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ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ 
Η ΕΥΔΑΠ 

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ

Οι Δημοτικές εξουσίες που 
πέρασαν μέχρι σήμερα, 
δυστυχώς δεν διεκδίκησαν 
το κεκτημένο δικαίωμα των 
πολιτών να αυτοδιαχειρίζονται 

μέσα από την «Τοπική Αυτοδιοίκηση την 
περιουσία τους , δηλαδή το νερό που 
με γεωτρήσεις διοικητικά ανήκει στον 
Δήμο Ωρωπού.

Έτσι παράνομα και καταχρηστικά 
υπέγραψαν συμβάσεις όπως αναφέρεται 
στο δημοσίευμα .
Αναρωτιόμαστε μέχρι το 2004 ποιο 
καθεστώς λειτουργούσε; Πλήρωναν 
οι πολίτες νερό και οι τότε κρατούντες 
ποια σχέση είχαν με την ΕΥΔΑΠ.
Πάντος η ΕΥΔΑΠ απ΄ότι γνωρίζουμε 
μας οφείλει αφενός τέλη διέλευσης 

του νερού( το έχουν πετύχει και άλλοι 
δήμοι) και αφετέρου την ποσότητα από 
τις γεωτρήσεις που χρησιμοποιεί για 
άλλους δήμους.
Πρώην αντιδήμαρχοι μάλιστα 
επικαλέστηκαν ότι η ΕΥΔΑΠ εισέπραξε 
και από άλλους δήμους ποσά, 
παραγνωρίζοντας όμως ότι Γεωτρήσεις 
ανήκουν στον Δήμο Ωρωπού.   
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 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                   
    Ν Ο Μ Ο Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ                                                               
    Δ Η Μ Ο Σ  Ω Ρ Ω Π Ο Υ  

                                 

          

                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                             Από το αριθμ.12/10-05-2012 Πρακτικό  Συνεδρίασης

                             του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.

Αριθμός  Απόφασης  124/2012                                      Θέμα:  Συζήτηση και λήψη απόφασης 

για διακανονισμό οφειλής του Δήμου 

προς Ε.Υ.Δ.Α.Π.

      

      Στον Ωρωπό σήμερα την 10η Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:15 συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού ύστερα από την αριθμ. 

9688/04-05-2012 Πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Χρήστου 

Νικολάου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο 

και στον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Μετά τη 

διαπίστωση ότι είναι παρών ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του Δημοτικού 

Συμβουλίου αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων είναι παρόντες 

τριάντα  επτά (37) κατά  τη  σειρά της  ανακηρύξεώς  τους,  σύμφωνα  με  την υπ’  αριθμ. 

1247/2010 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1-Ηλιάσκος  Ευάγγελος,  2-Φοργιάρης  Βασίλειος,  3-Παπαγιάννης  Γεώργιος,  4-Γιαννάς 

Ιωάννης, 5-ΜακρήςΑθανάσιος, 6-Κοντογιάννη – Βουτσά Αλέκα, 7-Τσεκρεζής Χρήστος, 

8-Λεμπούσης  Ευάγγελος,  9-Λέκκας  Ανδρέας,  10-Πέππας  Παναγιώτης,  11-Νικολάου 

Χρήστος,  12-Ανυφαντής  Κωνσταντίνος,  13-Βλάχος  Δημήτριος,  14-Βασιλάκος 

Παναγιώτης,  15-Πάντος  Ευάγγελος,16-Μίχα-Κολιαστάση  Αικατερίνη,  17-Λάμπρου 

Δημήτριος, 18-Μπόρσης Βασίλειος, 19-Σωτήρχος Δημήτριος, 20-Τσάδαρης Σωτήριος, 21-

Μπατζάκας  Στυλιανός,  22-Οικονόμου  Γρηγόριος,  23-Λίτσας  Κωνσταντίνος,  24-

Βελτανιώτης  Δημήτριος,  25-Δέδες  Κων/νος,  26-Καραγιάννης  Βασίλειος,  27-Ζαχαρίας 

Ιωάννης, 28-Γιασημάκης Γεώργιος,29-Αρμυριώτης Γεώργιος, 30-Καλύβας Ευάγγελος, 31-

Οικονόμου  Βασίλειος,  32-Βαρνάβα-Καραγιάννη  Ελένη,  33-Λέκκας  Βασίλειος,  34-

Τσάκωνας Ανδρέας, 35-Κιούσης Δημήτριος, 36-Μαργέτα Ελένη,  37-Στεργίου Ιωάννα.
ΑΠΟΝΤΕΣ:                                             
1.Γεώργιος  Δάβρης,  2-Γεώργιος  Γιαμαρέλος,  3-Θωμάς  Ρούσσης,  4-Χασιώτης  Μιχαήλ, 

Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και νόμιμα κλήθηκαν δεν προσήλθαν. 

Παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Καλάμου και Μαρκοπούλου 

Ωρωπού. 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Οικονόμου Βασίλειος  αποχώρησε κατά τη διαδικασία των 

ανακοινώσεων.

Τα  πρόχειρα  συνοπτικά  πρακτικά  τηρήθηκαν  από  την  υπάλληλο  το  Δήμου  Μαρία 

Μαναβέλη.

Ο Πρόεδρος έφερε προς συζήτηση το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το 

λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος έκανε την παρακάτω εισήγηση:
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«Με  την  από  19-7-2011  επιστολή  της  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  προς  τον  «Σύνδεσμο  Ύδρευσης 

Εκμετάλλευσης Γεωτρήσεων Μαυροσουβάλας», κοινοποιηθείσα και στο Δήμο μας την 25η-7-

2011, επέχουσα θέση ατομικής ειδοποίησης για την επισυναπτόμενη στην επιστολή αυτή από 

27-6-2011  αναλυτική  μηχανογραφική  κατάσταση  οφειλών  του  «Συνδέσμου  Ύδρευσης 

Εκμετάλλευσης  Γεωτρήσεων  Μαυροσουβάλας»  από  10-12-2004  έως  4-8-2011,  συνολικού 

ποσού ευρώ  €  3.872.073,63,  επέχουσα  θέση  ταμειακής  βεβαίωσης  των  οφειλών  αυτών,  η 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. γνωστοποίησε στο Δήμο μας ότι θα επιδιώξει την αναγκαστική είσπραξη του 

ποσού αυτού σε βάρος μας.

Κατόπιν διαπραγματεύσεων με την ΕΥΔΑΠ και στο πλαίσιο οριστικής διευθέτησης των 

εκκρεμών  οικονομικών  υποχρεώσεων  του  Δήμου  με  την  ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.  εισηγούμαι την 

έγκριση των  σχεδίων των  δύο συμβάσεων,  οι  οποίες  έχουν  ήδη εγκριθεί  από το  Δ.Σ.  της 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής,  καθώς και  την εξουσιοδότησή του  Δημοτικού Συμβουλίου  προς τον Δήμαρχο για την 

υπογραφή τους με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να  προστεθούν  στη  σύμβαση  που  αφορά  στις  οφειλές  του  πρώην  Συνδέσμου 

Μαυροσουβάλας τα ακόλουθα εδάφια:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, 1.,  εδ. α΄:  Στο τέλος του εδαφίου α΄ και μετά το αναγραφέν «μέχρι  την 

υπογραφή  της  Σύμβασης»,  να  συμπληρωθεί  η  φράση  «ως  μοναδική  οφειλή  του  τέως 

Συνδέσμου  προς  την  ΕΥΔΑΠ»  ή  αντίστοιχη  φράση  όμοιου  περιεχομένου  ή  να 

διευκρινιστεί αυτό με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, ΑΡΘΡΟ 5, εδ. β΄: Στο τέλος του εδαφίου β΄ και μετά το αναγραφέν «η 

οποία έχει λήξει», να προστεθεί η φράση «εκτός από τις εγκαταστάσεις που εξαιρούνται 

σύμφωνα με το παράρτημα Ι της από το έτος 1990 συμπλήρωσης – διόρθωσης της ως άνω 

προγραμματικής σύμβασης» ή αντίστοιχη φράση όμοιου περιεχομένου ή να διευκρινιστεί 

αυτό με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1-  Την εισήγηση

2-  Τις διατάξεις του άρθρου  65 του Ν.3852/2010

μετά  από  διαλογική  συζήτηση  όπως  αυτή  κατεγράφη  στα  ταυτάριθμα  μαγνητοφωνημένα 

πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Λίτσα, 

Βελτανιώτη, Δέδε, Καραγιάννη, Ζαχαρία, Γιασημάκη, Αρμυριώτη, Καλύβα και Στεργίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α-  Εγκρίνει  τους  όρους  των  επισυναπτόμενων  στην  παρούσα  συμβάσεων   που  αφορούν 

διακανονισμό  οφειλών  του  Δήμου  Ωρωπού  προς  την  Ε.Υ.Δ.Α.Π.  Α.Ε.  με  τις  ακόλουθες 

διαφοροποιήσεις :

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, 1.,  εδ. α΄:  Στο τέλος του εδαφίου α΄ και μετά το αναγραφέν «μέχρι  την 

υπογραφή  της  Σύμβασης»,  να  συμπληρωθεί  η  φράση  «ως  μοναδική  οφειλή  του  τέως 

Συνδέσμου  προς  την  ΕΥΔΑΠ»  ή  αντίστοιχη  φράση  όμοιου  περιεχομένου  ή  να 

διευκρινιστεί αυτό με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, ΑΡΘΡΟ 5, εδ. β΄: Στο τέλος του εδαφίου β΄ και μετά το αναγραφέν «η 

οποία έχει λήξει», να προστεθεί η φράση «εκτός από τις εγκαταστάσεις που εξαιρούνται 

σύμφωνα με το παράρτημα Ι της από το έτος 1990 συμπλήρωσης – διόρθωσης της ως άνω 

προγραμματικής σύμβασης» ή αντίστοιχη φράση όμοιου περιεχομένου ή να διευκρινιστεί 

αυτό με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Β- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο  να υπογράψει  την ανωτέρω σύμβαση για μεγαλύτερη διάρκεια 

από  την  αναγραφόμενη  πενταετή,  καθώς  και  με  οποιαδήποτε  άλλη επωφελή  για  το  Δήμο 
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τροποποίηση των συμβάσεων αυτών κατά την κρίση του, κατόπιν διαπραγμάτευσης με την 

Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

                                  Αυτή  η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό  124 / 2012.

                         Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Το  Δημοτικό Συμβούλιο
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ   Δ.Σ.
Νικολάου Χρήστος

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βαρνάβα- Καραγιάννη Ελένη

ΤΑ  ΜΕΛΗ
1-Ηλιάσκος Ευάγγελος, 2-Φοργιάρης Βασίλειος, 3-Παπαγιάννης Γεώργιος, 4-Γιαννάς Ιωάννης, 5-Μακρής Αθανάσιος, 

6-Κοντογιάννη  –  Βουτσά  Αλέκα,  7-Τσεκρεζής  Χρήστος,  8-Λεμπούσης  Ευάγγελος,  9-Λέκκας  Ανδρέας  10-Πέππας 

Παναγιώτης, 11-Ανυφαντής Κωνσταντίνος,  12-Βλάχος Δημήτριος,13- Βασιλάκος Παναγιώτης, 14-Πάντος Ευάγγελος, 

15-Μίχα-Κολιαστάση  Αικατερίνη,  16-Λάμπρου  Δημήτριος,  17-Μπόρσης  Βασίλειος,  18-Σωτήρχος  Δημήτριος,  19-

Τσάδαρης  Σωτήριος,  20-Μπατζάκας  Στυλιανός,  21-Οικονόμου Γρηγόριος,  22-Λίτσας Κωνσταντίνος,  23-Βελτανιώτης 

Δημήτριος,  24-Δέδες  Κων/νος,  25-Καραγιάννης  Βασίλειος,  26-Ζαχαρίας  Ιωάννης,  27-Γιασημάκης  Γεώργιος,  28-

Αρμυριώτης Γεώργιος, 29-Καλύβας Ευάγγελος, 30-Λέκκας Βασίλειος, 31-Τσάκωνας Ανδρέας, 32-Κιούσης Δημήτριος, 

33-Μαργέτα Ελένη, 34-Στεργίου Ιωάννα.

                                              Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Παράνομες και καταχρηστικές οι αποφάσεις του Δήμου και οι συμβάσεις με την ΕΥΔΑΠ

Οι δημότες γνωρίζουν άραγε πως προ-
ήλθε αυτό το χρέος; Γνωρίζουν άραγε 
ότι από το 1979 έως το 2004 δεν 
πλήρωναν ούτε ένα ευρώ;

Η απάντηση βρίσκεται στην παλαιά 
ηγεσία του Δήμου. Ευτυχώς ο νυν Δήμαρχος 
αποφάσισε να παίξει σωστά τον ρόλο του και 
να διεκδικήσει για τον Δήμο τα προφανή!

Το πρόβλημα της παράνομης χρέωσης στον 
Δήμο από την ΕΥΔΑΠ ποσών από το 2004 εως 
το 2013 που αναφέρονται στις επισκευές των 
εγκαταστάσεων και στην κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος στην Μαυροσουβάλα, παραγνωρίζοντας 
τα δικαιώματα του δήμου, όπως αναφέρεται από 
την εισήγηση του Δημάρχου κ. Θωμά Ρούσση 
η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΔΑΠ
Ο Δήμος Ωρωπού, βάσει του άρθρου 26 του 

Νόμου1828/1989. Όπως αυτός τροποποιήθηκε 
από νεότερες διατάξεις, νομιμοποιείται να ζητήσει 
από την ΕΥΔΑΠ την καταβολή τέλους εμπορίας 
ύδατος για το δικαίωμα της ΕΥΔΑΠ να αντλεί 
νερό από τις γεωτρήσεις εντός των διοικητικών 
και γεωγραφικών ορίων του Δήμου μας.

Επειδή, αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή 

εξέλιξη στο θέμα της ΕΥΔΑΠ που έχει προκα-
λέσει μεγάλη ζημιά στο Δήμο, ζητείται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση του 
προς τον Δήμαρχο, προκειμένου να προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την 
επιβολή του τέλους αυτού και την ελάφρυνση 
των οφειλών στην ΕΥΔΑΠ.
Ο Δήμαρχος Δημ. Ρούσσης

Το θέμα όμως όπως είπαμε και πιο πάνω 
έχει προηγούμενη αμαρτωλή ιστορία από τον 
πρώην δήμαρχο κ. Οικονομάκο, που χωρίς να 
διεκδικήσει ούτε ένα ευρώ από την αδηφάγα 
ΕΥΔΑΠ, υπέγραψε υποταγμένες συμβάσεις, 
δίνοντας το δικαίωμα στην ΕΥΔΑΠ να υιοθετεί 
την παράνομη θέση της στο ιδιοκτησιακό καθε-
στώς των γεωτρήσεων στη Μαυροσουβάλα. 

Έτσι αποποιούμενη των δικών της εσόδων 
από την πώληση του νερού σε όλη την Αττική 
και από τις γεωτρήσεις αυτές και μη δίδοντας 
στον Δήμο του Ωροπού τα δικαιωματικά έσοδα 
των πωλήσεων του νερού αυτού, διεκδικεί  απλά 
τα επισκευαστικά έξοδα της. 

Ο πρώην δήμαρχος και άλλοι 28 δημοτικοί 
σύμβουλοι, ξεπούλησαν τον λαό του Ωροπού 
με την κατά πλειοψηφία απόφαση 12/4/2012 
του Δ.Σ. 

ΤΟ ΣΚAΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ:
Χρέωσε τους Δημότες  

του Ωρωπού χωρίς λόγο!
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Στις 10/5/2012 με την απόφαση 
αυτή 

1. Υιοθετούν την από 27/6/12 
σύμβαση με τίτλο αναγνώρισης 
«Οφειλών και Παροχών Αδιυλίστου 
Νερού προς τον Δήμο Ωρωπού». 

Στη σύμβαση αυτή αναφέρε-
ται ότι βασική προϋπόθεση για να 
λειτουργήσει, είναι η παραίτηση 
του Δήμου από κάθε ένδικο μέσο 
που έχει ασκήσει κατά της ΕΥΔΑΠ. 
Επίσης θεωρείται αποικιακή η σύμ-
βαση σ΄ όλο το άρθρο 2 και 3 του 
Α κεφαλαίου.

Σε κανένα σημείο της σύμβα-
σης αυτής δεν αναγράφεται η τιμή 
πώλησης κάθε κυβικού μέτρου και 
αυτό γίνεται εσκεμμένα πιστεύουμε, 
επειδή την ίδια τιμή πρέπει να χρε-
ώνει ο Δήμος την ΕΥΔΑΠ.

Όσον αφορά το άρθρο 5 αυτό 
είναι καθ’  ολοκληρία ανεπίτρεπτο, 
επειδή δεν διαχωρίζει τις εγκατα-
στάσεις από την ιδιοκτησία αυτού 
καθαυτού του νερού της γεώτρησης 
καθώς και του δικτύου μεταφοράς, 
επειδή το δίκτυο ανήκει κατά 20% 
στην ΕΥΔΑΠ και 80% στον Δήμο 
των εσωτερικών δικτύων των δια-
μερισμάτων αυτών.

Το θράσος της ΕΥΔΑΠ στη σύμ-
βαση αυτή, είναι ότι το τμήμα DN 
1100 χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
απ΄αυτόν. Επίσης στο άρθρο 7 
της διάτρητης αυτής σύμβασης η 
ΕΥΔΑΠ δεν έχει καμία ευθύνη για 
την ποιότητα του νερού που παρέχει 
στον Δήμο και τον χρεώνει για το 
νερό που αντλείται σε γεώτρηση 
ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ βάσει 
νόμου στον Δήμο Ωροπού.

Στο άρθρο 8 δεν καταγράφεται η 
τιμή κυβικών που ισχύει την στιγμή 
υπογραφής της σύμβασης, αλλά 
αφίεται στις υπουργικές αποφάσεις.

Στο άρθρο 9 για όλες τις εγκα-
ταστάσεις είναι υπεύθυνος ο Δήμος 
και όχι η ΕΥΔΑΠ. 

Τα λεφτά όμως τα παίρνει ο 
ληστής δηλαδή ο εθνικός εργολάβος, 
δηλαδή Ανώνυμη Εταιρία ΕΥΔΑΠ 
για το κοινωνικό αγαθό που λέγεται 
νερό και δήθεν έχουμε πρόσβαση 
όλοι οι Έλληνες πολίτες.

Τώρα η βασική μας ερώτηση 
είναι:

Ο ελληνικός λαός ποια δικαιώ-
ματα έχει στο μεγαλύτερο αγαθό 
της φύσης που προστατεύεται από 
το άρθρο 24 του Συντάγματος, 
δηλαδή το νερό.

Πιστεύουμε οι αποφάσεις του Δς 
και οι Συμβάσεις πρέπει να είναι η 
αφορμή για να ξεκινήσουμε έντονες 
αντιπαραθέσεις μεταξύ της ανώ-
νυμης Εταιρείας του δημοσίου και 
των πολιτών όλης της χώρας και 
στην προκειμένη περίπτωση των 
κατοίκων του Δήμου Ωροπού.
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Εργο που κατά τας 
γραφάς τελείωσε στις 
10/5/13 σύμφωνα με 
την βεβαίωση περαίω-
σης του έργου. 

Ο τίτλος του έργου, «Ολο-
κλήρωση δικτύου ύδρευσης 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ. Ανατέθη-
κε η κατασκευή στην εταιρεία 
ΑΤΕΚΑΤ ΑΕ, παραλήφθηκε 
στις 19/6/2015 στα χαρτιά 
μόνο, αφού δεν είχε πληρωθεί 
η εταιρεία και παρέλαβε την 
εγγυητική επιταγή.

Θρασύτατα οι παραλαμ-
βάνοντας το έργο, ο πολιτικός 
μηχανικός του δήμου και ένας 
δημοτικός Σύμβουλος της Αντι-
πολίτευσης (συνημμένο πρωτό-
κολλο παραλαβής), αναφέρουν 
στο τέλος του πρωτοκόλλου, ότι 
παραλαμβάνουν το έργο χωρίς 
δοκιμή και έλεγχο επειδή δεν 
υπήρξε ηλεκτροδότηση παρά 
το γεγονός ότι ο ηλεκτρομηχα-
νολογικός εξοπλισμός στοίχισε 
εκατομμύρια στους ταλαίπω-
ρους πολίτες του Ωρωπού.   

Ο Δήμος Ωρωπού με την 
υπ. Αριθμ. 55/2015 απόφαση 
ενέκρινε την σύσταση επιτροπής 
για την οριστική παραλαβή του 
έργου «ολοκλήρωση δικτύου 
ύδρευσης οικισμού και παραλίας 
Μαρκοπούλου Ωρωπού».

Η παραπάνω επιτροπή παρέ-
λαβε οριστικά το έργο, δηλαδή 
επέστρεψε την εγγυητική επι-
στολή καλής εκτέλεσης στον 
ανάδοχο χωρίς να ελέγξει την 
λειτουργία του αντλιοστασίου 
και των συναφών εγκαταστά-
σεων όπως αναφέρεται στην 
παρ.6 του Πρωτοκόλου Ορι-
στικής παραλαβής του έργου, 
δηλαδή απαλλάσει τον ανά-
δοχο από κάθε ευθύνη για την 
λειτουργία του όλου έργου 
προϋπολογισμού δαπάνης 
4.400.000,00ευρω!!!

Επειδή το θέμα είναι πολύ 
σοβαρό και όλα όσα αναφέρο-
νται στο άρθρο 75 του Νόμου 
3669/2008δεν τηρήθηκαν, οι 
Ανισωρωπίες και το ΠΑΚΟΕ, 
παραπέμπουν τα σχετικά στον 
εισαγγελέα, στην Πρειφέρεια 
Αττικής και στο Υπουργείο Εσω-
τερικών. Κύριοι της εξουσίας: 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

ΕΡΓΟ 4,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ!
ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ 
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Εργα του 2008 , αναθέσεις που έγιναν ή 
δεν έγιναν, με συνοπτικές διαδικασίες 
ο ξεπλύνων εν τη κολυμβήθρα του 
Σιλωάμ Καρίνου, υπογράφει και τα 
λεφτά στις τσέπες των επιτήδειων.

Ο Γιώργος Γαβριήλ, τότε δήμαρχος άραγε 
γιατί ανέθετε; Τι ανέθετε και πως θα πλήρωνε. 
Όλα αυτά στην μέγγενη της δικαιοσύνης 
στον Εισαγγελλέα και στην Περιφέρεια θα 
κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

Αυτο δίκαια παραλαβή ενός έργου 
σημαίνει οριστική παραλαβή αυτού χωρίς 
σύσταση επιτροπής παραλαβής, δηλαδή 
χωρίς ποσοτικό και ποιότικό έλεγχο, αλλά 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου!!

Με εισηγήσεις του Δ/ντη Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Καρίνου Ζώη, εγκρίθηκαν 
αυτοδίκαιες οριστικές παραλαβές πολλών 
έργων του Δήμου Ωρωπού. 

Στις παραπάνω εισηγήσεις ο Δ/ντης Τεχν. 
Υπηρεσιών αναφέρει την παρ. του αρθρου 
75 του Ν 3669/08

Άρθρο 75
Ν. 3669/08
Οριστική Παραλαβή
1. Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται 

οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή 

των παραγράφων 3,5 και 6 του άρθρου 
73 του παρόντος.

2. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την 
προσωρινή και την ΄πάροδο του χρόνου, 
υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. 
Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε 2 μήνες 
από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του παρόντος. 
Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί 
μέσα σε αυτήν την προθεσμία θεωρείται 
ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια τριάντα 
(30) μέρες μετά την υποβολή από τον 
ανάδοχο σχετικής όχλησης για την διε-
νέργεια της και επιβάλλονται στα υπαίτια 
όργανα του φορέα κατασκευής του έργου 
οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 
του άρθρου 40του παρόντος πειθαρχικές 
ποινές. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει 
διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, 
διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και 
οριστική παραλαβή.

3. Κατά την οριστική ελέγχεται και πάλι 
η καλή κατάσταση των εργασιών.  

Δηλαδή για τις Πειθαρχικές ποινές των 
υπαίτιων οργάνων του φορέα κατασκευής 
του έργου που προβλέπονται στην παρ3 
του άρθρου 10 του Ν3669/08 δεν κάνει 
κουβέντα.

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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Η 
γνωστή από τον Όμηρο Αυλίδα, το μέρος από 
όπου έφυγαν τα πλοία των Μυκηναίων για 
την Τροία, βρίσκεται μια ώρα και δέκα λεπτά 
μακριά από την Αθήνα. Θα μπορούσε κάποιος να 
υποθέσει ότι η Αυλίδα θα ήταν ένας εξαιρετικός 

προορισμός επίσκεψης αρχαιολογικού χώρου, ωστόσο 
η επικαιρότητα, η οποία περνά καμιά φορά στα «ψιλα 
γράμματα» για ευνόητους λόγους δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια για τέτοιου είδους περιπάτους!

Το πρώτο θέμα που αφορά την περιοχή έχει να 
κάνει με την επιδίκαση προστίμου 78.000 ευρώ, στην 
ΑΓΕΤ Ηρακλής, ιδιοκτήτρια των τσιμέντων Χαλκίδας. Η 
απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, δικαιώνει ουσιαστικά, 
μετά από χρόνια 26 κατοίκους του οικισμού της Αγίας 
Μαρίνας, στην περιοχή Μικρό Βαθύ Αυλίδας που είχαν 
προσφύγει εναντίον της εταιρείας για ηθική βλάβη από 
την ρύπανση που προκαλούσε η τσιμεντοβιομηχανία 
στον οικισμό.

Η τσιμεντοβιομηχανία από τη μια πλευρά δεν τηρούσε 
τους περιβαλλοντικούς κανόνες που προέβλεπε η άδεια 
λειτουργίας της, ενώ παράλληλα δεν εκσυγχρόνιζε τα 
μηχανήματα της έτσι ώστε η μόλυνση να περιορίζεται.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι 1,2 εκατοστά σκόνης «κάθο-
νταν» στις αυλές των σπιτιών, στα μπαλκόνια, μέσα στα 
σπίτια, στους δρόμους, στην παραλία, ακόμα και μέσα 
στο βυθό της θάλασσας.

Σαν «κεραυνός» ήρθε λίγες μέρες αργότερα και η 
δεύτερη είδηση.

Αυτή τη φορά είχε να κάνει με τον ορισμό δικάσιμης 
για τους ιδιοκτήτες και διευθυντές 3 τριών βιομηχανιών 
και πάλι στο Μικρό Βαθύ Αυλίδας για περιβαλλοντική 
ρύπανση. 

Πρόκειται για τα Ναυπηγεία Χαλκίδας, τη Νεοχημική, 
και την Ιντερκέμ.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν την «κόλαση»

Η ποινική δίωξη εναντίον τους ασκήθηκε έπειτα από 
ελέγχους που Διενήργησε το Τμήμα Περιβάλλοντος της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας το 2010, οι οποιοί 
επιβεβαίωναν επανειλημμένες καταγγελίες κατοίκων 
της περιοχής, για ανεξέλεγκτη λειτουργία τόσο των 
Ναυπηγείων όσο και των Χημικών βιομηχανιών.

Τα ευρήματα των ελέγχων ήταν κάτι παραπάνω από 
ανησυχητικά και αφορούσαν σε:

«Υπαίθρια αποθήκευση αποβλήτων αμμοβολής 
και στερεών αποβλήτων που κατατάσσονται στα επι-
κίνδυνα και τοξικά, εκροή στη θάλασσα μη βιολογικά 

επεξεργασμένων λυμάτων, εκροή ρυπασμένων από την 
επιχείρηση υδάτων και υπαίθρια εναπόθεση χημικών 
προϊόντων, διαχείριση επικίνδυνων υγρών αποβλήτων 
χωρίς άδεια, παράνομη αποθήκευση τους. Διοχέτευση 
στη θάλασσα άλλων υγρών αποβλήτων χωρίς άδεια, 
παράνομη αποθήκευση τους, διοχέτευση στη θάλασσα 
άλλων υγρών αποβλήτων και έλλειψη του κατάλληλου 
μηχανολογικού εξοπλισμού για τον περιορισμό των 
καυσαερίων».

Τα ευρήματα τρομακτικά για την δημόσια υγεία! Τελικά 
οι υπεύθυνοι καταδικάστηκαν σε 8 μήνες φυλάκιση με 
ποινή εξαγοράσιμη!

Σε ένα μικρό αναλογικά κομμάτι γης συνωστίζονται 
μεγάλες βιομηχανίες! Το Μικρό Βαθύ Αυλίδας, έναν 
οικισμό με 200 το πολύ κατοίκους, εκεί στον κόλπο του 
Ευβοϊκού με την Χαλκίδα απέναντι.

Πως μπορεί να ζήσει κάποιο ον , (άνθρωπος, φυτό ή 
ζώο) μέσα σ ένα τόσο μολυσμένο περιβάλλον; Κάποτε 
θυσιάστηκε η Ιφιγένεια για να φύγουν τα πλοία του 
Αγαμέμνονα για την Τροία, σήμερα στο ίδιο ακριβώς 
σημείο στέκουν κουφάρια βρώμικων πλοίων προς επι-
σκευή και θεόρατα βαρέλια με επικίνδυνα τοξικά υλικά.

Σήμερα θυσιάζονται ανθρώπινες ζωές στον βωμό 
μιας δήθεν ανάπτυξης. 

ΑΥΛΙΔΑ
Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΒΩΜΟ ΤΗΣ… «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»!
Βιομηχανίες σε χαρακτηρισμένη τουριστική περιοχή
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Η 
Εταιρεία Τσιμέντων Χαλκίδας 
ή αλλιώς «τα τσιμεντάδικα», 
όπως τα λένε οι περίοικοι, 
ήταν η πρώτη βιομηχανία που 
εγκαταστάθηκε στην περιοχή 

το 1926 μέσα στον μη χαρακτηρισμένο 
αρχαιολογικ’ο χώρο. Σύμφωνα με τις 
μελέτες του αρχαιολόγου Θ. Θρεψιάδη 
που έκανε τις ανασκαφές όλη την δεκα-
ετία του 1950, το εργοστάσιο κτίστηκε 
καταστρέφοντας Μυκηναϊκούς τάφους, 
καθώς εκέι υπήρχε μυκηναϊκός οικισμός.

Την δεκαετία του 1970 εγκαταστά-
θηκαν εκεί τα Ναυπηγεία, αλλά και η 
Ιντερκέμ, καθώς κρίθηκαν σημαίνουσες 
οικονομίες για την ανάπτυξη της οικονο-
μίας. Ετσι οι βιομηχανίες αναπτύχθηκαν 
ανεξέλεγκτα μέσα στον οικισμό. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο σπίτι 
βρίσκεται 932 μέτρα από την Ιντερκέμ.

Οι έλεγχοι είναι σπάνιοι στην ήδη 
επιβαρυμένη περιοχή, ενώ στον Ευβοϊκό 
κόλπο χύνονται και τα μολυσμένα από 
βιομηχανικά λύματα νερά του Ασωπού.

Μέχρι πρόσφατα υπήρχε σχετική 
οδηγία να μην πίνουν νερό από το 
δίκτυο οι κάτοικοι καθώς ήταν μολυ-
σμένο με ασθενές χρώμιο. Το πρόβλημα 
«μπαλώθηκε» όταν φέρανε νερό από 
το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Η μόλυνση όμως 
είναι πάντα εκεί! 

Η θάλασσα αρρωσταίνει και βρωμά. 
Κάποτε κάποια στόματα ήταν «ερμητικά 
κλειστά» καθώς κάποιες οικογένειες 
«έτρωγαν ψωμί» από τις βιομηχανί-
ες, σήμερα όμως τα πράγματα έχουν 
αλλάξει.

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, μέλος του Γαλλι-
κού ομίλου Lafarge έκλεισε το 2013 
το εργοστάσιο, αφήνοντας στον αέρα 
236 εργαζόμενους. Κάθε μήνα από 
τότε η εταιρεία, απολύει το ποσοστό 
των εργαζομένων που δικαιούται από 
τον νόμο.

Το ίδιο και η Ιντερκέμ, μέλος του 
Ομίλου της Νεοχημικής του Λαυρεντιά-
δη, προχώρησε σε στάση πληρωμών 
του προσωπικού και κατέθεσε αίτηση 
πτώχευσης το 2012. Άλλοι 128 εργα-
ζόμενοι έμειναν στο δρόμο!

Μια απόφαση δεν φέρνει  
την «άνοιξη»

Το 2011 πάρθηκε μια σημαντική 
απόφαση για την περιοχή. Στο Νέο 
Γενικό Πολεοδομικό Πλαίσιο (ΓΠΣ) της 
Αυλίδας η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως 
ζώνη τουρισμού και αναψυχής. Μέσα 
σε 12 χρόνια θα πρέπει οι υφιστάμενες 
χημικές βιομηχανίες να μετεγκαταστα-
θούν σε ειδικά σχεδιασμένη βιομηχανική 
περιοχή, ενώ απαγορεύεται η χωροθέ-
τηση και η αδειοδότηση, νέων χημικών 
βιομηχανιών. 

Ωστόσο μια νέα εταιρεία η AKFA το 
2014 αγόρασε σε δημόσιο αναγκαστικό 
πλειστηριασμό, τμήμα των εκτάσεων και 
του εξοπλισμού της Ιντερκέμ. Τότε 9 
κάτοικοι της περιοχής και ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος ΓΑΙΑ κατέθεσαν προσφυγή 
εναντίον της εταιρείας.

Στις 15 Ιανουαρίου 2015 η Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Αντι-
περιφέρεια  Ευβοιας έδωσαν άδεια 
λειτουργίας στη νέα βιομηχανία.

Τώρα η τοπική κοινωνία σε συνερ-
γασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων 
Εύβοιας προσπαθούν να προτάξουν 

ως πόλο οικονομικού αλλά και πολι-
τιστικού ενδιαφέροντος τον αρχαίο 
ναό της «Αυλίδειας Αρτέμιδος». Εχουν 
ξεκινήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, 
ενώ προσπαθούν να εντάξουν το αρχαίο 
μνημείο σε κονδύλια, προκειμένου να 
γίνει η ανάπλαση του και να προβληθεί. 
Το υπουργείο πολιτισμού έχει δείξει 
ενδιαφέρον για το θέμα. Ο χώρος έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί να φέρει 
τουρίστες από όλο τον κόσμο, αλλά 
και υγιή ελληνόπουλα που θα παίζουν 
δίπλα στα αρχαία και θα μαθαίνουν για 
τον τόπο τους! 

Μέχρι όμως να γίνουν όλα αυτά θα 
χρειαστεί χρόνος. Εως τότε η θυσιασμένη 
Ιφιγένεια θα κοιμάται ναρκωμένη στον 
βωμό της…ανάπτυξης!

Το ΠΑΚΟΕ το 2008 είχε πραγματο-
ποιήσει έρευνα – μεγάλη σε όλες τις 
βιομηχανίες του Νομού Εύβοιας- 255 
σελίδες- των μελετών αυτών κατέθεσε 
στην Νομαρχία και στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

Από τότε το 2010και η Νομαρ-
χία με καθυστέρηση, έκανε ορισμένες 
παρατηρήσεις στις… βιομηχανίες. Από 
τότε …σιωπή Το έργο συνεχίζεται και 
χειρότερο.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
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Μπορεί το πρόβλημα της καταστροφής του 
Ασωπού, κάποια στιγμή 2007- 2008 να 
είχε παγκοσμιοποιηθεί, διαχρονικά όμως 

ολοένα και οξύνεται,  εξαιτίας της εγκληματικής 
αδιαφορίας των βιομηχανικών «λόμπι» στη Στερεά 
Ελλάδα, της σάπιας κρατικής μηχανής που είτε 
ΥΠΕΚΑ, ΕΥΔΑΠ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
Αττικής, Δήμος Τανάγρας και Ωρωπού λέγεται. 
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, μερικοί από αυτούς 
διαπλεκόμενοι και άλλοι εγκληματικά αδιάφοροι, 
κατέστρεψαν μια τεράστια περιοχή με προοπτικές 
ανάπτυξης από τα Οινόφυτα μέχρι τον Ωρωπό , διότι 
έχουν δημιουργήσει τοξικές γενεές με το εξασθενές 
χρώμιο και όχι μόνο, έχουν σε ομηρία εκατοντάδες 
κατοίκους – περίπου 250.000 με 300.000 – έχουν 
προσδώσει σε προϊόντα επικίνδυνη τοξικότητα, 
έχουν ανεβάσει τις εισπράξεις εταιρειών εμφιαλω-
μένων νερών, έχουν δημιουργήσει καρκινοπάθειες 
σε πολίτες των περιοχών αυτών και πολλά άλλα.

Εντούτοις η αδράνεια της κρατικής μηχανής  
συνεπικουρούμενη με την εγκληματική συμπερι-
φορά των βιομηχάνων, οι οποίοι προσπαθούν να 
ξεχαστεί το πρόβλημα, λες και τα εξήντα χρόνια 
βιομηχανικής δραστηριότητας, σε μια άτυπη και 
μη νομοθετημένη βιομηχανική ζώνη που συνεχώς 
επεκτείνεται , αποτελούν άλλοθι γι΄αυτούς που 
εσκεμμένα και εγκληματικά καταστρέφουν τις περι-
οχές και  ρισκαρούν την  υγεία των κατοίκων τους.

Τον Αύγουστο του 2014  , υπογράφηκε μια 
σύμβαση , όπως θα διαβάσετε πιο κάτω ύψους 
37.600.000 μεταξύ ΥΠΕΚΑ, Δήμου Τανάγρας και 
ΕΥΔΑΠ, η οποία παρά τα λεγόμενα των συμβασι-
ούχων το ποσό αυτό είχε τεκμηριωθεί από δήθεν 
υφιστάμενες μελέτες, έλυναν το πρόβλημα αφενός 
και αφετέρου τα χρήματα αυτά θα τα διέθεταν 
για την δημιουργία συστήματος αποχέτευσης και 
εμπλουτισμού των υδάτων που χρησιμοποιούν οι 
βιομήχανοι από τα νερά του Μόρνου.

Εμείς τον Οκτώβριο του 2014 καταγγείλαμε 
την σύμβαση αυτή και προτείναμε συγκεκριμένη 
λύση του προβλήματος που σχεδόν ανέξοδα με 
την  χρήση του ζεόλιθου θα εξουδετερώσουμε 
όλους τους ρύπους των ανεύθυνων βιομηχάνων.

Τότε ενημερώσαμε τον Περιφερειάρχη Στε-
ρεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννη, τον Υπουργό κ. 
Μανιάτη, τον Δήμαρχο Τανάγρας κ. Περγαλιά και 
τον εκπρόσωπο των Βιομηχάνων κ. Κουδούνη ο 
οποίος μάλιστα μας είχε δηλώσει ότι μέχρι τότε 
(Δεκέμβριο 2014) δεν είχαν κάνει καμία κίνηση 
λύσης του προβλήματος οι βιομήχανοι.

Οι μετρήσεις όμως που πραγματοποιεί το ΕΜΠ και 

το ΠΑΚΟΕ αποδεικνύουν ότι πράγματι το πρόβλημα 
οξύνεται και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις 
τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομία, 
και το περιβάλλον.

Κάνουμε έκκληση στον οικολόγο υπουργό κ. 
Τσιρώνη , τους Περιφερειάρχες Στερεάς Ελλάδος 
και Αττικής να σκύψουν στο πρόβλημα και να 
το λύσουν, γιατί το κουκούλωμα είναι η τέλεια 
καταστροφή. 

Οπως μας δήλωσε ο Δήμαρχος Τανάγρας από 
τον Αύγουστο του 2014 (υπογραφή της σύμβασης), 
μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, 
αλλά κι οι βιομήχανοι δεν θέλουν να βάλουν το 
χέρι στην τσέπη μιας και δεν το έκαναν ποτέ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Στην επιτροπή περιβάλλοντος Περιφέ-
ρειας Αττικής, του Παναγιώτη Χριστοδουλάκη, Πανεπι-
στημιακού, Προέδρου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε

8/12/2014
Μια συνοπτική ιστορική αναδρομή
1996 ΕΤΒΑ μελέτη. Δημοσιεύθηκε το 2005 
1999 Απογραφή πηγών. Από το 1996 το ΥΠΕΧΩΔΕ 

(Σουφλιάς) αναθέτει στο Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο 
(Λοϊζίδου)μελέτη για τη διάσωση του Ασωπού. Η μελέτη 
ολοκληρώθηκε, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

2007 Ανάδειξη του προβλήματος
2008 Μελέτη ΙΓΜΕ
2009-2010 Καθιέρωση προτύπων – Απογραφή (2η 

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

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

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

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

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

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

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

Η ΕΤΒΑ έχει κάνει Περιβαλλοντική Μελέτη της 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κίνδυνος εμφάνισης λευχαιμιών, και άλλων μορφών 
καρκίνου.

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

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

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

Τα προβλήματα είναι γνωστά από τον Νοέμβριο 
του 2004. 

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

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

Ο βοηθός ελεγκτής περιβάλλοντος Σωτήρης Στασινός 
έχει αφήσει υπόνοιες για εργοστασιάρχες που έχουν 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 
ΑΣΩΠΕΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

ΧΟΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΓΙΑ… ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
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θάψει στερεά απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε 
χρώμιο τα οποία ανάλογα με την εποχή βγαίνουν στην 
επιφάνεια και δίνουν τιμές 6.230 μg/l. Ο κ. Στασινός 
υπέβαλλε την παραίτησή του αφήνοντας αιχμές για 
την κυβέρνηση.

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

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

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

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

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

γ) Π. Νικολοπούλου καθηγήτρια φυσιολογίας: Σε 
πολλά βαρέα μέταλλα εκτός του εξασθενούς χρωμίου 
υπάρχει συνεργεία. Το εξασθενές χρώμιο είναι ορμονικός 
διαταράκτης. Ο καρκίνος είναι διαπιστωμένος, υπάρχουν 
όμως και συγγενείς ανωμαλίες. Λύση του προβλήματος 
με την αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου σε τρισθενές 
με διάχυση νανοσωματιδίων σιδήρου δεν είναι εφικτή. 
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε σε άλλες περιπτώσεις 
με εξίσου τραγικά αποτελέσματα.

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

Προγραμματική  Σύμβαση 3/8/2014

Η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση  του 
έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημά-
των της περιοχής του Ασωπού» υπογράφτηκε στις 3 
Αυγούστου 2014 από τον αναπληρωτή υπουργό Περι-
βάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Αντώνη Βαρθολομαίο και τον 
δήμαρχο Τανάγρας Ευάγγελο Γεωργίου. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 37.600.000 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ και πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης της επόμενης προγραμ-
ματικής περιόδου (2014-2020). Επί της ουσίας, όπως 
εξηγούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος, πρόκειται για 
δύο έργα. Το πρώτο αφορά την υδροδότηση αστικών 
και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας. Εδώ 
προβλέπονται η κατασκευή μιας κεντρικής μονάδας 
επεξεργασίας νερού, νέο δίκτυο τροφοδοτικών αγωγών 
από τη νέα μονάδα μέχρι τις δεξαμενές των οικισμών, 
αλλά και η κατασκευή νέων κεντρικών αγωγών για τη 
διανομή πόσιμου νερού στους οικισμούς Σχηματαρίου, 
Οινοφύτων, Οινόης, Δηλεσίου αλλά και στη Βιομηχα-
νική περιοχή Σχηματαρίου – Οινοφύτων. Το δεύτερο 
στοχεύει στην «περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου 
υδροφορέα». 

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή ενός νέου 
χαλύβδινου αγωγού μήκους περίπου 5.400 μέτρων – και 
θέσεις υδροληψίας ανά 300 έως 500 μέτρα – παροχής 
20.000 κ.μ. νερού την ημέρα. Ο αγωγός, που θα είναι 
υπό πίεση, προβλέπεται να συνδεθεί με συμπληρωματικό 
δίκτυο δευτερευόντων αγωγών για τη διάχυση του νερού 
από την Υλίκη στον Άγ. Θωμά και στα Οινόφυτα έκτασης 
20.000 τετρ. Χιλιομέτρων, με σκοπό τον εμπλουτισμό του 
υδροφόρου ορίζοντα και τη σταδιακή περιβαλλοντική 
ανάκτησή του.

Πρόταση ΠΑΚΟΕ για εξουδετέρωση  
των βαρέων μετάλλων με τη χρήση ζεολίθου

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

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

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

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

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

Ο πολύ υψηλής ποιότητας ζεολιθικός τόφφος (ΠΥΠΖΤ) 
τύπου-HEU, δεσμεύει βακτήρια, μύκητες, αέρια, ανόργα-
νες, οργανικές και οργανομεταλλικές ενώσεις. Ο ΠΥΠΖΤ 
ρυθμίζει προς το ουδέτερο το pH εδαφών και υδάτων, 
εμπλουτίζει τα ύδατα με οξυγόνο (οξυγωνούχα ρεύματα), 
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Ομόφωνα ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο και για 
τη γνωμοδότηση επί του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού 
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων του έργου «Αποχέτευση 
Ακαθάρτων και ΕΕΛ Οικισμών Μαρκοπούλου, Νέων Παλα-
τίων, Σκάλας Ωρωπού, Χαλκουτσίου και Αυλώνα Δήμου 
Ωρωπού». Σύμφωνα με την εισήγηση του εντεταλμένου 
περιφερειακού συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος κ. 
Αναγνωστόπουλου, στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν 
σήμερα δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ. Ως αποτέλεσμα, 
οι εξεταζόμενοι οικισμοί αποχετεύονται σε βόθρους οι 
οποίοι συχνά υπερχειλίζουν, προκαλώντας σημαντικά 
προβλήματα ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγει-
ων υδάτων. Για την επίλυση του θέματος εξετάστηκαν 

τέσσερεις εναλλακτικές λύσεις με προκρινόμενη εκείνη 
που προβλέπει την κατασκευή μιας νέας ΕΕΛ βόρεια του 
οικισμού Αυλώνα και δυτικά – νοτιοδυτικά των οικισμών 
Ωρωπού και Συκαμίνου στην περιοχή κατάντη του στενού 
Αυλώνα, η οποία βρίσκεται μακριά από οποιαδήποτε 
οργανωμένη οικιστική περιοχή, είναι οπτικά απομονωμένη 
και διαθέτει οδό πρόσβασης ικανοποιητικής βατότητας 
και περιορισμένης κυκλοφορίας.

Για την αξιολόγηση των τεσσάρων Λύσεων πραγμα-
τοποιήθηκε πολυκριτηριακή αξιολόγηση η οποία έδειξε 
ότι η Λύση 1 είναι προτιμότερη.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», 
κ. Μπαλού ανέφερε ότι το έργο λύνει μεν το αποχετευτικό 

πρόβλημα μιας μεγάλης περιοχής με πληθυσμό 34.000 
κατοίκους, όμως χρειάζεται παρακολούθηση όσον αφορά 
στην συντήρηση των μεμβράνων ώστε να αποφεύγονται 
φαινόμενα απόφραξης, στην έγκαιρη αντικατάστασή 
τους καθώς και να δίνεται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στη 
λειτουργία του συστήματος αερισμού. Ζήτησε τέλος να 
συμπεριληφθούν στην γνωμοδότηση του ΠΣ οι παρακάτω 
παρατηρήσεις που αφορούν στην κατασκευή δικτύου 
επαναχρησιμοποίησης της εκροής των επεξεργασμένων 
λυμάτων για άρδευση, στην απολύμανση εκροής με 
διάταξη υπεριώδους ακτινοβολίας, στην υγειονοποίη-
ση της αφυδατωμένης ιλύος (υγρά απόβλητα) με πιο 
σύγχρονες τεχνικές, όχι απλά με ανάμιξη με ασβέστη.

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,  
ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ»

ΟΙ ΑΝΙΣΩΡΩΠΙΕΣ ΘΑ ΠΙΕΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗ

δρώντας ως δέκτης και ως δότης πρωτονίων (επιδεικνύει 
επαμφοτερίζοντα χαρακτήρα). Η αύξηση του pH των 
όξινων υδάτων οφείλεται στη δέσμευση H+ στις βασικές 
ενεργές θέσεις κατά Lewis του ζεόλιθου τύπου-HEU, 
ενώ η μείωση του pH των αλκαλικών υδάτων οφείλεται 
στη μετακίνηση OH- από τις όξινες ενεργές θέσεις κατά 
Brønsted ή/και από τα μόρια Η2Ο των ανταλλάξιμων 
κατιόντων του ζεόλιθου τύπου-HEU. Η δέσμευση αερί-
ων έχει ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του αέρα σε 
οξυγόνο και την αξιοσημείωτη μείωση της δυσοσμίας. 

Η ρόφηση και καθήλωση διάφορων συστατικών στους 
μικρο/νανο-πόρους του ζεόλιθου τύπου-HEU, καθώς 
και τους μέσο- και μάκρο-πόρους του ΠΥΠΖΤ, αποδί-
νονται σε διεργασίες απορρόφησης (ιοντο-ανταλλαγή), 
προσρόφησης και επιφανειακής επικάθισης. Σημαντικό 
ρόλο στις διεργασίες αυτές παίζουν οι επιφανειακές 
όξινες κατά Brønsted (+) και οι βασικές κατά Lewis (-) 
θέσεις των κρυστάλλων του ζεόλιθου τύπου-HEU. Ο 
ζεόλιθος τύπου-HEU, εξαιτίας της ύπαρξης στη δομή 
του, των όξινων ενεργών θέσεων κατά Brønsted και 
των βασικών ενεργών θέσεων κατά Lewis, αντιδρά με 
θετικά ή/και αρνητικά φορτισμένα χημικά συστατικά, 
ακόμη και με μόρια στην αέρια κατάσταση. Οι χημικές 
αυτές διεργασίες σχετίζονται με φυσικοχημικά φαινόμενα 
ρόφησης και καθήλωσης ιόντων και μορίων και αφο-
ρούν τόσο τους κενούς χώρους στο εσωτερικό (μικρο/
νανο-πόρους), όσο και την επιφάνεια των κρυστάλλων 
του ζεόλιθου τύπου-HEU, συνεπώς και τους μέσο- και 
μάκρο-πόρους του ΠΥΠΖΤ. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

▶ Καθαρισμός αστικών λυμάτων (ΕΕΑΛ: Εγκατα-
στάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων). 
▶ Αδρανοποίηση λυματολάσπης και παραγωγή 
άοσμης-συνεκτικής ζεο-λυματολάσπης για γεωργική 
χρήση, καθώς και για ασφαλή απόθεση. 
▶ Καθαρισμός υγρών αποβλήτων τυροκομείου 
(τυρόγαλα). 
▶ Καθαρισμός υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου 
(λιοζούμια ή κατσίγαρος). 
▶ Καθαρισμός βιομηχανικών υγρών αποβλήτων 
(βαφεία, βυρσοδεψεία, λάδια, βιομηχανικές ζώνες, 
βιομηχανίες τουρσιών, κτλ). 
▶ Αδρανοποίηση βιομηχανικής λάσπης και παραγωγή 
άοσμης-συνεκτικής ζεολάσπης για ασφαλή απόθεση. 

▶ Αδρανοποίηση επικίνδυνων βιομηχανικών στε-
ρεών αποβλήτων. 
▶ Εξυγίανση και οξυγόνωση επιφανειακών υδάτων 
(λίμνες) και υδάτινων οικοσυστημάτων. 
▶ Δέσμευση και απομάκρυνση κυανοβακτηρίων. 
▶ Δέσμευση και απομάκρυνση εξασθενούς χρωμίου. 
▶ Δέσμευση και απομάκρυνση ραδιονουκλιδίων. 
▶ Βελτίωση τεχνητών υγροβιότοπων και μονάδων 
διαχείρισης υδάτων. 
▶ Βελτίωση ποιότητας πόσιμου νερού, νερού σε 
πισίνες και ενυδρεία 
▶ Ιχθυοκαλλιέργειες. 
▶ Αποσμητικό υλικό, άμμος υγιεινής για κατοικίδια 
ζώα. 
▶ Κατεργασία γεωργικών αποβλήτων και μετατροπή 

της κοπριάς σε άοσμο λίπασμα. 
▶ Καθαρισμός και ξήρανση αερίων. 
▶ Ζωοτροφές. 
▶ Βελτιωτικά αγροτικών καλλιεργειών, βελτιωτικό 
όξινων και αλκαλικών εδαφών. 
▶ Διαχείριση αποβλήτων μεταλλείων και επιστροφή 
εδαφών σε γεωργική χρήση. 
▶ Υπόστρωμα θερμοκηπίων. 
▶ Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, βελτίωση γεύσης, 
ποιότητας και διατήρησης τροφίμων. 
▶ Υπόστρωμα ανθοκομικής. 
▶ Ανθεκτικότερο και υγιέστερο γρασίδι. 
▶ Καταπολέμηση των εντόμων, ραντισμός καρπο-
φόρων-οπορωφόρων δένδρων. 
▶ Συμπληρώματα διατροφής, κτλ.

Σκουπίδια που τα αφήνουν δίπλα στη μάντρα του ποταμού λόγω έλλειψης κάδων
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Καθαρισμός υγρών αποβλήτων βιομηχανικής ζώνης
Άοσμη και συνεκτική ζεο-λάσπη 
(φωτό αριστ.)
Α) Υγρά Απόβλητα Βιομηχανικής 
Ζώνης (ΥΑΒΖ)
β) Διαυγές νερό μετά την κατεργασία 
με ΠΥΠΖΤ (ΔΝ)

Άοσμη και συνεκτική ζεο-λάσπη (φωτό δεξιά)
Α) Υγρά Απόβλητα Βιομηχανικής Ζώνης (ΥΑΒΖ)
Β) Διαυγές νερό μετά την κατεργασία με ΠΥΠΖΤ (ΔΝ)

ΥΑΒΖ ΔΝ ± %

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

Παραγωγή άοσμης και συνεκτικής ζεο-λάσπης  
από λάσπη βιομηχανικής ζώνης

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

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

Καθαρισμός αστικών λυμάτων

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

ΑΛ ΔΝ ± %
pH 8.2 7.5 - 9

Χρώμα, mg/L 1180 143 - 88

Αιωρούμενα στερεά, mg/L 210 28 - 87

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

Διαλυμένο οξυγόνο, mg/L 0.6 6.3 + 950

P2O5, mg/L 9.24 0.80 - 91

NH4, mg/L 30.52 0.79 - 97

SO4, mg/L 0.86 0.03 - 97

NO3, mg/L 42.30 3.55 - 92

NO2, mg/L 0.11 0.02 - 82

Cr, mg/L 0.29 0.03 - 90

Mn, mg/L 0.31 0.02 -94

Ni, mg/L 0.28 0.02 -93

Οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων στο διαυγές νερό, με διαδοχικές κατεργασίες 
με τον πολύ υψηλής ποιότητας ζεολιθικό τόφφο (ΠΥΠΖΤ), μπορούν να γίνουν όλες 

μικρότερες από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των πρότυπων νερών, για διάθεση 
σε φυσικό αποδέκτη, για άρδευση, κολύμβηση και διαβίωση ψαριών. 

Ο ΠΥΠΖΤ δεσμεύει και απομακρύνει το 83% του εξασθενούς χρωμίου (Cr6+). 
Στη συνεδρίαση, ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής παραδέχτηκε ότι η 

Περιφέρεια δεν είχε λάβει μέχρι τώρα καμία ενημέρωση για το πρόβλημα και ότι 
βρίσκεται στο μηδέν. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι ο Ασωπός πρέπει να αποχαρα-
κτηριστεί ως αποδέκτης βιομηχανικών λυμάτων, ενώ ο κύριος Χριστοδουλάκης τόνισε 
τρία σκέλη στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και είναι: η δημιουργία ενός 
συστήματος ύδρευσης μέσω μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας νερού, η ύπαρξη 
καθαρού νερού με διάχυση του εξασθενούς χρωμίου και ένα σχέδιο αντιμετώπισης 
των λυμάτων από την πλευρά των βιομηχανιών. Αφού καλύφθηκαν όλες οι απορίες 
των υπολοίπων μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής σχετικά 
με την υλοποίηση της πρότασης του ΠΑΚΟΕ, ο κύριος Φιλίππου δεσμεύτηκε ότι θα 
πραγματοποιήσει μια εκ νέου σύσκεψη στην οποία θεωρεί αναγκαίο να παρευρίσκο-
νται το ΥΠΕΚΑ, εκπρόσωποι των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, αλλά 
και οι εμπλεκόμενοι Δήμοι. Πρόταση του αντιπεριφερειάρχη είναι να προκύψει ένα 
συντονιστικό σώμα που θα αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να γίνει πράξη η 
πρόταση του ΠΑΚΟΕ.

➊ ➋ ➌

Ολοφάνερη η μόλυνση του ποταμού
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΑΣΩΠΕΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 

ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ  
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ, 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η  μελέτη αυτή θα αποτελεί αυτοτελή πραγματεία αφενός 

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

Ταυτόχρονα θα γίνει αναλυτική περιγραφή της προ-
τεινόμενης τεχνολογίας και θα εκτιμηθεί χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης και εφαρμογής της τεχνολογίας αυτής.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Μελέτη σκοπιμότητας της προτεινό-
μενης εφαρμογής

Αυτή θα περιλαμβάνει:
1. Την ανάλυση και τεκμηρίωση των στόχων και των 

σκοπών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της προτει-
νόμενης τεχνολογίας, σε σύγκριση με υφιστάμενες άλλες.

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

3. Την βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας της προ-
τεινόμενης τεχνολογίας, σε σχέση με άλλες.

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

5. Την λειτουργική αναβάθμιση των βιομηχανιών της 
περιοχής, με αναμφισβήτητα στοιχεία που θα είναι αποτέ-
λεσμα της προτεινόμενης τεχνολογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Μελέτη ποιοτικής σύνθεσης και διάθε-
σης των αποβλήτων αυτών καθώς και οι περιβαλλοντικοί 
όροι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία της Ε.Ε. και της 
ελληνικής.

Αυτή θα περιλαμβάνει:
1. Την ταξινόμηση στοιχειοθέτηση και αξιολόγηση των 

κατά καιρούς (1969, 1979, 1999, 2008, 2010, 2014), 
πραγματοποιηθησών μελετών, την στατιστική ανάλυση των 
πραγματοποιηθησών αναλύσεων του κεφαλαίου Α και τη 
συγκριτική τους αντιπαράθεση με τα αποτελέσματα της 
προτεινόμενης τεχνολογίας.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Μελέτη βιωσιμότητας της όλης επέν-
δυσης, που θα απαιτηθεί για την αντιμετώπιση των ήδη 
υφιστάμενων προβλημάτων

Αυτή θα περιλαμβάνει:
1. Την κοστολόγηση της μονάδας επεξεργασίας δίχως 

το κόστος των δικτύων αγωγών που απαιτούνται. (Υπάρχει 
η δυνατότητα, ανάλογα με την τεκμηρίωση να χρηματοδο-

τηθεί μέχρι και 75% από την Ε.Ε.)
2. Την ανάλυση των λειτουργικών εξόδων της προ-

τεινόμενης τεχνολογίας και την συγκριτική τους απόδοση 
με δύο άλλες από την επεξεργασία 7.000 – 10.000 m3 
βιομηχανικών αποβλήτων/ημέρα.

3. Την αποδεδειγμένη διάθεση των υγρών και στε-
ρεών καταλοίπων από την εφαρμογή της προτεινόμενης 
τεχνολογίας.

4. Την κοστολόγηση των λειτουργικών εξόδων από 
10.000 m3 ημερησίως και πάνω βιομηχανικών αποβλή-
των και ταυτόχρονα την κοστολόγηση των λειτουργικών 
εξόδων αστικών λυμάτων από 10.000 m3 έως 15.000 
m3 ημερησίως.

5. Την σύνταξη της όλης μελέτης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Χρονοδιάγραμμα και κόστος υλοποίησης 

των Α,Β και Γ κεφαλαίων
Αυτή περιλαμβάνει:
1. Διάρκεια υλοποίησης Α Κεφαλαίου: τέσσερις (4) μήνες
2. Διάρκεια υλοποίησης B Κεφαλαίουτρεις (3) μήνες
3. Διάρκεια υλοποίησης Γ Κεφαλαίουτέσσερις (4) μήνες
4. Κόστος υλοποίησης Α Κεφαλαίου 57.500 ευρώ
5. Κόστος υλοποίησης Β Κεφαλαίου 18.250 ευρώ
6.Κόστος υλοποίησης Γ Κεφαλαίου39.240 ευρώ
*Συνολική διάρκεια μελέτης: πέντε μήνες από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου
* Συνολικό κόστος μελέτης : 114.690 ευρώ πλέον ΦΠΑ
* Τρόπος πληρωμής: Προκαταβολή 50% με την υπογρα-

φή της σύμβασης και 50% με την παράδοση και αναλυτική 
παρουσίαση της μελέτης στο Δ.Σ. του Συνδέσμου.

* Με το δεδομένο ότι:
1. Η τεχνολογία – τεχνογνωσία της προτεινόμενης 

εφαρμογής αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε
2. Η εφαρμογή της τεχνολογίας θα γίνει αποκλειστικά 

από το ΠΑ.Κ.Ο.Ε με τη συνεργασία του ΑΠΘ και του ΑΜΠ
3. Όλα τα στοιχεία που θα δοθούν από τον Σύνδεσμο 

για την υλοποίηση της μελέτης θα είναι της απόλυτης 
ευθύνης του Συνδέσμου

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

5. Η μελέτη αυτή θα πραγματοποιηθεί από έξι (6) ειδι-
κούς επιστήμονες (2 χημικούς μηχανικούς, 2 μηχανικούς 
περιβάλλοντος, 1 πολιτικό μηχανικό, 1 κοστολόγο).

Από τη Γραμματεία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε

★★★

Αθήνα 23/10/2014
Αρ. Πρωτ.: 7797

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

Κύριοι Υπουργοί, κυρία Περιφερειάρχη, κύριε 
Αντιπεριφερειάρχη,

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

Εδώ και δέκα (10) χρόνια έχει ασχοληθεί με το πρόβλημα 
της βιομηχανικής ζώνης των Οινοφύτων και κατά καιρούς 
έχει προτείνει διάφορες δράσεις για την αντιμετώπιση του 
οξυμμένου προβλήματος της ύπαρξης βαρέων μετάλλων στα 
απόβλητα των βιομηχανιών και ιδιαίτερα του εξασθενούς 
χρωμίου. Μετά από εποικοδομητική συνεργασία πέντε (5) 
ετών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  (ΕΜΠ) και το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είμαστε στην ευχάριστη θέση, 
να σας ανακοινώσουμε ότι βρέθηκε λύση εξουδετέρωσης των 
βαρέων μετάλλων και ιδιαίτερα του εξασθενους χρωμίου με 
την χρησιμοποίηση υψηλής ποιότητας ζεολιθικών τόφφων.

Επειδή πιστεύουμε στις οικολογικές σας ευαισθησίες, 
είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε την εφαρμογή 
της προαναφερόμενης τεχνολογίας. Η τεχνολογία αυτή 

έχει τη δυνατότητα:
Α) Να καθαρίσει τα αστικά λύματα
Β) Να αδρανοποιήσει λυματολάσπες και να τις μετα-

τρέψει σε υλικό για γεωργική χρήση
Γ) Να καθαρίσει υγρά απόβλητα τυροκομείου, ελαιο-

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

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Αθανασόπουλος
Οικονομολόγος

★★★
Αθήνα 15-12-14 
Αρ. Πρωτ.: 7815

Προς κύριο Νίκο Κουδούνη 
Πρόεδρο Δ.Σ. 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος
Κύριε Κουδούνη,

Μετά την συνάντηση που είχαμε στα γραφεία σας, σας 
γνωρίζουμε τα παρακάτω:

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

2. Η προαναφερόμενη μελέτη θα περιλαμβάνει τέσ-
σερα κεφάλαια.

Α. Μελέτη σκοπιμότητας
Β. Μελέτη ποιότητας και διάθεσης των βιομηχανικών 

αποβλήτων του Συνδέσμου σας, και την εφαρμογή συγκε-
κριμένων περιβαλλοντικών όρων

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

Δ. Κόστος και διάρκεια υλοποίησης της μελέτης
Η πρότασή μας παρατίθεται στη συνέχεια και είμαστε 

στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.
Με εκτίμηση

Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Πανεπιστημιακός
Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Αθανασόπουλος
Οικονομολόγος

★★★

Αθήνα 14/1/2015
Αρ. Πρωτ.: 7820
Προς τους κ. Κων/νο Μπακογιάννη 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος,
κ. Βασίλειο Περγαλιά 
Δήμαρχο Τανάγρας

Κύριε Περιφερειάρχη, Κύριε Δήμαρχε
Σχετικά με το ραντεβού που έχουμε αύριο Πέμπτη 

15/1/2015 στις 12 το μεσημέρι στην Χαλκίδα, σας στέλνω 
προς ενημέρωσή σας την αλληλογραφία με την περιφέ-
ρεια Αττικής, καθώς και την εισήγησή μου στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος.

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

Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Πανεπιστημιακός
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Κυριακάτικο μεσημέρι στα τέλη Ιουλίου. Επίσκεψη στο πάρκο 
με ξένους φιλοξενούμενους, διάφορα γεγονότα μας προξέ-
νησαν εντύπωση. 

Κατ ΄αρχήν η είσοδος ξεκινά από ένα δρομάκι – φοβούμαστε 
ότι μάλλον είναι καταπατημένο οικόπεδο; το παρκινγκ καθόλου 
οργανωμένο και γενικά η πρώτη εντύπωση σχετικά κακή.

Όμως το κέντρισμα μας ξεκίνησε όταν την εβδομάδα περί τα 
μέσα του Ιουλίου, τα κανάλια για να δείξουν- καλά έκαναν- το 
πρόβλημα των προμηθειών ζωοτροφών στο πάρκο, που σ΄ ένα 
ποσοστό γίνεται με εισαγωγές – αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει 
οι αρμόδιοι να το εξετάσουν γιατί γίνεται αυτό – δημιούργησαν 
στους τηλεθεατές την αίσθηση της επισκεψιμότητας.

Έτσι λοιπόν και εμείς πήγαμε να ταξιδέψουμε νοητά στα βάθη 
της ζούγκλας και των ωκεανών. Όμως εκτός του ότι διαπιστώ-
σαμε ότι το εισιτήριο είναι αρκετά τσουχτερό –μ’ αντίστοιχα στην 
Ευρώπη πάρκα είναι 50% φθηνότερα - Παρατηρήσαμε επίσης ότι 
δεν υπάρχουν εκπτώσεις για ορισμένες ομάδες πληθυσμού όπως, 
δημοσιογράφοι, ΑΜΕΑ, εκπαιδευτικοί κ.α.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι διαπιστώσαμε αρκετά μεγάλη, 
βίαιη παρέμβαση στην …ταλαίπωρη και χιλιοτραγουδισμένη φύση.

Γιατί το μόνο που αξίζει να σημειώσει κάποιος είναι ότι πέρα 
του ενημερωτικού χαρακτήρα, που δεν το αμφισβητεί κάποιος, 
υπάρχει και είναι ανθρώπινο και αυτό το λεγόμενο κέρδος.

Όμως στην ελεύθερη αγορά που ζούμε η ενημέρωση γίνεται 
ουσιαστική όταν είναι αφενός αντικειμενική  και αφετέρου γίνεται 
σε συνθήκες ανθρώπινες και όχι τριτοκοσμικές. 

Από τις φωτογραφίες που παραθέτουμε διαπιστώνει κάποιος, 
δυστυχώς, ότι βρέθηκαν μερικά ζώα που τα ρίξαμε σε ένα συρ-
ματόπλεγμα και «γαία πυρί μειχθήτω». 

Λιοντάρια, ρινόκεροι, και πολλά άλλα ζώα εκτεθειμένα στον 
ήλιο…ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ.

Γενικά η τελική μας εντύπωση ήταν αποκαρδιωτική. Το πάρκο 
έμοιαζε εγκαταλελειμμένο στον… αυτόματο πιλότο. Δεν υπήρχε 
άνθρωπος να ρωτήσεις ή να ξεναγηθείς. Το show με τα δελφίνια- 
χρεώνεται χωριστά από το εισιτήριο τρία (3) ευρώ- διάρκειας μισής 
ώρας έδειχνε την άμεση εξάρτηση του ζώου από την τροφή για 
να χορέψει- θυμάστε παλιά τις αρκούδες με το ντέφι του γύφτου.

Η αίσθηση ότι νερό…δεν υπήρχε ήταν φανερή σε κάθε βήμα.
Άραγε το υπουργείο περιβάλλοντος δεν ασχολείται με όλα 

αυτά…Τα πάρκα που δήθεν ενημερώνουν αλλά και φυλακίζουν 
την…άγρια φύση σε απαράδεκτες συνθήκες. Ποιος τα ελέγχει; 

Εμείς περιμένουμε την απάντηση των αρμοδίων.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ 
ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
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Η 
Σχολή Χορού της Φ. Κυπριώτου, αποχαι-
ρέτησε την φετινή σεζόν με μια όμορφη 
παράσταση των μαθητριών της που μας 
«διδάσκουν» με τον χορό τους πως μπο-
ρούμε αν το θέλουμε και να διασκεδάζου-

με, αυτές τις τόσο δύσκολες εποχές που περνάμε. 
Τα παιδιά μας «έδωσαν ένα μάθημα» μέσα 

από τις χαριτωμένες χορογραφίες τους, να μην 
το βάζουμε κάτω! Η ζωή είναι ένας χορός και 
καλός χορευτής είναι αυτός που μπορεί να κάνει 
τις κατάλληλες κινήσεις! 

ΕΥΤΥΧΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ

Ο Πρώην δήμαρχος Γιώργος Γαβριήλ είχε…
θεωρητικά εντάξει κονδύλι 5 εκατ. ευρώ 
για τις απαιτούμενες μελέτες και εφαρμογές 
στον υγροβιότοπο του Ασωπού (2008). Δεν 
έγινε όμως τίποτε, από τα λόγια του τέως 

μέχρι σήμερα.
Στη συνέχεια από κουβέντες αντιδημάρχου επι 

της Δημαρχίας Οικονομάκου, ανέφερε ότι έχουν γίνει 
όλες οι απαιτούμενες μελέτες, αλλά ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΙΑ-
ΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ.

Σύμφωνα με την πολυτελή έκδοση της Περιφέρειας 
για τους υγροβιοτόπους της Αττικής, διαπιστώνεται 
ότι ο «υγροβιότοπος του Ασωπού, αφενός εξαιτίας 
της παροχέτευσης των ανεξέλεγκτων βιομηχανικών 
αποβλήτων από τα Οινόφυτα και αφετέρου των αστι-
κών λυμάτων του Δήμου, καθιστούν προς το παρόν 
με βάση την προαναφερόμενη μελέτη στο διάστημα 
1970-2010  μέτριας ρύπανσης, ενώ προβλέπεται 
από το  2010-2100 η ρύπανση θα είναι μεγαλύτερη 
(βλέπε σχήμα).  

Στο «κόκκινο»  βρίσκονται επτά από τους περίπου 
23 εναπομείναντες σημαντικούς υγροτόπους της 
Αττικής, καθώς άλλοι 30 μικρότεροι αντιμετωπίζουν 
πλέον σοβαρότατα προβλήματα ρύπανσης, καταπα-
τήσεως, απαξίωσης και εγκατάλειψης.

Οι υγρότοποι διαδραματίζουν εξέχοντα και πολ-
λαπλό ρόλο για τον άνθρωπο ενόσω οι διεργασίες 
της φυσικής παραγωγής και αναπαραγωγής εξελίσ-

σονται αδιάκοπα. 
Η πλούσια βιοποικιλότητα, η φυσική ομορφιά, οι 

λειτουργίες και το υγρό στοιχείο δημιουργούν ένα 
θαυμάσιο καταφύγιο άγριας ζωής και η ποικιλομορφία 
των υδάτινων τόπων ζωής προσφέρουν πολλαπλές 
αξίες στον άνθρωπο και στη φύση. Διακρίνονται για 
την αξιόλογη οικολογική τους σημασία και αποτελούν 
μέγα φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 
κεφάλαιο της χώρας μας.

Η Ελλάδα ήταν η έβδομη χώρα που υπέγραψε και 
ενεργοποίησε τη Σύμβαση Ραμσάρ ανακηρύσσοντας 
δέκα οικολογικά σημαντικές υγροτοπικές περιοχές 
Διεθνούς Σημασίας αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη 
σημασία τους και παρέχοντας το πλαίσιο δράσης 

διεθνούς συνεργασίας για τη διατήρηση και βιώσιμη 
ορθολογική τους χρήση.

Σε παγκόσμια επίπεδο 168 χώρες έχουν υπογράψει 
την ομώνυμη σύμβαση, ενώ κάθε χρόνο οι περιοχές 
αυξάνονται και μέχρι στιγμής 2.186 υγρότοποι έχουν 
καταχωρηθεί με συνολική έκταση 208.449.277 εκτάρια. 
Κατά την τελευταία εκατονταετία όμως οι υγρότοποι 
της χώρας μας έχουν μειωθεί δραματικά. Την περίοδο 
1925-1965 η Ελλάδα αποξήρανε το 67% περίπου 
της υγροτοπικής έκτασης για γεωργική εκμετάλλευση.

 Η συστηματική τους υποβάθμιση κυρίως από 
ανθρωπογενείς επεμβάσεις και παράνομες ενέργει-
ες ήταν και συνεχίζει να είναι συχνό φαινόμενο. Η 
εντατικοποίηση της γεωργικής εκμετάλλευσης με 
την υπεράντληση υδάτων και την αλόγιστη χρήση 
χημικών προϊόντων, η μεταποιητική αγροτική βιοτεχνία 
(ελαιοτριβεία, τυροκομεία), η κτηνοτροφία ελεύθερης 
βοσκής, η υπερβόσκηση, η ανεξέλεγκτη απόθεση 
απορριμμάτων και αδρανών υλικών, οι αλλοιώσεις και 
τα μπαζώματα ακτογραμμής, η παράνομη δόμηση, η 
ανεπτυγμένη αλιευτική δραστηριότητα, ο ευτροφισμός, 
το λαθροκυνήγι και η λαθροϋλοτομία, η παράνομη 
αμμοληψία, ο μαζικός τουρισμός, οι παραθεριστικοί 
οικισμοί, τα παραθαλάσσια αεροδρόμια κ.λπ. είναι 
αποτέλεσμα των ποικίλων ανθρωπογενών δραστη-
ριοτήτων και κινδύνων που απειλούν τις υγροτο-
πικές περιοχές και οδηγούν στην υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος. 

ΤΟ ΑΝΥΔΡΟ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ!
Η Περίπτωση του Υγροβιότοπου στο ΔΕΛΤΑ του Ασωπού του Δήμου Ωρωπού

1970-2010  
Μέτρια ρύπανση

2010-2100 
Μεγάλη ρύπανση

Ευτυχισμένη η μικρή Ελισάβετ ποζάρει...


