισμούς που παρανομούν 
στον τομέα της ανακύκλωσης.

Καταγγέλουμε τον Ε.Ο.ΑΝ γιατί:

Δεν έχει ελέγξει συγκεκριμένες εταιρίες 
που μολύνουν, παρά τα πολλά δημο-
σιεύματα και ρεπορτάζ, καθώς και τα 
συστήματα διαχείρισης.

Δεν έχει ασχοληθεί με καταγγελίες 
για εταιρίες που παραβιάζουν το νόμο 
για τη διαχείριση αποβλήτων και δεν 
έχει ελεγχθεί τα συστήματα διαχείρισης.

Δεν έχει πάρει μέτρα για καταγγελίες 
περί διασυνδέσεων, μελών του οργανισμού 
με εταιρίες – διαχειριστές συστημάτων.

Τα κόστη που πληρώνει ο Έλληνας 
πολίτης για τα ανακυκλωμένα υλικά κυμαί-
νεται από 250 έως 300 ευρώ τον τόνο, 
τη στιγμή που στα ζυμώσιμα το κόστος 
είναι στα 100 ευρώ και η ανακύκλωση 
δεν ξεπερνά το 5%, όταν στην δεκαετία 
του 2000 ξεπερνούσε το 10%.

Ως μέλη του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ., έχουν 
οριστεί μεταξύ άλλων ο κ. Φίλιππος 
Κυρκίτσος πρόεδρος της Οικολογικής 
Εταιρείας Ανακύκλωσης, με αναπληρωτή 
τον κ. Νικόλαο Χαραλαμπίδη, Δ/ντη της 
GREENPEACE, οι οποίοι φέρονται παρά-
νομα ως «εκπρόσωποι» των Περιβαλλο-
ντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
(ΜΚΟ), χωρίς ουδέποτε να υπάρξει κοινή 
απόφαση των Οικολογικών Οργανώσεων 
για να μας εκπροσωπούν και συγκεκριμένα 
το ιστορικό έχει ως εξής:

Το 2008 με το ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 
Α΄ 154/2008) εγκρίθηκε η συγκρότηση, 
διάρθρωση και λειτουργία, καθώς και 
ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης 
και Προμηθειών του Νομικού Προσώ-
που Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την 
επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Εναλ-
λακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 
Άλλων Προιόντων» (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου, σύμ-
φωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ανωτέρω 

προεδρικού διατάγματος, συμμετέχει και 
ένα (1) μέλος που προτείνεται από τις 
οικολογικές οργανώσεις. 

Ο κ. Σουφλιάς, Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ 
τότε απέστειλε το υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 
115133/12-01-2009 έγγραφό του, απευ-
θυνόμενο προς έξι οικολογικές οργανώ-
σεις, μεταξύ των οποίων το ΠΑΚΟΕ και 
η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 
πρόεδρος της οποίας είναι ο κ. Φίλιππος 
Κυρκίτσος, με το οποίο έγγραφο, καλούσε 
να ορίσουμε από κοινού τον εκπρόσωπό 
μας και τον αναπληρωτή του, εντός 30 
ημερών προκειμένου να συγκροτηθεί το 
ΔΣ του Οργανισμού.

Το ΠΑΚΟΕ με το από 12-01-2009 
έγγραφό του, στο οποίο δεν έλαβε καμία 
απάντηση, απηύθυνε πρόσκληση στις 
υπόλοιπες πέντε οικολογικές οργανώσεις 
για συνάντηση στα γραφεία του, προκει-
μένου να συζητηθεί η εκπροσώπηση των 
οικολογικών οργανώσεων στο ΔΣ του 
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., 

Μετά από ένα μήνα σχεδόν, στις 3 
και τις 7-02-2009 λάβαμε από κ. Φίλιπ-
πο Κυρκίτσο, πρόεδρο της ΟΕΑ, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( email) 
επιστολές, κοινοποιούμενες προς όλες 
τις ανωτέρω οικολογικές οργανώσεις, 
με τις οποίες μας πρότεινε να προταθεί 
ο ίδιος ως εκπρόσωπός μας στο ΔΣ του 
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Ενώ λίγες μέρες αργότερα 
και συγκεκριμένα στις 11-02-2009 λάβα-
με γνώση μιας ηλεκτρονικής επιστολής 
που απέστειλε ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, 
πρόεδρος της «Οικολογικής Εταιρείας 
Ανακύκλωσης» προς την Επταμελή Γραμ-
ματεία του πανελληνίου Δικτύου Οικο-
λογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), με 
την οποία, αφού ζητά τη στήριξή της για 
τον ορισμό του ιδίου ως εκπροσώπου των 
οικολογικών οργανώσεων, προβαίνει σε 
διάδοση ψευδέστατων, εντελώς αναληθών 
γεγονότων και συκοφαντικών ισχυρισμών 
για το ΠΑΚΟΕ, φωτογραφίζοντας μάλιστα 
τον πρόεδρό του, κ. Παναγιώτη Χριστο-
δουλάκη κατά τρόπο που πλήττει άμεσα 
το κύρος, την τιμή και την υπόληψή μας.

Συγκεκριμένα ο κ. Κυρκίτσος ισχυρί-
στηκε με την εποστολή του τα παρακάτω:

«…..Δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ μέσω της 
Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί κομματικά 
να προτείνει το διευθυντή του κ. Βασιλό-
πουλο ως εκπρόσωπο των οικολογικών 
οργανώσεων στον Οργανισμό. Για το 
λόγο αυτό οι υπόλοιπες 5 οργανώσεις θα 
πρέπει να έχουν κοινούς και κατάλληλους 
προτεινόμενους, ώστε να αποτρέψουμε 
το ΠΑΚΟΕ να μας εκπροσωπήσει…»

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί ως απόλυτα 
ψευδείς, συκοφαντικοί και κακόβουλοι, 
θίγοντας τη δράση του ΠΑΚΟΕ αλλά κυρίως 
πλήττοντας την τιμή και την υπόληψη του 
προέδρου της προσωπικά κ. Παναγιώτη 
Χριστοδουλάκη, ως ιδρυτικού μέλους, 
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και 
νόμιμο εκπρόσωπος του Πανελληνίου 
Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, μιας 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που 

επί 34 συνεχή χρόνια δίνει τους δικούς 
της κοινωνικούς αγώνες, εκδίδοντας 
μηνιαία 56 σέλιδη εφημερίδα, με μοναδικό 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και την προστασία του 
καταναλωτή, χωρίς ουδέποτε να ενταχθεί 
σε κανένα κομματικό μηχανισμό!!!

Για το λόγο αυτό κατατέθηκε ενώπι-
ον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Αθηνών, η από 15-02-2009 έγκληση του 
προέδρου του ΠΑΚΟΕ, κ. Χριστοδουλάκη 
κατά του κ. Κυρκίτσου, προέδρου της 
«Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης», 
η οποία παραπέμπει τον κ. Κυρκίτσο να 
δικαστεί την 17η Ιουνίου 2014.

Την επόμενη χρονιά, με Υπουργό πλέον 
την κ. Μπιρμπίλη κλήθηκαν οι οικολογικές 
οργανώσεις από κοινού να ορίσουν τον 
εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή 
τους, προκειμένου να συγκροτηθεί το 
ΔΣ του Οργανισμού. 

Το ΠΑΚΟΕ ΟΥΔΕΠΟΤΕ κλήθηκε, αναι-
τιολόγητα μάλιστα και καταχρηστικά αφαι-
ρέθηκε από τον πίνακα των αποδεκτών. 

Αν και έγινε καταγγελία του ΠΑΚΟΕ 
για την αυθαίρετη αυτή ενέργεια της κ. 
Μπιρμπίλη να αποκλείσει μία οικολογι-
κή οργάνωση η οποία δρα ενεργά επί 
34 χρόνια, ουδέν άλλαξε καθώς από 
τότε και στο εξής δεν ενημερωθήκαμε – 
κληθήκαμε καμία άλλη χρονιά στην από 
«κοινού» επιλογή εκπροσώπου μας στον 
ως άνω φορέα. 

Μήπως η κ. Μπιρμπίλη, απέκλεισε το 
ΠΑΚΟΕ λόγω των καταγγελιών του σε 
βάρος της, καθώς ήταν εκείνη που με τη 
συγκατάθεσή της και των συναρμόδιων 
υπουργών επέτρεπε στην εταιρία του κ. 
Κυριακόπουλου να συνεχίσει να επεκτείνει 
τις λιμενικές και παραγωγικές εγκαταστά-
σεις της και να απορρίπτει τα απόβλητα των 
ορυχείων της στο θαλάσσιο περιβάλλον 
της νήσου Μήλου, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα πρότεινε εναλλακτικές λύσεις δια-
χείρισης. Καθημερινά η εν λόγω εταιρία 
αποδεδειγμένα ρύπαινε το περιβάλλον 
ενώ απειλούσε τη δημόσια υγεία!! 

Η κ. Μπιρμπίλη επίσης, ήταν εκείνη, η 
οποία έδωσε άδεια στην Χαλυβουργική να 
ολοκληρώσει την άδεια για την επίχωση 
477 στρεμμάτων θάλασσας, που είχε 
λάβει το 1974, σε συνέχεια αντίστοιχων 
αδειών το 1973 και 1972 (επί Χούντας). 
Συγκεκριμένα, με την νεότερη άδεια, 
εγκρίθηκε η κατασκευή 3 κρηπιδότειχων, 
συνολικού μήκους 588 μέτρων, ευρείας 
κλίμακας εκβάθυνσης της θάλασσας, 
καθώς και επιχωμάτωση 68 στρεμμάτων 
θαλάσσιας έκτασης. Να σημειωθεί δε ότι 
οι επιχωματώσεις όχι μόνο είχαν φτάσει 
τα 477 στρέμματα της αρχικής άδειας, 
αλλά είχαν χρησιμοποιηθεί και άλλα 120 
στρέμματα παραπάνω.

Οι οικολογικές οργανώσεις θα έπρεπε 
να εκπροσωπηθούν στον οργανισμό από 
μέλη κοινά αποδεκτά σε όλες. 

Καταγγέλουμε τον Ε.Ο.ΑΝ. γιατί ως 
μέλη του ΔΣ, έχουν οριστεί με την υπ΄αριθ. 
20878/26-04-2012 απόφαση, μεταξύ 
άλλων ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος πρόεδρος 

της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλω-
σης, με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο 
Χαραλαμπίδη, Δ/ντη της GREENPEACE, 
οι οποίοι φέρονται ως «εκπρόσωποι» 
των Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (ΜΚΟ).

Το ΠΑΚΟΕ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΝΕΚΡΙΝΕ 
ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ με την εκπροσώπηση 
των οικολογικών οργανώσεων από τον 
κ. Κυρκίτσο και τον κ. Χαραλαμπίδη. Πως 
λοιπόν είναι μέλη του εν λόγω φορέα 
χωρίς την σύμφωνη γνώμη όλων των 
οικολογικών οργανώσεων;;;; 

Η εκπροσώπηση αυτή ορίστηκε βάσει 
του από 03-04-2012 πρότασης της Οικο-
λογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, της 
GREENPEACE, του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΟΣ 
S.O.S και του WWF Ελλάς. 

Από πότε έχουμε μόνο αυτές τις 4 
Περιβαντολλογικές οργανώσεις στην 
Ελλάδα;;;;; 

Ποιος επέλεξε και με ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
εντελώς αυθαίρετα και παράνομα ΜΟΝΟ 
αυτές τις οικολογικές οργανώσεις να 
ορίσουν εκπρόσωπό μας χωρίς εμείς να 
έχουμε κανένα λόγο (!!!!) όπως σαφώς 
αναφέρεται στο νόμο;;;;;

Πως ο κ. Κυρκίτσος ως υπόδικος, 
καθώς εκκρεμεί ποινική υπόθεση εις 
βάρος του, στην οποία κατηγορείται για 
συκοφαντική δυσφήμιση, εκπροσωπεί τις 
οικολογικές οργανώσεις…;;;;; 

ΖΗΤΑΜΕ

Την άμεση αποπομπή του κ. Φίλιππου 
Κυρκίτσου και του κ. Νικόλαου Χαρα-
λαμπίδη από το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ, καθώς 
ουδέποτε υπήρξε κοινή απόφαση των 
Οικολογικών Οργανώσεων (τουλάχιστον 
30 που ασχολούνται ενεργά με το θέμα 
των απορριμμάτων) για την εκπροσώπησή 
μας στον Ε.Ο.ΑΝ.

Την παραδειγματική τιμωρία του κ. 
Φίλιππου Κυρκίτσου, καθώς ως υπόδι-
κου για την εκκρεμή ποινική υπόθεση εις 
βάρος του, στην οποία κατηγορείται για 
συκοφαντική δυσφήμιση, παρανόμως και 
απαραδέκτως βρίσκεται στη θέση αυτή, 
παράνομα εκπροσωπώντας μάλιστα όλες 
τις Οικολογικές Οργανώσεις.

Να επαναληφθεί άμεσα, νόμιμα και 
ορθά πλέον, η κατά το νόμο διαδικα-
σία, ώστε να οριστεί εκπρόσωπος των 
Οικολογικών Οργανώσεων, ένα κοινά 
αποδεκτό πρόσωπο και ο αναπληρωτής 
του, για τη θέση του τακτικού μέλους στο 
ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ.

Κύριε Υπουργέ, Υφυπουργέ, Πρό-
εδρε του Ε.Ο.ΑΝ, ζητούμε την άμεση 
παρέμβασή σας και ενημέρωσή μας 
σχετικά με τα ως άνω.

Με εκτίμηση για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

 O Πρόεδρος:  
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Ο Γραμματέας
Δημήτριος Αθανασόπουλος

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
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«Επιτέλους έφτασε στη Βουλή 
μια προσπάθεια δύο χρόνων 
του ΠΑΚΟΕ»

«Επειδή το δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Θεσσαλία», για το οποίο λάβαμε γνώση στις 26/9/2013, βρίθει πολλών αναληθειών  
και δυστυχώς η συντάκτρια συνεχίζει να υποτιμά τη νοημοσύνη μας απατώντας στην απάντησή μας, ξεχνώντας ότι το ΠΑΚΟΕ  

έχει κατακτήσει τον τίτλο του Κέντρου Ερευνών και δεν αυτοπροσδιορίζεται, θα δώσει λόγο, πλέον, στην δικαιοσύνη».
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Ο υπουργός Ενέργειας Τανέρ Γιλντίζ 
ανακοίνωσε ότι η κρατική εταιρεία ΤΡΑΟ 
θα προχωρήσει στην εξαγωγή σχιστολι-
θικού φυσικού αερίου από κοιτάσματα 
της Θράκης και των νοτιοανατολικών 
περιφερειών με την αμφιλεγόμενη 
μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης, 
η οποία έχει σημαντικές αρνητικές περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις με κυριότερη 
τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα 
και την επιβάρυνση του εδάφους με 
χημικές ουσίες.

 Όπως φαίνεται, η Τουρκία δεν 
ενδιαφέρεται για τις όποιες ενστάσεις 
υπάρχουν και αφορούν τις περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις, καθώς η ενεργειακή 
εξάρτησή της από την Ρωσία, το Ιράν 
και το Ιράκ κρατούν όμηρο την τουρκική 
οικονομία και αυτό την κάνει να διψά 
για ενέργεια. Με τις ποσότητες από τα 
κοιτάσματα που είναι εκμεταλλεύσιμες, η 
Τουρκία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 
της για φυσικό αέριο για τα επόμενα 
14 χρόνια.

Η εκμετάλλευση κοιτασμάτων σχιστο-
λιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου 
έχει διχάσει επιστήμονες, οργανισμούς 
και κυβερνήσεις λόγω των περιβαλλο-
ντικών συνεπειών που έχει η υδραυλική 
εξόρυξη. 

Ενδεικτικά, η Πολωνία και η Βρε-
τανία είναι υπέρ της εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων, ενώ η Γερμανία και 
η Σουηδία περιμένουν τα αποτελέσματα 
νέων επιστημονικών ερευνών.

Στην Ολλανδία, αντίστοιχη κίνηση 
έχει παγώσει αφού υπάρχουν έντονες 
αντιδράσεις κοινωνικών και περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων καθώς και της 
ζυθοβιομηχανίας, η οποία φοβάται 
ότι θα πληγεί λόγω της μόλυνσης του 
υδροφόρου ορίζοντα.

Να τονιστεί ότι στην υδραυλική 
εξόρυξη οι μεγάλες ποσότητες νερού 
που χρησιμοποιούνται, οι οποίες εφόσον 
αντλούνται από φυσικές πηγές θα έχουν 
σοβαρές συνέπειες στην βιοποικιλότητα 
της περιοχής ,  επιστρέφουν στην επι-
φάνεια δημιουργώντας το πρόβλημα 
της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων 
καθώς είναι «εμπλουτισμένο» με πλήθος 
χημικών προσθέτων. 

Τα νερά αυτά μολύνουν τον υδρο-
φόρο ορίζοντα και την τροφική αλυσίδα, 
ενώ μέσω των ποταμών της περιοχής 
θα καταλήγουν στο βορειοανατολικό 
Αιγαίο. Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι στις 
περιοχές που ήδη γίνεται εκμετάλλευ-
ση σχιστολιθικών υδρογονανθράκων, 
μεγάλη συχνότητα σεισμών 1-3 Ρίχτερ 
(η μέθοδος θα εφαρμοστεί σε σεισμο-
γενή περιοχή).

   Η καταστροφή του φυσικού περι-
βάλλοντος, και όχι μόνο, θα είναι ανε-
πανόρθωτη, γιατί η δραστηριότητα 

αυτή θα μολύνει τα εδάφη αλλά και 
τον υδροφόρο ορίζοντα.

   Το ΠΑΚΟΕ, εδώ και χρόνια, έχει 
τονίσει και επισημάνει το πρόβλημα 

με τη διασυνοριακή ρύπανση- μόλυν-
ση. Ο Νέστος, ο Αξιός, ο Έβρος είναι 
χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τι άλλο 
πρέπει να γίνει για να παρέμβουμε στο 

Διεθνές Δικαστήριο για αυτές τις επι-
βαρύνσεις στο περιβάλλον της χώρας 
μας, που έχουν επιπτώσεις ακόμα και 
στην αλυσίδα της διατροφής;

Δίψα των Τούρκων για ενέργεια  
με περιβαλλοντικές επιπτώσεις



8 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
οικονομία

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΜΗΠΩΣ 
ΔΟΥΜΕ ΑΣΠΡΟ ΦΩΣ

Αύξηση επ' αυτοφώρω συλλήψεων 57% περισσότεροι 
εμπρηστές εντοπίστηκαν εγκαίρως από Ιανουάριο έως 
Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, το διάστημα 
Ιανουαρίου - Ιουλίου συνελήφθησαν 115 άτομα, ενώ 
πέρυσι ο αριθμός τους ήταν «μόλις» 73. Μάλιστα, η 
αύξηση συνδυάζεται με ταυτόχρονη σημαντική μείωση 
στις ενάρξεις πυρκαγιών, καθώς αντί 6.434 πέρυσι 
φέτος έχουν περιοριστεί στις 3.622. Ταυτόχρονα, από 
την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν σχηματιστεί 
δικογραφίες σε βάρος 248 κατηγορουμένων για 
πρόκληση αγροτοδασικών πυρκαγιών. Τέλος, από τα 
στοιχεία της ΔΑΕΕ προκύπτει ότι σε ποσοστό 47,8% 
οι πυρκαγιές αποδίδονται σε εμπρησμό από πρόθεση, 
σε ποσοστό 27,2% σε εμπρησμό από αμέλεια και 
σε ποσοστό 7% σε φυσικά αίτια. Η θεραπεία είναι 
καλύτερη της πρόγνωσης, όμως εδώ συνέβη ως δια 
μαγείας το αντίθετο.

Την θυμόμαστε την ΑΣΠΡΟΦΟΣ από την Ρεβυθούσα, 
όπου έγιναν και τα περιβαλλοντικά τότε εγκλήματα 
σε βάρος των κατοίκων της Πάχης των Μεγάρων. 
Το ΠΑΚΟΕ ήταν τότε πρωτοπόρο στους αγώνες των 
κατοίκων και ευτυχώς πάρθηκαν μερικά από τα… μέτρα 
που ζητούσαμε ως ΠΑΚΟΕ.
Η μελετητική εταιρία ΑΣΠΡΟΦΟΣ  που εκπόνησε τη 
μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
για τις εγκαταστάσεις και το τμήμα του αγωγού ΤΑΡ 
ανέλαβε και τις υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού για 
τον βασικό σχεδιασμό του αγωγού. Ανέλαβε  τον 
σχεδιασμό για το τμήμα από τους Κήπους του Έβρου 
έως Θεσσαλονίκη 400 χιλιόμετρα μήκος το οποίο 
βρίσκεται σε εξέλιξη και απασχολούνται 25 Έλληνες 
Μηχανικοί.
Το έργο το ανέλαβε, ύστερα από διαγωνισμό  στον 
οποίον συμμετείχαν οι μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές εταιρίες 
του χώρου. Η συμβατική διάρκεια ήταν 10 μήνες και 
απασχολήθηκαν 90 Έλληνες επιστήμονες και τεχνικοί.
Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ  είναι η μεγαλύτερη εταιρία μελετών 
στην Ελλάδα, παρέχει μία γκάμα  υπηρεσιών, μελέτες, 
λεπτομερή σχεδιασμό, επίβλεψη στην  κατασκευή και  
συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για 29 χρόνια συμμετέχει 
σε βαριά βιομηχανικά έργα  και αυτό την καθιστά σε 
ηγετική εταιρία στην ΝΑ Ευρώπη.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 
ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προχώρησε στον 
καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσε-
ων για μια σειρά έργων περιβαλλοντικών υποδομών 
που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές 
προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθε-
νται για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, τα 
έργα αυτά λαμβάνουν περιβαλλοντικούς όρους με τη 
συμπλήρωση μιας αίτησης και χωρίς την διενέργεια 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αυτά τα έργα 
είναι μεταξύ άλλων:

• Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης 
(ΣΜΑ) στερεών αποβλήτων με ημερήσια ποσότητα από 
2 έως 50 τόνους.

• Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων αστι-
κών στερεών αποβλήτων με ποσότητα από 2 έως 50 
τόνους ημερησίως.

• Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων 
αστικών στερεών αποβλήτων με ικανότητα αποθήκευ-
σης από 5 έως 1000 τόνους σε περίπτωση που είναι 
εκτός ορίων οικισμών και πόλεων, ή με ικανότητα έως 
200 τόνους σε περίπτωση που είναι εντός οικισμών.

• Οι χώροι υποδοχής κινητών μονάδων μεμονωμέ-

νων εγκαταστάσεων ανάκτησης υλικών μέσω μηχανής 
διαλογής από μη επικίνδυνα απόβλητα.

• Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφο-
βελτιωτικών - κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρι-
σμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων. 

•Οι χώροι υποδοχής κινητών μονάδων για την 
επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων.

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος ή για 
αστική- βιομηχανική χρήση.

• Το σύνολο των χώρων αποθήκευσης μη επικίν-
δυνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές που  
ξεπερνά τα 30 κ.μ. 

Ιδιαίτερα για τις εγκαταστάσεις και αποθηκεύσεις 
«σκουπιδιών», το πρώτο μέλημα που θα έπρεπε το 
ΥΠΕΚΑ να έχει είναι εκείνο της προστασίας της ρύπαν-
σης των εδαφών, του υδροφόρου ορίζοντα και της 
χλωρίδας και πανίδας. Εν τούτοις παρά το γεγονός 
ότι υπάρχουν εναρμονισμένες οδηγίες της ΕΕ για 
αυτό, αφήνει ελεύθερους και ασύδοτους αυτούς που 
πλουτίζουν σε βάρος της Δημόσιας Υγείας. Ντροπή 
σας κύριοι του ΥΕΚΑ.

Η ευαισθητοποίηση όλων μας, 
σε θέματα που αφορούν το περι-
βάλλον, τη διατροφή μας, την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
μας, είναι τελικώς η μόνη ικανή 
και αναγκαία συνθήκη για ν’ 
αλλάξει ο κόσμος μας προς 
το καλύτερο.

Σε περιόδους σφοδρών οικο-
νομικών κρίσεων, όμοιων με αυτή 
που περνάει σήμερα η χώρα 
μας και κατά συνέπεια ο  
έλληνας πολίτης, δηλαδή 
όλοι μας,  έχει αποδει-
χτεί ιστορικά πλέον, 
ότι η μόνη διέξοδος 
είναι η άρνηση να 
σηκώσουμε τα χέρια 
ψηλά και η δύναμη 
να βρούμε τον τρό-
πο να αντισταθούμε 
στην φθορά που προκαλούν 
ασυνείδητοι και αδιάφοροι 
καιροσκόποι και κερδοσκό-
ποι κάθε είδους, παίζοντας 
επαίσχυντα πολιτικά παιγνί-
δια σε βάρος μας.

Το ΠΑΚΟΕ, κάνει τον 
αγώνα του, στο πνεύμα 
της προσφοράς και του 
εθελοντισμού και η εφη-
μερίδα ρίχνεται, στα θηρία, 

παλεύοντας να δώσει εκείνη την 
ενημέρωση που δεν θα βρεί-

τε αλλού, ούτε ακόμη και 
στα ελεύθερα blogs του 
διαδικτύου, πολλά από τα 
οποία χειραγωγούνται και 
κατευθύνονται από τα ίδια 

κέντρα που ελέγχονται και 
τα κολοσσιαία αποκαλούμενα 

Μέσα μαζικής Ενημέρωσης.
Βλέπετε, η δημοσιογραφική 

εμπειρία δεκαετιών στη μάχη της 
ενημέρωσης, δεν επιτρέπει την πολυ-

τέλεια, να ζούμε με αυταπάτες.  
Ακόμη και σημαντικά θέματα που 
επηρεάζουν τη ζωή μας αρνητικά 
ή θετικά, απασχολούν τα συμ-
βατικά μέσα, μόλις λίγα λεπτά 
και για το πολύ μία εβδομάδα. 

Επιφανειακώς, με καλεσμένους 
φλύαρους δημοσιοσχεσίτες που 

δεν θέλουν και δεν μπαίνουν στην 
καρδιά του ζητήματος που ερευνάται.

Στην εφημερίδα μας, η έρευνα, 
είναι πλήρης, εμπεριστατωμένη, με 
αποδεικτικά στοιχεία, με παραπο-
μπές σε νόμους και κανονισμούς, 
με μαρτυρίες και αποκαλυπτικές 
φωτογραφίες, με αναλύσεις που 
κάνουν κατανοητά τα θέματα ακόμη 
και στους μη επαΐοντες

 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑΣ 

Το ΥΠΕΚΑ αγνοεί το… περιβάλλον

ΝΑ ΜΗ ΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ  
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
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Άραγε η ποιότητα της ζωής μας βελτι-
ώνεται, και με ποια κριτήρια γίνεται αυτό; 
Η αύξηση της ενεργειακής δόσης στο 
ανθρωπογενές οικοσύστημα σημαίνει και 
απόλυτη αύξηση του αποτυπώματος του 
άνθρακα. Όλα αυτά είναι όμως παράδοξα 
για κάποιους που ζουν καθημερινά με το 
άγχος της επιβίωσης.

Κατά 56% πρόκειται να αυξηθεί η 
κατανάλωση ενέργειας τις 3 επόμενες 
δεκαετίας σύμφωνα με την έκθεση της 
Υπηρεσίας Ενεργειακής Πληροφορίας των 
ΗΠΑ (ΕΙΑ). Η κατανάλωση αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 90% σε χώρες εκτός και 17% 
σε χώρες εντός ΟΟΣΑ, από 524 τετράκις 
εκατομμύρια βρετανικές θερμικές μονάδες 
(btu), στα 820 btu το 2040. Η αύξηση θα 
γίνει σε μεγάλο βαθμό στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο, το ήμισυ της οποίας αποδίδεται σε 
Κίνα και Ινδία.

Παρά την αύξηση, τα ορυκτά θα συνε-
χίσουν να προμηθεύουν μεγάλο μέρος της 
ενέργειας του πλανήτη. Το ποσοστό για 
το πετρέλαιο πέφτει από το 34% το 2010 
στο 28% το 2040. Η πυρηνική ενέργεια 
και οι ανανεώσιμες προβλέπονται ως οι 
ταχύτερα αναπτυσσόμενες με αύξηση 2,5% 

ανά έτος, ενώ από τα ορυκτά καύσιμα το 
φυσικό αέριο αναμένεται να αυξάνεται κατά 
1,7% ετησίως. Επιπλέον, μετά το 2030 η 
κατανάλωση άνθρακα θα είναι ταχύτερη 
από την κατανάλωση υγρών καυσίμων.  
Όσο για τη τιμή του πετρελαίου, από 112 
δολάρια το 2012 θα είναι στα 100 δολάρια 

το 2014, όμως το 2040 θα φτάσει τα 163 
δολάρια.Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
θα αυξηθεί από 2,6 τρις. κιλοβατώρες σε 
5,5 το 2040. Η αναμενόμενη λοιπόν αύξη-
ση στην ηλεκτρική ενέργεια, θα καλυφτεί 
από υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια, 
ενώ λόγω των φόβων για το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου θα ενισχυθεί η δημιουρ-
γία πυρηνικών μονάδων. Οι φόβοι αυτοί 
σχετίζονται και με την εκτίμηση του ότι 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα 
αυξηθούν από 31 δις. μετρικούς τόνους 
το 2010 σε 36 δις. το 2020 και σε 45 δις. 
το 2040, αύξηση 45%.

Έτοιμοι να καταστρέψουν 
τα πάντα για την εκμετάλλευ-
ση κάθε μορίου ενέργειας. Ένα 
παιχνίδι στο οποίο η σημερινή 
κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία 
του ΥΠΕΚΑ δίνει γη και ύδωρ 
για να συμμετάσχει συμβαδί-
ζοντας με τις πιο συντηρητικές 
δυνάμεις στην Ευρώπη, παίζο-
ντας ταυτόχρονα «τα ρέστα της» 
στο παιχνίδι συκοφάντησης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και της παγκόσμιας επιταγής για 
μείωση των ρύπων του θερμο-
κηπίου που καταστρέφουν το 
κλίμα του πλανήτη.

Το ΠΑΚΟΕ είναι ενάντιο σε 
κάθε εκμετάλλευση του υπογείου 
πλούτου της χώρας δίχως απο-
δεδειγμένα να είναι πραγματικά 
αειφόρα. Η Ελλάδα, που έχει 
πέσει «θύμα» της υστερίας των 
υδρογονανθράκων, εξετάζει την 
επικίνδυνη μέθοδο της υδραυλι-
κής ρηγμάτωσης για την εξαγωγή 
σχιστολιθικού αερίου ενώ το 
ΥΠΕΚΑ έχει ζητήσει από το ΙΓΜΕ 
να ξεκινήσει χαρτογράφηση των 
πιθανών αποθεμάτων με ευρω. 
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα 
που συνοδεύουν την άντληση 
του σχιστολιθικού αερίου είναι 
πολλά και γνωστά. Η τεχνική της 
λεγόμενης «υδραυλικής ρωγμά-
τωσης» βασίζεται στη θραύση του 
υπεδάφους, ενώ απαιτεί τεράστιες 
ποσότητες νερού που φθάνουν 

και τα 4.000 κυβικά μέτρα για 
τη διάνοιξη μίας και μόνο πηγής 
και μέχρι και 14.000 κυβικά για 
την θραύση του σχιστόλιθου και 
την εξαγωγή του αερίου.

Με τη χρήση τεράστιων αντλι-
ών που μπορούν να φτάσουν σε 
βάθος έως και 8 χιλιομέτρων, 
ασκούνται πολύ μεγάλες πιέσεις 
στο υπέδαφος ούτως ώστε να το 
σπάσουν και να δημιουργήσουν 
ρήγματα στους βράχους. Στη 
συνέχεια «βομβαρδίζουν» τα 
ρήγματα με εκατομμύρια λίτρα 
νερού, ειδική άμμο και ειδικά 
μείγματα χημικών - ακόμα και με 
δηλητηριώδεις ουσίες - με στόχο 
να εξολοθρευτούν οι μικροορ-
γανισμοί που εμποδίζουν την 
έξοδο του αερίου. Η τελική δια-

δικασία προβλέπει την άντληση 
του νερού, το οποίο περιέχει και 
το πολύτιμο αέριο.

Σε πρόσφατη έκθεσή του 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
αν και επέλεξε τον ρόλο του 
Πόντιου Πιλάτου επισημαίνοντας 
ότι κάθε κράτος μέλος έχει το 
δικαίωμα να αποφασίσει εάν 
θα εκμεταλλευτεί τα τυχόν κοι-
τάσματα σχιστολιθικού αερίου, 
παράλληλα υπογράμμισε ότι η 
χρήση τεραστίων ποσοτήτων 
νερού και χημικών - και μάλιστα 
υπό τεράστια πίεση - δημιουργεί 
τεράστιους κινδύνους μόλυνσης 
των υδροφόρων στρωμάτων 
του υπεδάφους όταν το νερό 
που χρησιμοποιείται επιστρέψει 
από τα έγκατα της γης. Η ίδια 

δε η τεχνική της θραύσης του 
υπεδάφους είναι ήδη γνωστό 
ότι προκαλεί σεισμούς.

Παράλληλα, οι επιστήμονες 
επισημαίνουν ότι κατά τη διαδι-
κασία της εξόρυξης εκπέμπονται 
μεγάλες ποσότητες μεθανίου, το 
οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον 
«ισχυρά» αέρια του θερμοκηπί-
ου - κάτι που το κάνει όχι απλά 
χειρότερο από το «συμβατικό» 
φυσικό αέριο, αλλά και κατά 
πάσα πιθανότητα χειρότερο και 
από τον άνθρακα.

Στις ΗΠΑ - τη χώρα που θεω-
ρείται η ηγέτιδα του σχιστολιθι-
κού αερίου και που κάθε μήνα 
προσθέτει στο ενεργειακό της 
ισοζύγιο 120 με 150 γεωτρή-
σεις υδραυλικής ρηγμάτωσης, 
με αποτέλεσμα ως χώρα να έχει 
ξεπεράσει τη Ρωσία σε παραγω-
γή φυσικού αερίου - το κίνημα 
αντί-φράκινγκ συνεχώς μεγα-
λώνει αφού οι επιπτώσεις της 
επικίνδυνης μεθόδου εξόρυξης 
έχουν φτάσει μέσα στα ίδια τα 
σπίτια των πολιτών. Χιλιάδες 
κάτοικοι που βρίσκονται κοντά σε 
γεωτρήσεις είδαν τις βρύσες των 
σπιτιών τους να παίρνουν φωτιά 
εξαιτίας του μεθανίου που έχει 
πλέον περάσει στο πόσιμο νερό! 

Το ενδιαφέρον επικεντρώνε-
ται στην Ήπειρο, την Πίνδο, αλλά 
και στην περιοχή του Θερμαϊκού, 
δυτικά της Θεσσαλονίκης.Η τρί-

τη μνημονιακή κυβέρνηση έχει 
συνταχθεί με τις πιο συντηρη-
τικές δυνάμεις της Ευρώπης 
και έχει γαντζωθεί στο άρμα 
της λεγόμενης και «βρώμικης 
ενέργειας» εδώ και έναν χρόνο, 
όταν ξεκίνησε τη συντονισμένη 
επίθεση κατά των ΑΠΕ.

Το θέμα του σχιστολιθικού 
αερίου άρχισε επισήμως να 
μπαίνει αργά αλλά σταθερά στις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης 
από τα μέσα Απριλίου, όταν ο 
τότε υπουργός ΠΕΚΑ Ευάγγελος 
Λιβιεράτος αλλά και ο υφυπουρ-
γός Ασημάκης Παπαγεωργίου 
έθεσαν το θέμα στις συνόδους 
των υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας αντίστοιχα.Και οι δύο 
τότε διατύπωσαν τη θέση ότι δεν 
θα πρέπει να υπάρξει αύξηση του 
ευρωπαϊκού στόχου για μείωση 
των αεριών του θερμοκηπίου στο 
όνομα της ανταγωνιστικότητας 
και βιωσιμότητας των ευρωπα-
ϊκών ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Μάλιστα, ο υφυπουργός 
ΠΕΚΑ είχε θέσει στους ομολόγους 
του και το θέμα της εξόρυξης 
σχιστολιθικού αερίου, πλέκοντας 
το εγκώμιο της άκρως επικίνδυ-
νης μεθόδου και ενημερώνο-
ντας τους ομολόγους του για 
τα ενθαρρυντικά προκαταρκτικά 
ευρήματα που υπάρχουν ως προς 
την ύπαρξη σχιστολιθικού αερίου 
στη Β. Ελλάδα.

Εξόρυξη σχιστόλιθου ή πλανήτης Γη;

Άπειρη η δίψα για ενέργεια
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H έκθεση του WWF Ελλάς καταγράφει 
ραγδαίο περιβαλλοντικό πισωγύρισμα 
και θεωρεί την οπισθοδρόμηση απόρ-
ροια των μνημονιακών δεσμεύσεων 
της χώρας. Η έκθεση του WWF Ελλάς 
τιτλοφορείται «Δεσμεύσεις για εφαρ-
μογή - Η περιβαλλοντική νομοθεσία 
στην Ελλάδα» και καταγράφει ραγδαίο 
περιβαλλοντικό πισωγύρισμα σε εποχές 
διάτρητης έως ανύπαρκτης νομοθεσίας 
για το περιβάλλον. Σε σημαντικό βαθμό, 
η οπισθοδρόμηση αποτέλεσε ξεκάθαρη 
κυβερνητική επιλογή με πρόσχημα την 
κρίση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ήλθε 
ως απόρροια των μνημονιακών δεσμεύ-
σεων της χώρας, αναφέρεται.

Σημειώθηκε, όμως, και μια πρωτό-
γνωρη υποβάθμιση της ποιότητας της 
νομοθέτησης, με διάσπαρτες διατάξεις 
για παρόμοια θέματα σε εντελώς άσχετα 
νομοθετήματα και διεθνείς συμβάσεις, 
αλλά και ρυθμίσεις που είναι κακογραμ-
μένες ή και ακατανόητες από το κοινό.

Από το 2011, όπως προκύπτει από 
τα δεδομένα και της φετινής έκθεσης, 
η οικονομική κρίση χρησιμοποιείται 
ασύστολα ως πολιτική δικαιολογία για 
εκπτώσεις στην περιβαλλοντική νομο-
θεσία και πολιτική. Κυρίως σε πολιτικές 
που αποτελούν σαφείς μνημονιακές 
δεσμεύσεις και με δεδομένο ότι το Μνη-
μόνιο δεν περιέχει αναφορές και δεν 
περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία 
του περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων, πολλά διαφορετικά υπουργεία 
έβαλαν στο στόχαστρο την περιβαλλο-
ντική νομοθεσία μέσα από απανωτές 
τροποποιητικές πρωτοβουλίες από δια-
φορετικά υπουργεία. Σε μερικές όμως 
περιπτώσεις, οι κατευθύνσεις για περι-
βαλλοντικές εκπτώσεις προήλθαν όντως 
από την τρόικα ή την Task Force. Κατά 
την περίοδο αναφοράς που καλύπτεται 
από τη φετινή έκθεση (Ιούνιος 2012 - 
Μάιος 2013), οι τομείς που υπέστησαν 
τα σημαντικότερα πλήγματα ήταν η 
νομοθεσία για την πρόσβαση στην περι-
βαλλοντική πληροφορία, τη χωροταξία 
και τις χρήσεις γης, την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και την προστασία δασών 
και αιγιαλών.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημάδε-
ψαν την περίοδο αναφοράς ήταν: 

• Η πρακτική διάλυση του Εθνικού 
Συστήματος Προστατευόμενων Περιο-
χών και η δίχως λογική και οικονομικό 
αντίκρισμα για τον κρατικό προϋπολο-
γισμό βιαστική νομοθετική ρύθμιση για 
καταργήσεις ή και συγχώνευσης των 
φορέων διαχείρισης τους.

• Οι απανωτές προσβολές υποβάθ-
μισης του περιβαλλοντικού δικαίου με 
ρυθμίσεις και νομοθετική πρωτοβουλία 
του υπουργείου Τουρισμού για «επι-
τάχυνση » των μεγάλων τουριστικών 
επενδύσεων.

• Ο περιορισμός στο 2,5% των ανά 
έτος διαθεσίμων του Πράσινου Ταμείου 
και τα πρώτα πλήγματα στην ανεξαρ-
τησία και επιστημονική επάρκεια της 

διοίκησής του.
• Η παραχώρηση σε επιχείρηση ιδιωτι-

κού δικαίου της ιδιοκτησίας και διαχείρισης 
δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων που 
πρέπει, με βάση κοινοτική νομοθεσία, 
να διατίθενται από το Δημόσιο δωρεάν 
στο κοινό.

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν 
και στο επίπεδο της νομολογίας, με 
πλέον αξιοσημείωτη την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ε.Ε. για την υπόθεση 
του Αχελώου, με την οποία απαντώνται 
14 προδικαστικά ερωτήματα που έθεσε 
το Συμβούλιο της Επικρατείας για την 
ερμηνεία κοινοτικών οδηγιών. Παρά, όμως, 
τη σαφώς διαφαινόμενη νέα ακυρωτική 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
οι πολιτικές ηγεσίες των συναρμόδιων 
υπουργείων λαμβάνουν την απόφαση 
ότι το έργο θα συνεχιστεί με επιβάρυνση 
του κρατικού προϋπολογισμού και δίχως 
σ' αυτό το έργο η κρίση να αποτελέσει 

ανασταλτικό παράγοντα.
Επίσης σημαντική, αλλά πάντα θλι-

βερή, εξέλιξη ήταν η ανακοίνωση από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
καταδίκης της Ελλάδας για την τραγική 
κατάσταση της λίμνης Κορώνειας - ένα 
οικολογικό έγκλημα με βαθιές πολι-
τικές διαστάσεις, που πλέον χρονίζει 
απαράδεκτα.

Τέλος, σημαντικές αποφάσεις που 
προκάλεσαν συζητήσεις για τη σημασία 
τους στο περιβάλλον της κρίσης έλαβε 
το ΣΤΕ για τις υποθέσεις του ειδικού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων για μεταλλευτικές εργασίες στις 
Σκουριές Χαλκιδικής.

Αν και η οικονομική κρίση θα έπρεπε 
να λειτουργήσει ως αφορμή για συνολική 
αναθεώρηση του πλαισίου ανάπτυξης 
της χώρας, του τρόπου λειτουργίας του 

κράτους και συνολικά της διακυβέρνη-
σης, του συστήματος αντιμετώπισης 
και της περιβαλλοντικής παρανομίας, 
εντούτοις τελικά χρησιμοποιείται ως 
δικαιολογία για απαλοιφή σημαντικών 
δικλίδων προστασίας από αυτές ακρι-
βώς τις στρεβλώσεις που θα έπρεπε 
να παταχθούν, σημειώνει το WWF. Οι 
αλλαγές όμως στην περιβαλλοντική 
νομοθεσία υπόσχονται τη συνέχιση του 
ίδιου στρεβλού μοντέλου που οδήγησε 
τη χώρα στην κρίση, οικονομική και 
οικολογική, και δεν αντιμετωπίζουν επί 
της ουσίας κανένα από τα προβλήματα 
που -τουλάχιστον στα λόγια- υπόσχονται 
πως θα επιλύσουν.

Οι πολιτικές που ακολουθούνται από 
τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα είναι πέρα 
για πέρα αντίθετες με την ουσιαστική 
προστασία του περιβάλλοντος, Το ΠΑΚΟΕ 
34 χρόνια τώρα συνεχώς διατυπώνει τις 
απόψεις του πάνω στα θέματα αυτά.

Yπήρξε ποτέ πολιτική περιβάλλοντος;
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Όχι στα μεταλλεία χρυσού στο Κιλκίς

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ 
ΣΤΗΝ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Με αφορμή την τοποθέτηση, δίπλα 
στους προϋπάρχοντες πύργους 
κεραιών ύψους 50 μέτρων ο 
καθένας  των τριών εταιρειών 
κινητής τηλεφωνίας, ενός 
καμουφλαρισμένου «Σταθμού Βάσης 
Κεραιών», εκατοντάδες μαθητές, 
με την υποστήριξη του συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων και του Δήμου 
Θερμαϊκού, διαμαρτυρήθηκαν την 
ημέρα του αγιασμού των σχολείων, 
κλείνοντας συμβολικά για μισή ώρα 
το δρόμο Μηχανιώνας- Πλαγιαρίιου. 
Αίτημά τους είναι η απομάκρυνση των 
κεραιών, καθώς έχουν τοποθετηθεί 
δίπλα σε σπίτια και σε απόσταση 
αναπνοής από τα σχολεία, καθώς 
και την αλλαγή του ισχύοντος 
νόμου 3431 του 2006, με τον οποίο 
επιτρέπεται η τοποθέτηση κεραιών 
δίπλα σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, 
νοσοκομεία και γηροκομεία, υπό 
τον όρο να εκπέμπουν στο 60% των 
ορίων, πράγμα που είναι αδύνατο 
να ελεγχθεί από τους πολίτες, όπως 
αναφέρεται στην διακήρυξη που 
εξέδωσαν οι μαθητές και οι λοιποί 
φορείς. Ταυτόχρονα, έχουν ήδη 
συγκεντρωθεί περισσότερες από 
2000 υπογραφές που στηρίζουν το 
παραπάνω αίτημα, ενώ το δημοτικό 
συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού 
αποφάσισε να παράσχει νομική 
στήριξη στις ενέργειες που πρόκειται 
να προβούν γονείς, μαθητές και 
κάτοικοι. Τις υποψίες τους για την 
επικινδυνότητα στη δημόσια υγεία των 
κεραιών εντείνει το γεγονός πως η 
τοποθέτηση έγινε στις 3 Ιουνίου 2013, 
μέρα που έκλειναν στα σχολεία και το 
καμουφλάρισμά τους ως «στηρίγματα» 
διαφημιστών πινακίδων. 
Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα «φωνάζει» 
για την επικινδυνότητα των κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας και δυστυχώς 
αυτές «αυξάνονται και πληθύνονται» 
προς τέρψιν των εκατομμυρίων ευρώ 
που μπαίνουν στις offshore εταιρείες 
των πολυεθνικών. Τι είναι και μερικοί 
χιλιάδες καρκίνοι μπροστά στα 
υπερκέρδη μας.

Πρόστιμο 103.000 ευρώ επέβαλαν οι 
επιθεωρητές περιβάλλοντος στον Δήμο 
Γλυφάδας για παράνομη κατάληψη Δημό-
σιας δασικής και αναδασωτέας έκτασης, 
ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών και 
την λειτουργία παράνομου νεκροταφείου. 

Η υπόθεση για το παράνομο νεκρο-
ταφείο ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου το 
2011 όταν ο δήμος Γλυφάδας περιέφραξε 
έκταση 5,8 στρεμμάτων στην περιοχή 
πατητήρι στον Υμηττό την ανακήρυξε 
σε δημοτικό νεκροταφείο και πραγμα-
τοποίησε 8 ταφές. Όταν η κίνηση έγινε 
αντιληπτή οι αρχές απαγόρευσαν κάθε 
ενέργεια στον χώρο. Οι επιθεωρητές 
περιβάλλοντος κατέληξαν ύστερα από 
μελέτη ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν 
μπορεί να λειτουργήσει ως νεκροταφείο 
γιατί προστατεύεται από 3 διαφορετικά 
καθεστώτα: είναι δασική και αναδασωτέα 
έκταση, περιλαμβάνετε στην προστατευ-
όμενη περιοχή nature του Υμηττού και 
στην α ζώνη προστασίας του Υμηττού

Η υπόθεση έφτασε στον εισαγγελέα 
λόγω της σοβαρότητας της ώστε να 
διερευνηθεί, περεταίρω, δεν ασκήθηκαν, 
όμως, διώξεις στους υπεύθυνους, το μόνο 
που έγινε ήταν ένα μικρό πρόστιμο από το 
δασαρχείο Πεντέλης στο οποίο υπάγετε 
η περιοχή. Οι επιθεωρητές περιβάλλο-
ντος επέβαλαν πρόστιμο 103,500 ευρώ 
το οποίο δεν επιβλήθηκε άμεσα επειδή 

οι αρμόδιοι υπουργοί απέφυγαν να το 
υπογράψουν. Ο γενικός γραμματέας 
Κύριος Σ. Κουρουζίδης αναφέρει ότι δεν 
υπήρχε καμία διάθεση συνεργασίας και ο 
δήμος δεν άφηνε καμία προσπάθεια για 
να βρεθεί λύση. Ο Κύριος Σ. Κουρουζί-
δης υπέγραψε το πρόστιμο στις 19/6. 
Σύμφωνα με την απόφαση η χρηματική 
ποινή αφορά κατάληψη δημόσιας δασικής 

και αναδασωτέας έκτασης, κατασκευή 
νεκροταφείου χωρίς περιβαλλοντική 
αδειοδότηση, πραγματοποίηση εργασι-
ών σε μπαζωμένο ρέμα και ανέγερση 
αυθαίρετων κατασκευών.

Επί τέλους κάποια στιγμή πρέπει 
οι αρχές να παίρνουν τις ευθύνες 
τους. Λύση όμως για τα νεκροταφεία 
δόθηκε; Απόσα γνωρίζουμε ΟΧΙ.

Πρόστιμο στον δήμο Γλυφάδας 
για παράνομο νεκροταφείο

Οι κάτοικοι του Κιλκίς 
συνεχίζουν τον αγώνα τους 
κατά της εκμετάλλευσης των 
μεταλλείων σε Μεταξοχώρι, 
Βάθη, Κεντρικό, Φύσκα, Μυλο-
χώρι και Αντιγόνεια από την 
Ελληνική Χρυσός. Ο δήμος, η 
Μητρόπολη και αρκετοί σύλ-
λογοι έχουν καταθέσει στο 
Διοικιτικό Εφετείο Θεσαλ-
λονικης από το 2012 αίτηση 
για ακύρωση του διεθνούς 
διαγωνισμού που προκήρυξε 
το ΥΠΕΚΑ.

Όπλο για την ακύρωση του 
διαγωνισμού αποτελεί η παρα-
βίαση άρθρων του Συντάγ-
ματος περί περιβαλλοντικής 
πληροφόρησης και προστασίας 
του περιβάλλοντος. Το ΥΠΕ-
ΚΑ αγνόησε το συνταγματικό 
δικαίωμα για πληροφόρηση και 
προσπάθησε να ρίξει στάχτη 
στα μάτια των φορέων και 
των κατοίκων αφού χωρίς νέα 
ειδική συνεδρίαση ο διαγωνι-
σμός προχώρησε κανονικά.

Πρόβλημα τεραστίων δια-
στάσεων θα είναι η απελευθέ-

ρωση ραδιενεργού ουρανίου 
το οποίο έχει εντοπιστεί στην 
περιοχή και είναι παγιδευμένο 
στα πετρώματα. Με χρήση 
δυναμίτιδας θα διασκορπιστεί 
και θα προκαλέσει ατμοσφαι-
ρική ρύπανση στην περιοχή. 
Θα υπάρξει μόλυνση του 
υδροφόρου ορίζοντα από τα 
μεταλλευτικά κατάλοιπα και 
υποβάθμιση της αγροτικής, 
κτηνοτροφικής, μελισσοκο-
μικής, υλοτομικής και αγρο-
τουριστικής δραστηριότητας.

Τέλος, πρόβλημα θα προ-
κύψει και με την ποσότητα 
του νερού καθώς, χαμηλές 
βροχοπτώσεις, ξηρό κλίμα και 
κλιματική αλλαγή απειλούν 
την περιοχή με ερημοποίηση

Μετά την Χαλκιδική και την 
Θράκη, τώρα και οι κάτοικοι 
του Κιλκίς εναντιώνονται στα 
σχέδια του «Ελληνικός Χρυ-
σός» για την εκμετάλλευση 
του υπόγειου ραδιενεργού 
πλούτου της περιοχής και καλά 
κάνουν. Το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί 
απόλυτα με τους κατοίκους.
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• Αποφεύγετε τις συσκευασίες 
μιας χρήσης.
• Αποφύγετε όλα τα προϊόντα 
αμιάντου.
• Χρησιμοποιήστε επαναφορτι-
ζόμενες μπαταρίες.
• Αντικαταστήστε τους κοινούς 
λαμπτήρες πυρακτώσεως με 
νέους λαμπτήρες χαμηλής κατα-
νάλωσης.
• Προτιμήστε ανεμιστήρες οροφής 
αντί κλιματιστικών.
• Χρησιμοποιήστε στα ψώνια 
σας μια πάνινη τσάντα αντί για 
πλαστική.
• Αντικαταστήστε το συμβατικό 
σας ντους με ένα μοντέλο μικρό-
τερης ροής νερού.
• Ανακυκλώστε το λάδι μηχανής 
του αυτοκινήτου σας. Δώστε το 
στο συνεργείο και μην το ρίχνετε 
στην αποχέτευση.
• Προτιμάτε να αγοράζετε αναψυ-
κτικά σε επιστρεφόμενα γυάλινα 
μπουκάλια.
• Αν χρειάζεστε είδη ξυλείας 
απαιτείστε πιστοποιητικά που να 
βεβαιώνουν ότι δεν προέρχονται 
από αρχέγονα δάση.
• Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά 
που δεν περιέχουν φωσφορικά 
άλατα.
• Τοποθετήστε ένα πλαστικό 
μπουκάλι στο καζανάκι της του-
αλέτας σας, για να μειώσετε την 
ποσότητα νερού που κατακρα-
τείται στο καζανάκι.
• Τοποθετείστε ηλιακό θερμο-
σίφωνα
• Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε 
εναλλακτικούς τρόπους μετακί-
νησης: λεωφορεία, τρένα, μετρό, 
τραμ, τρόλεϊ, ποδήλατα ή …περ-
πάτημα.
• Υποστηρίξτε τις τοπικές αγορές 
αγροτικών προϊόντων.
• Χρησιμοποιήστε μη λευκασμένα 
φίλτρα καφέ.
• Πειραματισθείτε με τα χορτο-
φαγικά γεύματα κατά προτίμηση 
βιολογικής προέλευσης.
• Μειώστε τα απορρίμματα προ-
τού ακόμη αγοράσετε τα προϊό-
ντα, προτιμώντας αυτά με μικρή 
και φιλική προς το περιβάλλον 
συσκευασία.
• Προτιμήστε τα οικονομικά «πρά-
σινα» ψυγεία. Σώστε το όζον και 
το κλίμα της Γης.
• Εάν σχεδιάζετε ένα καινούργιο 
σπίτι, συμπεριλάβετε στα κατα-
σκευαστικά σχέδια συστήματα 
εξοικονόμησης ενέργειας.
• Αναζητήστε το λογότυπο της 
ανακύκλωσης στα προϊόντα που 
αγοράζετε.
• Αποφύγετε τα χλωριωμένα 
πλαστικά PVC.

• Μαζέψτε το νερό της βροχής 
σε κουβάδες και χρησιμοποιήστε 
το για πότισμα των φυτών σας. 
Έτσι, εξοικονομείτε νερό είτε 
από το δημοτικό δίκτυο είτε 
από πηγάδια.
• Προτιμήστε τα καταστήματα 
που προωθούν συγκεκριμένα 
προγράμματα ανακύκλωσης.
• Μην αγοράζετε προϊόντα που 

προέρχονται από ζώα ή φυτά 
που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
• Τα βράδια του χειμώνα κλείνετε 
τα πατζούρια και τις κουρτίνες 
για να κρατήσετε τη ζέστη στο 
χώρο σας.
• Χρησιμοποιήστε επαναχρη-
σιμοποιούμενα δοχεία για την 
αποθήκευση τροφών στο ψυγείο 
σας αντί να τις καλύπτετε με 

αλουμινόχαρτο.
• Η ποδηλασία βοηθάει στη δια-
τήρηση καλής φυσικής κατάστα-
σης, συμβάλλει στη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
επιβραδύνει το «φαινόμενο του 
θερμοκηπίου».
• Φυτέψτε ένα δέντρο.
• Ανακυκλώστε τις εφημερίδες 
και τα περιοδικά.

• Εάν αποφασίσετε να φάτε σε 
εστιατόρια γρήγορου φαγητού 
(fast food), ζητάτε πάντα επα-
ναχρησιμοποιούμενα πιάτα και 
ποτήρια. Σε κάθε περίπτωση, 
ξανασκεφτείτε το αν βρίσκεστε 
στον κατάλληλο χώρο.
• Χρησιμοποιήστε λεβάντα για 
το σκώρο. Αποφύγετε τα τοξικά 
εντομοκτόνα.
• Επιλέξτε, όπου είναι δυνατόν, 
υδροχρώματα και όχι λαδομπο-
γιές.
• Μειώστε, επαναχρησιμοποιήστε, 
ανακυκλώστε.
• Αποφύγετε τα χημικά εντομο-
κτόνα. Χρησιμοποιείστε λεβά-
ντα για την καταπολέμηση του 
σκώρου.
• Μη ξεχνάτε να σβήνετε όσα 
φώτα δεν σας χρειάζονται.
• Αντί για κλιματιστικές συσκευές, 
αξιοποιήστε τις δυνατότητες 
φυσικού δροσισμού.
• Προτιμάτε χαρτιά που δεν έχουν 
προηγουμένως υποστεί λεύκανση 
με χλώριο.
• Προτιμάτε να αγοράζετε πιστο-
ποιημένα βιολογικά προϊόντα.
• Μην αφήνετε άσκοπα τις εστίες 
της ηλεκτρικής κουζίνας ανοιχτές.
• Μην αφήνετε την τηλεόραση, 
το στερεοφωνικό, ή άλλες ηλε-
κτρικές συσκευές σε κατάσταση 
αναμονής (stand-by). Θα εκπλα-
γείτε εάν μάθετε πόση ενέργεια 
καταναλώνουν σε αυτήν την 
κατάσταση.
• Μην αγοράζετε ψάρια πολύ 
μικρού μεγέθους. Δώστε στην 
φύση μια ευκαιρία να αναπα-
ραχθεί.
• Φροντίστε για τη συντήρηση 
του λέβητα- καυστήρα στο σπίτι 
σας δύο φορές το χρόνο. Εξοι-
κονομήστε ενέργεια και χρήματα.
• Προτιμήστε «έξυπνα» παράθυρα 
με διπλά τζάμια για εξοικονόμηση 
ενέργειας.
• Μειώστε, όσο αυτό είναι δυνατό, 
την κατανάλωση χαρτιού και 
υλικών συσκευασίας.
• Προτιμήστε το ντους από το 
μπάνιο στη μπανιέρα.
• Αν ασχολείστε με την καλλι-
έργεια της γης, αποφύγετε τη 
χρήση του βρωμιούχου μεθυλίου.
• Αποφύγετε όλα τα προϊόντα 
που περιέχουν χλώριο ή παρά-
γωγά του.
• Διαμαρτυρηθείτε για τις εταιρίες 
που προβάλλουν οικολογικό 
προσωπείο, συχνά διαφημίζοντας 
δήθεν «πράσινα» προϊόντα,ενώ 
η πραγματικότητα είναι πολύ 
διαφορετική.
• Υποστηρίξτε τις οικολογικές 
ομάδες της περιοχής σας.
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Η Rafailovich Miriam 
υποστηρίζει ότι χωρίς 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
μπορείς να δεις τριχοειδή 
ραγίσματα σε λαμπτήρες 
και μικρές τρυπούλες σαν 
ελιές. Παρόμοια ελαττώ-
ματα βρέθηκαν σε κάθε 
λαμπτήρα που αγοράσα-
με. Μία σειρά πειραμάτων 
έδειξε ότι αυτές οι αθώες 
ρωγμές επιτρέπουν διαρ-
ροή υπεριώδους ακτινο-
βολίας, η οποία μπορεί να 
προκαλέσει δερματική βλά-
βη, σαν να πηγαίνεις στην 
παραλία χωρίς αντηλιακό. 
Επίσης η υπεριώδη ακτινο-
βολία επηρεάζει τα απρο-
στάτευτα μάτια σε μεγάλο 
βαθμό. Έτσι καταργούνται 
οι λάμπες φθορισμού και 
όλοι χρησιμοποιούμε φωτι-
στικά οροφής.

Ιστορικά το 1800 ο 
Humphry Davy, Άγγλος 
χημικός έκανε μία εφεύρε-
ση συνδέοντας δύο σύρ-
ματα σε μία μπαταρία και 
τοποθετώντας μια λωρίδα 
άνθρακα ανάμεσα τους, 
ένα κίτρινο φώς έλαμψε. 
Μετά από 70 χρόνια ο 
Thomas Edison ύστερα 
από πολλές προσπάθειες 
βάζοντας ένα νήμα άνθρα-
κα σε κενό αέρα μέσα σε 
μία γυάλινη λάμπα  έφτια-
ξε τον πρώτο σύγχρονο 
λαμπτήρα. Τα επόμενα χρό-
νια έγιναν βελτιώσεις αντι-
καθιστώντας τον άνθρακα 
με βολφράμιο. Υπήρξαν κι 
άλλες βελτιώσεις  μέχρι 
την δεκαετία του 70 που 
οι σωλήνες φθορισμού 
άρχισαν να αντικαθιστούν 
τους λιγότερο αποδοτικούς 
λαμπτήρες. Το επόμενο 
βήμα ήταν λύγισμα των 
σωλήνων και η δημιουργία 

των σπειροειδών λαμπτή-
ρων.

Τα τελευταία χρόνια 
ο Καναδάς, η Αυστραλία, 
η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσα στο γενικότε-
ρο κλίμα για εξοικονόμηση 
ενέργειας έχουν σταμα-
τήσει την παραγωγή των 
παλαιών λαμπτήρων.

Οι λαμπτήρες φθορι-
σμού υπερτερούν  στην 
εξοικονόμηση ενέργειας. 
Η αντικατάσταση των 
παλαιών λαμπτήρων θα 

μειώσει τα έξοδα κατανά-
λωσης ενέργειας  κατά 13 
δισεκατομμύρια το χρόνο. 
Οι λαμπτήρες φθορισμού 
κοστίζουν λίγο ακριβότερα 
όμως εξοικονομούν τουλά-
χιστον 6 φορές το κόστος 
αγοράς τους.

Η Tatsiana Mironava 
βάζει ένα δοχείο κάτω από 
μία λάμπα φθορισμού  προ-
κειμένου να μετρήσουν την 
ακτινοβολία που απορροφά 
το ανθρώπινο δέρμα και να 
εκτιμήσουν τις επιπτώσεις 

της. Επίσης μέτρησαν και 
τον χρόνο που απαιτείτε 
για να φτάσει στα ανώτερα 
επιτρεπόμενα όρια έκθεσης 
σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Η Rafailovich Miriam 
εξέτασε τα κύτταρα με 9 
διαφορετικές λάμπες και 
σε όλες το όριο ξεπερά-
στηκε κατά πολύ. Η μελέτη 
δείχνει ότι η ακτινοβολία 
που εκπέμπετε από λάμπες 
φθορισμού είναι σαν την 
εκτεταμένη έκθεση στον 
ήλιο. Οι λαμπτήρες είναι 

απόλυτα ασφαλείς μόνο 
αν έχουν καλή μεταχείριση 
και είναι απευθείας από 
την γραμμή της παραγω-
γής, ώστε να μην σπάσει 
ο φώσφορος. Οι περισσό-
τεροι λαμπτήρες θα έχουν 
κάποιες μικρορογμές και 
θα επιτρέπουν στην ακτι-
νοβολία να διαφεύγει. Το 
τελικό μήνυμα είναι ότι 
οι λάμπες φθορισμού 
είναι εύθραυστες επειδή 
η φωσφορική επίστρωση 
παθαίνει εύκολα ζημιά.

Οι κυβερνήσεις που 
υποστηρίζουν την χρήση  
τους ισχυρίζονται ότι η 
περιεκτικότητα τους σε 
υδράργυρο είναι πολύ 
μικρή (2-3mg) και δεν θα 
έπρεπε να ανησυχούν οι 
καταναλωτές.

Η θραύση των λαμπτή-
ρων είναι αυτή που κρύβει 
κινδύνους για την υγεία και 
οι οδηγίες είναι εκκένωση 
του χώρου για 5-10 λεπτά, 
κλείσιμο του κλιματιστικού 
και καθαρισμός με βρεγ-
μένο πανί. Αυτά επειδή το 
σπάσιμο της λάμπας αφή-
νει ατμούς υδράργυρου 
όμως αν καθαριστεί σωστά 
δεν υπάρχει κάποιος κίνδυ-
νος. Από την άλλη υπάρ-
χει μεγάλος κίνδυνος αν 
η λάμπα καθαριστεί με 
γυμνά χέρια η πεταχτεί 
σε πλαστική σακούλα. Το 
χειρότερο είναι η άγνοια 
καθώς μέχρι και μαγαζιά 
που ανακυκλώνουν τις 
λάμπες απλά τις πετάνε 
και δεν σκέφτονται ότι η 
ανακύκλωση γίνετε χωρίς 
να σπάσει το γυαλί ώστε 
να ανακτηθεί ο υδράρ-
γυρος.

Η εναλλακτική επιλογή 
είναι οι λάμπες  LED οι 
οποίες είναι περισσότερο 
αποδοτικές ενεργειακά, 
δεν περιέχουν υδράργυρο, 
δεν εκπέμπουν υπεριώδη 
ακτινοβολία και διαρκούν 
δυόμισι φορές περισσό-
τερο.

Τα συμφέροντα τερά-
στια, γι' αυτό ακόμη δεν 
έχουν προμηθευτεί στην 
αγορά οι λαμπτήρες LED 
όσο θα έπρεπε. Ως πότε θα 
παραγκωνίζεται η ανθρώ-
πινη υγεία για οικονομικά 
συμφέροντα;

Η εξέλιξη στην λάμπα φθορισμού

Τη δημιουργία πρασίνου σε ταρά-
τσες σχολείων και δημόσιων κτιρίων 
προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
θέτοντας σε εφαρμογή το πρόγραμμα 
«Πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια». 
Ήδη ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για τα 
πρώτα 87 κτίρια στα οποία θα ξεκινήσει 
η εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος. 
Πρόκειται για σχολεία, βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, νηπιαγωγεία, ωδεία, πνευμα-
τικά και πολιτιστικά κέντρα και κτίρια του 
Δημοσίου σε πολλές πόλεις της χώρας. 
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται 

στα 15.000.000 ευρώ και τα κονδύλια 
αυτά προέρχονται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ). Αρμόδια στελέχη 
του υπουργείου Περιβάλλοντος εκτιμούν 
ότι, μόλις τοποθετηθεί το πράσινο στις 
ταράτσες αυτών των κτιρίων, θα υπάρξει 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στις περιοχές όπου βρίσκονται, ενώ 
παράλληλα θα εξοικονομηθεί ενέργεια 
τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά τη 
χειμερινή περίοδο. Πολύ καλό το μέτρο.. 
αρκεί να εφαρμοστεί.

Πράσινες ταράτσες στα σχολεία
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Μια από τις πιο ρυπογόνες Ελληνικές 
βιομηχανίες η μεταλλευτική εταιρεία ΛΑΡΚΟ

Πιέσεις από Ευρώπη για μείωση εκπομπών ρύπων 
Μεγάλες είναι οι πιέσεις που 

ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό 
προκειμένου να εφαρμοστούν 
μέτρα με σκοπό την μείωση των 
εκπομπών ρύπων από τη ναυτιλία.

Η επιτροπή με έγγραφο της 
τάσσεται αμέριστα υπέρ της υιο-
θέτησης μίας παγκόσμιας προσέγ-
γισης με επικεφαλή τον ΙΜΟ, ο 
οποίος θεωρείται ως κατάλληλο 
διεθνές φόρουμ για την ρύθμιση 
των εκπομπών ρύπων στην ναυ-
τιλία. Από την άλλην κατακρίνει 
για καθυστερήσεις ενώ υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη για δράση.

Επίσης η Επιτροπή υποστη-
ρίζει την ΙΜΟ και την ναυτιλιακή 
βιομηχανία και ασκεί πιέσεις 
ώστε να υπάρξει ένα σύστημα 
παρακολούθησης των πλοίων.

Αρκετοί πλοιοκτήτες και δια-
χειριστές πλοίων έχουν εγκατα-
στήσει ηλεκτρονικά εργαλεία 
συλλογής στοιχείων τα οποία 
ελέγχονται. Με αυτά τα συστή-
ματα, έχουν μειωθεί οι εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου έως 
25% σε σύγκριση με το 2007.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι 
ένα σύστημα παρακολούθησης 
θα πρέπει να αποτελέσει θεμέλιο 
για περαιτέρω μέτρα μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο 
και συμπληρώνει ότι η έλλειψη 
ευαισθητοποίησης για το κόστος, 
τα οφέλη και την απόδοση των 
επενδύσεων όσο αφορά τις ήδη 
διαθέσιμες τεχνολογίες εμποδί-
ζει την εισαγωγή των εν λόγω 

τεχνολογιών σε ευρύτερη κλί-
μακα. Θα ήταν πολύ χρήσιμες οι 
πληροφορίες για τις επιδόσεις 
των πλοίων και οι πλοιοκτήτες  
θα μπορούσαν να λαμβάνουν πιο 
εμπεριστατωμένες αποφάσεις 
για μεγάλες επενδύσεις.

Το σχέδιο της Επιτροπής περι-
λαμβάνει τρία κλιμακωτά στάδια:

• Εφαρμογή ενός συστήμα-
τος Παρακολούθησης Υποβολής 
Εκθέσεων και επαλήθευσης όσο 
αφορά τις εκπομπές.

• Καθορισμός των στόχων 

μείωσης  για τον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών

• Εφαρμογή αγορακεντρικών 
μέτρων

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι 
με την εφαρμογή της ΠΥΕ θα 
εξασφαλιστούν περιβαλλοντικά 
και οικονομικά οφέλη από τις 
μειώσεις των ετήσιων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 
2% και ετήσια εξοικονόμηση 1.2 
δισ. ευρώ από την μείωση στην 
κατανάλωση καυσίμων. 

Η ΠΥΕ μπορεί να ενισχύσει 
την πίεση σε φραγμούς στην 
αγορά όπως ο διχασμός μεταξύ 
πλοιοκτητών και φορέων εκμε-
τάλλευσης παρέχοντας σαφή 
στοιχεία για την ενεργειακή 
απόδοση, τις πηγές εκπομπών 
και τις δυνατότητες μείωσης. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή 
η ΠΥΕ θα παρέχει αξιόπιστα 
και συγκριμένα δεδομένα για 
να καθοριστούν οι στόχοι για 
μείωση εκπομπών και να αξιολο-
γηθεί η πρόοδος των θαλάσσιων 

μεταφορών προς την οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Οι εφοπλιστικές ενώσεις και 
η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
υποστηρίζουν ότι μειώσεις στις 
εκπομπές αερίων δεν γίνεται να 
επιτευχθούν όσο το παγκόσμιο 
εμπόριο εξαρτάται από ορυκτά 
καύσιμα για την ενέργεια του. Το 
μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί 
σε παγκόσμια βάση ανεξάρτητα 
από την σημαία του πλοίου ή τη 
χώρα του λιμανιού φόρτωσης ή 
εκφόρτωσης. Θα πρέπει να παρέ-
χει υψηλό βαθμό βεβαιότητας 
ώστε οι επιχειρήσεις  να μπορούν 
να επενδύσουν με εμπιστοσύνη.

Πριν 20 χρόνια είχαμε 
τονίσει την ανάγκη τοποθέ-
τησης συστημάτων ελέγχου 
όχι μόνο για τους αέριους 
ρύπους στα πλοία αλλά και 
για τα υγρά και στερεά από-
βλητα τους, όμως δυστυχώς 
το ΠΑΚΟΕ δεν εισακούστηκε. 
Αναρωτιόμαστε γιατί;

Η μεταλλευτική εταιρεία ΛΑΡΚΟ συνε-
χίζει να αρνείται να συμμορφωθεί με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία, πράγμα που 
προκαλεί προβλήματα τόσο στην ίδια 
της την λειτουργία όσο και στη όποια 
προσπάθεια για ιδιωτικοποίηση. 

Την προηγούμενη εβδομάδα, παρατά-
θηκε για τρίτη φορά η άδεια απόρριψης 
μεταλλουργικών σκουριών στη θαλάσσια 
περιοχή του Ευβοϊκού Κόλπου, πρακτική 
που θα έπρεπε κανονικά να τερματιστεί... 
το συντομότερο δυνατό, με τη λειτουργία 
χώρου απόθεσης στην ξηρά. 

Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι η κατα-
σκευή της εγκατάστασης δεν έχει ξεκινήσει. 
Η ΛΑΡΚΟ είναι γνωστό ότι αποτελεί μία 
από τις πιο ρυπογόνους ελληνικές βιο-
μηχανικές μονάδες - μάλιστα, τον Μάιο 
του 2011 της επιβλήθηκε από τους επιθε-
ωρητές Περιβάλλοντος πρόστιμο ύψους 
596.340 ευρώ για σειρά παραβάσεων της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η ανάγκη 
τερματισμού της απόρριψης σκουριάς 
στη θάλασσα από τη ΛΑΡΚΟ (μία κάθε 
άλλο παρά σύγχρονη και ασφαλής για 
το περιβάλλον πρακτική) άρχισε να απα-
σχολεί το υπουργείο Περιβάλλοντος τα 
τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο εφαρμογής 
ενός προγράμματος συμμόρφωσης της 
ΛΑΡΚΟ με την περιβαλλοντική νομοθε-
σία. Μάλιστα, το 2004 επελέγη θέση 
(στην περιοχή Κορυφή Κόκκινη στον 
Δήμο Οπουντίων) για την απόθεση της 

σκουριάς, ωστόσο η θέση αυτή ήταν 
ακατάλληλη, όπως έγινε δεκτό με την υπ' 
αρ. 3883/2008 απόφαση του Ε' τμήματος 
του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Η Πολιτεία, όμως, αποφάσισε να 
δώσει στην εταιρεία μια περίοδο προ-
σαρμογής, συνεκτιμώντας την προσφορά 
του μεταλλουργικού εργοστασίου στην 
τοπική και εθνική οικονομία. Στόχος ήταν 
να δημιουργηθεί χώρος απόθεσης της 
σκουριάς σε άλλη θέση (Λιάβδα), που 
είχαν υποδείξει οι τοπικές αρχές. Η άδεια 
για απόρριψη σκουριάς στη θάλασσα 
παρατάθηκε δύο φορές και έληγε στις 

28 Αυγούστου, ημερομηνία στην οποία 
η απόρριψη της σκουριάς στη θάλασσα 
έπρεπε να τερματιστεί. Στην εκπνοή 
της προθεσμίας, οι υπουργοί Υγείας Αδ. 
Γεωργιάδης, Ναυτιλίας Mιx. Βαρβιτσιώτης 
και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ασ. 
Παπαγεωργίου υπέγραψαν νέα 6μηνη 
παράταση. «Η εταιρεία ΛΑΡΚΟ υπο-
χρεούται μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 
2014 να έχει ενεργοποιήσει πλήρως 
τουλάχιστον το πρώτο κύτταρο και να 
έχει ολοκληρώσει τις χωματουργικές 
εργασίες διαμόρφωσης του συνόλου 
του χερσαίου χώρου στη θέση Λιάβδα», 

δήλωσαν οι αρμόδιοι. 
Όπως επεξηγείται, η καθυστέρηση στη 

λειτουργία του χερσαίου χώρου απόθεσης 
«οφείλεται σε ένα πολύπλοκο σύνολο 
παραμέτρων», ενώ «η απρόσκοπτη λειτουρ-
γία του εργοστασίου αποτελεί διαχρονικό 
αίτημα όλων των εμπλεκομένων, που στην 
παρούσα κρίσιμη χρονική συγκυρία είναι 
και εθνική ανάγκη». Τα φημολογούμενα 
σενάρια «τεμαχισμού» της εταιρείας και 
πώλησης της ζώνης παραχώρησης μεταλ-
λευτικού χώρου από το ΤΑΙΠΕΔ έχουν 
δημιουργήσει ζητήματα. Με «φωτογρα-
φική» διάταξη του ν. 4001/11 επετράπη η 
απόθεση καταλοίπων από το εργοστάσιο 
σε δασικές ή δασώδεις εκτάσεις μέσα σε 
αυτήν τη ζώνη παραχώρησης (σ.σ. με την 
προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο βρίσκεται 
μέσα σε αυτή). 

Αν όμως η έκταση αυτή πωληθεί, 
δηλαδή αποκοπεί και το εργοστάσιο και 
βρεθεί εκτός της ζώνης παραχώρησης, 
τότε τίθεται ζήτημα για τον χώρο διάθεσης 
των ρυπογόνων καταλοίπων...

Το ΠΑΚΟΕ είκοσι χρόνια τώρα 
«φωνάζει» στην κυριολεξία για την 
απαράδεκτη συμπεριφορά των «αρμο-
δίων» την ΛΑΡΚΟ επειδή έχουν κατα-
ντήσει το χώρο που λειτουργού στην 
Εύβοια στην ουσία σκουπιδότοπο. 
Απαράδεκτο γιατί επιβαρύνουν τα 
νερά και το δασικό οικοσύστημα με 
επικίνδυνα απόβλητα.
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ΚΑΥΣΩΝΕΣ: 
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
ΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

Η τρύπα του όζοντος σήμερα

Μετά τον πανίσχυρο σεισμό και το 
τσουνάμι, ακολούθησαν διαδοχικές εκρή-
ξεις στα κτήρια των αντιδραστήρων, όχι 
μόνο από ανάφλεξη υδρογόνου αλλά και 
εκρήξεις πυρηνικών καυσίμων, καθώς και 
το λιώσιμο των πυρήνων των αντιδρα-
στήρων, γεγονός για το οποίο η κοινή 
γνώμη δεν πληροφορήθηκε επαρκώς 
με αποτέλεσμα πυρηνικοί πρόσφυγες 
να οδηγηθούν από περιοχές λιγότερης 
ραδιενέργειας σε άλλες με περισσότερη.

 Παράλληλα, η διαρροή νερού με 
υψηλές συγκεντρώσεις ραδιονουκλεϊδίων 
έχει συγκρατηθεί μερικώς, καθώς ήδη 
από την πρώτη μέρα 300 τόνοι νερού 
καταλήγουν στον ωκεανό καθημερινά, 
με υπόγειο τείχος, κατασκευασμένο από 
την TEPCO, και του οποίου το ύψος ανα-
μένεται να υπερβούν οι τεράστιοι όγκοι 
νερού που έχουν συγκεντρωθεί.

 Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό σημείο 
αποτελούν οι 1.331 ράβδοι πυρηνικών 
καυσίμων- 14.000 φορές περισσότερη 
ραδιενέργεια από τη βόμβα της Χιροσίμα- οι 
οποίες είχαν μετακινηθεί προσωρινά από 
το προστατευτικό ατσάλινο περίβλημα 
του πυρήνα λόγω συντήρησης. Άγνωστο 
παραμένει το κατά πόσο είναι εφικτή η 
επιχείρηση απομάκρυνσής τους καθώς το 
παραμικρό λάθος κατά την μεταφορά τους 
μπορεί να οδηγήσει σε απελευθέρωση 
ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα. Παρ’ όλα 
αυτά η ιαπωνική κυβέρνηση φαίνεται να 
ασχολείται ακόμα με τα συμφέροντα των 

εργολάβων που τη στηρίζουν και όχι με 
την τεράστιας σημασίας επικινδυνότητα 
για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

Η ραδιενέργεια και σήμερα αποτε-
λεί έναν εφιάλτη στον διεθνή χώρο και 
οι Ιάπωνες μετά την καταστροφή που 
υπέστησαν στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, 
συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η ενέργεια 
από την σχάση του πυρήνα είναι η λύση 

για αυτούς. Δυστυχώς, όμως, αποδείχθηκε 
ολέθρια όχι μόνο για αυτούς αλλά και για 
τους υπόλοιπους λαούς στον πλανήτη, 
γιατί με τα προϊόντα τους μεταφέρεται 
η ραδιενέργεια παντού. 

Το ΠΑΚΟΕ είναι κάθετο με την 
χρήση της ραδιενέργειας ακόμη και 
για «δήθεν» ειρηνικούς σκοπούς.

Φουκουσίμα: Η καταστροφή 
όλο και μεγαλώνει

Οι επιστήμονες προβλέπουν 
ότι μέχρι το 2020 οι περιοχές 
που αντιμετωπίζουν συχνά 
καύσωνες θα αυξηθούν έως και 
στο διπλάσιο. Σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν 
από πρόσφατη έρευνα του ΟΗΕ 
τα αποτελέσματα της οποίας 
παρουσιάστηκαν στη έκθεση 
της Διακρατικής Επιτροπής για 
τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) 
φάνηκε ότι "Είναι πολύ πιθανό 
η διάρκεια, η συχνότητα και η 
ένταση των θερμών περιόδων να 
αυξηθούν στις
περισσότερες περιοχές της Γης".
Οι περιοχές που την καλοκαιρινή 
περίοδο πλήττονται από καύσωνες 
αποτελούν το 5% στον κόσμο. 
Το ποσοστό αυτό προβλέπεται 
να διπλασιαστεί σε διάστημα 
λιγότερο  από 7 χρόνιακαι να 
τετραπλασιαστεί έως το 2040. Οι 
τροπικές περιοχές αναμένεται να 
επηρεαστούν
περισσότερο από τους 
αυξανόμενους καύσωνες, δηλαδή 
περιοχές όπως η Μεσόγειος, η 
Μέση Ανατολή, περιοχές της 
Δυτικής Ευρώπης, της Κεντρικής 
Ασία και των ΗΠΑ. "Σε
πολλές περιοχές οι πιο κρύοι 
μήνες του καλοκαιριού θα είναι 
πιο ζεστοί σε σχέση με ότι έχουμε 
ζήσει έως τώρα". Η μόνη λύση 
φαίνεται να είναι η μείωση 
των εκπομπών των αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, όπως δήλωσε ο 
Ντιμ Κούμου, του Ινστιτούτου 
Ερευνών για τις Κλιματικές 
Επιπτώσεις στο Πότσδαμ.
Εκτός από την αύξηση της 
συχνότητας των καυσώνων 
αναμένεται να αυξηθεί και 
η συχνότητα εκδήλωσης 
καταιγίδων, πλημμυρών καθώς 
και την παράλληλη άνοδο της 
στάθμης των θαλάσσιων υδάτων, 
φαινόμενα που σαφώς οφείλονται 
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου 
όπως αναφέρει η IPCC. Τέλος, 
υπενθυμίζεται η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας στην επιφάνεια 
της  Γης παγκοσμίως κατά 0, 8 
βαθμούς Κελσίου από την περίοδο 
της βιομηχανικής επανάστασης.
Από τις μελέτες του ΠΑΚΟΕ 
προκύπτει ότι η συχνότητα των 
καυσώνων στη δεκαετία του ’80 
ως ’90 ήταν κατά 200% περίπου 
περισσότεροι απ’ ότι την δεκαετία 
του 2010.

Η Διεθνής Επιτροπή Όζοντος, με αφορ-
μή την 26η επέτειο του Πρωτοκόλλου του 
Μόντρεαλ, χάρη στο οποίο η κατάσταση 
βελτιώθηκε σημαντικά, αναφέρει πως η 
«τρύπα» του όζοντος έχει σταθεροποιηθεί 
κατά την τελευταία δεκαετία. Επιτροπή, 
η οποία έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο 
της Διεθνούς Ένωσης Μετεωρολογίας 
και Ατμοσφαιρικών Επιστημών (IAMAS), 
επισημαίνει πως τα ατμοσφαιρικά επί-
πεδα χλωρίου και βρωμίου, των ουσιών 
που κατ’ εξοχήν καταστρέφουν το όζον, 
συνεχίζουν τα μειώνονται, με αποτέλε-
σμα οι ποσότητες του όζοντος να έχουν 
σταθεροποιηθεί σε επίπεδο περίπου 3,5% 
κάτω από τα επίπεδα του 1980. 

Ωστόσο, η συρρίκνωση της τρύπας 
το 2012 στη μέγιστη τιμή των 21,1 εκατ. 
τετραγωνικών χιλιομέτρων δεν οφειλόταν 
τόσο στη μείωση των χημικών ουσιών που 
καταστρέφουν το όζον αλλά σε ευνοϊκούς 
κλιματολογικούς παράγοντες, καθώς οι 
χαμηλές θερμοκρασίες και οι μεγάλες 
ποσότητες χλωρίου και βρωμίου είναι οι 
δύο βασικές αιτίες για την αραίωση του 

όζοντος πάνω από το νότιο πόλο κατά 
τους μήνες της άνοιξης και του χειμώνα.

Φέτος, οι μετεωρολογικές συνθήκες 
είναι πιο ψυχρές, πράγμα που ευνοεί τη 
διεύρυνση της τρύπας του όζοντος. Η 
επιστροφή του παγκόσμιου στρώματος 
όζοντος σε επίπεδα προ του 1980 εκτι-
μάται ότι θα συμβεί περίπου στο μέσον 
του 21ου αιώνα, ενώ στην Ανταρκτική 

θα καθυστερήσει άλλες δύο δεκαετίες 
περίπου. 

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής 
Όζοντος, καθηγητής Χ. Ζερεφός, επισημαί-
νει πως η κλιματική αλλαγή, με τα συνεχώς 
αυξανόμενα «αέρια του θερμοκηπίου», 
ενώ θερμαίνει τα κατώτερα στρώματα της 
ατμόσφαιρας, ψύχει την περιοχή που είναι 
το στρώμα του όζοντος και έτσι επιδρά 
στην τρύπα του όζοντος.

Ωστόσο, η πολύ μεγάλη αραίωση που 
υπήρχε στους πόλους έχει σταθεροποιηθεί 
και έτσι, φέτος, η αραίωση του στρώματος 
στην Ανταρκτική βρίσκεται στη μέση τιμή 
των τελευταίων 25 ετών.

Τώρα που την Γραμματεία της Επι-
τροπής της ΕΕ για το «όζον» ανέλαβε 
η «οικολόγα» τέως ΥΠΕΚΑ Μπιρ-
μπίλη με την ανιστόριτη απόφασή 
της να επιχωματώσει την θάλασσα 
στη Ελευσίνα κατά 200 στρέμματα 
και έδωσε την εντολή με την άδειά 
της να αποκαταστραφεί … η Μήλος. 
Για ποιο όζον συζητάμε κύριοι της 
κυβέρνησης και της ΕΕ;
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Δεκάδες τόνοι με χρησιμοποι-
ημένες μπαταρίες εξάγονται στη 
Βουλγαρία μέσω του Προμαχώνα 
Σερρών. Ολόκληροι λόφοι από 
επικίνδυνες σκωρίες συσσωρεύ-
ονται σε…αυλές, ενώ φορτηγά 
που υποτίθεται ότι μεταφέρουν 
συσσωρευτές σε αδειοδοτημέ-
νους χώρους βρίσκονται την 
ίδια ημέρα σε δύο διαφορετικά 
σημεία της χώρας. Μαφιόζικες 
τακτικές και παράνομο πλουτισμό 
έχει καταγγείλει το σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης μπα-
ταριών αυτοκινήτων ΣΥΔΕΣΥΣ. 
Οι κερδισμένοι της υπόθεσης 
είναι εταιρίες ανακύκλωσης συσ-
σωρευτών που λειτουργούν 
στα όρια της νομιμότητας όπως 
επίσης και οι μεταφορείς που 
αναλαμβάνουν την παραλαβή 
και την παράδοσή τους.

Η παράνομη διαχείριση των 
μπαταριών έχει μεγάλο περιθώ-
ριο κέρδους λόγω των υπολειμ-
μάτων μολύβδου που αφήνει, τα 
οποία είναι περιζήτητα. Όμως, 
η κακή διαχείρισή τους έχει 
τεράστιες αρνητικές συνέπειες 
στο περιβάλλον. Ενδεικτικά μία 
μπαταρία αυτοκινήτου έχει τη 

δυνατότητα να ρυπαίνει 1.200 
λίτρα υπόγειων υδάτων. Υπάλ-
ληλοι από τη Διεύθυνση Περι-
βάλλοντος της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής εντό-
πισαν στον Ασπρόπυργο πάνω 
από 4.500 τόνους επικίνδυνης 
σκωρίας που βρίσκονταν σε άμε-
ση επαφή με το περιβάλλον. Οι 
ποσότητες των αποβλήτων που 

ήταν αποθηκευμένες εντός της 
εταιρείας, σύμφωνα με το Γενικό 
Χημείο του κράτους ρύπαιναν το 
νερό γεώτρησης που βρισκόταν 
δίπλα από τον χώρο. Πολλά περι-
στατικά παράνομης εξαγωγής 
μπαταριών αυτοκινήτου έχουν 
εντοπίσει αστυνομικοί κυρίως 
στα σύνορα με τη Βουλγαρία. 
Μεγάλες ευθύνες για την ασύλ-

ληπτη κακοδιαχείριση μεγάλου 
μέρους των μπαταριών έχουν 
και οι εταιρείες που ανέλαβαν 
την μεταφορά των συσσωρευ-
τών και των αποβλήτων στους 
αδειοδοτημένους χώρους.

Ο ΣΥΔΕΣΥΣ έχει αναδείξει τις 
παρανομίες που γίνονται με την 
παράνομη μεταφορά και κακο-
διαχείριση των συσσωρευτών 

με θύματα τη δημόσια υγεία και 
το περιβάλλον. 

Οι καταγγελλόμενοι έχουν 
ταυτοποιηθεί από τον ΣΥΔΕΣΥΣ 
και το ΥΠΕΚΑ δεν έχει αναλά-
βει καμιά πρωτοβουλία για να 
πατάξει το φαινόμενο. Συνεπώς 
το ΥΠΕΚΑ είναι υπεύθυνο διότι 
επιτρέπει εν γνώσει του αυτά 
τα φαινόμενα. Από την άλλη 
πλευρά, ο ΣΕΔΕΣΥΣ ετοιμάζεται 
να προσβάλει δικαστικά την 
απόφαση μη ανανέωσης της 
άδειάς του από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος.

Από το 2000 το ΠΑΚΟΕ 
ε ί χ ε  κ α τ αγ γ ε ί λ ε ι  τ η ν 
απαράδεκτη αυτή ‘’δήθεν’’ 
αξιοποίηση του μολύβδου 
των  μπαταρ ιών.  Αυτά 
γίνονται περισσότερο για 
την παραγωγή ‘’ σκαγιών’’ για 
να σκοτώνουν οι ‘’οικολόγοι’’ 
κυνηγοί τα ανήμπορα ν’ 
αντισταθούν ζωάκια. Τέτοια 
αξιοποίηση συνοδευόμενη 
από την καταστροφή των 
εδαφών και των νερών που 
χρησιμοποιούμε, να μας λείπει 
κύριοι ανακυκλιστές των… 
μπαταριών. 

Bρώμικο χρήμα από την παράνομη 
κακοδιαχείριση συσσωρευτών αυτοκινήτων

ΚΑΔΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙΑ – ΕΣΤΙΕΣ 
ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Περιόδους απεργιών στην καθαριότητα θυμίζουν 
πλέον οι 3.000 κάδοι απορριμμάτων χωρίς καπάκια στον 
Δήμο Αθηναίων προκαλώντας ανυπόφορες καταστάσεις 
σε πολλές συνοικίες. Η ελλιπής συντήρηση, η απόσυρση 
μεγάλου αριθμού κάδων, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση 
μεγαλύτερου όγκου σκουπιδιών στους εναπομείναντες 
κάδους, καθώς και οι ακόμα ανεβασμένες θερμοκρασί-
ες συντελούν στην παραγωγή έντονης δυσοσμίας και 
φιλοξενίας κουνουπιών. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο 
καθαριότητας Ανδρέα Βαρελά, η προμηθεύτρια εταιρεία 
δεν παράγει πλέον το συγκεκριμένο ανταλλακτικό ενώ 
πιθανοί εγχώριοι προμηθευτές αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα  που θα τους εμπόδιζαν να συμμετάσχουν σε 
διαγωνισμό για προμήθεια. Ωστόσο ο Δήμος Αθηναίων 
ετοιμάζει ένα διαγωνισμό ενώ περιμένει έγκριση από 
τη Γενική Γραμματεία Προμηθειών για 8.000 κάδους 
απορριμμάτων.

ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Απαντήσεις ζητά η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλο-

ντος της Επιτροπής σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν 
το μοναδικό σύστημα ανακύκλωσης στη χώρα, τους 
μπλε κάδους. Η έλλειψη μπλε κάδων σε ορισμένους 
δήμους καθώς και το ανοιχτό καπάκι τους, σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις, δίπλα από τους συμβατικούς κάδους 
απορριμμάτων αποτελούν κάποια από τα προβλήματα. 
Ωστόσο, την κύρια πηγή ζητημάτων αποτελεί η ανάμειξη 
οργανικών απορριμμάτων με τα ανακυκλώσιμα υλικά, 
είτε από λάθος του πολίτη είτε κατά τη συλλογή τους 
από τα απορριμματοφόρα, με αποτέλεσμα τα στοιχεία 
ζύγισης των ανακυκλώσιμων υλικών στα ΚΔΑΥ που 
αποστέλλονται στην Επιτροπή να είναι λανθασμένα και 
το κόστος διαλογής των υλικών να αυξάνεται καθώς 
είναι αναγκαία η μέθοδος της χειροδιαλογής. Τέλος, 
πρόβλημα προκαλούν και οι ιδιωτικές εταιρείες που 

διαχειρίζονται τα ΚΔΑΥ, αφού δεν έχουν προβλέψει τη 
συλλογή αποβλήτων συσκευασίας από βιομηχανίες και 
εμπορικά καταστήματα σε ξεχωριστούς χώρους.

Είναι η περίφημη συμφωνία με την ΕΕΑΑ που 
έχουμε καταγγείλει ως παράνομη και καταχρηστική 
για τους κατοίκους της Αθήνας. Το ΠΑΚΟΕ θεωρεί 
απαράδεκτο το γεγονός ότι χιλιάδες μονάδες 
μόλυνσης με αποδέκτες τους ταλαίπωρους κατοίκους 
της πρωτεύουσας, βρίσκονται στους δρόμους της 
Αθήνας.

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ
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Η συμφωνία για τους 
ρύπους των αυτοκινήτων

ΠΡΟΛΗΨΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΤΗΣ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗΣ

Με σκοπό την πρόληψη του φαινομένου 
της αιθαλομίχλης εν όψει του χειμώνα και 
δεδομένου ότι η κυβέρνηση αποφάσισε 
να μην προχωρήσει σε μείωση της τιμής 
του πετρελαίου θέρμανσης, το υπουργείο 
Περιβάλλοντος ζητά την εντατικοποίηση 
των ελέγχων στην αγορά βιοκαυσίμων και 
την διενέργεια προληπτικών ελέγχων σε 
διάφορες εστίες καύσης, ενώ ταυτόχρονα 
θα πραγματοποιηθεί εκστρατεία ενημέρωσης 
του κοινού. Κάποια από τα μέτρα που 
πρότεινε ο κ. Γιάννης Μανιάτης σε 
συναρμόδιους υπουργούς είναι τα εξής:
•  Το καθορισμό της οριακής τιμής στα 

αιωρούμενα σωματίδια, για την ενημέρωση 
του πληθυσμού και την λήψη έκτατων 
μέτρων.

•  Τη σύσταση διυπουργικής επιτροπής για 
τον καθορισμό εκτάκτων μέτρων ανάλογα 
με την επιβάρυνση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, όπως  και διυπουργικής 
ομάδας εργασίας για την καθιέρωση της 
υποχρέωσης του ελέγχου δοκιμής των 
λεβήτων βιοκαυσίμων, αλλά και κοινής 
ομάδας με το υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
για την αποτίμηση της επιτυχίας του 
«πράσινου δακτυλίου».

•  Την εντατικοποίηση των ελέγχων στην 
αγορά βιοκαυσίμων και συσκευών 
θέρμανσης με βιοκαύσιμα.

•  Την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών.

Σε δουλειά να βρισκόμαστε και λεφτά να 
χαλάμε. Γιατί ο κύριος Μανιάτης, ΥΠΕΚΑ, έχει 
λεφτά μάλλον και θέλει να τα πετάξει- ας τα 
δώσει στους συνταξιούχους.
Επειδή το ΠΑΚΟΕ ήταν ο πρώτος 
φορέας (1979) που μίλησε για το νέφος 
αιθαλομίχλης στην Αθήνα και από την 
πολύχρονη εμπειρία και γνώση του 
γνωρίζει ότι όλα αυτά που εξαγγέλλει  
ο κύριος υπουργός υπάρχουν έτοιμα στα 
γραφεία του ΥΠΕΚΑ και δυστυχώς τα 
τρώει ο «σκόρος» και τα ποντίκια.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε για πρώ-
τη φορά για τις πηγές μικροσωματιδίων 
που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα της 
Αττικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 
το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Οι μετρήσεις 
πραγματοποιήθηκαν το 2002 και το 
2011 και τα αποτελέσματα έδειξαν πως 
η πιο επικίνδυνη διαφορά για τη δημόσια 
υγεία είναι η αύξηση των σωματιδίων 
που προέρχονται από τα κακής ποιότητας 
καυσαέρια και ονομάζονται δευτερογενή 
θειικά. Πρόκειται για πολύ επιβλαβή 
σωματίδια με μεγάλη διάρκεια ζωής, 
τα οποία προκαλούν ένα «σοκ» στον 
ανθρώπινο οργανισμό και ευθύνονται 
για καρδιαγγειακά νοσήματα. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις μετρήσεις 
των σωματιδίων PM 2,5 (σωματίδια 
με τη μικρότερη διάμετρο και άρα 
πιο επικίνδυνα αφού εισέρχονται 
ευκολότερα στο αναπνευστικό σύστη-
μα), την πρώτη θέση σε ποσοστό 
ατμοσφαιρικού ρύπου κατέχουν τα 
καύσιμα κακής ποιότητας(47,5%) 
ενώ την τέταρτη θέση καταλαμβάνει 

η αφρικανική σκόνη(6,5%). 
Η κρίση φαίνεται να έχει περιορίσει 

την κίνηση οχημάτων στους δρόμους 
αλλά έχει μειώσει και την ποιότητα 
αυτών με αποτέλεσμα να έχουμε μια 
μικρή αύξηση σε σχέση με το 2002(από 
22% σε 26,5%) στους ρύπους που 
οφείλονται στα καυσαέρια των αυτο-
κινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται 
και η σκόνη που προκύπτει από την 
τριβή των φρένων και των ελαστικών. 

Η κρίση αποκαλύπτεται, επίσης, 
και από την μείωση των ρύπων που 
παράγονται από οικοδομική και κατα-
σκευαστική δραστηριότητα. Πρόκειται 

για την αστική σκόνη η οποία έχει 
μειωθεί κατά 49%.

Κατακόρυφη μείωση έχουμε και 
στην καύση στερεών καυσίμων από 
καυστήρες θέρμανσης σε κτήρια κατά 
74%, γεγονός που οφείλεται στην 
εισαγωγή του φυσικού αερίου για την 
θέρμανση των κτηριακών υποδομών.

Το ΠΑΚΟΕ πρώτο, από το 1979 
που ιδρύθηκε, κατήγγειλε και ενη-
μέρωσε τους Αθηναίους αφενός 
για το «νέφος αιθαλομίχλης» και 
αφετέρου για το φωτοχημικό νέφος, 
γιατί από τότε οι πηγές ρύπανσης 
είναι σχεδόν ίδιες, αυξημένων των 
αυτοκινήτων, άλλαξαν μόνο το 
ποσοστό τους ( αυτοκίνηση 72%, 
κεντρική θέρμανση 18% και βιο-
μηχανικά 10%).

Επιδημιολογικές έρευνες που 
έχουν γίνει από το ΠΑΚΟΕ(1981) και 
από άλλους φορείς(Πανεπιστήμια 
και Ιατρικές σχολές) αποδεικνύουν 
ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ 
των ατμοσφαιρικών ρυπαντών και 
των θανάτων από καρδιαγγειακά 
νοσήματα. 

H Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευα-
στών Αυτοκινήτων (ACEA) ανακοίνωσε 
ότι θα συνεργαστεί με τα μέλη της 
σχετικά με τις εκπομπές CO2 και τους 
στόχους για μείωση στα νέα επιβατικά 
αυτοκίνητα για το 2020. Ο στόχος είναι 
τα 95 γρμ/χλμ. Ο γενικός γραμματέας 
της ACEA Ιβάν Χόντατς υποστηρίζει 
ότι υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να 
ψηφιστεί από την ολομέλεια  του Ευρω-
παϊκού κοινοβουλίου. Οι Ευρωπαίοι 
κατασκευαστές έχουν ένα όπλο για 
τις διαπραγματεύσεις καθώς θέλουν ο 
στόχος των 95γρ/χιλ να επιτευχτεί και 
από άλλους κατασκευαστές.

Ο στόχος δεν είναι απλή υπόθεση 
καθώς πρέπει να συνεργαστούν πολλοί 
εμπλεκόμενοι φορείς, οργανισμοί αλλά 
και εταιρίες. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες 
πρέπει να εργαστούν πάνω σε νέες 
τεχνολογίες και να δαπανήσουν μεγάλα 
ποσά για να είναι ο στόχος εφικτός. 
Όμως οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές δεν 
πρόκειται να δεχθούν  μονομερή επίτευξη 
του στόχου δηλαδή άλλα εργοστάσια σε 
τρίτες χώρες να είναι αποδεσμευμένα 
από αυτήν την υποχρέωση.

Έτσι η επίσημη τοποθέτηση της 
ACEA είναι ξεκάθαρη : Οι αυτοκινητο-
βιομηχανίες  της Ευρώπης παραδίδουν 

σήμερα αυτοκίνητα με τα υψηλότερα 
περιβαλλοντικά πρότυπα και έχουμε 
δεσμευτεί να συνεχίσουμε οι στόχοι 
όμως εκτός από φιλόδοξοι θα πρέπει 
να είναι και εφικτοί.

Οι αυτοκινητοβιομήχανοι έχουν 
τα κέρδη από τις πωλήσεις των προ-
ϊόντων τους. Έτσι αυτοί θα πρέπει να 

επωμισθούν και το κόστος. Όσο για 
τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, το 
έχουμε επανειλημμένα τονίσει, πρέπει 
τα κριτήρια εισαγωγής να γίνουν πιο 
αυστηρά. Το ΠΑΚΟΕ επαναλαμβάνει 
για ακόμη μία φορά, όταν λείψει ο 
καθαρός αέρας, σε ποιους θα πουλούν 
τα προϊόντα τους οι βιομήχανοι;

Η νοθευμένη βενζίνη ο κυριότερος 
παράγοντας ατμοσφαιρικής ρύπανσης
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Μέτρα κατά της κλοπής 
ανακυκλώσιμων στη θεσσαλονίκη

Την ώρα που τρέχουν διαγωνι-
σμοί  (ΣΔΥΤ) για την παραχώρηση  
της επεξεργασίας απορριμμάτων 
σε ιδιώτες ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ 
Ιωάννης Σγουρός διευκολύνει με 
κάθε δυνατό τρόπο την εταιρία 
Ηλέκτωρ, συμφερόντων Μπόμπο-
λα ενισχύοντας καταχρηστικά τη 
«δεσπόζουσα» θέση στον ρόλο 
του… απορριμματοσυλλέκτη.

Στην υπόθεση, εκτός από τον 
καυγά των εργολάβων για την πίτα 
των σκουπιδιών παρατηρούνται και 
περίεργες μεθοδεύσεις όπως αναι-
ρέσεις διαγωνισμών ή απευθείας 
αναθέσεις και λεόντειες συμβάσεις 
βλάπτοντας το δημόσιο συμφέ-
ρον. Το τελευταίο συμβάν ήταν η 
ξαφνική ανατροπή απόφασης της 
εκτελεστικής επιτροπής του ΕΔΣΝΑ 
για την διενέργεια διαγωνισμών 
λειτουργίας δύο μονάδων, του 
Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύ-
κλωσης  και Κομποστοποίησης 
(ΕΜΑΚ) και του Αποτεφρωτήρα 
Μολυσματικών Αποβλήτων που 
βρίσκονται στην Φυλή.

Τις δύο συγκεκριμένες μονάδες 
τις εκμεταλλεύεται εδώ και δύο 

χρόνια η εταιρία Ηλέκτωρ κάνο-
ντας γενναιόδωρες συμβάσεις 
και σπατάλες μέσα σε περίοδο 
κρίσης και ενώ τώρα πλησιάζει 
η λήξη τους ξαφνικά αθετούν 
ειλημμένες αποφάσεις και γίνεται 
απευθείας ανάθεση στον γνωστό 
πλέον εργολάβο.

Στις 24 Μαίου 2013 η εκτε-
λεστική επιτροπή του συνδέσμου 
ενέκρινε ομόφωνα εισήγηση του 
Κύριου Σγουρού για δημοπράτηση 
τευχών διαγωνισμού για τις δύο 
προαναφερόμενες μονάδες. Στην 
περίπτωση της ΕΜΑΚ η έγκαιρη 

έναρξη  της σύνταξης των τευχών 
θα δώσει χρόνο στην υπηρεσία 
να βελτιστοποιήσει το οικονομι-
κό και τεχνικό αντικείμενο της 
δημοπρατούσας σύμβασης  με 
όσο μεγαλύτερο όφελος για τον 
ΕΔΣΝΑ. Στην περίπτωση  του 
Αποτεφρωτήρα  το τιμολόγιο της 
σύμβασης καθορίστηκε το 2006 
με τα οικονομικά δεδομένα εκεί-
νης της εποχής χωρίς οικονομική 
κρίση. Και στις δύο περιπτώσεις 
οι διαγωνισμοί θα γινόντουσαν 
για το δημόσιο συμφέρον, όμως, 
μέσα σε λίγες βδομάδες και ενώ 

είχαν δοθεί οι σχετικές εγκρίσεις ο 
Σγουρός με αστείους ισχυρισμούς 
ανακάλυψε πως είναι προτιμότερο 
να συνεχιστεί η εκμετάλλευση από 
την εταιρία Ηλέκτωρ για ακόμη 
τρία χρόνια.

Και άλλη σύμπτωση μάλ-
λον, αφού ο πρώην σύζυγος της 
Φώφης Γεννηματά Αλέξανδρος 
Νπέκας , ο  οποίος είναι στέλεχος 
της εταιρίας  και συνεργάτης  του 
Λεωνίδα Μπόμπολα έχει άριστες 
σχέσεις με τον Κύριο Τσουκάτο 
που είναι σύμβουλος του περιφε-
ριάρχη και δυστυχώς υπόδικος 
με εγγύηση των 100.000 ευρώ. 
Τέτοιους συμβούλους έχει ο κ. 
Σγουρός

Η εγκατάσταση του ΕΜΑΚ 
στοίχισε 85.000.000 ευρώ στον 
Έλληνα φορολογούμενο  και η 
λειτουργία του κοστίζει πάνω 
από 100 ευρώ ανά τόνο. Σίγουρα 
το κόστος διαχείρισης θα έπρεπε 
να είναι μικρότερο από το ήμισυ. 

Έγκυρες πηγές αναφέρουν  ότι 
τα σχέδια των νέων διαγωνισμών 
θα μπορούσαν να μειώσουν τις 
τιμές κατά 40%. Κερδισμένοι θα 

βγαίναμε και στην ποιότητα των 
προϊόντων και θα προβλέπονταν 
σοβαρά πρόστιμα σε μη τήρηση.

Όμως ο Κύριος Σγουρος και η 
εταιρία Ηλέκτωρ διαπραγματεύ-
τηκαν υπό αδιαφανείς συνθήκες  
και χωρίς υποψία ανταγωνισμού. 
Η διαπραγμάτευση αυτή έφερε την 
δέσμευση του ΕΔΣΝΑ ότι δεν θα 
αργεί τις πληρωμές στον ανάδοχο 
έτσι ο Μπόμπολας θα εισπράξει 
108.000.000 ευρώ τα επόμενα 
τρία χρόνια. Επίσης θα υπάρξει 
πλήρη απαξίωση στις πληρωμένες 
από τους πολίτες εγκαταστάσεις  
αφού δεν υπάρχει δέσμευση για 
ανακαίνιση όπως θα υπήρχε στον 
μελλοντικό ανάδοχο.

Τέλος ο αποτεφρωτήρας θα 
καταλήξει στο περιθώριο καθώς 
δεν γίνεται να ανταγωνιστεί τους 
ιδιώτες που προσφέρουν 600 
ευρώ ανά τόνο στα νοσοκομεία 
και ο κ. Μπόμπολας 1.700 ευρώ 
ανά τόνο.

Η εταιρία επί προεδρίας του 
κ. Σγουρού απέσπασε αλυσίδα 
επεκτάσεων συμβάσεων χωρίς 
καν ανταγωνισμό.

Ενισχύει παράνομα και καταχρηστικά  
τη θέση της η Ηλέκτωρ
Χορός….δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μεγάλο φαγοπότι

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ  
ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ

Να δούμε ως πότε θα παίζουν οι 
«εξουσιαστές» μας με την υγεία ιδιαίτερα  
των παιδιών μας.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει καταγγείλει 
την αδιαφορία των «πολιτικάντηδων», αλλά 
δυστυχώς παραμένει μία….καταγγελία.

Νόμιμο κρίθηκε από το Ε’ τμήμα του 
Συμβουλίου Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού 
διατάγματος για εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων στα Μεσόγεια Αττικής. Προ διετίας 
το ίδιο έργο είχε κριθεί μη νόμιμο με το 
σκεπτικό ότι δεν είχε γνωμοδοτήσει το δημοτικό 
συμβούλιο.

Τώρα το ΣΤΕ έκρινε ότι το έργο αναφέρεται 
κατ’ουσίαν στο ζήτημα εγκατάστασης του 
Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και όχι 
στην τμηματική οριοθέτηση του ρέμματος 
καθ’εαυτήν, επίσης δεν αιτιολογείται ειδικώς 
η ανάγκη οριοθέτησης του ρέματος.

Η κατασκευή της ΕΕΛ Βορείων Μεσογείων 
σύμφωνα με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης είναι υποχρέωση καθώς θα μας 
επιβληθεί και πρόστιμο για την καθυστέρηση 
ου έργου.

Το φαινόμενο της «πειρατείας» στους 
μπλε κάδους έχει πάρει πολύ μεγάλες 
διαστάσεις για αυτό και ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρης πρόκειται 
να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά ενώ 
ο αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και 
Καθαριότητας  Θ.Παππάς θα ηγηθεί 
προσωπικά ειδικού κλιμακίου που θα 
συσταθεί στο δήμο Θεσσαλονίκης για 
να οργώνει καθημερινά τις γειτονιές της 
πόλης και να εντοπίζει  τις περιοχές όπου 
εκδηλώνονται ανάλογες παραβατικές 
δράσεις. 

Σε πρώτη φάση , το συνεργείο θα 
προχωρά στην αφαίρεση καροτσιών που 
χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των 
ανακυκλώσιμων υλικών και παράλληλα 
όσοι βρεθούν να δημιουργούν το 
πρόβλημα θα λαμβάνουν έντυπο στα 
ελληνικά και στα αγγλικά  όπου θα 
αναγράφεται η παράβασή του βάσει του 
κανονισμού καθαριότητας του δήμου, ενώ 
έχει ζητηθεί ήδη η δυνατότητα επιβολής 
προστίμου. Τέλος, θα κατατεθεί στις 
εισαγγελικές αρχές μαζί με τη μηνυτήρια 
αναφορά του δημάρχου, φάκελος με όλα 

τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τις 
κλοπές των ανακυκλώσιμων υλικών εντός 
των ορίων του δήμου. Να σημειωθεί 
ότι περίπου δέκα με δεκαπέντε τόνοι 
ανακυκλώσιμων υλικών «εξαφανίζονται» 
από τους μπλε κάδους καθημερινά, κάτι 
που μεταφράζεται σε περιβαλλοντικά 
προβλήματα, ζητήματα αισθητικής αλλά 
και σε οικονομικά ζητήματα, όπως τόνισε 
ο κ. Παππάς.

Για ποια ανακυκλώσιμα Δήμαρχε 
συζητάμε; Πακιστανοί, Αλβανοί, μέχρι 
και Έλληνες φτωχοί μαζεύουν όπως 
γνωρίζεις όλα τα αναλώσιμα υλικά και 
έτσι η ανακύκλωση έχει πέσει επίσημα στο 
5%. Οι μπλε κάδοι δεν είναι ιδιοκτησία 
παρά μόνο των πολιτών. Άρα πρέπει 
πρώτα να απελαθούν οι μετανάστες και 
στη συνέχεια να προχωρήσετε σε τέτοιες 
ενέργειες που περιγράφεις Δήμαρχε.
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Με εγκύκλιο του υπουργείου 
Περιβάλλοντος που εκδόθηκε στις 
11/9/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Λο-9Σ1), 
αποκαλύπτονται και τεκμηριώ-
νονται οι διαδοχικές… εκπτώσεις 
στην προστασία των δασών από 
την παράνομη δόμηση.  Σύμφωνα 
με την εγκύκλιο , διοικητική πρά-
ξη που δικαιολογεί την ένταξη 
ενός ακινήτου στις ευεργετικές 
διατάξεις μπορεί να είναι μια 
οικοδομική άδεια, με την προϋ-
πόθεση ότι έχει εκδοθεί πριν από 
τη 11η Ιουνίου 1975, ενώ στις 
διοικητικές πράξεις δεν περιλαμ-
βάνονται αποφάσεις δασικών 
υπηρεσιών που αφορούν νόμιμη 
αλλαγή χρήσης του χαρακτήρα 
των εκτάσεων. Απορίας άξιο είναι 
το πώς μπορεί να έχει εκδοθεί 
νόμιμη οικοδομική άδεια μέσα 
στο δάσος…

Η αρχική ρύθμιση είχε γίνει 
με τον νόμο 3889/2010 (άρθρο 
13,§2), σύμφωνα με την οποία 
βάση για τον χαρακτηρισμό μιας 
περιοχής ως δασικής λαμβάνεται 
η παλιότερη αεροφωτογράφιση 
και αν δεν καλύπτει την εξεταζό-
μενη περιοχή ή η χρησιμοποίησή 
της λόγω κλίμακας ή ποιότητας 
καθίσταται απρόσφορη, χρησιμο-
ποιείται και η αεροφωτογράφιση 
του 1960. Στη συνέχεια, όμως, 
σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 
για το Κτηματολόγιο, εκτάσεις 
που έχουν απολέσει από το 
δασικό τους χαρακτήρα πριν 
από τις 11.6.1975 λόγω επεμ-
βάσεων που έλαβαν χώρα με 
βάση σχετική διοικητική πράξη 
δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή 

δασικές εκτάσεις, κατά τη διαδι-
κασία του άρθρου 14 του νόμου 
998/1979, και δεν κηρύσσονται 
αναδασωτέες. 

Με πρόσχημα, λοιπόν, ότι οι 
αεροφωτογραφίσεις δεν είναι 
καλής ποιότητας και μπορεί να 
οδηγήσουν σε λάθη, ετοιμάζουν 
την διαδικασία να χρησιμοποι-
ηθούν οι λήψεις του 1997 και 
επειδή αυτές δεν καλύπτουν 
τους ορεινούς όγκους, ορισμένοι 

προτείνουν να χρησιμοποιηθούν 
οι λήψεις του 2007-08 που είχαν 
γίνει για το Κτηματολόγιο. Έτσι 
ανοίγει ο δρόμος για αποχα-
ρακτηρισμό περίπου 12,5 εκατ. 
στρεμμάτων δασικών εκτάσεων, 
οι οποίες για κάποιο λόγο έχουν 
απολέσει οριστικά τον δασικό 
τους χαρακτήρα και καλύπτονται 
αυθαιρεσίες, καταπατήσεις και 
καταστροφές δημόσιας περι-
ουσίας και δασών. Ο σύλλογος 

τοπογράφων μηχανικών αμφι-
σβητεί την «ακαταλληλότητα» 
των αεροφωτογραφιών του 1945 
τονίζοντας πως η προσπάθεια 
αμφισβήτησής τους είναι προ-
σχηματική, καθώς η διαφορά 
ανάμεσα  στις αεροφωτογρα-
φίες του 1945 και εκείνες του 
2007-08 κυμαίνεται σε απόκλιση 
3-10 μέτρα, ακρίβεια που είναι 
τελείως ικανοποιητική για τους 
δασικούς χάρτες.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημ-
μένα έχει καταγγείλει αυτή 
την ολισθική  τακτική των 
κυβερνώντων προς «άγραν»  
ψήφων.

 Έτσι σε λίγο θα μας πουν 
ότι με την εξέλιξη της τεχνο-
λογίας οι αεροφωτογραφί-
ες μπορούν να είναι και… 
πρόσφατες. Είμαστε η χώρα 
με το λιγότερο πράσινο σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.

Με νομοθετική πρόταση πρό-
κειται να εξαιρέσει το ΥΠΕΚΑ τις 
χορτολοβαδικές εκτάσεις από τα 
όσα ισχύουν για τις δασικές εκτά-
σεις , ώστε να διευκολυνθεί η 
επιχειρηματικότητα. 

Σύμφωνα με τις, ελαστικότε-
ρες σε ότι αφορά την προστασία 
του περιβάλλοντος , ρυθμίσεις, οι 
χορτολιβαδικές εκτάσεις μετονομά-
ζονται σε «δημόσιες γαίες», παύουν 
να θεωρούνται προστατευτέες 
και δεν μπορούν να κηρυχθούν 
αναδασωτέες. 

Έτσι διατίθενται προς πολεοδό-
μηση ή και εγκατάσταση βιομηχα-
νιών. Με το σχέδιο νόμου, επίσης, 
διευρύνεται ο αριθμός και το είδος 
δραστηριοτήτων που επιτρέπονται 

σε δάσος ή δασική έκταση.
Αυτή είναι η πλέον εγκληματι-

κή πράξη που μπορεί κυβέρνηση 
να προτείνει και να ψηφίσει και 
νόμο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει 
όταν κάποιος θα έχει το δικαίωμα, 
μετά την παραχώρηση γης από τα 
κράτη, να καταστρέψει , δήθεν για 
την βιομηχανική ανάπτυξη, την 
τουριστική ανάπτυξη.

Οι κτηνοτρόφοι τι θα κάνουν; 
Αυτούς αφήστε τους την κτηνο-
τροφία και το εμπόριο ζώων το 
δώσατε στους… εισαγωγείς κρε-
ατέμπορους.

Το ΠΑΚΟΕ πριν δέκα περί-
που χρόνια είχε καταγγείλει 
το θέμα που τότε ήταν πάλι ο 
νυν ΥΠΕΚΑ.

Ανοίγει δρόμος για αποχαρακτηρισμό  
12.5 εκατ. στρεμμάτων δασικών εκτάσεων

Ελεύθερες προς εκμετάλλευση οι χορτολιβαδικές εκτάσεις
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Με το πρόσχημα της αντι-
συγματικότητας του προηγού-
μενου Νόμου 4014/2011 που 
αποφάσισε το Συμβούλιο της 
Επικρατείας (αναμένεται η έκδοση 
της απόφασης) καταστρώθηκε, 
συζητήθηκε και ψηφίστηκε στις 
8 Αυγούστου ο Νέος Νόμος 
4178/2013 για την Αυθαίρετη 
Δόμηση. Χρήσιμος, απαραίτητος, 
καλύτερος από τον προηγούμενο 
αλλά και με πολλές παραλεί-
ψεις, λάθη, ελλέιψεις, κενά και 
πλήθος εξαιρέσεων, που αν δεν 
προσεχθούν και διορθωθούν 
νομικά μπορεί να οδηγήσουν 
σε οικοδομική αναρχία και να 
βλάψουν περισσότερο το κοι-
νωνικό σύνολο από ότι θα το 
ωφελήσουν. Βέβαια το κράτος θα 
εισπράξει κάποια δίς ευρώ ούτως 
η αλλοιώς και δεν θέλουμε να 
πιστέψουμε ότι ο Νόμος έγινε με 
αυτό το σκεπτικό, όπως είμαστε 
σίγουροι τώρα πιά ότι έγινε με 
τον προηγούμενο Νόμο 4014.

Είναι η τέταρτη νομοθετική 
παρέμβαση για τις Αυθαίρετες 
κατασκευέςαπό το 1983 όταν 
ήταν υπουργός ο κ. Αντώνης 
Τρίτσης, ο οποίος είχε ένα πολύ 
ενδιαφέρον όραμα για τον Πολε-
οδομικόσχεδιασμό της Χώρας 
και ένα πολυτελές Αυθαίρετο 
στην Κεφαλλονιά (όπως έδειξε 
το ΠΑΚΟΕ στην εκπομπή του στο 
Κανάλι Zoomστις 25 Αυγούστου).

Πρώτα ο Νόμος Γιώργου 
Σουφλιά 3775/09 που προέβλεπε 
την τακτοποίηση των ημιϋπαί-
θριων χώρων, ακολούθησε ο Ν. 
3843/2010 της Τίνας Μπιρμπίλη 
που κατοχύρωνε την τακτοποί-
ηση των ημιϋπαίθριων χώρων, 
υπογείων, πάρκινγκ, σοφιτών και 
άλλων χώρων εντός του όγκου 
του κτιρίου για 40 χρόνια.

Τελευταίος Νόμος επιβράβευ-
σης των αυθαιρετούντων ήταν 
ο Ν. 4014/2011 του Γ. Παπα-
κωνσταντίνου, ο οποίος ρύθμιζε 
για 30 χρόνια ημιϋπαίθριους, 
πάρκινγκ, υπόγεια, σοφίτες και 
γενικότερα αυθαίρετες κατα-
σκευές με αρκετά τσουχτερά 
πρόστιμα.

Και ερχόμαστε στην 1η 
Αυγούστου 2013 όπου στην 
Ζ’ συνεδρίαση της Ολομέλειας 
της Βουλής ψηφίζεται ο Νόμος 
4178/ΦΕΚ 174Α, 8-8-2013 
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισο-
ζύγιο και άλλες διατάξεις».

Το πρώτο που διερωτώμαι 
είναι πώς με τόσα ψηφισθέντα 
«Περιβαλλοντικά Ισοζύγια» υπάρ-
χουν σήμερα περίπου 100.000 
Αυθαίρετες Κατασκευές σε δασι-
κές εκτάσεις;

Αλλά ας πάρουμε τα πράγ-
ματα από την αρχή και ας δούμε 
μερικά λάθη και ελλείψεις του 
Νέου Νόμου 4178/2013.

Άρθρο 7 
Παράγραφος 2 

Αναφέρεται ότι με μέριμνα 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής (ΥΠΕΚΑ) εισάγονται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 6 
μηνών από την δημοσίευση του 
παρόντος για όλη την Επικράτεια 
αεροφωτογραφίες της 28.7.2011 
και ότι «Από τις σχετικές αερο-
φωτογραφίες αποδεικνύεται ο 
χρόνος της αυθαίρετης κατα-
σκευής». Αυτό είναι μερικώς 
σωστό. Δεν περιλαμβάνει πλήθος 
περιπτώσεων αυθαίρετων κατα-
σκευών που δεν φαίνονται στις 
αεροφωτογραφίες (το έχουν ανα-
καλύψει ήδη και το εκμεταλλεύ-
ονται οι γραικοί) , όπως Υπόγεια, 
Πατάρια, Σοφίτες, Στέγαστρα 
που κλείστηκαν κλπ. Αυτές οι 
Αυθαίρετες Κατασκευές είναι 
μεγάλης επιφάνειας δεν είναι 
ένας ευκαταφρόνητος αριθμός. 
Για παράδειγμα αναφέρω ότι 
έχουν τακτοποιηθεί σοφίτες με 
επιφάνεια 170-250 τ.μ. ! 

Πως θα αποδείξει ένας που 
θέλει να γίνει «νομότυπος», έστω 
και και εκ των υστέρων μετά την 
κατασκευή του αυθαιρέτου του, 
ότι η Σοφίτα του κτίστηκε μαζί 
με το σπίτι του το 1993 π.χ.; Και 
μην βρεθεί κανένας αφελής να 
ισχυρισθεί ότι θα προσκομίσει 
«δημόσια έγγραφα» διότι δεν 

υπάρχουν. Εκτός αν πιστεύετε 
ότι όταν έκτιζε το Αυθαίρετό 
του έκανε Καταστάσεις ενσή-
μων στο ΙΚΑ η το δήλωσε στην 
Αστυνομία η στην Πολεοδομία 
και έχει τα έγγραφα αυτά... Ο 
ισχυρισμός ότι θα παρουσιάσει 
το έγγραφο ηλεκροδότησης της 
ΔΕΗ επίσης δεν ισχύει διότι η 
ΔΕΗ δεν ηλεκτροδοτούσε ποτέ 
Αυθαίρετα Κτίσματα.

Άρθρο 14
Παράγραφος 2α

Αναφέρεται ότι «οι εργασίες 
κατασκευής του φέροντος οργα-
νισμού πραγματοποιήθηκαν πρό 
της 28.7.2011 και η θεώρηση για 
την έναρξη των εργασιών, από 
την Αστυνομική Αρχή, έλαβε χώρα 
προ της 28.7.2011» ενώ στην 
παράγραφο β του ίδιου άρθρου 
γράφεται «σε κάθε περίπτωση η 
έναρξη των οικοδομικών εργα-
σιών του φέροντος οργανισμού 
πριν την 28.7.2011..»

Ποιό από τα δύο ισχύει; Διότι 
εάν ο φέρων οργανισμός άρχισε 
π.χ. στις 20.7.2011 σίγουρα δεν 
τελείωσε στις 28.7.2011... Να 
θεωρηθεί ως λάθος η παράλειψη 
η «παραθυράκι» όπως θα πίστευε 
ο δύσπιστος πολίτης;

Άρθρο 23
Παράγραφος 2

Αναφέρεται «που έχουν εξαι-
ρεθεί από την κατεδάφιση με τον 
Ν. 1337/82 (Α33)». Θα πρέπει να 
διευκρινιστεί «με την Β’ Φάση» 
διότι τα περισσότερα αυθαίρετα 
εξαιρέθηκαν της κατεδάφισης 
προσωρινά με την Β’ Φάση. Στην 

Γ’ Φάση ελάχιστα αυθαίρετα 
«έφθασαν» και πέτυχαν οριστική 
εξαίρεση από κατεδάφιση.

Παράγραφος 3
Δεν διευκρινίζεται εάν μπορεί 

να μεταβιβασθεί ένα ακίνητο που 
ευρίσκεται εν μέρει σε «απαγο-
ρευμένο» χώρο (δασική έκταση, 
αιγιαλός, δημόσια έκταση, κλπ.) 
και εν μέρει εκτός απαγόρευσης. 

Παράγραφος 3δ
Προβλέπεται «αυθαίρετη 

κατασκευή η αλλαγή χρήσης 
που έχει εκτελεστεί η εγκατα-
σταθεί στο εντός του εύρους 
του εξώστη τμήμα πάνω από 
κοινόχρηστο χώρο της πόλης» : 
Διατηρείται δηλαδή ο εξώστης 
που αυθαίρετα κλείστηκε και 
έγινε δωμάτιο ακόμα και εαν είναι 
πάνω από πρασιά. Διατηρείται 
έτσι η αισθητική της πόλης με 
εξοχές, παράγκες, τζαμαρίες και 
ότι άλλο ασχημαίνει την εικόνα 
της...

Παράγραφος 4
Θα έπρεπε να προφλεφθεί, 

έστω και με κάποια περίοδο 
χάριτος λόγω προσαρμογής, 
αντίστοιχη διάταξη και για τις 
ενοικιάσεις, διότι δεν είναι 
δυνατόν να ενοικιάζει κανείς 
μία κατοικία για την οικογένειά 
του ανασφαλή και ενδεχομένως 
επικίνδυνη.

Παράγραφος 6
Με την παράγραφο αυτή τρο-

ποποιείται η ισχύουσα Νομοθεσία 
χωρίς να αναφέρεται (ότι καταρ-
γείται το άρθρο ... η συμπλη-
ρωματικά ισχύει ......) πουθενά; 
Διότι δεν προβλέπεται οριστική 

απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλ-
ματος μηχανικού στον ισχύοντα 
Ν. 7830/70 (στο άρθρο 30 η 
ανώτατη ποινή που προβλέπεται 
είναι στέρηση αδείας ασκήσεως 
επαγγέλματος για 20 μήνες).

 
Άρθρο 24

Παράγραφος 1α 
Όπως είναι διατυπωμένο είναι 

σαν να παρακινεί τους ιδιοκτή-
τες να αυθαιρετήσουν, εφόσον 
έχουν αποπερατώσει τον σκελετό, 
βλέπουν τι αυθαιρεσίες θέλουν 
να κάνουν και τις δηλώνουν με 
τον νέο Νόμο !

Παράγραφοι 1γ και 1δ
Με την υπάρχουσα διατύ-

πωση προβλέπεται διατήρηση 
αυθαιρέτων εκτός σχεδίου σε 
μή άρτια οικόπεδα (είναι σαν να 
γίνεται νομιμοποίησή τους). Αυτά 
μπορεί να είναι βίλλες, πολυτελή 
ξενοδοχεία κλπ. Με ποιό κανόνα 
δικαίου θα πληρώσει το Ειδικό 
Πρόστιμο ο φουκαράς με το 
αυθαίρετο τροχόσπιτο 30 τ.μ, 
κύρια κατοικία που στεγάζει την 
οικογένειά του και , ενδεχομένως, 
μετά από 30 χρόνια θα κληθεί να 
ξαναπληρώσει ενώ η πολυτελής 
βίλλα των 700 τ.μ. εκτός σχεδίου 
θα είναι για πάντα Νόμιμη;

Παράγραφος 2
Τι θα πεί «ο φερόμενος ως 

ιδιοκτήτης η συνιδιοκτήτης του 
ακινήτου»;

Αυτός που το έχει με χρησι-
κτησία δηλαδή η ο συνιδιοκτήτης 
που καταπάτησε κοινόχρηστο 
χώρο;

Δεν τους άρεσε «ο ψιλός 
κύριος» που προβλεπόταν στον 
Ν. 3843/2010;

Παράγραφος 2α 
Πρέπει να συμπληρωθεί μετά 

«το εμβαδόν» και «οι αυθαιρετες 
μικροκατασκευές χωρίς εμβαδόν 
που υπολογίζονται με αναλυτικό 
προϋπολγισμό» αλλοιώς είναι 
σαν να μην πρέπει να δηλωθούν 
αυτές.

Παράγραφος 2αα
«η τεχνική έκθεση θα βασί-

ζεται σε μακροσκοπικό οπτικό 
έλεγχο,...»

Μέχρι τώρα για να πάρει 
κανείς Άδεια Οικοδομής για προ-
σθήκη ορόφου σε υπάρχουσα 
κατασκευή χρειαζόταν τεχνική 
έκθεση ύστερα από αυτοψία που 
υπογράφεται από δύο έμπειρους 
πολιτικούς μηχανικούς. Πως είναι 
δυνατόν αυτό να αντικατατσαθεί 
από τον μακροσκοπικό οπτι-
κό έλεγχο ενός μηχανικού που 
μπορεί να είναι και αρχιτέκτονας, 
τοπογράφος, ΤΕΙ που δεν έχουν 
το νόμιμο δικαίωμα αλλά ούτε και 
την απαιτούμενη παιδεία για να 

Άναρχος ο νόμος για τα αυθαίρετα
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ελέγξουν την στατική επάρκεια 
ενός κτιρίου; Έτσι με αυτή την 
διαδικασία θα οδηγηθούμε σε 
σειρά τακτοποιήσεων πολλών 
οικοδομών στην Ελλάδα και ο 
μεν ιδιοκτήτης θα μένει με την 
ψευδαίσθηση ότι το κτίριό του 
έχει ελεγχθεί αντισεισμικά-στατι-
κά και επομένως είναι ασφαλές, 
ο δε αρμόδιος για την τακτο-
ποίηση μηχανικός, να φέρει την 
κύρια ευθύνη για οποιαδήποτε 
αστοχία της κατασκευής προ-
κύψει στο μέλλον. Ευτυχώς για 
τους μηχανικούς το ΤΕΕ Τμήμα 
Ανατολικής Κρήτης επεσήμανε 
το πρόβλημα και κυκλοφόρησε 
Υπόδειγμα Συμφωνητικού ιδι-
οκτήτη-μηχανικού στο οποίο 
αναφέρεται «το δελτίο δομικής 
τρωτότητας και η αναλυτική 
τεχνική έκθεση έκθεση αρμό-
διου μηχανικού δεν συνιστούν 
μελέτη στατικής επάρκειας του 
φέροντος οργανισμού και κατά 
συνέπεια δεν παραπέμπουν σ 
ευθύνες που ορίζει σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις η νομοθεσία. Επίσης 
στο προαναφερθέν Συμφωνητικό 
αναφέρεται «όλες οι απαιτού-
μενες μελέτες και βεβαιώσεις 
συντάσσονται μόνο από τους 
έχοντες το σχετικό δικαίωμα 
Διπλωματούχους Μηχανικούς 
η Τεχνολόγους Μηχανικούς». Άς 
τα προσέξουν ιδιαίτερα αυτά οι 
μηχανικοί που ασχολούνται με 
την Τακτοποιηση Αυθαιρέτων. 

Μα ποιανού φαεινή ιδέα ήταν 
αυτή η αντιμετώπιση; Είναι ποτέ 
δυνατόν με μακροσκοπικό έλεγχο 
να δεί ένας μηχανικός την δομική 
τρωτότητα ενός κτιρίου; Απα-
ράδεκτο και επικίνδυνο. Και θα 
βάλουμε και τους τουρίστες σε 
μακροσκοπικά ελεγμένα - στατι-
κά - κτίρια; Απορώ πως δεν μας 
πείρανε είδηση οι κουτόφραγκοι 
να εκδώσουν κάποια οδηγία 
απαγόρευσης ....

Άρθρο 27
Παράγραφος 3. 

Είναι απαράδεκτο ότι δεν 
έχει προφλεφθεί μία ανοχή στις 
διαφορές διαστάσεων 2% έως 10 
εκ., στις επιφάνειες 5% έως 10 
τ.μ. ώστε να μην υποχρεούται σε 
Δήλωση Αυθαιρέτου ο ιδιοκτήτης 
που είναι μέσα στα παραπάνω 
πλαίσια ανοχής. Επίσης να μην 
τιμωρείται ο μηχανικός (και το 
πρόστιμο για τον μηχανικό είναι 
ορθώς, τσουχτερό) όταν υποπέσει 
σε λάθος υπολογισμό μέσα στα 
όρια των προαναφερθέντων 
ανοχών. Διότι και ο μηχανικός δεν 
είναι ένα αλάνθαστο ηλεκτρονικό 
ρομπότ, άνθρωπος είναι.

Επίλογος
Κατανοώ και συμφωνώ με την 

ανάγκη του Κράτους να μαζέψει 
χρήματα. 

Κατανοώ τον ιδιοκτήτη που 

δεν μπορεί να υποβληθεί και 
στο έξοδο της μελέτης στατικής 
επάρκειας.

Κατανοώ ακόμη ακόμη ότι το 
Κράτος έβγαλε γρήγορα- γρή-
γορα στο πόδι - έναν Νόμο, τον 
4014 για να εισπράξει χρήματα.

Δεν κατανοώ όμως μετά από 
περισσότερο από 2 χρόνια να 
εξακολουθεί να ενδιαφέρει το 
Κράτος μόνο η είσπραξη χρημά-
των. Τι περιβαλλοντικό ισοζύγιο 
και πράσινα και μπλέ άλογα; (τα 
κόκκινα απεσύρθηκαν). Λεφτά 
θέλουμε για τους δανειστές μας.

Όχι Κύριοι. 
Να πάρετε λεφτά με αξιο-

πρέπεια, εξασφαλίζοντας την 
ασφαλή διαβίωση των πολιτών 
και των τουριστών στα αυθαίρετα 
κτίσματα. Με αίσθημα δικαίου να 
αναγκάσετε να πληρώσουν οι 
αυθαιρετήσαντες. Όχι αυθαίρετη 
βίλλα 600 τ.μ. προ του 1975 
και αυθαίρετο κονάκι 30 τ.μ. 
προ του 1975 να πληρώνουν το 
ίδιο (500 ευρώ). Όχι αυθαίρετη 
βίλλα 800 τ.μ. εκτός σχεδίου να 
νομιμοποιείται πρακτικά και η 
αυθαίρετη κύρια κατοικία του 
φουκαρά των 40 τ.μ. εντός σχε-
δίου να τακτοποιείται για 30 
χρόνια και, ενδεχομένως, να 
κληθεί ξαναπληρώσει τότε.

Όχι κάνοντας τον μηχανικό 
αλάνθαστο ρομπότ που για 8 
εκατοστά (π.χ.) διαφορά στις 
διαστάσεις κινδυνεύει να χάσει το 
δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος.

Όσο για το Περιβαλλοντικό 
σας ενδιαφέρον όλα αυτά τα 
χρόνια, πράγματι φαίνεται από το 
γεγονός ότι υπάρχουν 100.000 
αυθαίρετα σε δασικές εκτάσεις !

Είχατε όλο τον χρόνο να διορ-
θώσετε τα κακώς κείμενα (που 
είναι πολλά, εδώ αναφέρθηκαν 
μόνο μερικά χαρακτηριστικά). 
Μπορούσατε να βρείτε τρόπο 
να σταματήσει οριστικά αυτό το 
αίσχος της αυθαίρετης δόμησης. 

Ένα ζευγάρι Γερμανών κουτό-
φραγκων αγόρασε σε Κυκλαδίτικο 
νησί το 1990 μία μεζονέτα για 
να κάνει τις διακοπές του στην 
μαγευτική Ελλάδα. Και έρχεται 
τώρα το Ελληνικό Κράτος και 
του ζητάει να πληρώσει Πρό-
στιμο γιατί τμήμα της μεζονέτας 
του είναι αυθαίρετο ! ‘Εκανα 
2 μήνες για να τους πείσω να 
πληρώσουν. Δεν μπορούσε να 
καταλάβει πως αφού αγόρασε 
με Άδεια Οικοδομής, με σχέδια, 
σε Συμβολαιογράφο, πληρώνο-
ντας όλους τους φόρους, ένα 
σπίτι μετά από 20 χρόνια το 
Ελληνικό Κράτος του λέει ότι 
παρανόμησε. Μα εγώ δεν έχω 
ποτέ παρανομήσει στη ζωή μου 
μου έλεγε. Ο κουτόφραγκος... 

ΘΑΝΟΣ 
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠολιτικόςΜηχανικός - 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΚΟΕ

Σ τ α  σ υ ρ τ ά ρ ι α  τ ο υ 
Υπουργείου Περιβάλλοντος 
παραμένουν σχεδόν 3 εκατ. 
ευρώ, με κίνδυνο να χαθούν με 
το πέρας του χρόνου. Το ζήτημα 
έθεσαν τέσσερις βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τονίζουν πως 
αυτό συμβαίνει τη στιγμή που, 
πρώτον, έχουν ήδη ψηφιστεί 
τροπολογίες για τον περιορισμό 
και  την απλοποίηση των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών 
και την απορρόφηση των 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ με 
σκοπό να αυξηθούν οι ρυθμοί 
απορρόφησης των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και, δεύτερον, 
ο κίνδυνος υποβάθμισης της 
περιοχής όλο αυξάνεται

Γίνεται λόγος για παράνομη 
υλοτομία και λαθροθηρία, για 
διάθεση των ανεπεξέργαστων 
αποβλήτων στον υγροβιότοπο , 
καθώς και για εκποίηση από το 
ΤΑΙΠΕΔ «γεωτεμαχίων» εντός 
του αμμοθινικού συστήματος. 
Καταγγελία, μάλιστα, από την 
Οικολογική Κίνηση Πάτρας 
ρίχνει τις ευθύνες στον γ.γ 
Χωροταξίας και τον προϊστάμενο 
του ΕΠΠΕΡΕΑ  ( Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη).

Με αφορμή τα παραπάνω, 
ο βουλευτής και  γ.γ του 
Χρ ισ τ ιανοδημοκρατ ι κού 
κόμματος Ελλάδος, κύριος 
Νικολόπουλος Νίκος, θέτει 
ερώτημα και ΑΚΕ (Αίτηση 
Κατάθεσης Εγγράφων) προς 
τους Υπουργούς Εσωτερικών, 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, η οποία 
αποτελείται από τα εξής: 
■  Τι κάνουν, ο Γ.Γ χωροταξίας 

του ΥΠΕΚΑ κ. Αλεξιάδης και ο 
προϊστάμενος του ΕΠΠΕΡΕΑ 
κ. Μαμαλούγκας, στα γραφεία 
των οποίων είναι καταχω-
νιασμένες οι επανειλημμέ-
νες αιτήσεις του φορέα για 
έγκριση των έργων που έχουν 
υποβληθεί;

■  Ποια είναι η προσωπική 
τους  ευθύνη  κα ι  πως 
θα τιμωρηθούν εάν με 
εγκληματικές ενέργειες 
λειτούργησαν εις βάρος των 
συμφερόντων του δημοσίου 
και του περιβάλλοντος;

■  Ποιοι είναι οι επίορκοι 
δημόσιοι υπάλληλοι και 
οι «συν αυτοίς» κρατικοί 
λειτουργοί, οι οποίοι κατά 
νόμο, κατά τον κώδικα 
δημοσίων υπαλλήλων και 
με βάση τις αρμοδιότητές 
τους, είναι «υπεύθυνοι» αυτής 
της κωλυσιεργίας;

■  Έχουν ονοματεπώνυμο; Να 
κατατεθεί η λίστα με τα 
ονόματα και τις αρμοδιότητες 
όλων των εμπλεκομένων.

■  Έχετε διατάξει ή άλλως θα 
διατάξετε ΕΔΕ; Να κατατεθεί 
εντολή.

■  Θα θέσετε σε διαθεσιμότητα 
ΟΛΟΥΣ  εκε ί νους  που 
παρέβησαν τον όρκο και 
δεν έπραξαν όσα επέβαλαν 
τα καθήκοντά τους και 
έτσι υπάρχει κίνδυνος να 
ζημιώσουν το Ελληνικό 
Δημόσιο;

■  Στείλατε ή θα στείλετε το 
φάκελο στη Δικαιοσύνη; Να 
κατατεθεί το σχετικό αίτημα 
- αναφορά.
Πριν δυο μήνες είχαμε 

ως ΠΑΚΟΕ καταγγείλει την 
παράνομη απόρριψη σκου-
πιδιών της Καλαμάτας στο 
προαναφερόμενο «Εθνικό 
Πάρκο». Δυστυχώς ο εργολά-
βος συνεχίζει το έργο του και 
οι βουλευτές συζητούν για 
χαμένα κονδύλια. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν έπρεπε να στείλει στον 
εισαγγελέα για ολιγωρία τον 
γ.γ του ΥΠΕΚΑ και υπεύθυνο 
του ΕΠΠΕΡΕΑ;

Στο συρτάρι κονδύλια για το Εθνικό 
Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλίας

ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΡΑΜΥΝΕΤΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΞΕΩΝ
Έγκλημα…. χωρίς τιμωρία. Όλα στον βωμό της αισχροκέρδειας. Πέρασαν όμως νόμο στην 

Βουλή για τον κατώτατο μισθό από 750 ευρώ στα 425 ευρώ. Το κράτος της ασυδοσίας καλά 
κρατεί. Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει την πάγια τακτική της υποβάθμισης της ποιότητας της ζωής μας.

Ανακοίνωση προαναγγελία από το ΥΠΕΚΑ για αλλαγή του καθεστώτος των προστατευόμενων 
περιοχών. «Είναι μεγάλη η πρόκληση για ολοκληρωμένη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών 
Natura 2000, εν μέσω εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών» προειδοποιεί η Κ. Διώτη 
συντονίστρια ΕΕΚΕ του Σύριζα. Όλα αυτά γίνονται για να εξυπηρετηθούν οι επενδύσεις και 
οι εξορύξεις μετάλλων, ξέροντας ήδη σύμφωνα με το ΙΓΜΕ ότι το μεγαλύτερο αποθεματικό 
δυναμικό τους βρίσκεται σε περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας.

Η Κ. Διώτη συμπληρώνει ότι καμία έκπληξη δεν ένοιωσε με την είδηση αυτή καθώς το ΥΠΕΚΑ 
τα προηγούμενα χρόνια με στοχευμένες κινήσεις ξήλωσε όλη την περιβαλλοντική νομοθεσία με 
απώτερο σκοπό να παραδώσει τον δημόσιο πλούτο σε Έλληνες και ξένους επενδυτές.

Οι φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών φυτοζωούν αφού το ΥΠΕΚΑ τους έχει 
κόψει την χρηματοδότηση. Η τύχη του 70% των περιοχών Natura είναι στον αέρα. Το υπουργείο 
Δικαιοσύνης κατέθεσε νομοσχέδιο για την επιτάχυνση εκδίκασης ένδικων μέσων στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας για υλοποίηση επενδύσεων. Το νέο τμήμα Ζ’ θα ασχολείται αποκλειστικά με 
αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας μας.
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Ποικίλες αντιδράσεις έχει προ-
καλέσει η εφαρμογή της διάταξης 
του αγορανομικού κώδικα, ο οποίος 
επιτρέπει πλέον την πώληση ληγμέ-
νων προϊόντων στα καταστήματα 
της χώρας σε χαμηλότερες τιμές , τα 
οποία πρόκειται για μη ευαλλοίωτα 
προϊόντα και θα διαχωρίζονται από 
τα υπόλοιπα με πινακίδα η οποία θα 
αναγράφει «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ». 

Ο χρόνος διάθεσης αυτών των 
προϊόντων δε μπορεί να υπερβαίνει:

• Την μία εβδομάδα στην περίπτω-
ση που η ελάχιστη διατηρησιμότητα 
αναγράφεται με ημέρα και μήνα

• Τον ένα μήνα στην περίπτωση 
που η ελάχιστη διατηρησιμότητα 
αναγράφεται με μήνα και έτος

• Τους τρεις μήνες στην περίπτω-
ση που η ελάχιστη διατηρησιμότητα 
αναγράφεται μόνο με έτος.

Για οποιαδήποτε παράβαση θα 
υπάρχει και η αντίστοιχη επιβολή 
προστίμου.

Ιατρικός Σύλλογος  
Πειραιά (ΙΣΠ)

Την ανησυχία του εκφράζει ο 
ΙΣΠ για ζητήματα δημόσιας υγεί-
ας καθώς υποστηρίζουν πως τα 
ληγμένα προϊόντα ενδέχεται να 
καταλήξουν σε σχολεία και νοσο-
κομεία καθώς και σε πολλούς υπαί-
θριους χώρους και επισημαίνει 
πως ουδέποτε υπήρξε διάλογος 
με τον γ.γ Εμπορίου παρ’ όλο που 
είχε ζητηθεί από τον σύλλογο και 
υπήρξε διαβεβαίωση από τον κ. 
Κομνηνό πως θα ενημερωθούν 
όλοι οι αρμόδιοι φορείς.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώ-
σεων Καταναλωτών (Π.ΟΜ.Ε.Κ) «Η 
Παρέμβαση» και Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Την αντίθεσή της στο διαχωρισμό 
των προϊόντων δηλώνει η Π.ΟΜ.Ε.Κ 
«Η Παρέμβαση» υποστηρίζοντας 
πως έτσι δημιουργούνται ράφια 
φτωχών και εύπορων και οι κατα-
ναλωτές χωρίζονται σε οικονομικές 
ομάδες καθώς και την ανησυχία της 
για το πόσο επικίνδυνα και θρεπτικά 
μπορεί να είναι αυτά τα τρόφιμα.

ΕΦΕΤ
Ο ΕΦΕΤ υποστηρίζει πως η χώρα 

θα μετατραπεί σε χωματερή προϊό-
ντων περασμένης διατηρησιμότητας 
κ οι καταναλωτές σε πολίτες ‘τσα-
λακωμένης’ αξιοπρέπειας. Επίσης 
αμφισβητεί την  δυνατότητα ελέγχου 
για την αποφυγή διάθεσης των προ-
ϊόντων σε κέντρα μαζικής εστίασης 

και επισημαίνει πως η κύρια ωφε-
λημένη από αυτή τη διάταξη είναι 
η βιομηχανία τροφίμων.

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Αρνητική είναι και η αντίδραση 

των μεγαλύτερων αλυσίδων σου-
περ μάρκετ καθώς φοβούνται την 
υποβάθμιση της φήμης τους.

Τρόφιμα «περασμένης διαθεσιμό-
τητας» σε κοινωνίες που έχουν χάσει 
από την αξιοπρέπειά τους μέχρι και 
την εμπιστοσύνη τους σ’ ένα σάπιο 
σύστημα διακυβέρνησης της χώρας, 
είναι ριψοκίνδυνο να επιβάλεις.  Το 
ΠΑΚΟΕ είναι κάθετα αντίθετο με 
αυτή την «διαταγή» και ελπίζει να 
γίνει ανενεργή όπως συνέβη εδώ 
και τόσα χρόνια που νομιμοποιήθηκε.

ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ  
ΚΡΑΣΙ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Νοθευμένα χύμα κρασιά από τη Βουλγαρία 
εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των ελέγχων 
που διενεργούνται για την τήρηση της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας στον αμπελο-οινικό τομέα. 
Σε  δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στις 
οινοποιητικές επιχειρήσεις που παρέλαβαν τα 
προϊόντα αυτά, διαπιστώθηκε ότι τα κρασιά αυτά 
δεν είχαν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται 
από τις κοινοτικές διατάξεις για να χαρακτηριστούν 
ως οίνοι, καθώς διαπιστώθηκε προσθήκη 
ζάχαρης και νερού. Το αποτέλεσμα του ελέγχου 
γνωστοποιήθηκε τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και στις βουλγαρικές 
αρχές, ενώ τα προϊόντα δεσμεύτηκαν από τις 
ελεγκτικές αρχές της χώρας μας και βρίσκονται 
στη διαδικασία επαναποστολής τους στη 
Βουλγαρία. Σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό 
δίκαιο, επιτρέπεται η διακίνηση αμπελο- οινικών 
προϊόντων από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη χώρα μας με την προϋπόθεση ότι 
στην επισήμανσή τους θα αναγράφεται η χώρα 
προέλευσης ή η έκφραση «οίνος Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας» στην περίπτωση οίνου, που έχει 
προκύψει από ανάμειξη οίνων προερχόμενων 
από διάφορα κράτη - μέλη. Σε δηλώσεις του, ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κ. Αθ. Τσαυτάρης υπογράμμισε ότι το υπουργείο 
εντατικοποιεί τους ελέγχους στα αμπελο- οινικά 
προϊόντα που διακινούνται από άλλα κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας 
προκειμένου να προστατευθεί το εισόδημα 
των Ελλήνων οινοπαραγωγών και φυσικά οι 
καταναλωτές. «Ο οίνος είναι αγροτικό προϊόν 
και προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε 
τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα προκειμένου να 
δημιουργήσουμε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού 
και βιωσιμότητας του αμπελο- οινικού τομέα», είπε 
χαρακτηριστικά.
Ποιος θα ελέγξει τους ελεγκτές;

Ληγμένα τρόφιμα  
σε χαμηλές τιμές

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ «ΜΑΪΜΟΥ» 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Πρόκειται για το γιαούρτι με την επωνυμία «Chobani», το οποίο 
είχε λανσάρει στην αμερικανική αγορά Τούρκος επιχειρηματίας 
ως ελληνικό ενώ παράγεται από τούρκικη γαλακτοβιομηχανία. 
Έχουν γίνει έγγραφες καταγγελίες από καταναλωτές του προϊόντος 
καθώς δηλώνουν πως μετά την κατανάλωσή του αρρώστησαν. 
Η γαλακτοβιομηχανία κάλεσε τους αμερικανούς καταναλωτές 
να πετάξουν συγκεκριμένες ποικιλίες του γιαουρτιού αν τις 
έχουν ήδη προμηθευτεί.

Το ΠΑΚΟΕ με αγανάκτηση και απορία συνάμα, ανα-
ρωτιέται «πώς γίνεται στην Αμερική, να εισάγονται 
επικίνδυνα για τη Δημόσια Υγεία τρόφιμα καθώς και να 
μην ελέγχονται όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα;». Άραγε ο φορέας «Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή» τι κάνει; Έκανε καμία ενέργεια για τη δυσφήμιση της χώρας μας;
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Οι ζωές των 400 κατοίκων του Κιβα-
λίνα απειλούνται εξαιτίας των συνεπειών 
της αλλαγής του κλίματος της Γης. Αυτό 
σημαίνει ότι η άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας αναμένεται να εξαφανίσει το 
μικρό νησί της Αλάσκας μέχρι το 2025 
και ο κίνδυνος πλημμυρών του νησιού 
είναι πλέον καθημερινός καθιστώντας 
την καθημερινή διαβίωση των κατοίκων 
δύσκολη και επικίνδυνη. Το νησί έχει 
αρχίσει να βουλιάζει, αφού ο πάγος που 
μέχρι πριν από δύο δεκαετίες προστάτευε 
τις ακτές του από τις ισχυρές καταιγίδες 
του χειμώνα έχει λιώσει. Το αποτέλεσμα 
είναι τα εδάφη να «υποχωρούν» αφήνο-
ντας το νερό της θάλασσας να εισβάλλει, 
φτάνοντας μέχρι τα σπίτια. Σύμφωνα 
με τους επιστήμονες μέχρι το 2025 το 
νησί δεν θα μπορεί να κατοικηθεί, ενώ 
είναι πολύ πιθανό να χαθεί για πάντα 
από τον χάρτη. 

Οι κάτοικοι είναι πλέον αναγκασμένοι 
είτε να εγκαταλείψουν το νησί είτε να 
περιμένουν την επόμενη πλημμύρα και να 
πεθάνουν. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεω-
ρείται υπεύθυνη διότι αφενός ευθύνεται 
για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής 
το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντά 
της για εξόρυξη του πετρελαίου που 
βρίσκεται στην περιοχή, αφού λιώνοντας 
οι πάγοι λόγω της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας της γης τα κοιτάσματα 
πετρελαίου που ισοδυναμούν με 50 
δισεκατομμύρια βαρέλια θα είναι πλέον 
άμεσα εκμεταλλεύσιμα και αφετέρου 
επειδή αρνείται την βοήθειά της στους 
κατοίκους εξαιτίας τους κόστους μετε-
γκατάστασής τους. 

Στην προσπάθειά τους οι κάτοικοι του 
νησιού να βρουν μια λύση κατέφυγαν 
στα δικαστήρια μηνύοντας τρείς εταιρίες 
κολοσσούς στην παραγωγή ενέργειας 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα παρόλο που οι 
εταιρίες αυτές θεωρούνται υπεύθυνες για 
το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

Το πρόβλημα των κατοίκων του 
νησιού Κιβαλίνα είναι μόνο η κορυφή 
του παγόβουνου. Το φαινόμενο της 
κλιματικής αλλαγής θα επηρεάσει άμεσα 
τα επόμενα χρόνια και άλλες περιοχές. 

Για παράδειγμα, στις Μεσογειακές 
χώρες, όπως η Ελλάδα, θα έχουμε μια 

ραγδαία αλλαγή του κλίματος το οποίο θα 
αποκτήσει χαρακτηριστικά Αφρικανικής 
χώρας. Δηλαδή τα καλοκαίρια θα είναι 
ξηρότερα και με μεγαλύτερης διάρκειας 
καύσωνες, πράγμα που θα επιφέρει 
αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των 
κατοίκων περίπου κατά 10%. Ουσιαστικά 
θα έχουμε μια μετατόπιση του κλίματος 
από κάτω προς τα πάνω. 

Δηλαδή το κλίμα των πιο βόρειων 
χωρών θα γίνει ηπιότερο και θα ομοιάζει 
με αυτό των μεσογειακών χωρών. 

Αυτό θα επιφέρει μια σειρά αλυ-
σιδωτών καταστροφικών συνεπειών 
στις καλλιέργειες, στους πληθυσμούς 
των ζώων και των πτηνών, που πολλοί 
από αυτούς θα είναι αμφίβολο αν θα 
μπορέσουν να επιβιώσουν κάτω από 
τις νέες συνθήκες. 

Τέλος, σύμφωνα με έρευνες επι-
στημόνων θα μειωθούν σημαντικά οι 
βροχοπτώσεις πράγμα που σημαίνει 
σίγουρα αλλαγή πολιτικής στην δια-
χείριση του πόσιμου νερού.

Σε κάθε δύο σπίτια υπάρχει και ένας 
άνθρωπος που έχει προσβληθεί από 
καρκίνο υποστηρίζουν οι κάτοικοι 
της Φυλής. Ύστερα από αίτημα τους 
στο ΚΕΕΛΠΝΟ και στο υπουργείο 
Υγείας θα διενεργηθεί επιδημιολογική 
μελέτη στους κατοίκους. Οι ευθύνες 
αποδίδονται, από τους κατοίκους, στην 
επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και του 
υδροφόρου ορίζοντα από τον ΧΥΤΑ. 
Επίσης επισημαίνουν πως ο καρκίνος 
στον εγκέφαλο και τους πνεύμονες και 
τα κρούσματα αλλεργικής πορφύρας 
βρίσκονται σε έξαρση και μάλιστα 
χτυπούν τις μικρές ηλικίες. Επιστήμονες 
ειδικοί τονίζουν πως υπάρχουν πάρα 
πολλές αναφορές για αύξηση της 
νοσηρότητας και της θνησιμότητας στις 
περιοχές αυτές.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για 
τους κατοίκους, τις δημοτικές αρχές 
και τους επιστήμονες πως η πηγή του 
προβλήματος είναι η επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος από την λειτουργία 
του ΧΥΤΑ και την κακοδιαχείριση των 
βιομηχανικών αποβλήτων.
Η πολιτεία μέχρι σήμερα δεν έχει 
ουσιαστικά κινηθεί για να κάνει μελέτες 
που θα θωράκιζαν την δημόσια υγεία 
και θα καθησύχαζαν τους πολίτες. Ο 
δήμαρχος Φυλής τονίζει πως δεν είναι 
γνωστός ο αριθμός των βιομηχανικών 
αποβλήτων που παράγονται ούτε ο 
τρόπος διαχείρισής τους. Οι οσμές 
από τα σκουπίδια που καταφθάνουν 
κάθε μέρα είναι παρά πολύ έντονες, 
παραμένουν καθόλη την διάρκειά 
της και γενικώς η ατμόσφαιρα είναι 
ιδιαίτερα επιβαρυμένη.
Σε προηγούμενο «οικοσχολιασμό» του 
ΠΑΚΟΕ με τίτλο «Άλλοι πλουτίζουν 
και άλλοι μολύνονται» τονίσαμε τις 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία των 
ανεξέλεγκτων ΧΥΤΑ και γενικότερα 
των χωματερών. Εν τούτοις αυτοί που 
«πλουτίζουν» στην κυριολεξία σημασία 
δε δίνουν. Εμείς, όμως, που ανεχόμαστε 
όλους αυτούς φταίμε περισσότερο.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί 
πλέον ανθρώπινες ζωές

ΠΡΟΣΟΧΗ! – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΝΟΣ
Κονσέρβα τόνου με ισταμίνη εντοπίστηκε μετά από έλεγχο 

του ΕΦΕΤ και ζητήθηκε η άμεση ανάκληση και απόσυρσή του. 
Πρόκειται για το προϊόν «Cavos τόνος με λάδι» της εταιρείας «Δ. 
& Ν. Μαργαρίτης ΑΕ» με ημερομηνία παραγωγής 10.5.2013 και 
ημερομηνία λήξης 10.5.2018 και κωδικό Τ78Ε2COYN 35GEA. Οι 
καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν, καλούνται να μην 
το καταναλώσουν.

Συνεχώς πρέπει ο καταναλωτής να είναι σε ετοιμότητα και να 
διαβάζει καλά τις ετικέτες. Ως πότε θα υπάρχει και ο ΕΦΕΤ;

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ  
ΣΤΗ ΔYTIKH ΑΤΤΙΚΗ
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Το υπουργείο υγείας φέρνει νέο μενού 
στα κυλικεία των σχολείων το οποίο 
θα περιλαμβάνει τρόφιμα χωρίς πολλά 
λιπαρά, φρούτα, φρουτοσαλάτες και 
ειδική παρασκευή πίτσας, τοστ μόνο με 
αγνά υλικά που επίσης δε θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πολλά λιπαρά. Ταυτό-
χρονα τίθενται αυστηρές προδιαγραφές 
καθαριότητας αλλά και παρασκευής των 
τροφίμων για το προσωπικό το οποίο θα 
πρέπει να φορά γάντια ή να χρησιμοποιεί 
ακόμη και λαβίδες. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά 
στη διάταξη: Κατά την προετοιμασία ο 
χειριστής τροφίμων πρέπει να οργανώνει 
την εργασία του κατά τρόπο ώστε να 
χρησιμοποιεί λαβίδες ή άλλα εργαλεία 
σερβιρίσματος, ελαχιστοποιώντας την 
επαφή των τροφίμων με τα χέρια του 
χρησιμοποιώντας γάντια μιας χρήσης". 
Ωστόσο εντυπωσιακό είναι το γεγονός 
ότι τα προϊόντα που θα πωλούνται πλέον 
στους μαθητές είναι επιλεγμένα και με 
βάση τα λιπαρά που διαθέτουν όπως 
τα κορεσμένα λιπαρά αλλά και τα τρανς 
λιπαρά. Πρόθεση άλλωστε των ειδικών 
που συνέθεσαν το σχολικό μενού είναι 
η νέα γενιά των παιδιών να είναι απαλ-
λαγμένη από φαινόμενα παχυσαρκίας 
και να διατηρεί και μέσα στο σχολείο την 
υγιεινή διατροφή. Έτσι το νέο μενού θα 
περιλαμβάνει:

Επιτρεπόμενα προς πώληση προϊόντα 
στα σχολικά κυλικεία - καντίνες

ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ
• Φρέσκα φρούτα-λαχανικά ανάλογα με 
την εποχή (π.χ. μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι, 
μανταρίνια, μπανάνα, βερίκοκα, ροδάκινο 
κλπ), καλά πλυμένα και συσκευασμένα σε 
ατομική μερίδα.
• Αποξηραμένα φρούτα (π.χ. βερίκοκα, 
δαμάσκηνα, σύκα, σταφίδες, μπανάνες κλπ) 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συσκευασμένα 
σε ατομική μερίδα έως 50γρ.
• Φυσικός χυμός φρούτων ή και λαχανικών 
που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων 
- καντινών. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη 
σακχάρων ή άλλων γλυκαντικών ουσιών. 
Συστήνεται να είναι δυνατή η κατανάλωση 
του άμεσα μετά την παρασκευή του σε 
ποτήρια μιας χρήσης ανακυκλώσιμου 
υλικού.
• Φρουτοσαλάτα που παρασκευάζεται 
εντός των κυλικείων – καντινών από 
φρέσκα, καλά πλυμένα φρούτα εποχής. 
Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σακχάρων 
ή άλλων γλυκαντικών ουσιών.
• Σαλάτα από φρέσκα, καλά πλυμένα 
λαχανικά που παρασκευάζεται εντός των 
κυλικείων - καντίνων, χωρίς προσθήκη 
αλατιού. Επιτρέπεται μόνο η προσθήκη 
ελαιολάδου, ξυδιού η λεμονιού. 
• Οι συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων 
και ομοειδών προϊόντων, χωρίς συντη-
ρητικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε 
ατομική συσκευασία έως και 250ml.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
• Γάλα τυποποιημένο, παστεριωμένο σε 
ατομική συσκευασία έως 500ml πλήρες 
και ημιαποβουτυρωμένο (1,5%-1,8% 
λιπαρά).
• Σοκολατούχο γάλα με χαμηλά λιπαρά 
(μεγ. 1,8%) σε συσκευασία έως 250ml.
• Γιαούρτι τυποποιημένο (έως 5% λιπαρά) 
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σε ατομική 
μερίδα έως 200 γραμμάρια.
• Ροφήματα από συνδυασμούς φρέσκου 
γάλακτος και φρέσκων φρούτων που 
θα παρασκευάζονται στο κυλικείο. Δεν 
επιτρέπεται η προσθήκη ζάχαρης. Απαγο-
ρεύεται η διάθεση άλλων τυποποιημένων 
ανάλογων ροφημάτων καθώς και η χρήση 
έτοιμης σκόνης για 3ην παρασκευή τους.
• Τυριά πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα, 
μαλακά τυριά. Συστήνονται τυριά παρα-
δοσιακά και ελληνικά Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης. Εξαιρούνται 
τα ανακατεργασμένα τυριά ή τηγμένα 
τυριά και ανακατεργασμένα τυριά με 
αλειφώδη υφή.

ΑΠΛΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑTA 
Ή ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
• Κουλούρι σουσαμένιο ολικής άλεσης 
πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό.
• Κριτσίνια ολικής άλεσης πλούσια σε 
φυτικές ίνες ή λευκά, σε ατομική συσκευ-
ασία έως 50γρ.
• Φρυγανιές ολικής άλεσης πλούσιες 
σε φυτικές ίνες ή λευκές, σε ατομική 
συσκευασία έως 50γρ.
• Κράκερς ολικής άλεσης πλούσια σε 
φυτικές ίνες ή λευκά, σε ατομική συσκευ-
ασία έως 50γρ.
  Τα παραπάνω απλά αρτοπαρασκευά-
σματα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
προδιαγραφές:
  Κορεσμένα λιπαρά έως 3%
  Τράνς λιπαρά έως 0,1 %
  Νάτριο έως 0,5%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
• Μουστοκούλουρα σε ατομική μερίδα 

έως 60γρ.
• Σταφιδόψωμο σε ατομική μερίδα 
έως60γρ.
• Μπάρα δημητριακών ολικής άλεσης 
σε ατομική μερίδα έως 40γρ, η οποία 
να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
  Κορεσμένα λιπαρά έως 3%
  Τράνς λιπαρά έως 0,1%
  Νάτριο έως 0,5%
• Επιτρέπεται η διάθεση τυρόπιτας-πίτας 
λαχανικών σε ατομικές μερίδες των 120 
γρ. και με συγκεκριμένες προδιαγραφές:
Α) Η λιπαρή ύλη για τη ζύμη-φύλλο πρέπει 
να είναι αποκλειστικά ελαιόλαδο. Δεν 
επιτρέπεται η χρήση ζύμης σφολιάτας.
Β) Το τυρί που θα χρησιμοποιείται στις 
τυρόπιτες θα πρέπει να αποτελεί τουλά-
χιστον το 40% του συνολικού βάρους. 
Συστήνονται τυριά παραδοσιακά και 
ελληνικά Προστατευόμενης Ονομασί-
ας Προέλευσης. Απαγορεύεται η χρήση 
τετηγμένων τυριών.
• Πίτσα με τις παρακάτω προδιαγραφές:
Α) Για τη βάση τα επιτρεπόμενα υλικά 
είναι αλεύρι, αβγό, γιαούρτι, αλάτι και 
μυρωδικά βότανα. Απαγορεύεται η χρήση 
ενισχυτικών γεύσης όπως το γλουταμινικό 
μονονάτριο. 
Β)Για τη γέμιση τα επιτρεπόμενα προϊόντα 
είναι τυρί, τομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, 
κρεμμύδι, καλαμπόκι. Δεν επιτρέπεται η 
χρήση σάλτσας και αλλαντικών.

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
• Τα σάντουιτς- τοστ μπορούν να παρα-
σκευάζονται με συνδυασμούς των τρο-
φίμων των επόμενων παραγράφων. 
Μπορούν να είναι τυποποιημένα ή να 
παρασκευάζονται στο χώρο του κυλι-
κείου-καντίνας αυθημερόν.
• Επιτρέπεται η χρήση όλων των ειδών 
ψωμιού, ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτι-
κές ίνες ή λευκό όπως ψωμάκι ατομικό, 
ψωμί για τοστ, μπαγκέτα, ελληνική πίτα, 
αραβική πίτα, σουσαμένιο κουλούρι. 
Συστήνεται το ψωμί ολικής άλεσης. Δεν 
επιτρέπεται το μπριος, το κρουασάν ή 

το πιροσκί. 
Η ελληνική πίτα δεν πρέπει να περιέχει 
γλυκουρονικό νάτριο.
• Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων αλλα-
ντικών, εκτός από βραστή γαλοπούλα με 
τις παρακάτω προδιαγραφές:
  α) Κορεσμένα λιπαρά έως 1%
  β) Νάτριο έως 1%
• Λαχανικά όλων των ειδών.
• Ελιές χωρίς το κουκούτσι και πάστα 
ελιάς.
• Αβγό καλά βρασμένο.
• Από λιπαρές ύλες επιτρέπεται μόνο η 
προσθήκη ελαιολάδου
• Επιτρέπεται η παρασκευή γλυκών 
σάντουιτς με συνδυασμό των προανα-
φερομένων ψωμιών και ως γέμιση 1 
κουταλιά της σούπας μέλι ή μέλι με ταχίνι.

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
• Κρέμα και ρυζόγαλο σε ατομικές μερίδες 
των 150γρ. (με περιεκτικότητα σε λίπος 
γάλακτος έως 4%).
• Χαλβάς σε ατομική μερίδα έως 50 γρ.
• Παστέλι σε ατομική μερίδα έως 50γρ.
• Μέλι σε ατομική μερίδα.
• Σοκολάτα υγείας και γάλακτος σε 
ατομική μερίδα έως 30γρ.
• Δεν επιτρέπεται η διάθεση τσιχλών και 
καραμελών.

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
• Στα κυλικεία των σχολείων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπονται οι 
ξηροί καρποί όλων των ειδών χωρίς 
προσθήκη αλατιού ή ζάχαρης σε ατομική 
συσκευασία έως 50γρ. Δεν επιτρέπονται 
οι τηγανισμένοι ξηροί καρποί.

ΥΓΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
• Εμφιαλωμένο νερό.
• Στα κυλικεία των σχολείων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης εππρέπονται τα 
παρακάτω αφεψήματα: χαμομήλι,
φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χωρίς προ-
σθήκη ζάχαρης ή σύνθετων γλυκαντικών.
• Καφές μόνο για το προσωπικό.
• Δεν επιτρέπεται η διάθεση αναψυκτικών.
• Επιτρέπεται η διάθεση και "βιολογικών 
προϊόντων" όπως αυτά ορίζονται στους 
Κανονισμούς 834/2007 και
889/2008 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Του Συμβουλίου, με "την προϋπόθε-
ση ότι αυτά εμπίπτουν στον ανωτέρω 
κατάλογο.
• Δεν επιτρέπεται η διάθεση λειτουργικών 
τροφίμων ή συμπληρωμάτων διατροφής 
και προϊόντων που περιέχουν γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς.
Τέλος επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνοι 
των κυλικείων που δε θα τηρήσουν 
τους κανόνες καθαριότητας και υγιεινής 
θα έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρές 
κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Ποιος θα τα ελέγχει όμως αυτά; Αυτό 
είναι το μεγάλο ερώτημα.

Tι θα τρώνε τα παιδιά μας  
από τα σχολικά κυλικεία
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ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ  
ΠΟΥ ΤΡΩΜΕ 

Όλα τα έλαια που μπορούν να 
καταναλωθούν, σε ρευστή κατάσταση 
(ελαιόλαδα, πυρηνέλαια και σπορέλαια) 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, 
πλην του τελικού καταναλωτή, σε χύμα 
μορφή, από τις επιχειρήσεις παραγωγής 
τους και χονδρικής διακίνησής τους. 
1. Η χύμα εμπορία και διακίνηση των 
προϊόντων αυτών, γίνεται υποχρεωτικά 
με:
α. περιέκτες από υλικό που προορίζεται 
να έρθει σε επαφή με τρόφιμα 
σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 
ΑΡΙΘ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Οκτωβρίου 2004 «Σχετικά με τα 
υλικά και αντικείμενα που προορίζονται 
να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με 
την κατάργηση των οδηγιών 80/590/
ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ», και
β. Βυτιοφόρο οχήματα κατάλληλα για 
τη διακίνηση τροφίμων, σύμφωνα με 
τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 «για την υγιεινή των τροφίμων». 
Η περίπτωση αυτή (β) ισχύει μόνο 
για την εμπορία και διακίνηση των 
προϊόντων αυτών από τις παραγωγικές 
επιχειρήσεις.
• Οι περιέκτες με τους οποίους 
διατίθενται τα έλαια της παραγράφου 
1, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι με 
διακριτική σφραγίδα ή σφραγιζόμενο 
πώμα του συσκευαστή, κατά τρόπο 
ώστε η εξαγωγή του περιεχομένου 
τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο 
με διάρρηξη τους ή με καταστροφή 
της ασφαλιστικής σφραγίδας ή του 
πώματος τους.
•  Και στις δύο βάσεις των περιεκτών, 
πρέπει να αναγράφεται με ισομεγέθη 
κεφαλαία ευδιάκριτα και ανεξίτηλα 
γράμματα ύψους τουλάχιστον πέντε 
(5) εκατοστών του μέτρου, η ονομασία 
του περιεχομένου ελαίου σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και με όμοια 
γράμματα ύψους τουλάχιστον 2 
εκατοστών του μέτρου, η επωνυμία και 
η ακριβής διεύθυνση του προμηθευτή 
(παραγωγός, ελαιοτριβείο, εργοστάσιο).
•  Στους παραβάτες επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ 
(€2.000) ανά παράβαση.
Το έργο αυτό μας θυμίζει πριν από 10 
χρόνια την Ισπανία με τα ορυκτέλαια 
που διατέθησαν ως κανονικά εδώδιμα 
έλαια. Αποτέλεσμα; 2000 άνθρωποι 
πέθαναν; Ε και λοιπόν! Θα πουν αυτοί 
που θυσιάζουν ανθρώπινες ζωές στον 
βωμό υπερκέρδους.

Tι πρέπει να κάνουμε για να 
αποφύγουμε την τροφική 
δηλητηρίαση στο σπίτι
Αν και παράλογο, το μεγαλύτερο ποσοστό 
των τροφικών δηλητηριάσεων οφείλεται 
στο σπιτικό φαγητό, για αυτό το λόγο 
ο καταναλωτής πρέπει να ακολουθεί 
κάποιους βασικούς κανόνες για την 
ασφάλεια των τροφίμων και οι οποίοι 
χωρίζονται σε πέντε στάδια:

ΑΓΟΡΕΣ
• Αγορά τροφίμων, μη χτυπημένων και 
καλά συσκευασμένων, από καθαρά και 
οργανωμένα καταστήματα.
• Έλεγχος στην ημερομηνία λήξης των 
προϊόντων και αγορά ποσότητας όχι 
μεγαλύτερης από αυτή που κατανα-
λώνεται.
• Πρώτα γίνεται η αγορά τροφίμων που 
δεν χρειάζονται ψυγείο ενώ αν κάνει 
πολύ ζέστη καλό είναι να υπάρχει ένα 
ψυγειάκι με παγοκύστες για τα τρόφιμα 
ευπαθή στη ζέστη.
• Τοποθέτηση των ωμών κρεάτων, που-
λερικών και ψαριών σε ξεχωριστές 
σακούλες από τα υπόλοιπα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
• Τοποθέτηση ωμών κρεάτων, πουλερι-
κών και ψαριών σε γυάλινα ή πλαστικά 
δοχεία στο κάτω μέρος του ψυγείου, η 
θερμοκρασία του οποίου πρέπει να είναι 
κάτω από 4,5οC, αν προορίζονται για 
άμεσο μαγείρεμα, διαφορετικά αποθη-
κεύονται στην κατάψυξη, σε θερμοκρασία 
χαμηλότερης των -16οC και μακριά από 
τα παγάκια.
• Κατανάλωση αυγών μέσα σε 3-5 

εβδομάδες από την ημερομηνία αγοράς.
• Τοποθέτηση των καινούριων προϊό-
ντων πίσω από τα παλαιότερα, τα οποία 
πρέπει να καταναλωθούν πιο άμεσα.
• Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων 
στον φούρνο μικροκυμάτων ή σε μπολ 
με παγωμένο νερό και όχι στον νιπτήρα 
της κουζίνας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
• Πλύση χεριών με ζεστό νερό και 
σαπούνι, πιάσιμο μαλλιών προς τα 
πίσω, απομάκρυνση δαχτυλιδιών και 
βραχιολιών.
• Πλύσιμο όλων των φρέσκων προϊόντων, 
καθώς επίσης και τα κρέατα, πουλερικά 
και ψάρια και άμεσο σαπούνισμα του 
νεροχύτη.
• Χρήση διαφορετικών σκευών για τα 

κρεατικά απ’ ότι για τα υπόλοιπα τρόφιμα 
και καλό πλύσιμο μετά τη χρήση τους.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
• Καλό μαγείρεμα, ειδικά στα κρέατα.
• Το περίσσευμα του φαγητού να μπαίνει 
στο ψυγείο το αργότερο δύο ώρες μετά 
το μαγείρεμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
• Συχνό πλύσιμο για το σφουγγαράκι 
κουζίνας με νερό και σαπούνι ή χλωρίνη 
και χρήση του μόνο για το πλύσιμο των 
σκευών.
• Συχνό σαπούνισμα ψυγείου, του φούρ-
νου και όσες επιφάνειες έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα.
• Μη σκουπίζεται πιάτα και ποτήρια με 
μουλιασμένες πετσέτες.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΕΛΝΟΥΝ 
ΤΗΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών στέλνουν «κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία 
και καταστήματα ξηρών καρπών που στεγάζονται στη Βαρβάκειο Αγορά» 
αρμόδιοι επόπτες- ελεγκτές της Δημόσιας Υγείας μετά από ελέγχους 
που πραγματοποίησαν στις 11-7-2013 και στις 12-8-2013. Σύμφωνα 
με την έκθεσή τους, πολλά κρεοπωλεία είχαν προθήκες- ψυγεία με 
βλάβες ή ακόμα και εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα τα προϊόντα να 
μη διατηρούνται στην ενδεικνυόμενη θερμοκρασία και άλλα να βρί-
σκονται πάνω σε ξύλα κοπής και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με 
κίνδυνο την αλλοίωσή τους, ενώ κανένας κρεοπώλης δε διατηρούσε 
αρχείο θερμοκρασιών. Όσον αφορά καταστήματα με ξηρούς καρπούς 
και παντοπωλεία, το πρόβλημα εντοπίστηκε στις άδειες λειτουργίας των 
καταστημάτων καθώς και στη διατήρηση ασυσκεύαστων προϊόντων 
σε ανοιχτούς πάγκους. Πολλά προβλήματα εντοπίστηκαν και στα «αποχωρητήρια», τα «αποδυτήρια», την 
«ατομική υγιεινή», τους «νεροχύτες», τα «υπόγεια» και διάφορα άλλα, τα οποία καλείται να επιμεληθεί ο 
Δήμος Αθηναίων.

Ο Δήμος Αθηναίων που διαχειρίζεται την «Βαρβάκειο» θα έπρεπε όλα αυτά να τα ελέγχει αφενός και να 
τα ρυθμίζει αφετέρου. Δεν έπρεπε οι επόπτες Δημόσιας Υγείας να παρεμβαίνουν, γιατί τα δημοτικά τέλη τα 
πληρώνει ο Αθηναίος πολίτης στο Δήμο. Ακέραια την ευθύνη την έχει ο Δήμος Αθηναίων και ως εκ τούτου 
ο Δήμαρχος, κος Καμίνης.
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ΟΧΙ ΣΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ  
ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΟΡΦΑΝΑ  
3 ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ  
ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Ασυνείδητοι σκότωσαν μετά από ενέδρα που 
είχαν στήσει ένα αγριογούρουνο- μητέρα τη 
στιγμή, μάλιστα, που θήλαζε τα τρία μικρά 
αγριογουρουνάκια της, στο δρυόδασος της 
Φολόης Ηλείας. Οι θηροφύλακες εντόπισαν 
και κατέσχεσαν το άτυχο ζώο, ενώ τα μικρά της 
είναι «καταδικασμένα», όπως τόνισε ο δασάρχης 
Πύργου, ενώ οι πέντε λαθροκυνηγοί τους 
επιτέθηκαν και κατάφεραν να ξεφύγουν. Όπως 
φαίνεται , οι δράστες ήταν σεσημασμένοι και 
υπάρχει και δικογραφία εις βάρος τους σε άλλο 
δασαρχείο, για ανάλογο περιστατικό. Μέλος του 
δ.σ του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύργου, κύριος 
Γαρουφαλής, καταδικάζει το γεγονός και δηλώνει 
πως τέτοιοι «κυνηγοί» αποσκοπούν στο εμπόριο 
των θηραμάτων τους σε μεγάλα εστιατόρια και 
ταβέρνες. Όσον αφορά τα τρία αγριογουρουνάκια, 
θηροφύλακες έχουν μεταβεί στην περιοχή του 
δρυοδάσουν και προσπαθούν να τα βρουν ώστε 
να τα περιθάλψουν ή να τα μεταφέρουν σε φωλιά 
άλλης μητέρας.
Οι κυνηγοί δε φοβούνται τίποτα. Άραγε τ’ 
αγριογούρουνα που εκτρέφονται και πωλούνται 
στα «τσιγκέλια» των κρεοπωλείων κλεμμένα είναι 
ή εκτρέφονται νόμιμα;

Πολλές φορές το ΠΑΚΟΕ έχει 
καταγγείλει ότι σε διάφορους 
τύπους μελιού ανιχνεύτηκαν 
επικίνδυνα φυτοφάρμακα, 
όλοι όμως σιωπούν. Γιατί; 
Δεν έχουν παιδιά που τρώνε 
μέλι αυτοί οι άνθρωποι της 
εξουσίας;
Θετική κίνηση χαρακτηρίζει 
η Greenpeace τη μερική απαγόρευση του 
φυτοφαρμάκου Fipronil της εταιρίας BASF και 
επιμένει για απαγόρευση όλων των φυτοφαρμάκων 
τα οποία αφανίζουν τις μέλισσες. Η πρόταση της 
Ευρωπαϊκής επιτροπής υποστηρίχτηκε με ξεκάθαρη 
πλειοψηφία 23 χώρες υπέρ, 3 κατά και 2 απoύσες. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων 
(EFSA) έκρινε ότι το Fernil έχει υψηλή 
επικινδυνότητα για τις μέλισσες ιδιαίτερα όταν 
χρησιμοποιηθεί πάνω σε καλαμπόκι. Η χρήση 
Fernil απαγορεύεται σε πάνω από τα 2/3 των 
χωρών της Ε.Ε. Η απαγόρευση έχει και κάποια 
μικρά παραθυράκια όπως η χρήση σε θερμοκήπια. 
Η Greenpeace ζητά από την Ε.Ε. να αναπτύξει 
σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσει τον αφανισμό 
των μελισσών και από το Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης την πλήρη απαγόρευση όλων των 
φυτοφαρμάκων που βλάπτουν τις μέλισσες.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις 
για πρώτη φορά προχώρησαν σε 
απογραφή των πελεκάνων που ζουν 
στην χώρα μας. Η απογραφή έδειξε 
ότι ένας στους τέσσερις αργυροπε-
λεκάνους της υφηλίου, ένα είδος 
που απειλείτε με εξαφάνιση διαβιεί 
στην Ελλάδα.

Η λίμνη Πρεσπών είναι η μεγα-
λύτερη αποικία με 1.200 ζευγάρια 
αυτό σημαίνει το 25% του παγκό-
σμιου πληθυσμού αργυροπελεκάνων. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την κατα-
μέτρηση που πραγματοποιήθηκε από 
την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 
και την Ελληνική Ορνιθολογία 3.564 
αργυροπελεκάνοι χρησιμοποιούν 16 
υγροτόπους της χώρας μας για την 
αναπαραγωγική τους περίοδο. Μερικοί 
από τους τόπους αναπαραγωγής τους 
είναι η μικρή Πρέσπα, η λίμνη Κερκίνη, 
η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και ο 
ταμιευτήρας της Κάρλας.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 

τονίζει ότι τα δεδομένα που προέκυ-
ψαν από την απογραφή συμβάλουν 
στον σχεδιασμό μέτρων προστασίας 
για τους πελεκάνους και δείχνουν 
το σημαντικό ρόλο των υγροτόπων.

Πεθαίνουν από την ρύπανση οι 
άνθρωποι και «ζωντανεύουν» τα που-
λιά. Μετά την επίσκεψη των αργυρο-
πελεκάνων στην βρώμα στον σταθμό 
της ΔΕΗ στο Αμύνταιο, κατευθείαν 
στις Πρέσπες για ανάσες! Ευτυχώς 
που είναι και αυτές!!

Το μονοπάτι της αρκούδας

Η Ελλάδα σπίτι για  
τους αργυροπελεκάνους

Καλά με τα προγράμματα, καλός ο 
εθελοντισμός, αλλά με τα προβλήματα 
της ρύπανσης τι θα κάνουμε στην περιοχή 
του Γράμμου, που είναι πολλά;

Η Καλλιστώ διοργανώνει φέτος 11-25 
Αυγούστου εθελοντικό πρόγραμμα στον 
ορεινό όγκο του Γράμμου. Ο σκοπός 
του είναι η χάραξη, ο καθαρισμός και 
η σήμανση του μονοπατιού που αφορά 
την αρκούδα.

Όπως μας ενημερώνουν από την 
οργάνωση θα υπάρχουν δύο ομάδες 
εθελοντών, η κάθε ομάδα έχει επτά άτομα 
και η δράση της κάθε ομάδας θα είναι 
μία βδομάδα.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η 
ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού, η 
ανάδειξη της περιοχής μέσω της άγριας 

πανίδας και η ενίσχυση των εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού. Αφού γίνει ο καθα-
ρισμός στο μονοπάτι που ονομάστηκε το 
‘’μονοπάτι της αρκούδας’’ θα μπορούν οι 
τουρίστες και οι επισκέπτες να αποκτή-
σουν γνώσεις για την βιολογία και την 
οικολογία της αρκούδας.

Η «Καλλιστώ» ασχολείται με την άγρια 
ζωή και την φύση, την μεγαλύτερη βαρύτη-
τα την δίνει στην αρκούδα και τον λύκο και 
την προστασία τους. Προσπαθούν έτσι να 
ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν τους 
πολίτες σε εθελοντικές δραστηριότητες 
είτε είναι νέοι άνθρωποι είτε μεγαλύτεροι 
σε ηλικία. Το τελευταίο διάστημα λόγω της 
κρίσης υπάρχει αύξηση κατοίκων με την 
συμμετοχή τους στα προγράμματα επειδή 
θέλουν να προσφέρουν στο περιβάλλον.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΦΙΛΟΖΩΙΑ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Ειδικές πινακίδες και stands με σακούλες για τις ακαθαρσίες των κατοικίδιων τοποθετήθηκαν στα κεντρικά 
πάρκα της Αλεξανδρούπολης από φορείς του δήμου. Με σύνθημα «Σέβομαι τους συμπολίτες μου και το 
περιβάλλον. Στη βόλτα μου έχω τον σκύλο μου πάντα με λουρί και μαζεύω τα περιττώματά του», η κίνηση 
αυτή βοηθάει στη φιλοζωική παιδεία των δημοτών αλλά και στην καθαριότητα των πάρκων και των δημόσιων 
χώρων. Σε συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός, η τοποθέτηση των πινακίδων και των stand με 
τις σακούλες για τια ακαθαρσίες τοποθετήθηκαν στα πάρκα Εθνικής Ανεξαρτησίας, Ανατολικής Θράκης, 
Εγνατίας και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Τα stands διαθέτουν επίσης και ενημερωτικά φυλλάδια σε ειδική θήκη 
ώστε να ενημερωθούν σωστά για το νόμο και τις ποινές που προβλέπονται σε περίπτωση παραβάσεων, όλοι 
οι ιδιοκτήτες ζώων και να γίνουν πιο υπεύθυνοι. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει οι 
ιδιοκτήτες να συνειδητοποιήσουν ότι οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας, 
ώστε αυτή η κίνηση να θεωρηθεί λύση.

Καλή προσπάθεια και συγχαρητήρια σε αυτούς που επιβλέπουν την υλοποίησή του αλλά ας κοιτάξουν και 
την «κάκιστη» λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της πόλης που καταστρέφεται το θαλάσσιο οικοσύστημα 
και κανείς δε δίνει σημασία. Τ’ ακούς κ. Δήμαρχε;
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος, επισκεφτήκαμε τη Ζάκυνθο 
για την καταγραφή της εφαρμο-
γής των μέτρων προστασίας στο 
βιότοπο με σκοπό την ενημέρωση 
του Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) 
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, της διεθνούς 
Σύμβασης της Βέρνης και της 
διεθνούς κοινότητας.

Τα οικονομικά προβλήματα 
που αντιμετώπισε ο ΦΔ φέτος 
είχαν ιδιαίτερα εμφανείς επι-
πτώσεις στη διαχείριση και την 
προστασία τόσο των παραλιών 
ωοτοκίας, όσο και της θαλάσσιας 
περιοχής του Πάρκου.

Η πρόσληψη των επιπλέον 
23 εποχικών φυλάκων που είχε 
ανακοινωθεί από ΦΔ για τις 
αρχές Μαΐου δεν έγινε ποτέ, 
καθώς η εκταμίευση των χρη-
μάτων από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα « Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕ-
ΡΑΑ), για την κάλυψη μισθών 
και λειτουργικών αναγκών του 
ΦΔ, ξεκίνησε μόλις στις αρχές 
Σεπτέμβρη.

Η έλλειψη πόρων, και παράλ-
ληλα η επίσχεση εργασίας στην 
οποία προχώρησαν αρκετοί  από 
τους μόνιμους φύλακες του Πάρ-
κου, είχε σαν αποτέλεσμα – τις 
μεν νυχτερινές ώρες – να μένουν 
αφύλακτες οι παραλίες ωοτοκίας, 
τις δε πρωινές ώρες η φύλαξη 
διαπιστώθηκε ανεπαρκής, αφού 
σε αρκετά σημεία των παραλιών 
ωοτοκίας, που φέτος έβριθαν από 
χιλιάδες τουρίστες, τα πόστα δεν 
ήταν επανδρωμένα με φύλακες.

Σε συνδυασμό με την ελλιπή 
φύλαξη σε καίρια σημεία τόσο 
στο χερσαίο όσο και στο θαλάσ-
σιο χώρο του ΕΘΠΖ απουσίαζε 
η αναγκαία σήμανση, με αποτέ-
λεσμα την ανεπαρκή ενημέρωση 
των επισκεπτών. Μάλιστα, η 
παντελής έλλειψη φύλαξης στη 

Δάφνη τις νυχτερινές ώρες είχε 
σαν αποτέλεσμα οι επαγγελματίες 
της περιοχής να διαφημίζουν 
online τις θερινές τους βίλλες 
και μεζονέτες προς ενοικίαση 
τονίζοντας πως φέτος επιτρε-
πόταν η παραμονή των επισκε-
πτών στην παραλία καθώς και 
η παρακολούθηση της ωοτοκίας 
τη νύχτα! 

Η ενημέρωση των επισκε-
πτών που νοίκιαζαν πλωτά μέσα 
ήταν εμφανώς ελλιπής, ενώ οι 
κανόνες ήπιας παρατήρησης της 
θαλάσσιας χελώνας τόσο από 
επαγγελματικά όσο και από ιδιω-
τικά και μη ενοικιαζόμενα σκάφη 

καταστρατηγήθηκαν. Το σκάφος 
του ΕΘΠΖ και του Λιμεναρχείου, 
λόγω οικονομικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν και οι δύο 
φορείς, δεν επαρκεί για να καλύ-
ψει τις απαραίτητες περιπολίες 
σε όλο τον Κόλπο του Λαγανά. 
Η παράνομη είσοδος και αγκυ-
ροβολία στις θαλάσσιες ζώνες Α 
και Β του Πάρκου και η παράνομη 
ερασιτεχνική αλιεία στη Ζώνη Α 
ήταν συχνά φαινόμενα.

Η ωοτοκία φέτος παρόλα τα 
προβλήματα ήταν αυξημένη σε 
σχέση με το 2012 ξεπερνώντας 
τις 1000 φωλιές, όμως, συνεχίζει 
να απέχει από το ετήσιο μέσο όρο 

των 1216 φωλιών (ΑΡΧΕΛΩΝ 
2011). Εύλογα διερωτάται κανείς: 
Ποιο θα ήταν το ποσοστό της 
φωλεοποίησης αν η προστασία 
ήταν επαρκής;

Η συνεχιζόμενη προσπάθεια 
των περιβαλλοντικών οργανώ-
σεων που κρούουν τον κώδω-
να του κινδύνου στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή σχετικά με την 
άμεση ανάγκη μεταφοράς του 
παράνομου και υπερκορεσμένου, 
από το 2007, ΧΥΤΑ εκτός των 
ορίων του ΕΘΠΖ, κινητοποίησε 
τους επιθεωρητές της Ειδικής 
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΚΑ, οι οποίοι διενήργησαν 
αυτοψία στις αρχές Μαΐου. Το 
MEDASEET είναι αποφασισμένο 
να προβεί σε όλες τις νόμιμες 
ενέργειες προκειμένου να στα-
ματήσει η λειτουργία του παρά-
νομου ΧΥΤΑ, ο οποίος θέτει σε 
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία 
και τις θαλάσσιες χελώνες με 
τα προβλήματα που συνεχώς 
δημιουργεί.

Η δράση του MEADSSET και 
η κινητοποίηση μηχανισμών για 
μια αποτελεσματικότερη αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων αυτών 
σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια, κρίνεται απαραίτητη.

Ζάκυνθος: Από προβλήματα; Άλλο τίποτα!

Εκστρατεία: Μεγάλα λόγια αλλά άδειες 
τσέπες για την προστασία των θαλασσών;

Το τελικό στάδιο της αναδιαμόρ-
φωσης της αλιείας στις ευρωπαϊκές 
θάλασσες αφορά τις επιδοτήσεις που 
θα χορηγηθούν έως το 2020, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου  Θάλασσας και 
Αλιείας ΕΤΘΑ. Τον Ιούνιο του 2013, 
ζητήσαμε από τους Έλληνες ευρωβου-
λευτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή 
Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
να υποστηρίξουν την παροχή επιδο-
τήσεων οι οποίες θα ενισχύσουν τη 

μετάβαση σε ένα βιώσιμο αλιευτικό 
μοντέλο, θα βελτιώσουν την εποπτεία 
της παράνομης αλιείας και την συλλογή 
πολύτιμων δεδομένων για τη χάραξη 
ορθών μέτρων και πολιτικών. Επιση-
μάναμε ότι η συνέχιση της έως τώρα 
σπατάλης δημόσιου χρήματος για την 
αύξηση της αλιευτικής ικανότητας του 
είδη διογκωμένου ευρωπαϊκού στόλου 
θα ήταν καταστροφική, ειδικά στη Μεσό-
γειο, όπου 80% των ιχθυαποθεμάτων, 

για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, έχουν 
υπεραλιευθεί.

Με απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι 
κάποιοι ευρωβουλευτές δεν έχουν πάρει 
το μήνυμα ότι οι θάλασσές μας έχουν 
άμεση ανάγκη προστασίας: τον Ιούλιου 
2013, αν και με ελάχιστη πλειοψηφία, η 
Επιτροπή Αλιείας ψήφισε για ένα πακέτο 
επιδοτήσεων που θα χρηματοδοτεί την 
υπεραλίευση. Το καλό είναι ότι απο-
φασίστηκε η τελική μορφή αυτού του 

πακέτου να καθοριστεί από το σύνολο 
των ευρωβουλευτών, τον Οκτώβριο 
2013, σε ψηφοφορία της ολομέλειας. 
Η ολομέλεια έχει ήδη δεσμευθεί για την 
καταπολέμηση της υπεραλίευσης, υπερ-
ψηφίζοντας τον Φεβρουάριο 2013 την 
νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική που θέτει 
ακριβώς αυτόν τον στόχο. Προσδοκούμε 
λοιπόν τα λόγια να γίνουν πράξη. Εμείς 
θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τους 
πολιτικούς προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Με  Περιορισμούς  
το κυνήγι στον Αμβρακικό

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ) 
αποφάσισε την απαγόρευση κυνηγιού 
όλων των θηρεύσιμων ειδών στον 
υγροβιότοπο του Αμβρακικού, εκτός από 
συγκεκριμένες και οριοθετημένες περιοχές 
που ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες 
Πρεβέζης και Άρτας. Συγκεκριμένα, 
θα υπάρξει μέριμνα για την αύξηση 
των διατιθέμενων φυλάκων θήρας 
και ενίσχυση του εξοπλισμού τους, 
ενημέρωση και συντονισμό εμπλεκόμενων 
φορέων και υπηρεσιών, εγκατάσταση 
πινακίδων και σήμανση ορίων καθώς 
και την ενημέρωση των πολιτών για τη 
σήμανση και τους περιορισμούς μέσω 
ενημερωτικού φυλλαδίου.

Ωστόσο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με 
στοιχεία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδος, μόνο ένας στους πέντε 
κυνηγούς έχει βγάλει φέτος άδεια θήρας, 
επικαλούμενοι την οικονομικοί κρίση 
και μαζί με τους κατ’ εξακολούθηση 
λαθροθήρες απειλούν σπάνια είδη της 
άγριας πανίδας. Συγκεκριμένα οι νόμιμοι 
κυνηγοί ανέρχονται στους 187.000 ενώ 
υπάρχουν περίπου 1.000.000 άδεις 
οπλοκατοχής με αιτιολογία την κυνηγετική 
χρήση. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, δε 
διστάζουν να ανοίξουν πυρ εναντίον των 
ανδρών της Θηροφυλακής προκειμένου 
να αποφύγουν τη σύλληψη. Στελέχη της 
Θηροφυλακής καταγγέλλουν πως το 
τελευταίο διάστημα έχει πάρει μεγάλες 
διαστάσεις η μαύρη αγορά ζαρκαδιών, 
αγριοκάτσικων και αγριόχοιρων με 

τζίρο που ανέρχεται, κατ’ εκτίμηση, σε 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως. 
Οι προβλέψεις των επιστημόνων είναι 
δυσοίωνες για την τύχη εκλεκτών ειδών 
της άγριας πανίδας, όπως το ζαρκάδι, 
το αγριοκάτσικο καθώς και σπάνια είδη 
πτηνών που διαβιούν στους υγρότοπους 
της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 
εξοπλισμός των λαθροκυνηγών είναι 
υπερσύγχρονος δημιουργώντας έτσι 

την απορία πως διαθέτουν πόρους για 
πανάκριβους εξοπλισμούς και όχι για 
την νόμιμη αδειοδότηση.

Μετά από την κατακραυγή διάφορων 
φορέων, το ΥΠΕΚΑ πήρε πίσω το άνοιγμα 
στους κυνηγούς όλου του Αμβρακικού 
και τώρα περιορίζει, «δήθεν», το κυνήγι. 
Οι πολίτες που δεν είναι κυνηγοί δεν 
έχουν το δικαίωμα για την προστασία 
του περιβάλλοντος;

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Φράγματα, φυτεύσεις εκτάσεων, 
αναδασώσεις πολυμηχανήματα 
και τηλεμετρικούς σταθμούς θα 
χρησιμοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας για την προστασία και 
εξυγίανση της Λίμνης Καστοριάς. 
Κάποια έργα έχουν γίνει αλλά δεν 
αρκούν τονίζει ο αντιπεριφερειάρχης 
Καστοριάς, Δημήτρης Σαββόπουλος. 
Οι φυτεύσεις, οι αναδασώσεις 
και τα φράγματα αναμένεται 
να συμβάλλουν καθοριστικά 
στη συγκράτηση των φερτών 
υλικών, τα οποία επιτείνουν το 
πρόβλημα του ευτροφισμού. 
Έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 
Μακεδονίας, η Περιφερειακή 
ενότητα Καστοριάς «προχωρά» 
στην κατασκευή δέκα φραγμάτων 
συγκράτησης-βαθμίδωσης φερτών 
υλικών σε τμήμα της λεκάνης του 
υδατορέματος της Βυσσινιάς, την 
εκτέλεση φυτοκομικών έργων σε 
έκταση 246,65 στρεμμάτων και 
την υλοποίηση αναδασώσεων με 
μαύρη Πεύκη σε έκταση 1.276,86 
στρεμμάτων. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της Αντιπεριφέρειας 
Καστοριάς ο χρονικός ορίζοντας 
υλοποίησης των παραπάνω έργων 
τοποθετείται έως τα τέλη του 2015, 
ενώ υπολογίζεται ότι τα οφέλη 
από τις παρεμβάσεις αυτές θα είναι 
μεγάλα για την προστασία της λίμνης.
Όλα αυτά πολύ καλά. Αλλά κουβέντα 
δε γίνεται με τη ρύπανση της λίμνης 
από τους ασυνείδητους που ρίχνουν 
τ’ απόβλητά τους μέσα στη λίμνη. 
Μελέτη του ΠΑΚΟΕ το 2008 είχε 
αποδείξει ότι το διαλυμένο οξυγόνο 
της λίμνης είχε μείνει στο μισό του 
ορίου. Πώς θα ζήσουν οι οργανισμοί 
στην λίμνη και πώς θα ζουν οι 
κάτοικοι γύρω από τη λίμνη με το 
υδρόθειο σε τριπλάσιες τιμές του 
ορίου; 

Πρόκειται για δεκατρείς παραλίες, οι 
οποίες, σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας της Φύσης, βρέθηκαν ναι μεν 
να έχουν πολύ καλής ποιότητας νερά για 
κολύμβηση αλλά και σοβαρές ελλείψεις 
στην επιβεβλημένη παροχή υπηρεσιών προς 
τους λουόμενους. Πρόκειται για τις ακτές 
Αγγελοχώρι του Δήμου Θερμαϊκού, Αγ. Ιωάννη, 
Αγ. Στέφανο, Αυλάκι, Αστρακερή, Μωραΐτικα 
και Canal D’ Amour στο Δήμο Κέρκυρας, 
Βατερά του Δήμου Λέσβου, Αγ. Γαλήνη στο 
Δήμο Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης, Πυθαγόρειο 
και Ποτοκάκι 2 στο Δήμο Σάμου και Αγ. 
Φωτεινή και Καρφάς στο Δήμο Χίου.

Όταν το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται για τις 
«μαϊμού» γαλάζιες σημαίες, κανένας δεν 
βγαίνει να καταγγείλει διάφορα γεγονότα. 
Τώρα μετά από τις καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ, για 
να ρίξουν στάχτη στα μάτια των πολιτών μετά 
από δέκα χρόνια κατήργησαν 13 απ’ αυτές. Το 
ερώτημα όμως παραμένει «ποια ελεύθερη 
παραλία έχει γαλάζια σημαία;». Καμία, 
απαντάμε, γιατί δεν έχουν οικονομικό 
όφελος αυτοί, οι «υπεύθυνοι», του δήθεν 
αυθαίρετα θεσμού. 

Ποιές παραλίες έχασαν την «Γαλάζια σημαία»
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Δήμος Ηλείας, Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας και Κτηματική 
Υπηρεσία είναι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς που ρίχνουν το μπαλάκι 
των ευθυνών ο ένας στον 
άλλον για την παράλειψη 
αντιπλημμυρικών έργων 
στον Αλφειό από την περιοχή 
Καλυβάκια μέχρι τα όρια του 
νομού με αποτέλεσμα την 
έλλειψη προστασίας των 
αγροτικών εκτάσεων στις δύο 
πλευρές του ποταμού. Λόγος 
γίνεται κυρίως για την έλλειψη 
κονδυλίων καθώς επίσης και 
για τον χαρακτηρισμό από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία του 
χώρου από το φράγμα του 
Φλόκα μέχρι τα Καλυβάκια 
ως αρχαιολογικό.

Η επέμβαση της ΔΕΗ 
στον Αλφειό έφερε ολέθρια 
αποτελέσματα. Και συζητάμε 
για Δημόσια επιχείρηση 
«ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ».

Οι κάτοικοι του Κάλαμου και Καστού, 
δύο μικρά νησιά στο Ιόνιο πέλαγος, σύμ-
φωνα με τους οποίους ιδιωτικές εταιρείες 
σε συνεργασία με το κράτος προγραμ-
ματίζουν την τοποθέτηση κλουβιών υδα-
τοκαλλιεργειών σε παραλίες των νησιών 
αυτών, συλλέγουν υπογραφές ενάντια 
σε αυτή την κίνηση, και κατ’ επέκταση 
στο «Χωροταξικό Πλαίσιο Υδατοκαλλι-
εργειών», επικαλούμενοι την υποβάθ-
μιση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά 
και του τουρισμού. Τον Ιανουάριο του 
2011, εκπρόσωποι της «Συντονιστικής 
Επιτροπής» υπέβαλαν στο Συμβούλιο 
Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ του 
«Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών» 
κατηγορώντας τους οκτώ εμπλεκόμενους 
Υπουργούς για «ψευδή βεβαίωση ύπαρξης 
της προαπαιτούμενης γνώμης του Εθνικού 
Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού» 
και συγκεκριμένα τον κ. Γερουλάνο  για 
«παράνομη συμμετοχή στην διαδικασία, 
καθώς είχε οικονομικό και ηθικό συμφέρον 
από τη θεσμοθέτηση της ΚΥΑ». Η εκδίκαση 
της υπόθεσης αναβάλλεται συνεχώς για 
αυτό οι κάτοικοι των δύο νησιών θεωρούν 
δεδομένη την θετική απόφαση για την 
εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών στην 
περιοχή τους.

Πρωτοπόρο το ΠΑΚΟΕ ενάντια 
στις ιχθυοκαλλιέργειες που χωρίς 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
τοποθετούνται σε κλειστούς κόλπους  
και παραθαλάσσιες περιοχές γεμάτες 

τουρισμό και καταστρέφουν ότι βρουν 
μπροστά τους. Δεν διαφωνούμε με 
την συγκεκριμένη βιομηχανία, αρκεί 
να τοποθετηθεί μετά από εμπεριστα-

τωμένες μελέτες, διαφορετικά είναι 
καταστροφή για όλους μας εκτός 
από λίγους, κερδοσκόπους και και-
ροσκόπους. 

Κάτοικοι Καλάμου και Καστού 
ενάντια στις ιχθυοκαλλιέργειες

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ

ΚΙΤΡΙΝΟΣ 
ΠΟΤΑΜΟΣ

Με πρόσχημα την αποκατάσταση της 
λίμνης ξεκίνησαν τα έργα του Master 
Plan, παρ’ όλο που είχε καταδικαστεί 
ακόμα και από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, με χρήματα του ΕΣΠΑ, με 
αποτέλεσμα την περαιτέρω αλλοίωση 
του υγροτόπου  Ramsar και 
γενικότερη υποβάθμιση της περιοχής.
Μάλλον ξεχάσαμε τις καταγγελίες 
φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας, 
εναντίον του «έκπτωτου» Νομάρχη 
Ψωμιάδη για την διασπάθιση του 
Δημοσίου Χρήματος στην Κορώνεια. 
Συνεχίζεται το ίδιο έργο, παρά το 
γεγονός ότι υπάρχει έντονη κρίση 
οικονομική αλλά και αξιών.

Με την τεχνοτροπία αυτή η Κίνα με 
την παραγωγή ρυζιού που καλύπτει 
το 86% της παγκόσμιας παραγωγής, 
καταναλώνει μόλις το 10% της 
ποσότητας φυτοφαρμάκων και 
λιπασμάτων παγκόσμια.
Τουριστικό αξιοθέατο είναι στην Κίνα 
ο «κίτρινος ποταμός» που στην ουσία 
έγινε για την μεταφορά ύλης από τον 
Κίτρινο Ποταμό στην Λαϊκή Κίνα μέσα 
από ένα σύστημα φραγμάτων.  
Τεράστιοι όγκοι υδάτων με 
κίτρινο χρώμα απελευθερώνονται 
και προσκρούουν στις λεκάνες 
απορροής του κίτρινου ποταμού 
για να ταξιδέψουν προς της 
θάλασσα Μποχάι. Είναι σχεδιασμένο 
προκειμένου να καθαριστούν τα 
φράγματα και να μεταφερθεί η 
πολύτιμη ύλη  για τις καλλιέργειες. 
Κάθε χρόνο 30 εκατ. τόνοι ιζημάτων 
που έχουν εγκλωβιστεί στα 
φράγματα μεταφέρονται σε αυτό που 
αποκαλούν «Μητέρα της Κίνας».

Έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων στα νερά 
του Αλφειού- φόβοι για νέα υπερχείλιση
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ΝΕΚΡΑ ΨΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΙΣΜΑΡΙΔΑ
Για μοναδική έκταση του φαινομένου κάνουν λόγο τα μέλη του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου- Βιστωνίδας- Ισμαρίδας, οι αρχικές 

έρευνες των οποίων δείχνουν πως επικρατούν συνθήκες έλλειψης οξυγόνου σε διάφορα σημεία της λίμνης. Ο πρόεδρος του φορέα τόνισε 
τη σημαντικότητα της προστασίας ενδημικών ειδών ψαριών καθώς και της δημόσιας υγείας και με σχετικό έγγραφο στις αρμόδιες αρχές 
αναφέρεται στην μεγάλη ανάγκη απομάκρυνσης των νεκρών ψαριών, τα οποία σαπίζοντας μέσα στο νερό απορροφούν όλο το οξυγόνο.

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα φωνάζει για τον έλεγχο της διασυνοριακής ρύπανσης. Έτσι φτάσαμε στο οριακό σημείο με 
τον Νέστο να είναι γεμάτος τοξικά βαρέα μέταλλα. Κανένας όμως δε δίνει σημασία. Καμία κίνηση για το Ευρωδικαστή-
ριο. Απλά μένουμε στις… διακηρύξεις. Η αλυσίδα της διατροφής που μεγαλώνει, δυστυχώς… δεν περιμένει. Τα ψαράκια 
όμως τι φταίνε;

Έντονες αντιδράσεις υπήρξαν, το 
καλοκαίρι που μας πέρασε, από τους 
κατοίκους του Οικισμού Καλό Νερό 
για τα μέτρα προστασίας που επέβαλε 
η ΜΚΟ «Αρχέλων», με σκοπό την προ-
στασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα 
καρέτα. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν, με 
σχετική καταγγελία στην υπολιμενάρχη 
Κυπαρισσίας, ότι η ΜΚΟ εμποδίζει την 
ελεύθερη πρόσβασή τους στην παραλία και 
πως οι φωλιές των χελωνών αποτελούν 
κίνδυνο για τα παιδιά. Από την πλευρά 
της η ΜΚΟ «Αρχέλων» εκφράζει την 
απορία και δυσαρέσκειά της σε τέτοιου 
είδους αντιδράσεις από τη στιγμή που η 
δράση της στην περιοχή πραγματοποιείται 
εδώ και 30 χρόνια και έχει αποδείξει το 
έργο της. Επικαλούμενη την ελληνική 
και ευρωπαϊκή νομοθεσία, υποστηρίζει 
πως εφόσον το 85% της ωοτοκίας της 
χελώνας γίνεται στην περιοχή, πρέπει 
να προστατευτούν οι φωλιές. Υποστη-
ρίζει πως δεν απαγόρευσε σε κανέναν 
την πρόσβαση στη θάλασσα, ούτε είναι 
ενάντια στις καντίνες που λειτουργούν 
στην παραλία, αρκεί αυτές να ακολουθούν 
συγκεκριμένες διαδικασίες. Φέτος, στον 
Δήμο Τριφυλίας απαγορεύτηκε η δημι-
ουργία μόνιμων καντινών, οι οποίες το 
βράδυ εξακολουθούσαν να λειτουργούν, 
αποπροσανατολίζοντας τις χελώνες, οι 
οποίες έχουν σαν οδηγό το φυσικό φως 
του φεγγαριού. 

Παράλληλα, στην δικαιοσύνη βρίσκεται 
ακόμα η αίτηση κατασκευαστικής εταιρεί-
ας για την οικοδόμηση βιλών ενώ μέχρι 
στιγμής έχουν επιβληθεί  πρόστιμα από 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου  ύψους 
31.000 ευρώ γιατί πραγματοποιήθηκαν 
από την εταιρεία «Νέος Κότινο Α.Ε.» 
εργασίες οδοποιίας χωρίς να ακολου-
θηθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης και γιατί αυτές τοποθε-
τήθηκαν εντός περιοχής που ανήκει στο 
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Προστασίας 
Περιοχών Natura.

Το καλοκαίρι του 2012, κλιμάκιο της 
Ε.Ε. είχε ζητήσει από το ελληνικό κράτος 
να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομο-

θεσία όσον αφορά καντίνες, αυθαίρετα, 
δρόμους κλπ.  Η άποψη του δημάρχου 
Τριφυλίας Κώστα Κόλλια είναι πως το 
θέμα αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας, η 
οποία δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς 
θα χαρακτηριστεί η περιοχή, είναι υπέρ 
σε μια νόμιμη αλλά και ήπια ανάπτυξη, 
ενώ είναι κατά της ερημοποίησης της 
περιοχής.

Να σημειωθεί ότι φέτος καταμε-
τρήθηκαν συνολικά 1300 φωλιές στην 
Μεσσηνία έναντι 1100 στην Ζάκυνθο.

Η «ανάπτυξη» και το περιβάλλον σε 
συνεχή σύγκρουση. Πρέπει, όμως, και ο 
«ΑΡΧΕΛΩΝ» να ψαχτεί γιατί καταγγελίες 
που έχουμε αναφέρουν διάφορες ιστορίες 
με τους ανθρώπους «προστάτες» της 
καρέτα καρέτα του «ΑΡΧΕΛΩΝ».

Αντιδράσεις για τα μέτρα 
προστασίας της χελώνας  
Καρέτα Καρέτα στην Κυπαρισσία

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Το ΠΑΚΟΕ επίσης πολλές φορές έχει 
καταγγείλει παρόμοια γεγονότα.
Την ίδια ώρα που το περιβάλλον 
της χώρας μας υποβαθμίζεται με μια 
σειρά από νομοσχέδια, οι φορείς 
διαχείρισης των προστατευόμενων 
περιοχών υπολειτουργούν, η τύχη του 
70% των περιοχών Natura είναι στον 
αέρα και δεν υπάρχει καταγραφή της 
βιοποικιλότητας εκθέτοντας την χώρα 
μας σε διεθνές επίπεδο.
Ενδεικτικά κάποια παραδείγματα που 
έχουν περιέλθει οι προστατευόμενες 
περιοχές:
• Στην Ζάκυνθο κατά την τουριστική 
περίοδο υπάρχουν αφύλακτες οι 
παραλίες ωοτοκίας της χελώνας 
Caretta- Caretta και στο Εθνικό 
Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου δεν 
μπορεί να πληρώσει τους φύλακες 
που επιτηρούν
• Στην παραλία Ρεθύμνου η ωοτοκία 
της χελώνας Caretta- Caretta 
μειώνεται λόγο της ανεξέλεγκτης 
τουριστικής δραστηριότητας ενώ 
στον Κυπαρισσιακό κόλπο σχέδια 
τουριστικής και οικοδομικής 
ανάπτυξης απειλούν την δεύτερη 
σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της 
θαλάσσιας χελώνας στην Μεσόγειο
• Στον Σχοινιά εκδηλώθηκε φωτιά, 
εξαιτίας της αδυναμίας προστασίας 
του πευκοδάσους.
• Στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου 
σχεδιάζεται η εκτροπή του Αώου 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
επιπτώσεις στον ποταμό και την 
προστατευόμενη περιοχή
• Στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της 
Αλοννήσου των Βορείων Σποράδων, 
μία από τις σημαντικότερες περιοχές 
παγκοσμίως για τη μεσογειακή 
φώκια, η φύλαξη είναι ανύπαρκτη
Υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή 
είναι το ΥΠΕΚΑ και οι συναρμόδιες 
υπηρεσίες. Το ΥΠΕΚΑ προκαλεί 
συνεχώς καθυστερήσεις και εμπόδια 
στο έργο των φορέων διαχείρισης.
Όλες οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις θέτουν το ΥΠΕΚΑ προ 
των ευθυνών του και καλούν τη  
νέα πολιτική ηγεσία να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα για την σωστή 
λειτουργία του Εθνικού Συστήματος 
Προστατευόμενων Περιοχών.
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Μέχρι το τέλος του 2015- 
αρχές του 2016 αναμένεται να 
τεθούν σε λειτουργία 11 μονάδες 
εργοστασίων αναερόβιας επε-
ξεργασίας και κομποστοποίησης 
απορριμμάτων σε όλη τη χώρα, 
ξεκινώντας από την περιφέρεια 
Πελοποννήσου, οι οποίες θα 
διαχειρίζονται πάνω από 2,2 
εκατ. τόνους σκουπιδιών κάθε 
χρόνο, καλύπτοντας τις ανάγκες 
τουλάχιστον 5 εκατ. κατοίκων. Ο 
συνδυασμός αναερόβιας χώνευ-
σης και κομποστοποίησης  έχει 
αυξημένα ποσοστά ανακύκλω-
σης, χαρακτηρίζεται βιολογική 
και θεωρείται η ηπιότερη από 
όλες τις τεχνολογίες, ενώ είναι 
και φθηνότερη από άλλες που 
θεωρούνται επιχειρηματικά ενδι-
αφέρουσες αλλά καταστροφικές 
για το περιβάλλον.

Πρόκειται για μια σύνθετη 
μέθοδο, που δίνει την δυνατότητα 
για την παραγωγή προϊόντων 
ανακύκλωσης όπως χαρτί, γυαλί, 
αλουμίνιο κλπ., φυσικών εδαφο-
βελτιωτικών προϊόντων αλλά και 
ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας 
κατά πολύ τα υπολείμματα που 
οδηγούνται για ταφή.

Όσον αφορά την ανακύκλωση, 
οι δήμοι θα κάνουν την πρώτη 
διαλογή, ενώ οι ανάδοχοι είναι 
υποχρεωμένοι να έχουν τεχνο-
λογία που ενισχύει τη διαλογή 
και μπορεί να αντιμετωπίσει όλες 
τις περιπτώσεις.

Με βάση τα στοιχεία της Ε.Ε 
πάνω από το 50% των οικιακών 
οργανικών απορριμμάτων της Ε.Ε 
οδηγείται σε κομποστοποίηση, με 
πρώτη την Αυστρία σε ποσοστό 
38%. Σύμφωνα με τη Eurostat, 
την πρωτιά στον συνδυασμό 
ανακύκλωσης και κομποστοποί-
ησης έχει η Γερμανία με ποσοστό 
63%. Στην Ελλάδα το 82% των 
απορριμμάτων οδηγείται σε ταφή, 

μόνο το 15% σε ανακύκλωση ενώ 
η κομποστοποίηση είναι προς 
το παρόν ανύπαρκτη. Με την 
εγκατάσταση αυτών των μονά-
δων, φαίνεται να γλυτώνουμε 
και την επιβολή προστίμου από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 
την διατήρηση των χωματερών. 

Απομένει, πλέον, η υπογραφή 
της σύμβασης μέσα στον Οκτώ-
βριο, ενώ από Δεκέμβριο θα 
ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.  
Τα έργα στην Πελοπόννησο θα 
στοιχίσουν 132 εκατ. ευρώ εκ 
των οποίων τα μισά αποτελούν 
κοινοτικούς πόρους και τα άλλα 

μισά θα προέλθουν από δάνεια 
που θα λάβει ο ανάδοχος, ο οποί-
ος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 
10 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης να έχει ολοκληρώ-
σει ένα μέρος από τις μονάδες, 
προκειμένου να σταματήσει η 
χρήση των χωματερών και να 
διαχειρίζεται τα σκουπίδια της 
περιφέρειας.

Σε αντίθεση, με ερώτησή τους, 
εννέα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 
θέτουν σε αμφιβολία τα έργο 
αφού, όπως υποστηρίζουν, υποθη-
κεύεται το μέλλον της Πάτρας για 
τα επόμενα 30 χρόνια. Υπάρχουν 

σημαντικά στοιχεία, όπως η ακρι-
βής ποσότητα των σκουπιδιών 
που θα διακινούνται, την έκταση 
που θα έχουν οι εγκαταστάσεις, 
αν οι όροι δόμησης στη θέση 
Φλόκα Αχαΐας θα καλύπτουν τις 
ανάγκες του εργοστασίου, δεν 
αναφέρονται στη σύμβαση της β’ 
φάσης αφήνοντας απροσδιόριστο 
το ύψος της επένδυσης! Επίσης, 
δεν υπάρχει καμία μελέτη στον 
φάκελο της Περιφέρειας που να 
δείχνει κατά πόσο η τοποθεσία 
θα είναι αποτελεσματική, καθώς 
τα σκουπίδια μα μεταφέρονται 
εκεί, δεκάδες χιλιόμετρα, και 

το υπόλειμμα θα επιστρέφεται 
πάλι στην Πάτρα για να καεί 
στο εργοστάσιο «Τιτάν», ούτε 
γίνεται καμία αναφορά για τα 
βιομηχανικά απόβλητα και για το 
οικονομικό όφελος της Πάτρας, 
εάν αυτό υπάρχει.

Τελικά όλες οι διαδικασίες 
που κράτησαν τουλάχιστον 
τρία (3) χρόνια, τινάζονται 
στον αέρα με τα νέα στοιχεία 
που φέρνει στη δημοσιότητα 
η ερώτηση των εννέα (9) βου-
λευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΚΟΕ 
είναι υπέρ της πλήρους δια-
φάνειας τέτοιων επενδύσεων.

Πελοπόννησος: Εφιάλτης με τα σκουπίδια

Προβλήματα στον ΧΥΤΑ Φυλής
Το πρόβλημα, αυτή τη φορά, εντοπί-

ζεται στην καθημερινή είσοδο μη εργα-
ζομένων, ρακοσυλλεκτών και Ρομά, στον 
ΧΥΤΑ Φυλής με σκοπό να μαζέψουν 
διάφορα αντικείμενα και κυρίως σιδερένια 
η χάλκινα για να τα πουλήσουν. Έτσι, την 
περασμένη Παρασκευή έμεινε κλειστός ο 
ΧΥΤΑ καθώς είχε κατακλυστεί από αυτούς 
τους ανθρώπους και οι εργαζόμενοι 
δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά 
τους, ενώ κινδύνευαν να τραυματίσουν 
ή και να σκοτώσουν κάποιον που δε θα 
έβλεπαν μέσα στα σκουπίδια. Ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός είχε 
επισημάνει το γεγονός με επιστολή του 
προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και 

τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ χωρίς, όμως, να 
γίνει κάτι. Αν συνεχιστεί το κλείσιμο του 
ΧΥΤΑ θα προκαλέσει πολλά προβλήματα 
στο λεκανοπέδιο, αφού οι τοπικοί φορείς 
δε θα μαζεύουν τα σκουπίδια από τους 
δρόμους δεδομένου ότι δεν θα έχουν 
που να τα πάνε.

Χωνί χωρίς τρύπα η διαχείριση των 
σκουπιδιών από της περιφέρεια και τον 
ΕΣΝΔΑ. Ανεξέλεγκτες καταστάσεις που 
μπορεί να φτάσουν από μια χούφτα 
«επιτήδειων», στο κλείσιμο ενός ΧΥΤΑ. 
Φαντασθείτε που φτάσαμε, κατά τα’ άλλα 
διακηρύσσουμε ότι φτιάχνουμε έργα – ο 
κύριος Σγουρός μοιράζει εκατομμύρια 
ευρώ.
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