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

4 EΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ

BOΘΡΟΛΥΜΑΤΑ 
ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

Τ ρία χρόνια το «αρχαίο μονοπάτι» που οδηγούσε τους 
επισκέπτες στο «Μαντείο των Δελφών» ρυπαίνεται 
και μολύνεται από βοθρολύματα  σπασμένου αγω-
γού που μεταφέρει τα αστικά λύματα των Δελφών 

στον βιολογικό καθαρισμό. Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε 
(10/02/2016) έρευνα και συνέλεξε δείγματα λυμάτων και 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (πόσιμου νερού).Τα απο-
τελέσματα των αναλύσεων είναι τραγικά. Άμεσα στέλνονται 
μαζί με έκθεση πραγματογνωμοσύνης στον Πρωθυπουργό, 
τους  Υπουργούς  Περιβάλλοντος και Τουρισμού, του Περιφε-

ρειάρχη και τους εισαγγελείς Περιβάλλοντος και Άμφισσας.
Πρέπει οι υπεύθυνοι που εγκληματικά αδιαφορούν για 

την πολιτιστική μας κληρονομιά, την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και την πηγή πλούτου τον τουρισμό ,της χώρας 
μας ,να ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ και αυτοί είναι οι τοπικοί …άρχοντες.

Κατά τα άλλα θέλουν να κάνουν τους Δελφούς και 
πολιτιστική πρωτεύουσα!!!

Η zougla.gr που ανέδειξε το θέμα,πιστεύουμε ότι θα 
συνεχίσει ,μέχρι ότου αφενός αποκατασταθεί η ζημιά και 
αφετέρου οι υπεύθυνοι να ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ.   
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Σε βοθρολύματα με κολοβακτηρίδια 
και βαρέα μέταλλα, διασχίζουν το « 
αρχαίο μονοπάτι» προς το «Μαντείο 
των Δελφών» οι χιλιάδες τουρίστες εδώ 
και τρία χρόνια. ΄Επρεπε να έλθουν οι 
καταγγελίες από τουρίστες Σκανδιναβούς 
και Γερμανούς για να ξυπνήσει …Σαν 
ξύπνησε η «κρατική σάπια » μηχανή 
και να δούμε τι θα κάνει .Μπήκαν 

πρόστιμα στον Δήμο –απλήρωτα- έγιναν 
καταγγελίες από τοπικούς φορείς, αλλά 
ο Δήμαρχος … δεν καταλαβαίνει τίποτε.
Κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κύριοι της Εφορίας 
αρχαιοτήτων, Κύριε Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδος …Έλεος! 
Πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί  
η ΖΗΜΙΑ!

Toυ Παναγιώτη
Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

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

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

Τηλέφωνα: 210 8100804 – 805,  
210 8101609, 210 7230505
Fax: 210 7230505
Email: pakoe@pakoe.gr,  
oikonomia@pakoe.gr, oikoen@pakoe.gr 
kekpakoe@pakoe.gr, 
oikosystima@pakoe.gr,
Website: www.pakoe.gr
Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40 €
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

36 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις

pakoe.gr: 72.494  επισκέψεις  τον Νοέμβριο

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

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

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

 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

οικονομία

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0805,
210 810 1609

Δελφικό Τοπίο… απόβλητα και τουρισμός edi to 
rial

1600

800
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Η μελαμίνη ή κυανουραμίδιο συντέ-
θηκε για πρώτη φορά από τον 
Γερμανό χημικό Justus von Liebig 
το 1834. Είναι μια οργανική ένωση, 

άχρωμη, κρυσταλλική (μονοκλινή πρίσμα-
τα), πλούσια σε άζωτο (67 %), με σημείο 
τήξης περίπου 300 βαθμούς Κελσίου, 
είναι ελαφρά διαλυτή στο νερό και λίγο 
διαλυτή στη θερμή αλκοόλη.

Η σύνθεσή της από τον von Liebig 
βασίστηκε στον τριμερισμό του κυα-
ναμιδίου, το οποίο παρασκευάζεται με 
θέρμανση του ανθρακασβεστίου σε 
ρεύμα αέρα. 

Σήμερα η μελαμίνη παρασκευάζεται 
βιομηχανικά με ελεγχόμενη θερμική διά-
σπαση της ουρίας. Αρχικά, η ουρία απο-
συντίθεται και προκύπτει κυανικό οξύ και 
αμμωνία. Σε δεύτερο στάδιο, το κυανικό 
οξύ πολυμερίζεται προς κυανουρικό οξύ, 
το οποίο μαζί με την ήδη παραχθείσα 
αμμωνία, σχηματίζει ένα μόριο μελαμίνης 
με ταυτόχρονη έκλυση διοξειδίου του 
άνθρακα. Ωστόσο, η μελαμίνη βρίσκεται 
ακόμη μέσα σε έναν θερμό παχύρρευστο 
πολτό, ο οποίος πρέπει να συμπυκνωθεί 
και να κρυσταλλωθεί, ώστε να προκύψει η 
μελαμίνη με τη μορφή μικρών κρυστάλλων 
όπως αυτοί της ζάχαρης.

Χρήσεις της μελαμίνης
Από το 1930 έχει πολλές βιομηχανικές 

εφαρμογές. Σε συνδυασμό με τη φορ-
μαλδεΰδη δίνει μια πολύ σκληρή ρητίνη 
(ρητίνη μελαμίνης-φορμαλδεΰδης), η οποία 
είναι πολύ σταθερό θερμοσκληρυνόμενο 
πολυμερές. Όσο και να τη θερμάνουμε δε 
ρευστοποιείται, με αποτέλεσμα να θεω-
ρείται μη-ανακυκλώσιμο υλικό. Παρ’ όλα 
αυτά χρησιμοποιείται για τη κατασκευή 
επίπλων, λευκών πινάκων, χρωμάτων, 
κολλών και χρωμάτων.

Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς 
της σε άζωτο και του μικρού κόστους 
της, η μελαμίνη είχε προταθεί (δεκαετίες 
1950 και 1960) ως δραστικό συστατι-
κό αζωτούχων λιπασμάτων. Ωστόσο, η 
υδρόλυση της μελαμίνης είναι βραδεία 
και διαθέτει με βραδύ ρυθμό το άζωτο 
(ως αμμωνία) στα εδάφη και η εφαρμογή 
αυτή δεν είχε μέλλον.

Χρησιμοποιήθηκε, επίσης, ως πηγή 
μη-πρωτεϊνικού αζώτου σε ζωοτροφές 
που προορίζονταν για τη διατροφή των 
αγελάδων και άλλων μηρυκαστικών, αν 
και δεν αποτελεί ικανοποιητικό υλικό 
λόγω της αργής υδρόλυσής της, σε σχέση 
με άλλα αζωτούχα υλικά (ουρία, σπόροι 
βάμβακος/βαμβακόπιτα).

Χρησιμοποιείται, επίσης, στα «ατσα-
λάκωτα» ρούχα, όπου τα υφάσματα δια-
βρέχονται με ρητίνες μελαμίνης, στις 
ταπετσαρίες και τις επιφάνειες εργασίας, 
στα χαρτονομίσματα, αλλά και στα υλικά 
πυρόσβεσης λόγω της επιβραδυντικής 
της ικανότητας. 

Σε στερεοποιημένη αφρώδη μορφή 
χρησιμοποιείται ως μέσο καθαρισμού για 
επιφάνειες οικιακής χρήσης. Επίσης, από 
μελαμίνη κατασκευάζονται και διάφορα 
οικιακά σκεύη που χρησιμοποιούμε στη 
κουζίνα (πιάτα, φλιτζάνια, κουτάλια, ανα-
δευτήρες κ.λπ.), με πιθανό τον κίνδυνο 
μεταφοράς ποσότητας φορμαλδεΰδης 
ή και μελαμίνης προς τη τροφή, όταν η 
θερμοκρασία είναι υψηλή. 

Παρόμοιο πρόβλημα δημιουργείται 
και όταν έρθουν σε επαφή με ξίδι 3 %. 

Χρησιμοποιείται, επίσης, για τη συγκόλ-
ληση των διαφόρων μερών των επίπλων 
από μπαμπού.

Η μελαμίνη χρησιμοποιείται ως συστα-
τικό στα έγχρωμα μελάνια και πλαστικά, 
ενώ παράγωγά της με αρσενικό αποτελούν 
ενδιαφέροντα φάρμακα για τη θεραπεία 
της Αφρικανικής τρυπανοσωμίασης. Ένα 
παράγωγο της μελαμίνης, η κυρομαζίνη, 
χρησιμοποιείται ως φυτοφάρμακο (εντομο-
κτόνο, ακαριοκτόνο) και ως αντιπαρασιτικό 
κτηνιατρικό φάρμακο. Έχει θεωρηθεί, δε, 
ως μια πιθανή πηγή για την παρουσία της 
μελαμίνης σε διάφορα αγροτικά προϊόντα.

Τοξικολογικά δεδομένα
Μετά από πολλές μελέτες καρκινογό-

νου δραστικότητας σε πειραματόζωα, η 
Παγκόσμια Αρχή για την Έρευνα του Καρ-
κίνου (International Agency for Research 
on Cancer, IARC) του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας (World Health Organization, 
WHO) έχει κατατάξει τη μελαμίνη από 
άποψη καρκινογόνου δράσης στην Ομάδα 
3, στην οποία περιλαμβάνονται ενώσεις 
που παρουσιάζουν ύποπτη καρκινογόνο 

δράση, αλλά μόνο σε πειραματόζωα ή 
καλλιέργειες κυττάρων.

Τα περισσότερα πειράματα τοξικότητας 
έχουν πραγματοποιηθεί σε ποντίκια και 
αρουραίους. Τα κυριότερα συμπτώματα 
περιλαμβάνουν: δερματίτιδα, χρόνια φλεγ-
μονή στους νεφρούς, ελκώδεις βλάβες 
στην ουροδόχο κύστη (επιθήλιο), ουρο-
λιθίαση, καρκίνο της ουροδόχου κύστης 
(σε θηλυκούς αρουραίους).

Έκθεση του ανθρώπου για μεγάλο 
χρονικό διάστημα σε σχετικά υψηλές 
συγκεντρώσεις μελαμίνης προκαλεί ερεθι-
σμό στα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό, και 
ήπιο ερεθισμό στο δέρμα. Ωστόσο, αν η 
μελαμίνη προσληφθεί από τον οργανισμό 
(κατάποση, κατανάλωση τροφής με υψηλή 
συγκέντρωση μελαμίνης, έκθεση-εισπνοή 
στο εργασιακό περιβάλλον κ.λπ.) προκα-
λούνται φλεγμονές στους νεφρούς, στην 
ουροδόχο κύστη και στο δέρμα.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων 
των Η.Π.Α. (Food and Drug Administration, 
FDA) έχει ορίσει (προσωρινά) ως Μέγιστη 
Ημερήσια Ανεκτή Πρόσληψη μελαμίνης 
(Tolerable Daily Intake, TDI) τα 0,63 mg 
ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους. Η 
αντίστοιχη τιμή που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων (European 
Food Security Agency, EFSA) είναι 0,2 
mg ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους.

Νεφροτοξικότητα της μελαμίνης
Το σημαντικότερο πρόβλημα που 

δημιουργεί η συχνή λήψη ποσοτήτων 
μελαμίνης τόσο στον άνθρωπο, όσο και 
στα ζώα, αφορά τους νεφρούς. Η τοξι-
κότητα στους νεφρούς οφείλεται στο 
σχηματισμό και συσσώρευση κρυστάλ-
λων του συμπλέγματος κυανουρικού 
οξέος–μελαμίνης. Το κυανουρικό οξύ είτε 
υπάρχει ως πρόσμιξη της μελαμίνης είτε 
σχηματίζεται από την υδρόλυσή της και 
η ταυτόχρονη παρουσία του με τη μελα-
μίνη οδηγεί στο δυσδιάλυτο σύμπλεγμα 
κυανουρικού οξέος–μελαμίνης. Μάλιστα, 
η οξεία τοξικότητα της μελαμίνης και του 
κυανουρικού οξέος μεμονωμένα είναι 
περιορισμένη, ενώ η ταυτόχρονη λήψη 
των είναι καταστροφική για τους νεφρούς 
(συνεργιστική δράση).

ΜΕΛΑΜΙΝΗ: ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Οι αρνητικές επιπτώσεις της μελαμίνης άρχισαν να 
εμφανίζονται το 2007 στις Η.Π.Α., όταν η παράνομη 
προσθήκη της σε ζωοτροφές που προορίζονταν για 
τα μικρά κατοικίδια ζώα με σκοπό την παραγωγή 
ζωοτροφής πολύ πιο πλούσιας σε πρωτεΐνη, οδή-
γησε στο θάνατο πολλά κατοικίδια ζώα. Μετά από 
συστηματικές αναλύσεις, ο FDA διαπίστωσε ότι η αιτία 
οφείλονταν στη παρουσία μελαμίνης στη γλουτένη 
σιτηρών. Πολλές από τις ζωοτροφές αποσύρθηκαν 
από την αγορά.

Ένα χρόνο μετά, ξέσπασε το σκάνδαλο με το 
βρεφικό γάλα στην Κίνα. Οι Κινέζοι, προκειμένου 
να έχουν μεγαλύτερα κέρδη από την παραγωγή και 

πώληση του γάλακτος, το αραίωναν με νερό. Με τον 
τρόπο αυτό, όμως, μειωνόταν η περιεκτικότητα του 
γάλακτος σε άζωτο. Γεγονός που ανιχνευόταν πολύ 
εύκολα. Προκειμένου, λοιπόν, να αυξήσουν την περι-
εκτικότητα σε άζωτο γρήγορα και φθηνά, προσέθεταν 
σε αυτό μελαμίνη. Στο σκάνδαλο ενεπλάκησαν πολλές 
εταιρείες τροφίμων της χώρας και αποκαλύφθηκε 
μετά από τα πολλά κρούσματα ασθενειών σε μικρά 
παιδιά. Πολλά από τα παιδιά πέθαναν από βλάβες 
στη λειτουργία των νεφρών (νεφρική ανεπάρκεια), 
κυρίως μέσω σχηματισμού πέτρας στους νεφρούς 
(νεφρολιθίαση). Η σχηματιζόμενη πέτρα ήταν στην 
ουσία κρυσταλλικά συσσωματώματα κυανουρικής 

μελαμίνης.
Προϊόντα με μελαμίνη βρέθηκαν, επίσης, σε άλλες 

ασιατικές χώρες, στην Αυστραλία και σε ορισμένες 
ευρωπαϊκές που είχαν εισάγει διατροφικά προϊόντα 
από την Κίνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε, πλέον, ότι τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται ή προέρχο-
νται από την Κίνα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρούς 
εργαστηριακούς ελέγχους για την παρουσία μελαμίνης. 
Προϊόντα με επίπεδα μελαμίνης πάνω από 2,5 mg 
ανά χιλιόγραμμο πρέπει να καταστρέφονται αμέσως.

Αυτά συμβαίνουν στον πλανήτη Γη!
Ως πότε;

Το διατροφικό σκάνδαλο προσθήκης μελαμίνης στο γάλα
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Τέσσερα (4) προϊόντα ακατάλληλα για 
όλες τις κατηγορίες πολιτών, δύο 
(2) προϊόντα που δεν ενδείκνυται να 
καταναλωθούν από συγκεκριμένη 

κατηγορία πολιτών (αλλεργικούς), ένα 
(1) αντικείμενο που δεν συμμορφώνεται 
με τις ειδικές οδηγίες που πρέπει να 
τηρούνται για την ασφαλή χρήση του, με 
ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ασφάλεια 
των τροφίμων, καθώς επίσης και μια 
«περίεργη» ιστορία με ελεγκτές «μαϊμού» 
οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εργάζονται 
για τον ΕΦΕΤ, συμπεριλαμβάνονται 
στις τελευταίες αναφορές του Φορέα, 
που στόχο έχουν (;) την ενημέρωση 
των πολιτών. 

ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΣ ΕΦΕΤ: 
Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ

Επειδή το ψάξαμε, διαπιστώσαμε ότι η 
απόσυρση των ακατάλληλων προϊόντων 
αφενός δεν έγινε από συγκεκριμένα 
SuperMarket (π.χ. ΑΒ Βασιλόπουλος, 
Σκλαβενίτης, Γαλαξίας) και αφετέρου 
οι συγκεκριμένες εταιρείες διανομής 
τροφίμων ουδέποτε κοινοποίησαν με 
ανακοίνωσή τους προς το καταναλωτικό 
κοινό τα αποτελέσματα των ελέγχων του 
ΕΦΕΤ σχετικά με την ακαταλληλότητα των 
προϊόντων τους, όπως νομικά υποχρεούτο 
να κάνουν.

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλει αυτή 
την αποπροσανατολιστική τακτική 
των διάφορων εταιρειών διανομής 
τροφίμων (SuperMarket) τα οποία 
ενώ κατακλύζουν με διαφημίσεις το 
καταναλωτικό κοινό για την προώθηση 
των προϊόντων τους, εντούτοις 
αποφεύγουν όπως ο διάβολος το 
λιβάνι να κοινοποιήσουν στα ίδια 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που 
διαφημίζονται, τα αποτελέσματα 
των ελέγχων του ΕΦΕΤ σε προϊόντα 
όπως τα παρακάτω, παίζοντας με την 
υγεία των ανθρώπων και κυρίως 
με την υγεία των μικρών παιδιών. 
Ακολουθούν αναλυτικά όλες οι 
προαναφερθείσες περιπτώσεις:

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΜΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ
Ο Ε.Φ.Ε.Τ και συγκεκριμένα η 

περιφερειακή διεύθυνση Κεντρικής 
Μακεδονίας, μετά από καταγγελίες πολιτών 
διαπίστωσε αλλοίωση οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών – ανάπτυξη έντονης 
δυσάρεστης οσμής – και επιφανειακές 
αλλοιώσεις από μικροβιακή δράσηκαι ήδη 
έχουν ξεκινήσει σχετικοί έλεγχοι για την 
άμεση ανάκληση / απόσυρση παρτίδων 
του προϊόντος ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ, με την 
εμπορική ονομασία «ΤΡΕΙΣ ΒΟΣΚΟΙ», με 
αριθμούς παρτίδας 150613, 150614, 
150709 και ημερομηνία ανάλωσης 
20.6.2016, καθώς επίσης την παρτίδα με 
αριθμό 150710 και ημερομηνία ανάλωσης 
στις 30.05.2016. Το προϊόν καθαρού 
βάρους 350 γραμμαρίων, παράγεται 
στην Λέσβο από την επιχείρηση ΑΦΟΙ Δ. 

ΡΟΔΟΥ «ΛΕΣΒΙΓΑΛ», 81103 ΒΑΤΟΥΣΑ 
ΛΕΣΒΟΥ και διατίθεται στην Ελλάδα από 
την επιχείρηση ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
ΒΙΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 

ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ ΣΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Η περιφερειακή διεύθυνση Αττικής σε 

συνεργασία με τα Εργαστήρια Δοκιμών & 
Ερευνών Τροφίμων του ΕΦΕΤ, διαπίστωσε 
την ύπαρξη μη ασφαλούς τροφίμου στο 
οποίο ανιχθεύθηκε το παθογόνο βακτήριο 
«Salmonellaspp». Πρόκειται για το 
προϊόν «IFANTIS μπουκιές παναρισμένες 
από ατόφιο φιλέτο κοτόπουλου», σε 
συσκευασία 500 γραμμαρίων, με 
ημερομηνία παραγωγής: 11.09.2015 και 
ανάλωση μέχρι: 11.09.2016 της εταιρείας 
«ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Οι αρμόδιες αρχές 
απαίτησαν από την επιχείρηση την άμεση 
απόσυρση της ανωτέρω παρτίδας του 
προϊόντος, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν 
οι σχετικοί έλεγχοι και όσοι έχουν 
προμηθευτεί ήδη το προϊόν καλούνται 
να μην το καταναλώσουν.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ  
ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ

Οι αρμόδιες αρχές της περιφερειακής 
διεύθυνσης Κρήτης σε συνεργασία με το 
Γενικό Χημείου του Κράτους, διαπίστωσαν 
τη διακίνηση μη ασφαλούς προϊόντος 
«πορτοκαλάδα με ανθρακικό», το 
οποίο περιέχει συντηρητικό (βενζοϊκό) 
σε συγκέντρωση μεγαλύτερης της 
επιτρεπόμενης. Πρόκειται για το προϊόν 
«ΖΑΡΓΙΑΝΑΚΗ πορτοκαλάδα με ανθρακικό», 
σε συσκευασία 250ml με ημερομηνία 
παραγωγής την 11η Σεπτεμβρίου 2015 και 
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 
την 12η Μαρτίου 2016, της επιχείρησης 
Δημήτριος Ελευθ. Ζαργιανάκης που εδρεύει 
στη Χαλέπα, Πισκοκέφαλου Σητείας 
Κρήτης. Η ανάκληση του συνόλου της 

παρτίδας ζητήθηκε άμεσα από τον Ε.Φ.Ε.Τ., 
ενώ όσοι πολίτες προμηθεύτηκαν το 
συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το 
καταναλώσουν μέχρι να ολοκληρωθούν 
οι σχετικοί έλεγχοι.

ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ
Σε δειγματοληψία που διενήργησε 

η περιφερειακή διεύθυνση Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης του Ε.Φ.Ε.Τ. σε 
συνεργασία με την Β’ Χημική Υπηρεσία 
Αθηνών του Γενικού Χημείου του 
Κράτους, διαπιστώθηκαν παραβάσεις 
επί των απαιτήσεων της νομοθεσίας στο 
“Πλαστικό πιάτο ρηχό, Cars, 19cm”, 
με αριθμό παρτίδας LotNo 11/2014 και 
κωδικό είδους ItemNo 62.00028, το οποίο 
κατασκευάζεται στην Κίνα, εισάγεται από 
την επιχείρηση ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. επί της οδού Θεσσαλονίκης 1-3 
στο Μοσχάτο Αττικής (Τ.Κ. 18346) και 
πωλείται από την επιχείρηση JUMBO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Συγκεκριμένα, το πλαστικό πιάτο δεν 
συμμορφώνεται με τις ειδικές οδηγίες 
που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή 
χρήση του, με ενδεχόμενες επιπτώσεις 
στην ασφάλεια των τροφίμων, εφόσον 
στην αυτοκόλλητη ετικέτα με τις οδηγίες 
χρήσης:

α) δεν αναγράφεται ειδοποίηση ότι 
το πιάτο φέρει στον πάτο του ένθετο 
ημιδιαφανές στρώμα και διακοσμητική 
παράσταση, τα οποία ή μέρος των 
οποίων, μπορεί να αποκολληθούν και 
να αποσπαστούν μετά από μακροχρόνια 
χρήση. Στην περίπτωση αυτή το πιάτο 
απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για τον 
σκοπό που προορίζεται.

β) δεν αναγράφεται ο περιορισμός της 
δήλωσης συμμόρφωσης ότι το πιάτο μπορεί 
να χρησιμοποιείται μέχρι την θερμοκρασία 
των 70ο Κελσίου.

Μέχρι ν’ αποκατασταθεί η ορθότητα 

/ πληρότητα της επισήμανσης, ο Ε.Φ.Ε.Τ. 
απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση 
του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥΣ
Ανιχνεύτηκε η παρουσία γλουτένης 

που δεν αναγράφεται στην συσκευασία 
του σνακ «κράκερς γαρίδας» Ολλανδικής 
προέλευσης και ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε την άμεση 
ανάκληση / απόσυρση του προϊόντος έως 
ότου διορθωθεί η επισήμανση, αφού η 
γλουτένη είναι ένα συστατικό που μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργία και να επηρεάσει 
άτομα με ευαισθησία σε αυτήν. Πρόκειται 
για το προϊόν με την εμπορική ονομασία 
“PrawncrackersGOTAN”, σε συσκευασία 
των 70g, με αριθμό παρτίδας L5434 και 
ημερομηνία λήξης στις 18 Δεκεμβρίου 
2015, το οποίο παρασκευάστηκε από την 
Ολλανδική εταιρεία “OrientalMerchan-
tEurope” και διακινήθηκε στην Ελλάδα 
από την επιχείρηση WOKSHOP (Λ. Ελαίων 
35, Κηφισιά).

ΕΛΛΙΠΕΣΤΑΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε μέσω του 

Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για 
τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), 
σχετικά με τη διακίνηση φρέσκων ζυμαρικών 
(ravioli), Ιταλικής προέλευσης, στα οποία 
ανιχνεύτηκε η παρουσία αμυγδάλων και 
κάσιους χωρίς να αναφέρονται στην ετικέτα 
του προϊόντος. Πρόκειται για το προϊόν 
με εμπορική ονομασία “RavioliallaZucca”, 
σε συσκευασία των 250 γραμμαρίων με 
αριθμούς παρτίδας 539A, 540C, 540E& 
542B και ημερομηνίες λήξης 22.11.2015, 
1.12.2015, 3.12.2015 και 14.12.2015 
αντίστοιχα, το οποίο παρασκευάζεται 
από την Ιταλική εταιρεία “Bertagni 1882 
Spa”, ενώ διανέμεται και πωλείται στην 
Ελλάδα από την αλυσίδα υπεραγορών «ΑΒ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ». Μέχρι να διορθωθεί η 
επισήμανση ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε την άμεση 
ανάκληση / απόσυρση του προϊόντος, 
ενώ όσοι πολίτες είναι αλλεργικοί στους 
ανωτέρω ξηρούς καρπούς και έχουν 
προμηθευτεί το προϊόν, καλούνται να μην 
το καταναλώσουν.

ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  
ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Όχι μόνο εξαιρετικά παρθένο, αλλά ούτε 
καν ελαιόλαδο είναι στην πραγματικότητα 
το προϊόν με την εμπορική ονομασία 
«ΕΛΘΕΑ», συσκευασίας των 5 λίτρων και 
ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση 
πριν από την 30.5.2017, που διακινήθηκε 
από τις επιχειρήσεις «ΣΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΪΟΣ, 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕΡΡΩΝ», το super-
market «ΓΕΙΤΟΝΑΚΙ, ΤΡΟΦΙΜΑ – ΧΑΡΤΙΚΑ 
– ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΔΕΜΗ 17, ΣΕΡΡΕΣ» 
και την «ΡΑΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΚΕ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΛΥΜΠΟΥ 17, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». 

Όπως αποφάνθηκε  η  Χημ ική 

ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ  ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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Υπηρεσία Θεσσαλονίκης (Υποδιεύθυνση 
Θεσσαλονίκης – Τμήμα Α’) που διεξήγαγε 
τις χημικές αναλύσεις πρόκειται για 
σπορέλαιο τεχνητά κεχρωσμένο, αγνώστου 
προελεύσεως. 

Ως παρασκευαστής φαίνεται ανύπαρκτο 
φυσικό πρόσωπο, κάνοντας χρήση 
ανύπαρκτου κωδικού τυποποιητικής 
μονάδας ελαιόλαδου (κωδικός EL), ενώ 
η επισήμανση του προϊόντος παραπέμπει 
σε τοπωνύμιο της Πελοποννήσου, γνωστό 
για την ποιότητα του παραγόμενου 
ελαιόλαδου, χωρίς βέβαια να έχει ουδεμία 
σχέση με αυτό.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει προβεί σε όλες τις 
σχετικές ενέργειες για την απομάκρυνση 
του ανωτέρω προϊόντος από την εσωτερική 
αγορά και καλεί τους καταναλωτές που 
έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, 
να μην το καταναλώσουν.

Επιπροσθέτως, ο Ενιαίος Φορέας 
Ελέγχου Τροφίμων υπενθυμίζει στους 
καταναλωτές: α) να προσέχουν την 
ετικέτα του ελαιόλαδου που πρόκειται 
να αγοράσουν όπου,  εκτός της 

ονομασίας πώλησης του προϊόντος και 
των πληροφοριών για την κατηγορία 
του ελαιόλαδου, πρέπει υποχρεωτικά 
να αναγράφεται και ο αλφαριθμητικός 
αριθμός έγκρισης της μορφής EL-40-
___, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός της 
μονάδας τυποποίησης, β) να αποφεύγουν 
την αγορά ελαιόλαδου από πλανόδιους 
και ανώνυμους πωλητές και γ) στην 
περίπτωση υποψίας λόγω ανεπαρκούς 
επισήμανσης, δελεαστικής τιμής ή 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του 
ελαιόλαδου να επικοινωνούν με τον 
Ε.Φ.Ε.Τ. στο 11717.

Όσον αφορά τους επαγγελματίες 
του χονδρικού ή λιανικού εμπορίουθα 
πρέπει να επιλέγουν με προσοχή τους 
προμηθευτές τους διασφαλίζοντας 
τα πραγματικά τους στοιχεία όπως: 
τη διεύθυνση της επιχείρησης, τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής, την εγκυρότητα 
των τιμολογίων και άλλων παραστατικών 
καθώς επίσης και τη νομιμότητα της 
διαδικασίας αγοραπωλησίας, αφού σε 
διαφορετική περίπτωση φέρουν ευθύνη 

σύμφωνα με το νόμο, για την οποία 
δύναται να τους επιβληθούν διοικητικές 
κυρώσεις.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ «ΜΑΪΜΟΥ»  
ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Άτομα τα οποία είναι άγνωστα στον 
Ε.Φ.Ε.Τ., αφού επικαλούνται εργασιακή 
σχέση με τον Φορέα, προσπαθούν να 
αποσπάσουν χρήματα από εκπροσώπους 
επιχειρήσεων και  καταστημάτων 
διάθεσης τροφίμων, ζητώντας συνήθως 
την κατάθεση χρηματικού ποσού σε 
συγκεκριμένο λογαριασμό τραπέζης, 
προκειμένου να μεριμνήσουν ως προς την 
αποφυγή δήθεν διοικητικών ή ποινικών 
κυρώσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις 
τις οποίες πλησιάζουν. Προσποιούνται 
επίσης τους περιφερειακούς ελεγκτές 
του Φορέα ισχυριζόμενοι ότι μπορούν 
έναντι τιμήματος να παρεμποδίσουν ή να 
καθυστερήσουν τους ελέγχους. 

Αφορμή αποτέλεσαν κάποια κρούσματα 
των τελευταίων ημερών τόσο στη νησιωτική 

όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα και για το 
λόγο αυτό ο Ε.Φ.Ε.Τ. εφιστά την προσοχή 
των διεπαγγελματικών οργανώσεων 
όπως ενημερώσουν τα μέλη τους ότι οι 
ελεγκτές του Φορέα αφενός δεν έχουν 
καμία συναλλαγή οποιασδήποτε μορφής 
με τους ελεγχόμενους και αφετέρου, κατά 
τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου 
φέρουν πάντα υπηρεσιακή ταυτότητα 
και εντολή ελέγχου. Σε διαφορετική 
περίπτωση καλούνται οι ελεγχόμενες 
επιχειρήσεις και/ή καταστήματα διάθεσης 
τροφίμων, να προσφεύγουν άμεσα στο 
αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, 
καταγγέλοντας το περιστατικό, ενώ αξίζει 
να σημειωθεί ότι ο Φορέας βρίσκεται ήδη 
από καιρό σε συνεργασία με τις διωκτικές 
αρχές προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί το 
φαινόμενο της αντιποίησης αρχής και 
οι ένοχοι να οδηγηθούν ενώπιον της 
δικαιοσύνης.

Από εκεί και πέρα, εξαιτίας της έρευνας 
που κάναμε συντάξαμε το παρακάτω 
ερωτηματολόγιο, απευθυνθήκαμε στον 
ΕΦΕΤ και ιδού τι μας απάντησαν.

ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ  ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ερώτηση: Σε όλα τα δελτία Τύπου που εκδίδετε και 
αφορούν προϊόντα που έχουν ελεγχθεί και δεν είναι 
κατάλληλα για κατα νάλωση, αναφέρετε ότι «ζητάτε από 
τις εταιρείες να αποσύρουν το προϊόν από τα ράφια τους 
ώστε να μην φτάσει στο καλάθι του καταναλωτή». Ποιος 
είναι υπεύθυνος ο οποίος ελέγχει το σύστημα ανάκλησης / 
απόσυρσης των προϊόντων; Έχει υποπέσει στην αντίληψή 
σας εταιρεία ή κατάστημα διάθεσης τροφίμων που δεν 
ανακάλεσε / απέσυρε ακατάλληλο προϊόν; 

Απάντηση: Υπεύθυνος ανάκλησης /απόσυρσης 
ενός μη ασφαλούς τροφίμου, όπως ορίζεται στην 
Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, είναι ο υπεύθυνος της 
επιχείρησης τροφίμων που έχει εισαγάγει, παραγάγει, 
μεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείμει το εν λόγω 
τρόφιμο (αρθρο 19, του Καν. 178/2002). 

Η ελεγκτική αρχή παρακολουθεί και επαληθεύει, αν 
οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων λαμβάνουν 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική 
απόσυρση ή ανάκληση, εκπληρώνοντας την 
υποχρέωσή της για τον έλεγχο τήρησης και εφαρμογής 
της υφιστάμενης νομοθεσίας . Σε περίπτωση που 
η επιχείρηση τροφίμων διαχειριστικά δεν έχει 
την ικανότητα να αποσύρει /ανακαλέσει ένα μη 
ασφαλές προϊόν ή η ανάκληση /απόσυρση έχει 
γίνει εν μέρει, τότε η ελεγκτική αρχή επιβάλλει το 
μέτρο του περιορισμού ή της απαγόρευσης διάθεσης 
στην αγορά ενός τροφίμου μέσω των διαδικασιών 
δέσμευσης και κατάσχεσης ( άρθρα 4,5,6,7 και 8 
του Ν.4235/2014). 

Ερώτηση: Έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα 
ύποπτα προϊόντα, υπάρχουν κυρώσεις είτε για την 
εταιρεία παραγωγής του προϊόντος ή για την εταιρεία 
που διέθεσε το προϊόν στην αγορά; Ποιες είναι αυτές 
οι κυρώσεις (π.χ. υπάρχει απαγόρευση διαφήμισης για 
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα);

Απάντηση: Στις ειδικές περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ύστερα από αξιολόγηση των διαθέσιμων 

πληροφοριών εντοπίζεται πιθανότητα βλαβερών 
επιπτώσεων στην υγεία, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει 
επιστημονική αβεβαιότητα, μπορούν να ληφθούν 
τα προσωρινά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που 
είναι αναγκαία για την εξασφάλιση του υψηλού 
επιπέδου προστασίας της υγείας, μέχρι να υπάρξουν 
περαιτέρω επιστημονικές πληροφορίες για μια πιο 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του κινδύνου (Αρχή 
της προφύλαξης - Καν. 178/2002, αρθ.7, §1). Τα 
μέτρα που λαμβάνονται είναι ανάλογα και όχι πιο 
περιοριστικά για το εμπόριο από όσο απαιτείται 
για την επίτευξη του υψηλού επιπέδου προστασίας, 
ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη την τεχνική και 
οικονομική βιωσιμότητα και άλλους παράγοντες όπως 
αρμόζει στο εκάστοτε ζήτημα. Ενδεικτικά αναφέρεται 
το μέτρο του περιορισμού ή της απαγόρευσης διάθεσης 
ενός τροφίμου μέσω των διαδικασιών της δέσμευσης 
και απόσυρσης /ανάκλησης. Στο ανωτέρω πλαίσιο, δεν 
έχει συμβεί να έχει επιβληθεί το μέτρο του περιορισμού 
ή της απαγόρευσης διάθεσης ενός τροφίμου στην αγορά 
και παράλληλα το τρόφιμο αυτό να τυγχάνει της όποιας 
διαφήμισης. 

Ερώτηση: Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών 
ελέγχων και αφού διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα του 
προϊόντος ποιες οι επιπτώσεις για την εταιρεία (έγγραφη 
επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, κάτι άλλο); 

Απάντηση: Επί μη συμμόρφωσης στον τομέα των 
τροφίμων επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές 
κυρώσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν στην 
επιβολή διοικητικών προστίμων, η αναλυτική 
παρουσίαση των οποίων γίνεται στο άρθρο 23 
του Ν.4235/2014. Αντίστοιχα, η παρουσίαση των 
ποινικών κυρώσεων γίνεται στο άρθρο 27 του 
ανωτέρω νόμου. 

Ερώτηση: Πως γίνεται η ενημέρωση των καταναλωτών 
που έχουν αγοράσει ένα ακατάλληλο για χρήση προϊόν 
ώστε να μην το καταναλώσουν; Ένας τρόπος είναι το 

Δελτίου Τύπου που συντάσσει ο ΕΦΕΤ. Ένας άλλος 
τρόπος θα μπορούσε να είναι η ανάρτηση του Δελτίου 
Τύπου στα σημεία διανομής του ακατάλληλου προϊόντος 
(π.χ. Σούπερ Μάρκετ, Μίνιο Μάρκετ, κ.τ.λ.); Διαμέσου των 
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
διαδίκτυο) ως κοινωνικό μήνυμα; Ποια είναι η ανταπόκριση 
των Μ.Μ.Ε. στα δελτία Τύπου που στέλνει ο φορέας σας; 
Τα επικοινωνούν άμεσα. Τα επικοινωνούν όλα; Έχετε 
διαπιστώσει συγκεκριμένα Μ.Μ.Ε. να μην επικοινωνούν 
κανένα από τα Δελτία Τύπου; Θα μπορούσατε να μας 
αναφέρετε ονομαστικά;

Απάντηση: Όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας, 
ότι ένα τρόφιμο ενδεχομένως ενέχει κίνδυνο για την 
υγεία του ανθρώπου, τότε ανάλογα με τη φύση, τη 
σοβαρότητα και την έκταση αυτού του κινδύνου, 
οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στις κατάλληλες 
διαδικασίες ώστε να ενημερώσουν το ευρύ κοινό 
(άρθρο 10 του Καν. 178/2002). Στο πλαίσιο αυτό, 
ο ΕΦΕΤ προβαίνει σε άμεση ενημέρωση των 
καταναλωτών με Δελτία Τύπου που αποστέλλει: 
α) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
(πολιτική ηγεσία και γραφείο τύπο)  β)Καταναλωτικές 
Οργανώσεις γ)Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων 
δ)Αρχισυντάκτες Ενημερωτικών Εκπομπών  ε)
Δημοσιογράφους που ασχολούνται με τα τρόφιμα 
και τη διατροφή   στ)Τηλεοπτικούς σταθμούς 
ζ)Ραδιοφωνικούς σταθμούς η)Εφημερίδες θ)
Περιοδικά και ι)Ενημερωτικά sites στο Internet. 
Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις, αλυσίδες λιανικής 
πώλησης αναρτούν τα Δελτία Τύπου του ΕΦΕΤ 
στα υποκαταστήματα που τύγχανε διανομής το 
ακατάλληλο για κατανάλωση τρόφιμο. Αξιολογώντας 
το άμεσο καθώς και την αποτελεσματικότητα της 
ενημέρωσης, θεωρείται ότι αυτά επιτυγχάνονται 
σε σημαντικό βαθμό ( επιβεβαίωση αυτού αποτελεί 
η ευρεία διάδοση που έχουν τα Δελτία Τύπου του 
ΕΦΕΤ στο διαδίκτυο) . 

Ο ΕΦΕΤ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ!
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Την Δεκαετία του 30 οι Δημόσιες 
τουαλέτες στον Δήμο Αθηναίων, 
πέρα από το ότι ήταν έργα τέχνης 
ξεπερνούσαν τις εξήντα (60), -ναι 
καλά διαβάσατε –σε πληθυσμό όχι 

πάνω από 250000 συμπεριλαμβανομένων 
και των καθημερινών επισκεπτών.

Σήμερα στο Δήμο της Αθήνας με τα 
2,5 εκατομμύρια κατοίκους οι δημόσιες 
τουαλέτες δεν ξεπερνούν τις πενήντα (50).

 Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση 
σχετική με θέματα καθαριότητας, υγιεινής, 
ανακύκλωσης και όχι μόνο είχαμε με τον 
Αντιδήμαρχο Αθηναίων, κ. Ανδρέα Βαρελά.

Ερώτηση: Πως πάνε τα πράγματα 
εδώ στη διεύθυνση κ. Βαρελά;
Α. Βαρελάς: Υπάρχει μεγάλη αναστά-

τωση μεταξύ των εργαζομένων αναφορικά 
με το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό 
που προτίθεται να φέρει προς ψήφιση η 
κυβέρνηση. Παρόλο που οι περισσότεροι 
εδώ μέσα δεν πλήττονται χρονικά γιατί 
ανήκουν στον κλάδο των βαρέων και ανθυ-
γιεινών επαγγελμάτων, εντούτοις πέφτει 
πολύ χαμηλά το επίπεδο των χρημάτων 
που θα πάρουν αν βγουν στη σύνταξη, 
με συνέπεια οι περισσότεροι να σκέφτο-
νται την παράταση του εργασιακού τους 
βίου, που τους εξασφαλίζει μεγαλύτερες 
μηνιαίες απολαβές. Βέβαια, τα δυσάρεστα 
γεγονότα του Ιανουαρίου όπου δυστυχώς 
απεβίωσαν τρεις εργαζόμενοι μας (42, 
53 και 61 χρονών) από ανακοπή καρδιάς 
μέσα σε μία εβδομάδα -ήταν με διαφορά η 
χειρότερη εβδομάδα της θητείας μου στη 
Διεύθυνση- οδηγούν τους υπόλοιπους σε 
δεύτερες σκέψεις σχετικά με το αν αξίζει 
τελικά να παρατείνουν τον εργασιακό 
τους βίο επιβαρύνοντας περαιτέρω τον 
οργανισμό τους ή όχι.

Ερώτηση: Με δεδομένο ότι ο αριθ-
μός των αστέγων στην Αθήνα όλο 
και μεγαλώνει, ενώ παράλληλα οι 
ροές προσφύγων και μεταναστών 
ολοένα και αυξάνονται θα ήθελα κ. 
Βαρελά να μας μιλήσετε για το θέμα 
των δημόσιων αποχωρητήριων που 
θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Α. Βαρελάς: Καταρχάς, θα ήθελα να 

αναφέρω ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει μία 
πάγια τακτική να λειτουργεί τουαλέτες σε 
διάφορα σημεία της Αθήνας για την εξυ-
πηρέτηση των πολιτών, με στόχο αυτές να 
αυξηθούν. Έχουμε αυτή τη στιγμή χτιστές 
τουαλέτες σε 14 σημεία, ενώ υπάρχουν και 
18 αυτοπλενόμενες που είναι ιδιοκτησία 
του Δήμου. Οι χτιστές τουαλέτες είναι σε 
καλή κατάσταση με επισκευασμένες το 
τελευταίο διάστημα και τις τουαλέτες στη 
πλατεία Συντάγματος και στη Βαρβάκειο 
αγορά. Οι αυτοπλενόμενες είναι σε καλή 

κατάσταση και λειτουργούν αλλά δυστυχώς 
έχουμε επιπλέον 13 αυτοπλενόμενες ακόμη 
οι οποίες είναι εκτός λειτουργίας με μεγάλα 
προβλήματα επισκευών, που και αυτές είναι 
στο πρόγραμμα μας να τις φτιάξουμε, αλλά 
δεν είναι κάτι που ολοκληρώνεται από τη 
μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή σκοπός μας 
είναι να επισκευάσουμε και αυτές τις 13 
αυτοπλενόμενες. 

Ερώτηση: Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι 
που απασχολούνται στον συγκε-
κριμένο τομέα αυτή την περίοδο 
(καθαριστές/στριες και συντηρητές 
των δημοτικών αποχωρητήριων);
Α. Βαρελάς: Το Γραφείο αφοδευτηρίων 

λειτουργεί σε 24ωρη βάση καθημερινά, 
καθώς και Κυριακές και αργίες. Συγκεκρι-
μένα, για τις τρεις βάρδιες απασχολούνται 
7 άτομα για επιστασία και γραμματεία, 
25 άτομα καθαριστές/καθαρίστριες και 
2 συντηρητές.

Ερώτηση: Αρκούν οι εργαζόμενοι 
του Δήμου που απασχολούνται στον 
συγκεκριμένο τομέα να επιμελη-
θούν και τις νέες δομές υγιεινής που 
σχεδιάζετε ή μήπως χρειάζεται να 
προσληφθούν κι άλλοι εργαζόμενοι;
 

Α. Βαρελάς: Οι υπάρχουσες 10 τουαλέ-
τες-κτίσματα λειτουργούν επαρκώς με το 
υπάρχον προσωπικό. Να σημειωθεί ότι 
εκκρεμεί η επισκευή 8 κτισμάτων- αφοδευ-
τηρίων, οπότε και θα χρειαστεί ενίσχυση 
του υπάρχοντος προσωπικού. Παράλληλα, 
το προσωπικό επαρκεί εφόσον λειτουργή-

σουν και οι 32 αυτοπλενόμενες τουαλέτες.
(σ.σ.: Κατανοητό).
Α. Βαρελάς: Θα ήθελα εδώ να κάνω 

μια ιστορική αναδρομή αν μου επιτρέπετε. 
Τη δεκαετία του ‘50 η πόλη μας είχε πολ-
λές τουαλέτες, κυρίως χτιστές, υπόγειες. 
Πάρα πολλές ήταν κοντά στον ηλεκτρικό 
σιδηρόδρομο πέριξ της Ομόνοιας γιατί με 
το κύμα της εσωτερικής μετανάστευσης 
που υπήρχε εκείνη την περίοδο, έπρεπε 
να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Από τη 
δεκαετία του ‘70 και μετά οι πιο πολλές από 
αυτές εγκαταλείφτηκαν και μετατράπηκαν 
ή σε αποθήκες του δήμου ή σε ερείπια. 
Διότι ο κόσμος λόγω της ανοικοδόμη-
σης και της αντιπαροχής μπήκε σε σπίτια. 
Υπήρχαν μεγάλα δημόσια αποχωρητήρια 
όπως στην Ομόνοια για τους παλιούς. 
Κακής εικόνας αλλά υπήρχαν. Υπήρχαν 
στη πλατεία Κάνιγγος και σε άλλα σημεία. 
Σήμερα είμαστε σε μια φάση που έχουμε 
επαναλειτουργήσει αρκετές χτιστές τουα-
λέτες, όχι όμως στο βαθμό που θέλουμε. 
Και κυρίως γιατί τα χτίσματα αυτά -που 
ανήκουν στο δήμο και θα μπορούσαν να 
επαναλειτουργήσουν- είναι πολύ παλιά 
και χρειάζονται ανακαίνιση και μεγάλες 
δαπάνες. Μιλάω για τις τουαλέτες στην 
πλατεία Βάθης, στην πλατεία Κουμουν-
δούρου. Χτιστές υπόγειες άνω των 60 
χρόνων που όπως καταλαβαίνετε θέλουν 
ανακαίνιση στα υδραυλικά τους συστήματα, 
στα αποχετευτικά και φυσικά στην όψη 
τους. Σκοπός μας είναι να εντάξουμε στο 
επόμενο ΕΣΠΑ 2015-2020 ένα σχετικό 
πρόγραμμα που έχουμε συντάξει. Η πρό-
ταση θα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες. Η 

μια κατηγορία θα είναι να ανακαινίσουμε 
κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες. Για τις 
οποίες φυσικά το κόστος ανακαίνισης δεν 
θα είναι τρομαχτικό, δηλαδή να κοστίζει 
περισσότερο από το να την κατασκευάσουμε 
από την αρχή. Και σε κάποια σημεία που 
έχουμε πολύ μεγάλη πίεση να φτιάξουμε 
καινούριες. 

Ερώτηση: Ποιος είναι ο προϋπο-
λογισμός του έργου «Ανακαίνιση 
παλιών αποχωρητηρίων και δημι-
ουργία νέων»; 
Α. Βαρελάς: Στο σχέδιο πρότασης 

Τεχνικού Προγράμματος του 2016 έχει 
προβλεφθεί το ποσό των 50.000,00 ευρώ 
για τη συντήρηση των τουαλετών καθώς 
και το ποσό των 15.000,00 ευρώ για την 
επισκευή (αγορά ανταλλακτικών).

Ερώτηση: Τι θα συμβεί στην περί-
πτωση που το έργο δεν ενταχθεί 
στο νέο ΕΣΠΑ; Έχει τη δυνατότητα 
ο Δήμος Αθηναίων να προχωρήσει 
στην υλοποίησή του με δικά του 
κεφάλαια;
Α. Βαρελάς: Πιστεύω ότι το έργο 

θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, αλλά 
σε κάθε περίπτωση εφόσον αυτό δεν 
καταστεί δυνατό, το έργο θα συνεχίσει 
με χρήματα  από τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Αθηναίων.

Ερώτηση: Τα παλιά αποχωρητήρια 
που δεν λειτουργούν αυτή την περί-
οδο φυλάσσονται με κάποιο τρόπο ή 
είναι προσβάσιμα από περιθωριακές 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΕΛΑΣ: 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ: ΛΙΓΕΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
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ή άλλες ομάδες πληθυσμού;
Α. Βαρελάς: Τα κλειστά κτίσματα-

αφοδευτήρια έχουν σφραγιστεί και ελέγ-
χονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για 
την κατάσταση τους. Να σημειωθεί ότι 
κρούσματα από περιθωριακά άτομα δεν 
έχουν παρατηρηθεί μετά το σφράγισμα 
και τον περιοδικό τους έλεγχο. 

Ερώτηση: Όσον αφορά τις χημικές 
τουαλέτες που τοποθετεί ο Δήμος σε 
διάφορα σημεία της πόλης; Ποιος τις 
συντηρεί, ποιος αδειάζει τα λύματα, 
που οδηγούνται αυτά και κατά πόσο 
ο πολίτης μπορεί να νιώθει σίγου-
ρος ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες 
υγιεινής;
Α. Βαρελάς: Αυτή την περίοδο υπάρχει 

μια δωρεά 10 χημικών τουαλετών από 
τον σύλλογο υπαλλήλων της Εθνικής 
Τράπεζας, οι οποίες είναι τοποθετημένες 
ανά δύο σε 5 σημεία της πόλης. Δηλαδή 
για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση με τα 
προηγούμενα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
στο Δήμο Αθηναίων 42 σημεία ικανά να 
εξυπηρετήσουν την ανάγκη οποιουδήποτε 
πολίτη. Και μιας και μου δίνετε την ευκαι-
ρία θα ήθελα να σημειώσω ότι θέλουμε 
να ενισχύσουμε το υπάρχον δίκτυο των 
χημικών τουαλετών με τριάντα (30) ακόμα, 
μέσω του διαγωνισμού μίσθωσης -για ένα 
χρόνο- χημικών τουαλετών που τρέχει αυτή 
τη στιγμή στο Δήμο μας, δεδομένου ότι δε 
θα προλάβουμε μέσα στους επόμενους 
μήνες να ανακαινίσουμε ή να χτίσουμε 
καινούργιες τουαλέτες όπως προείπαμε. 

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της 
ερώτησής σας, να σημειώσω ότι η εταιρεία 
που έχει συνάψει σύμβαση με την Εθνική 
Τράπεζα για τη μίσθωση των χημικών του-
αλετών είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση, 
τον καθαρισμό, το καθημερινό άδειασμα 
των λυμάτων και τη μεταφορά τους στο 
κέντρο λυμάτων στην Μεταμόρφωση.

Ερώτηση: Πόσα είναι τα χρήματα 
που έχουν δαπανηθεί για το μίσθωμα 
χημικών τουαλετών, τα χρόνια που 
εσείς βρίσκεστε στην ηγεσία του 
Δήμου Αθηναίων;
Α. Βαρελάς: Μέχρι σήμερα δεν έχουν 

δαπανηθεί χρήματα από τον προϋπολο-
γισμό του Δήμου Αθηναίων, για μίσθωμα 
χημικών τουαλετών.

Ερώτηση: Επίσης, βλέπουμε χημικές 
τουαλέτες στις λαϊκές αγορές ή και 
σε άλλα σημεία της πόλης. Εκεί 
εμπλέκεται ο Δήμος;
Α. Βαρελάς: Όχι. Οι λαϊκές αγορές 

έχουν δική τους σύμβαση με την εταιρία 
που μισθώνουν τουαλέτες. Το ταμείο των 
λαϊκών αγορών συγκεκριμένα. Ο Δήμος 
έχει μόνο την ευθύνη καθαρισμού μετά τη 
λήξη της λειτουργίας της λαϊκής. 

Όσον αφορά τα άλλα σημεία της πόλης 
που παρατηρούνται χημικές τουαλέτες είναι 
από υπηρεσίες που τις τοποθετούνε για 
πολύ λίγο και για δικούς τους σκοπούς. 
Εδώ θέλω να τονίσω ότι πρέπει αυτές οι 
υπηρεσίες, πριν προχωρήσουν στη διαδι-
κασία τοποθέτησης να ζητούν άδεια από 
τον Δήμο ή τουλάχιστον να τον ενημε-
ρώνουν. Διότι, υπήρξαν περιπτώσεις στο 
πρόσφατο παρελθόν -για παράδειγμα στις 

17 Νοέμβρη- όπου τοποθετήθηκαν χημικές 
τουαλέτες σε διάφορα σημεία της πόλης 
από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
για την εξυπηρέτηση των αστυνομικών που 
εργάζονταν εκείνη τη μέρα. Καλό λοιπόν 
είναι να υπάρχει ενημέρωση προς τον 
Δήμο, διότι δημιουργούνται λανθασμένες 
εντυπώσεις στο κοινό ότι ο Δήμος προχωρά 
στην υλοποίηση ενός έργου την μία μέρα 
και το αναιρεί την επόμενη.

Ερώτηση: Θα ήθελα τώρα να σας 
ρωτήσω για το θέμα του ΕΜΑΚ 
(Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύ-
κλωσης-Κομποστοποίησης), μιας 
και είστε μέλος της ΕΕ του ΕΣΔΝΑ.
Α. Βαρελάς: Δεν είμαι μέλος. Είμαι 

πρώτο επιλαχόν μέλος. Δεν συμμετέχω 
στις συνεδριάσεις της ΕΕ αν αυτό θέλετε 
να ρωτήσετε.

Ερώτηση: Θέλω να ρωτήσω γιατί η 
ΕΕ του ΕΔΣΝΑ δεν έχει δημοσιεύ-
σει ακόμα το πλήρες σκεπτικό της 
απόφασης που υπογράφτηκε στις 
22/12, σχετικά με την άσκηση του 
δικαιώματος προαίρεσης για την 
παράταση της σύμβασης λειτουργίας 
του εργοστασίου, από τους ίδιους 
εργολάβους.
Α. Βαρελάς: Το ίδιο ρωτάω κι εγώ…

Ερώτηση: Τι απαντάτε σε εκείνους 
που ισχυρίζονται ότι το 5,5% περίπου 
των ανακτώμενων υλικών, σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία του ΕΣΔΝΑ, 
είναι μικρό ποσοστό ανάκτησης για 
ένα τόσο μεγάλο εργοστάσιο; 
Α. Βαρελάς: Είναι σίγουρο ότι χρειάζε-

ται εκσυγχρονισμός. Το 5,5% θα σας έλεγα 
ότι είναι παρήγορο όταν το ακούμε σήμερα. 
Ήταν κάτω απ’ το 1%. Είναι δεδομένο ότι 
από τη στιγμή που οδηγείς απορρίμματα 
στο εργοστάσιο η επεξεργασία για να 
μπορέσει να έχει αποτέλεσμα θα περάσει 
πολύς καιρός. 

Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει 
βελτίωση στη συμφωνία που έχει γίνει 
με τους εργολάβους. Η κοινοπραξία των 

εργολάβων δεσμεύτηκε ότι θα εκσυγχρο-
νίσει τον τρόπο λειτουργίας. Φαντάζομαι 
ότι αναφέρονται στην προδιαλογή κυρίως. 
Η οποία πρέπει να γίνει εκεί, δεδομένου 
ότι οι κάδοι που φτάνουν στο εργοστάσιο 
είναι κάδοι με σύμμεικτα απορρίμματα.

Σκοπός πρέπει είναι να βγει ένα υλικό 
από τα πλαστικά που μαζεύει μέσα για να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία 
για καύσιμο. Το RDF θα μπορούσε να βγάλει 
κομπόστ για καλή εδαφοκάλυψη. Είναι κάτι 
που μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα. Από 
κει και πέρα αν το εργοστάσιο θα μπορεί 
να φτάσει το επίπεδο το οποίο έχουν τα 
ευρωπαϊκά εργοστάσια είναι θέμα συνεχούς 
εκσυγχρονισμού. Δεν είναι κάτι το απλό. 
Ήδη γίνεται μια προσπάθεια για συλλογή 
των πράσινων από τις λαϊκές. 

Ξεχωριστή συλλογή την οποία κάνει 
σε συνεργασία το ΕΜΑΚ με διάφορους 
δήμους. Συνεργαζόμαστε και εμείς σε 
αυτό το κομμάτι διότι τα πράσινα της 
λαϊκής είναι υλικό πεντακάθαρο μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν σαν ενίσχυση της 
ποιότητας του υλικού που βγάζουμε. Το 
βασικό είναι να σταματήσει το υλικό που 
βγάζουμε ως υλικό κάλυψης του ΧΥΤΑ 
δίπλα. Να καθαρίσει η ποιότητά του ώστε 
σε πρώτη φάση να μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί. Να πεις ότι ένα παλιό νταμάρι θα πας 
να το αποκαταστήσεις και για να μπορείς 
να φυτέψεις θα είναι αξιοποιήσιμο το 
υλικό αυτό. Με τις μετρήσεις και με την 
ανάκτηση των υλικών να πεις ότι θα το 
χρησιμοποιήσεις ως λίπασμα.

Να φτάσουμε δηλαδή κάποια στιγμή να 
λειτουργήσει το εργοστάσιο για τον σκοπό 
τον οποίο χρηματοδοτήθηκε. 

Σκοπός για τον οποίο χρηματοδοτήθηκε 
το εργοστάσιο από την ΕΕ είναι όχι απλά 
για να γίνεται επεξεργασία των λυμάτων 
αλλά να γίνεται και αξιοποίηση των υλικών 
που βγαίνουν από τα απορρίμματα. 

Ερώτηση: Και μια τελευταία ερώτηση 
κ. Βαρελά. Μιλήστε μας λίγο για τα 
αυτοκίνητα του Δήμου που λειτουρ-
γούν με φυσικό αέριο (CNG). Έχετε 
κάνει οικονομική αξιολόγηση; Ήταν 

συμφέρουσα η μετατροπή;
Α. Βαρελάς: Καταρχάς να σας ενημε-

ρώσω ότι δεν μετατράπηκαν, αλλά αγο-
ράστηκαν. Ήταν μέσω του προγράμματος 
«εξοικονομώ» του Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Συνολικά δόθηκαν 
100 αυτοκίνητα στους Δήμους κι εμείς 
πήραμε 32. 

Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι 
είναι οι διαδικασίες. Δεν μπορεί δηλαδή, ενώ 
έχεις μια εταιρεία τροφοδοσίας φυσικού 
αερίου μονοπωλιακή στην ουσία όπως είναι 
η ΔΕΠΑ, να λες ότι θα πρέπει να υπάρχει 
διαγωνισμός για την ανανέωση των συμ-
βάσεων. Αφού η νομοθεσία προβλέπει ότι 
δεν έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα η ΔΕΠΑ. 
Θα μπορούσα να το δεχτώ αυτό αν είχαν 
φτιαχτεί άλλες 2-3 εταιρείες στο διάστημα 
αυτό από το οποίο δημοσιεύτηκε ο νόμος 
κάπου στα μέσα του 2015. 

Από τη στιγμή όμως που 7 μήνες μετά η 
ΔΕΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί μονοπώλιο 
δεν μπορώ να καταλάβω τις γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες της σύναψης συμβάσεων. 
Δηλαδή κάνουμε διαγωνισμό αυτή τη στιγμή 
για να προμηθευτούμε φυσικό αέριο, τον 
οποίο (διαγωνισμό) τον κάνουμε στην ουσία 
κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της ΔΕΠΑ 
στηριζόμενοι σε ένα νομοθετικό πλαίσιο 
που λέει ότι δεν υπάρχουν μονοπώλια και 
σε μια πραγματικότητα που λέει ότι αυτή 
τη στιγμή υπάρχει ένα μονοπώλιο. 

Θα μπορούσαμε δηλαδή πολύ απλά 
και χωρίς να ταλαιπωρούσαμε κανέναν 
και χωρίς να ταλαιπωρηθούμε και εμείς, 
με απόφαση του ΔΣ με αυξημένη πλειο-
ψηφία αν χρειάζεται, να πάμε να κάνουμε 
μια σύμβαση για όσο διάστημα είναι το 
μονοπώλιο. 

Αν τον Αύγουστο του 2016 ερχόταν ο κ 
Οικονόμου και ο κ. Βαρελάς και έφτιαχναν 
μια εταιρεία παροχής φυσικού αερίου, 
ευχαρίστως εκείνη τη στιγμή να υπήρχε 
ειδικός όρος που να σταματά τη διαδικα-
σία αυτή και να υπήρχε νέα προκήρυξη 
διαγωνισμού, για να έρθουν κι άλλοι και 
να πουν ότι εμείς δίνουμε καλύτερη τιμή 
ή κάνουμε αυτή την προσφορά. Δηλαδή 
ουσιαστικά ενώ θέλουμε απλοποίηση των 
διαδικασιών λειτουργίας του Δημοσίου 
με διάφορα εμπόδια γραφειοκρατικά δεν 
μπορούμε να λειτουργήσουμε. 

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να 
μπούμε σε τέτοια μια διαδικασία (δημοσιεύ-
σεις, επιτροπές, ανοίγματα προσφορών), να 
πάει η απόφαση και στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
αφού δώσει η ΔΕΠΑ την προσφορά, να, 
να, να… Αφού δεν υπάρχει άλλη εταιρεία 
αυτή τη στιγμή. Έχει κάποια σημασία να 
έχω απορριμματοφόρα φυσικού αερίου 
όταν έχω μια εταιρία και για αυτήν την 
εταιρία πρέπει να κινήσω διαδικασίες σα 
να υπάρχουν δέκα; Αυτό είναι το μελανό 
σημείο της ιστορίας με το φυσικό αέριο. 
Από κει πέρα νομίζω ότι η πτώση της τιμής 
των καυσίμων δεν λειτουργεί υπέρ νέων 
τεχνολογιών στα απορριμματοφόρα. Όλοι 
οι δήμοι θα προτιμήσουν να κινούν τα 
οχήματά τους με πετρέλαιο. 

(σ.σ.) Το πετρελαιοκίνητο όχημα αξίζει 
όταν κάνει πολλά χιλιόμετρα, λένε οι γνώ-
στες της αγοράς.

Α. Βαρελάς: Εκεί που είναι ο ΧΥΤΑ 
σήμερα (σ.σ. Φυλή) πραγματικά κάνουμε 
πολλά χιλιόμετρα...
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Οριστικά ή όχι μένει να φανεί, 
το πρόστιμο ύψους 5.000.000 
ευρώ που καλούνταν να πλη-
ρώσει η Γενική Ανακυκλώσε-

ως – Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε. 
-συμφερόντων κ. Δ. Λαζόπουλου- για 
«περιβαλλοντικό έγκλημα μεγάλης 
κλίμακας», ανακλήθηκε. 

(σ.σ.) ΑΔΑ: ΩΨΤΒ4653Π8-ΑΗΧ 
- Πράξη καταλογισμού δαπανών 
δράσεων πρόληψης και αποκατά-
στασης περιβαλλοντικής ζημίας, στην 
εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ 
–ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» 
(με δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ 
Α.Ε.), ως υπόχρεος φορέας εκμετάλ-
λευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
Άρθρου 11 του Π.Δ. 148/2009, όπως 
αναρτήθηκε στην Διαύγεια. 

Πρόστιμο ύψους 5.000.000 ευρώ 
καλείται να πληρώσει η Γενική Ανακυ-
κλώσεως – Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε. 
-συμφερόντων κ. Δ. Λαζόπουλου- για 
«περιβαλλοντικό έγκλημα μεγάλης κλίμα-
κας», ύστερα από την ΚΥΑ που υπέγραψαν 
στις 21 Ιανουαρίου, οι συναρμόδιοι υπουρ-
γοί Οικονομίας κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος 
και Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Πάνος 
Σκουρλέτης, καθώς και ο αναπληρωτής 
υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης.

Η πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας στη θέση «Πεύκο Μαυράκη» 

ή «Πάτημα», στις 6 Ιουνίου 2015, είχε 
προκαλέσει τοξικό νέφος σε μεγάλα τμή-
ματα του λεκανοπεδίου Αττικής, με τους 
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος να κάνουν 
λόγο στο πόρισμα τους για: «εκτεταμένη 
ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλ-
λοντος», «σοβαρό κίνδυνο και ζημιά σε 
έδαφος και υπέδαφος» και κυρίως για 
«επιβάρυνση της δημόσιας υγείας». 

Η ιστορία της συγκεκριμένης μονάδας 
ξεκινά το 2010 όταν είχε αποκτήσει ήδη 
την άδεια να συγκεντρώνει υλικά με 
σκοπό την ανακύκλωση, ενώ ένα χρό-
νο πριν η ίδια εταιρεία είχε εγκαινιάσει 
μια νέα μονάδα ανακύκλωσης γυαλιού, 
παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης 
τότε, κ. Γεωργίου Βλάχου.

Η εταιρεία ελέγχεται μετά την πρό-
κληση της καταστροφής για το ότι δεν 
είχε έτοιμο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, δεν 
διέθετε ικανό σύστημα πυρόσβεσης για 
ν’ αποτρέψει την καταστροφή, δεν είχε 
πάρει γενικά τα μέτρα προστασίας που 
ορίζει η νομοθεσία. Αλλά η καταστολή 
ύστερα από την τέλεση «περιβαλλοντικών 
εγκλημάτων»είναι ένας ακόμα κρίκος στην 
αλυσίδα της κουλτούρας της πολιτειακής 
ηγεσίας του τόπου, η οποία αγνοεί εδώ 
και δεκαετίες την έννοια της πρόληψης 
τέτοιων μεγάλων σε μέγεθος «περιβαλ-
λοντικών εγκλημάτων».

Άραγε η πολιτειακή ηγεσία του τόπου 

τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια της λειτουρ-
γίας της μονάδας, όταν Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος και αρμόδιοι φορείς της 
αυτοδιοίκησης διαπίστωναν για παρά-
δειγμα παράνομη απόθεση υλικών για 
ανακύκλωση ή ελλιπή στοιχεία για τις 
ποσότητες των απορριμμάτων που έμπαι-
ναν κι έβγαιναν από το εργοστάσιο; 

Άραγε η πολιτειακή ηγεσία του τόπου 
δεν είχε ακούσει για τις καταγγελίες των 
αλλοδαπών εργαζομένων περί εργατικών 
ατυχημάτων ή περί καθυστέρησης κατα-
βολής των δεδουλευμένων τους; Κανείς 
δεν είχε ενημερώσεις τους αρμόδιους 
Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμ-
ματείς και… Φαρισαίους όλων αυτών των 
ετών για την οικονομική κατάσταση της 
εταιρείας και τα χρέη που είχε δημιουργήσει 
προς τις συστημικές τράπεζες, όπως και 
την αδυναμία της να τα ρυθμίσει; 

Το αντίθετο φυσικά. Οι αρμόδιοι και 
συναρμόδιοι υπουργοί των τελευταίων 
ετών ήξεραν τα πάντα. Γνώριζαν και 
την παραμικρή λεπτομέρεια. Επέβαλλαν 
πρόστιμα στην εταιρεία της τάξης των 
15.000 ευρώ για την τριετία 2012-2014, 
δηλαδή 5.000 ευρώ τον χρόνο, περίπου 
417 ευρώ τον μήνα, ποσό που σαφώς 
και βολεύει την οποιαδήποτε εταιρεία, 
τον οποιοδήποτε ιδιοκτήτη να πληρώνει 
πρόστιμο, αντί να επενδύει για παρά-
δειγμα στο σύστημα πυρόσβεσης. Όχι 

μόνο γνώριζαν τι συμβαίνει σε αυτό το 
εργοστάσιο, αλλά το επιδοτούσαν κιόλας 
με κάτι λιγότερο από 1.000.000 ευρώ, 
κονδύλι που είχε φύγει από το υπουργείο 
Ανάπτυξης το 2013 για την μίσθωση 
μηχανημάτων. 

Γι’ αυτό λοιπόν, το ΠΑΚΟΕ είναι υπέρ 
των τεράστιων προστίμων που θα λει-
τουργήσουν αποτρεπτικά στο μέλλον για 
τον οποιονδήποτε θελήσει να καταπα-
τήσει ή να μην τηρήσει περιβαλλοντικές 
διατάξεις και ρυθμίσεις που αφορούν 
την δημόσια υγεία και την προστασία 
του περιβάλλοντος, ενώ επιπροσθέτως 
θα παρακολουθούμε από πολύ κοντά το 
θέμα, για να διαπιστώσουμε τελικά: α) 
πότε θα τελεσιδικήσει η υπόθεση μετά 
την διοικητική προσφυγή που σίγουρα θα 
καταθέσει η κατηγορούμενη εταιρεία για 
την μείωση της επιβληθείσας ποινής και 
β) αν τα 5.000.000 ευρώ του προστίμου, 
τα οποία προβλέπεται να δοθούν στο 
«Πράσινο Ταμείο» και να διατεθούν για 
την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής 
ζημιάς, θα διατεθούν όντως για τον σκοπό 
αυτό και δεν θα βγουν από την τσέπη του 
ενός επιτήδειου για να πάνε στην τσέπη 
ενός άλλου επιτήδειου, η εταιρεία του 
οποίου (του δεύτερου) θα αναλάβει και 
την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών 
ζημιών.

ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΑ,  
ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ  

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΗΤΑΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ
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Έχοντας μπει στο 2016, η ΕΕ του ΕΣΔΝΑ 
όπου προεδρεύει η Περιφερειάρχης Αττικής 
κ. Δούρου αποφασίζει την άσκηση του 
δικαιώματος προαίρεσης και επεκτείνει τη 

σύμβαση λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής 
Ανακύκλωσης – Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), τρία 
χρόνια περίπου μετά (30/12/2013) την προη-
γούμενη παράταση της σύμβασης, στους ίδιους 
εργολάβους (ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - Θ.Γ.ΛΩΛΟΣ - Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΟΕ - ΑΡΣΗ ΑΕ), από την τότε 
διοίκηση του κ. Σγουρού, κι ενώ είχαν μεσολα-
βήσει: α) η απόρριψη του υποβληθέντος σχεδίου 
σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και β) η 
αναθεωρημένη, ευνοϊκή αυτή τη φορά απόφαση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το υποβληθέν 
σχέδιο σύμβασης.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι τόσο η προηγούμενη 
ηγεσία του ΕΔΣΝΑ, όπου πρόεδρος ήταν ο κ. 
Σγουρός, όσο και η τωρινή όπου προεδρεύει η 
κ. Δούρου δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε 
διενέργεια νέου διαγωνισμού, αλλά επέκτειναν 
τη σύμβαση λειτουργίας του εργοστασίου -στις 
12.7.2013 ο μεν, στις 22.12.2015 η δε- με το 
δικαίωμα της άσκησης προαίρεσης και αφού 
επικαλέστηκαν τόσο στη μία όσο και στην άλλη 

περίπτωση, συμφωνία με την ανάδοχο κοινοπραξία 
για ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών που είχαν συσ-
σωρευτεί και εκπτώσεις στις νέες τιμές.

Κρατώντας στα χέρια μας την επίσημη μελέτη 
του ΕΣΔΝΑ για το έτος 2014 σχετικά με τα «προ-
ϊόντα» της διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμ-
μάτων στο ΕΜΑΚ Φυλής (ακολουθούν αναλυτικοί 
πίνακες στις επόμενες σελίδες της εφημερίδας), 
δεν μπορούμε να μη σταθούμε σε δύο σημεία: α) 
ότι το 79,85% των «προϊόντων» από τα σύμμεικτα 
απορρίμματα που διαχειρίζεται το εργοστάσιο 
οδηγείται για ταφή -κι ενώ φτιάχτηκε για να μην 
οδηγούνται τα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ- ενώ αν 
προσθέσουμε σε αυτό το ποσοστό τα κατάλοιπα 
και τις άλλες απώλειες όπως υγρασία και αέρια 
(14,57%), μας μένει β) ένα ποσοστό ανάκτησης 
«προϊόντων» της τάξης του 5,57%.

Με δεδομένο ότι για το 2014 μόνο, το κόστος 
του ΕΜΑΚ (λειτουργικά έξοδα, απόσβεση κατα-
σκευής) άγγιξε τα 18,15 εκατομμύρια ευρώ και τα 
συνολικά έσοδα της κοινοπραξίας στο ίδιο χρονικό 
διάστημα ανήλθαν στα 1,4 εκατομμύρια ευρώ, 
τότε πως μπορεί να θεωρείται βιώσιμο οτιδήποτε 
που σε «βάζει μέσα» περί τα 16,75 εκατομμύρια 
ευρώ το χρόνο; Ρητορικό το ερώτημα… 

ΚΑΤΙ «ΒΡΩΜΑΕΙ»  
ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Βόλος …αιωρούμενα  
και τσιμέντα 

Το πρόβλημα της αιθαλομίχλης παρατηρείται εντόνως 
στην πόλη του Βόλου. Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται από 
τα υψηλά επίπεδα υγρασίας σε συνδυασμό με την αερορύ-
πανση. Λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων και θέρμανσης οι 
κάτοικοι του Βόλου χρησιμοποιούν μη οικολογικά προϊόντα  
προς καύση για την θέρμανσή τους. 

Η καύση μη οικολογικών υλικών οφείλεται στην αντιλαϊκή 
πολιτική που παρατηρείται στον πολιτικό μας χώρο και στην 
μείωση μισθών και συντάξεων. Απόρροια όλων αυτών είναι 
η φτωχοποίηση των μεσαίων και κατώτατων κοινωνικών 
στρωμάτων. Οι θάνατοι από τα μαγκάλια και τα αναπνευστικά 
προβλήματα που προκαλούνται από τα μη οικολογικά προϊόντα 
προς καύση όλο και αυξάνονται και θα αυξάνονται ακόμα 
περισσότερα όσο οι εκάστοτε κυβερνήσεις ακολουθούν τις 
ίδιες αντιλαϊκές πολιτικές. 

Το τσιμεντάδικο στο Βόλο της Γαλλικής Lafarge 
είναι αρκετά επικίνδυνο για την Δημόσια υγεία ,αφενός 
με τα αιωούμενα σωματίδια (PMIO) που εκπέμπει και 
αφετέρου με τα μικρότερα (PM 2,5) που είναι προϊόν 
καύσης RDF που είναι άκρως επικίνδυνο υλικό.

Κανείς όμως δεν δίνει σημασία γι ́ αυτό .Δυστυχώς 
η πάγια πολιτική είναι να στραφούμε στα «μαγκάλια» 
και τα «τζάκια».

Έλεος. 
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Ανακύκλωση, διαχείριση σκουπιδιών και λύσεις για ένα 
καλύτερο περιβάλλον βρέθηκαν στο επίκεντρο του περιβαλ-
λοντικού-χρηματοδοτικού φόρουμ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΩΝ:ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΑΥΤΟΔΙ-

ΟΙΚΗΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» που διοργάνωσε στο ξενοδοχείο 
Χίλτον η AEnergy, με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
της Κεντρικής Ένωσης τραπεζών και επιστημονικών φορέων. 

Στο περιθώριο του φόρουμ ο Αναπληρωτής Υπουργός Περι-
βάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών Ευάγγελος 
Καπετάνιος, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
Γιώργος Πατούλης και ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Δημήτρης Πολιτόπουλος, απάντησαν 
σε κοινό ερωτηματολόγιο της εφημερίδας μας που αφορούσε 
την Ανακύκλωση, την διαχείριση σκουπιδιών και τις λύσεις που 
υπάρχουν αλλά «δεν περπατάνε». 

Η κυβέρνηση δια στόματος του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη τόνισε ότι μέσω του νέου ΕΣΠΑ 
που ανοίγει τα προχωρήσουν έργα όπως τα ΚΔΑΥ (Κέντρα Δια-
λογής Ανακυκλώσιμων Υλικών), ενώ από τη πλευρά του ο Γενικός 
Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Ευάγγελος Καπετάνιος, τόνισε ότι θα υπάρξει μηδενική 
ανοχή στη διαπλοκή στο χώρο των απορριμμάτων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος

«Δεν πετάμε τίποτα ξανά σε ΧΑΔΑ»
-Ποιοι είναι οι λόγοι που το ποσοστά ανακύκλωσης, 
ιδιαίτερα πλαστικού, ελαττώνονται, παρότι τα χρήματα 
που καταναλώνουμε είναι πενταπλάσια έως δεκαπλάσια;
Να ρωτήσετε το Σύστημα.
-Το Σύστημα;
Το Σύστημα Ανακύκλωσης την ΕΕΑΑ τα συστήματα προφανώς 

κάποιο πρόβλημα έχουνε. Δεν το λέω εγώ αυτό το είπατε εσείς, 
με αυτό που με ρωτήσατε.

-Ποιοι είναι οι λόγοι που εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης 
σκουπιδιών καθυστερούν εγκληματικά;
Όταν λέτε εναλλακτικά τρόποι τι εννοείται; Ένας είναι ο τρόπος 

που διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια. Δεν πετάμε τίποτα ξανά σε 
ΧΑΔΑ (χωματερές) όλα τα υλικά αξιοποιούνται, αυτό δεν καθυ-
στερεί ξεκινήσαμε τον Μάρτη τον σχεδιασμό, τον υλοποιήσαμε 
τον Ιούνιο, πάρα πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα νομίζω δεν γίνεται.

-Αποδεδειγμένα η λύση ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανα-
κυκλώσιμων Υλικών) με ταυτόχρονη κομποστοποίηση 
σύμμεικτων σκουπιδιών 100 τόνων, είναι βιώσιμη και 
επικερδής για τους φορείς (Δήμοι) που την λειτουργούν. 
Γιατί «δεν περπατάει»;
Είναι αυτό που θα ξεκινήσουμε τώρα, γιατί «δεν περπατάει»; 

Αυτή την στιγμή ανοίγει το ΕΣΠΑ για τέτοια έργα. Δεματοποίηση 
της κάθε ροής ξεχωριστά, χαρτί, γυαλί ο έμπορος το αγοράζει, 
το βιο-απόβλητο κομποστοποιείται, αυτά τα σημεία θέλουμε να 
φτιάξουμε και να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο!

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων  
του Υπουργείου Εσωτερικών

«Μηδενική ανοχή στη διαπλοκή που υπήρχε 
στο χώρο των απορριμμάτων» 

-Ποιοι είναι οι λόγοι που τα ποσοστά ανακύκλωσης, ιδι-
αίτερα του πλαστικού, ελαττώνονται, παρότι τα χρήματα 
που καταναλώνουμε είναι πενταπλάσια έως δεκαπλάσια;
Αυτό που είπατε δεν το γνωρίζω, αν μειώνονται, διότι είναι 

από στοιχεία τα οποία πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι η πηγή 
η δική σας, αλλά δεν μου προκύπτει να μειώνεται το πλαστικό. 

Το ζήτημα είναι ότι τα υλικά συσκευασίας οπωσδήποτε όπως και 
οι ποσότητες των απορριμμάτων μειώνονται. Συνεπώς, αν αυτό 
εννοείται, κατά αναλογία σε αυτό το ποσοστό, έχουν μειωθεί και 
τα πλαστικά και τα οργανικά και όλα. Κυρίως τα οργανικά, γιατί 
ο κόσμος δεν πετάει πια τροφές. 

-Ποιοι είναι οι λόγοι που εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης 
σκουπιδιών καθυστερούν εγκληματικά;
Καθυστέρησαν και δεν καθυστερούν, το τονίζω. Διότι εμείς 

από το 2015, είδαμε ότι το μοντέλο που υπήρχε πριν για μεγάλα 
έργα, για χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης, για στόχους χαμηλούς, 
τους βάλαμε αισιόδοξα υψηλούς. Αναμφίβολα, πρέπει να προσέ-
ξουμε, για να μην καταλήξουμε, όπως βρήκαμε να πληρώνουμε 
κάποιες δεκάδες εκατομμύρια για πρόστιμα και για στόχους μη 
επιτευχθέντες! Γι’ αυτό το καινούργιο εθνικό σχέδιο ήρθε και 
έδωσε έμφαση στον τομέα αυτό. Είπαν ότι είμαστε υπεραισιό-
δοξοι… Προτιμούμε να μας κατηγορούν για υπεραισιόδοξους, 
παρά για μη πράτοντες τα δέοντα, τα απαιτούμενα και να έχουμε 
προλάβει, δηλαδή προληπτικά εκ των προτέρων και κατασταλτικά 
όπως και τα πρόστιμα, οι δίκες στα δικαστήρια. Θα εφαρμόσουμε 
τον Εθνικό Σχεδιασμό, πάμε καλά, η κοινωνία ανταποκρίνεται, η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αρκετά είναι έτοιμη, προχωράμε, όλοι 
μαζί για να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.

-Αποδεδειγμένα η λύση ΚΔΑΥ με ταυτόχρονη κομπο-
στοποίηση σύμμεικτων σκουπιδιών 100 τόνων, είναι 
βιώσιμη και επικερδής για τους φορείς (Δήμοι)που την 
λειτουργούν. Γιατί «δεν περπατάει»;
Τα ΚΔΑΥ έχει επικρατήσει, να παίρνουν τα ανακυκλώσιμα και 

να τα αναβαθμίζουν, στην Ελλάδα. Εσείς καταλαβαίνω, εννοείται 
τις μονάδες διαχωρισμού των υλικών, γιατί έτσι όπως το θέτετε… 
ΚΔΑΥ υπάρχουν, λειτουργούν αρκετά ιδιωτικά, υπάρχουν δημόσια, 
θα υπάρξουν και άλλα, όπου απαιτούνται όμως και στις διαστάσεις 
που απαιτούνται και με διαφάνεια που απαιτείται. 

Όπου δεν υπάρχει φως και υπάρχει εργασία αναπτύσσονται 
από τρωκτικά μέχρι μικρόβια, αρρώστιες κλπ. Νοσηρότητες! Είμα-
στε αποφασισμένοι να το κάνουμε και θα το κάνουμε, μηδενική 
ανοχή στη διαφθορά, μηδενική ανοχή στη διαπλοκή που υπήρχε 
στο χώρο απορριμμάτων. 

Ήδη στην Γραμματεία την οποία βρίσκουμε και έχει ελεγκτικό 
χαρακτήρα, έχουν παρεπεμφθεί αρκετές υποθέσεις, αλλά δεν τα 
βγάζουμε όπως έκαναν άλλες κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Εμείς 
κάνουμε τη δουλειά μας και προχωράνε και περνάνε από εκεί που 
πρέπει όλα. Εμείς προχωράμε χωρίς νταούλια! Θέλουμε όντως 
να πιάσουμε τη διαφθορά και όσες καταγγελίες των πολιτών 
έρχονται, όλες ελέγχονται! Έτσι θα συνεχίσουμε και θα λύσουμε 
το πρόβλημα των απορριμμάτων, οπωσδήποτε. Και γνωρίζουμε 
και το μπορούμε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

«Η κεντρική εξουσία να αναλάβει τις δικές 
της ευθύνες… οποιαδήποτε ολιγωρία, είναι 
εγκληματική» 

-Ποιοι είναι οι λόγοι που τα ποσοστά ανακύκλωσης, ιδι-
αίτερα του πλαστικού, ελαττώνονται, παρότι τα χρήματα 
που καταναλώνουμε είναι πενταπλάσια ως δεκαπλάσια;
Θεωρώ ότι όλα είναι θέμα διαχείρισης και σωστής οργάνω-

σης και στρατηγικής η οποία να εφαρμοσθεί παντού. Υπό αυτήν 
την έννοια είτα τα σημεία ανακύκλωσης, τα σημεία διαχείρισης, 
μεταφόρτωσης, πράσινα σημεία, κομποστοποίηση και όλα αυτά 
θα πρέπει άμεσα να νομοθετούνται, η κεντρική εξουσία θα πρέπει 
να αναλάβει τις δικές της ευθύνες και οποιαδήποτε ολιγωρία, 
είναι εγκληματική.

-Ποιοι είναι οι λόγοι που εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης 
σκουπιδιών καθυστερούν εγκληματικά;
Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν και συμφέροντα από πίσω. 

Εμείς πρέπει να πάμε εκεί που έχει πάει ο μέσος όρος της 
Ευρώπης, από 30% και κάτω το σύμμεικτο. Όσο πηγαίνουμε πιο 
κάτω από αυτό, τότε σημαίνει, όφελος για τον πολίτη, χρήματα 
που επιστρέφονται στον πολίτη και ένα περιβάλλον το οποίο 
διατηρούμε καλό.

-Αποδεδειγμένα η λύση ΚΔΑΥ με ταυτόχρονη κομποστο-
ποίηση σύμμεικτων σκουπιδιών 100 τόνων, είναι βιώσιμη 
και επικερδής για τους φορείς που την λειτουργούν. Γιατί 
«δεν περπατάει»;
Ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση. Υπάρχει καμιά ομοιογέ-

νεια στη χώρα μας; Εδώ στην Αττική, ποιος είναι υπεύθυνος… ο 
Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια εν πάσει περιπτώσει. Δεν υπάρχει 
νομοθετική δυνατότητα στο κομπόστ και στους χώρους να κάνεις 
γρήγορες χωροθετήσεις. Δεν μπορείς! Έρχεται –και σωστά- ένας 
πολίτης γιατί λιγάκι μύρισε, γιατί κάτι δεν έγινε και δεν είσαι 
σωστός εσύ. Άρα λοιπόν καθαρές λύσεις! Καθαρές νομοθετι-
κές ρυθμίσεις, οι οποίες προδιαγραφές τις οποίες οφείλεις να 
τηρείς και όποιος Δήμαρχος δεν το κάνει, οι πρώτοι που θα 
το πληρώσουμε θα είμαστε εμείς! Άρα λοιπόν θα το κάνουμε. 
Τους κανόνες θέλουμε να βάλουν και άμεσα, με μια διαδικασία 
εφόσον εφαρμόζεις τους κανόνες, να σου δώσουν την άδεια να 
ξεκινήσεις. Όσο ολιγωρούμε σε αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω, 
αυτοί που δεν το πράττουν –νομοθετικά- αποτελούν στοιχείο 
καθυστέρησης του να κάνουμε εξορθολογισμό στους πόρους και 
να βελτιώσουμε τον περιβάλλοντα ορίζοντα. Αυτή είναι η άποψη 
μου στο ερώτημά σας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

«Η μείωση του πλαστικού οφείλεται  
στην ευρύτερη μείωση  
λόγω οικονομικών δυσκολιών»

-Ποιοι είναι οι λόγοι που τα ποσοστά ανακύκλωσης, 
ιδιαίτερα του πλαστικού, ελαττώνονται, παρότι που τα 
χρήματα που καταναλώνουμε είναι πενταπλάσια έως 
δεκαπλάσια;
Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια και στον επόμενο καιρό θα 

επιταθεί να μειωθεί η πλαστική σακούλα. Είναι και μια οδηγία 
που έχει δοθεί από την Ε.Ε, άρα θα προσπαθήσουμε να γίνει 
στους Δήμους με πρωτοβουλία του ΕΟΑΝ. Από την άλλη μεριά 
το πλαστικό δεν έχει μειωθεί στη πραγματικότητα. Η μείωση του 
πλαστικού οφείλεται στην ευρύτερη μείωση λόγω δυσκολιών 
οικονομικών. Αυτός είναι ο κύριος λόγος της μείωσης, δεν είναι 
ουσιαστικός, δεν είναι απορία της πολιτικής ευαισθητοποίησης.

-Ποιοι είναι οι λόγοι που οι εναλλακτικοί τρόποι διαχεί-
ρισης σκουπιδιών καθυστερούν εγκληματικά;
Η έννοια της κυκλικής οικονομίας είναι πρόσφατη και είναι 

ένας χώρος που μπαίνει τελευταία στη ζωή των Ελλήνων. Άρα 
λοιπόν δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να αποδεχτούμε αυτό το νέο 
μοντέλο διαχείρισης. Αυτό συγκρούεται όπως καταλαβαίνετε με 
μια παλιά νοοτροπία που υπήρχε στο τρόπο διαχείρισης. Θέλει 
χρόνο να εμπεδωθεί αυτή η διαδικασία και νομίζω ότι πάρα πολύ 
σύντομα και νομοθετικά θα προχωρήσει.

-Αποδεδειγμένα η λύση ΚΔΑΥ με ταυτόχρονη κομπο-
στοποίηση σύμμεικτων 100 τόνων, είναι βιώσιμη και 
επικερδής για τους φορείς που την λειτουργούν. Γιατί 
«δεν περπατάει»;
Πράγματι, είναι εξαιρετική λύση που λύνει βασικά προβλή-

ματα. Η ύπαρξη και η διάθεση στο να κάνουμε μεγάλες μονάδες 
έχουν φρενάρει. Ευελπιστούμε να βρεθεί σύντομα μια χρυσή 
τομή, όπου να συνυπάρχουν αυτά, μέσα στα οικονομικά μεγέθη 
που έχουμε δυνατότητα ως Ελλάδα και να μπορέσουμε να πλη-
σιάσουμε και τους στόχους που μας θέτει η Ε.Ε και που θα μας 
θέσει. Πολύ σύντομα, θα έρθει νέα οδηγία πλαίσιο με στόχους 
πολύ πιο υψηλούς.

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2016
ΕΛΠΙΔΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
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Παραμονές  Χρ ιστουγέννων 
(22/12/2015) η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ 
αποφασίζει να επεκτείνει τη σύμβα-
ση διαχείρισης του ΕΜΑΚ Φυλής. 

Για τους τύπους, πρόκειται για την «άσκηση 
του δικαιώματος προαίρεσης». Στην ουσία, 
είναι μια απ’ ευθείας ανάθεση στην κοινο-
πραξία των εταιρειών που διαχειρίζεται 
το ΕΜΑΚ, τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα 
τρία πρώτα (2011-2013) στη βάση της 
σχετικής σύμβασης και τα επόμενα δύο 
(2014-2015) με παράταση της αρχικής 
σύμβασης, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί 
η επεξεργασία της συμβατικής ποσότητας 
των απορριμμάτων (761.400 τόνοι), κάτι 
που έγινε στο τέλος του 2015. Για την 
ιστορία αναφέρουμε πως και η παράταση 
της σύμβασης και η επέκτασή της, με την 
άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, 
προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε, με καθυ-
στέρηση (28/12/2015), με ένα λιτό και 
ταυτόχρονα «πανηγυρικό» δελτίο τύπου, 
που εστίαζε στα, κατά τη γνώμη του 
ΕΔΣΝΑ και της περιφέρειας Αττικής, 
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της. 

Η προσπάθεια ήταν να παρουσια-
στεί η συγκεκριμένη απόφαση σαν μια 
νόμιμη, αναπόφευκτη και επωφελής 
διαχειριστική επιλογή μιας συνηθισμένης 
δραστηριότητας. 

Στην πραγματικότητα, έχουμε να 
κάνουμε με μια επιλογή στρατηγικού 
χαρακτήρα σε ότι αφορά στη διαχείριση 
των αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής, 
σε συνδυασμό με την ακόμη πιο πρόσφατη 
(12/1/2016) απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ 
για την εκμίσθωση - παραχώρηση της 
λειτουργίας του αποτεφρωτήρα υγειο-
νομικών αποβλήτων στη Φυλή, για άλλα 
3 + 3 χρόνια. 

Σε μια στιγμή, που υποτίθεται ότι 
γίνεται η εξειδίκευση του αναθεωρημένου 
περιφερειακού σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ), 
οι παραπάνω αποφάσεις έρχονται να 
παγιώσουν το στρεβλό χαρακτήρα του, 
αντί να τον αναιρέσουν. Επιβεβαιώνοντας 
την εμφανή απόκλισή του από βασικές 
προβλέψεις και πρόνοιες του εθνικού 
σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ). 
Και αυτό δεν αλλάζει, όσους ψεύτικους 
όρκους πίστης στον ΕΣΔΑ κι αν δίνει η 
περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ.

Δικαιολογημένα, προκλήθηκαν έντονες 
αντιδράσεις και δημόσιες παρεμβάσεις, 
ανάμεσά τους και της ΠΡΩΣΥΝΑΤ. Τις 
οποίες ελάχιστα διασκέδασε η δημο-
σιοποίηση της απόφασης της ΕΕ του 
ΕΔΣΝΑ, στις 8/1/2016 και οι απαντήσεις 
που δόθηκαν στην ΠΡΩΣΥΝΑΤ και στην 
ΠΟΕ ΟΤΑ, στις 11/1/2016. Το ίδιο ισχύει 
και για τις παράλληλες ανακοινώσεις για 
την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής 
(7/1/2016) και για τον απολογισμό του 
έργου του ΕΔΣΝΑ (11/1/2016). Παρό-
λα αυτά, το σχετικό υλικό μας δίνει τη 
δυνατότητα και μας επιβάλλει να επα-
νέλθουμε στο θέμα, επισημαίνοντας τις 
κυριότερες πτυχές των χειρισμών για το 
ΕΜΑΚ. Μιλώντας, δηλαδή, για όσα απο-

σιωπούνται, για όσα υποβαθμίζονται και 
για όσα παραπλανητικά παρουσιάζονται.

Ποιος αποφασίζει, τι
Την πλήρη ευθύνη για τη νέα σύμ-

βαση, με απευθείας ανάθεση, την έχει η 
σημερινή διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, η οποία 
περηφανεύεται, άλλωστε, γι αυτήν. Ωστόσο, 
στο κείμενο της απόφασης εμφανίζεται, 
απλά, να εγκρίνει παλιότερη απόφαση της 
διοίκησης Σγουρού: «Εγκρίνει τη συνέχιση 
της λειτουργίας του ΕΜΑ βάσει του ήδη 
ασκηθέντος μονομερούς δικαιώματος 
προαίρεσης του ΕΔΣΝΑ, η ενεργοποίηση 
του οποίου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 
501/2013 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ και κρίθηκε νόμιμη 
με την υπ’ αριθ. 1534/2014 απόφαση του 
VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται 
στο εισηγητικό της παρούσης».

Είναι αλήθεια ότι η διοίκηση του κ. 
Σγουρού πρώτη κίνησε τις διαδικασίες 
άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, 
το 2013 (απόφαση 501/2013). Με την 
καθυστέρηση, όμως, που έφερε ο έλεγ-
χος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έφτασε 
το 2014 και οι αυτοδιοικητικές εκλογές. 
Οπότε, πρυτάνευσε η σκοπιμότητα, η 
άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης 
μπήκε στο συρτάρι και επιλέχθηκε η λύση 
της παράτασης της σύμβασης, μέχρι να 
ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο, 
όπως προαναφέρθηκε στην αρχή. Αυτά 
ο κ. Σγουρός τα γνωρίζει πολύ καλά. 
Ωστόσο, στην ανακοίνωσή του, με την 
οποία λοιδωρεί την κ. Δούρου, δε λέει 
κουβέντα για το συγκεκριμένο θέμα!

Το ερώτημα είναι: γιατί η σημερινή διοί-
κηση θέλει να εμπλέξει και την προηγού-
μενη σε μια απόφαση που θεωρεί επιτυχία 

της και γιατί ο κ. Σγουρός σιωπά; Η μόνη 
εξήγηση είναι ότι υπάρχει μια ευρύτερη 
διαπαραταξιακή συναίνεση σε κρίσιμα 
θέματα. Γεγονός που αποδεικνύεται και 
από τη στάση του κ. Σγουρού σε κεντρικής 
σημασίας ζητήματα, όπως η αναθεώρηση 
του περιφερειακού σχεδιασμού και ο 
προϋπολογισμός της περιφέρειας Αττικής.

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι  
και η συμβατότητα με τον ΕΣΔΑ

Το αν και σε ποιο βαθμό εκπληρώνει 
σοβαρούς περιβαλλοντικούς στόχους 
η λειτουργία του ΕΜΑΚ, θα μπορούσε 
να είναι ένα ξεχωριστό θέμα, άσχετο με 
την υπόθεση της απευθείας ανάθεσης. 
Επειδή, όμως, μια κακή απόφαση έχει 
ανάγκη ωραιοποίησης, η διοίκηση του 
ΕΔΣΝΑ και η περιφέρεια Αττικής, για να 
δικαιολογήσουν την επιλογή της απευ-
θείας ανάθεσης, επιστρατεύουν και το 
επιχείρημα του υποτιθέμενου περιβαλ-
λοντικού οφέλους, από τη συνέχιση της 
λειτουργίας του ΕΜΑΚ, την επαύξηση 
της δυναμικότητάς του και από κάποιον 
«εκσυγχρονισμό», που ακόμη δεν ξέρουμε 
τι περιλαμβάνει. Εκτός κι αν πρόκειται για 
τους περίφημους «σχίστες» σακουλών, 
που επικαλείται στην εισήγησή του στην 
ΕΕ του ΕΔΣΝΑ το μέλος της κ. Βρούστης. 
Αν όντως πρόκειται γι αυτό, θα μιλάμε για 
μια φοβερή τεχνολογική καινοτομία! Στα 
σοβαρά τώρα, ας δούμε πόσο αληθινοί 
είναι αυτοί οι ισχυρισμοί.

Η προεπεξεργασία των 
απορριμμάτων και η δήθεν 
εκτροπή από την ταφή

Είναι σωστό το ότι επιβάλλεται τα 
απορρίμματα να μην οδηγούνται για ταφή 

χωρίς προεπεξεργασία. Αυτό που είναι 
λάθος είναι να θεωρείται σαν βέλτιστη 
λύση η μαζική επεξεργασία σύμμεικτων 
και, μάλιστα, σε εργοστάσια με τεράστιες 
δυναμικότητες, που οδηγούν σε βέβαιη 
επιμόλυνση των χρήσιμων υλικών, και εκτός 
των άλλων «παράγουν» τεράστια υπολείμ-
ματα και άχρηστα προϊόντα για ταφή, της 
τάξης του 40-60%. Αν με τέτοιες μονάδες 
επιτυγχάνονταν ουσιαστική εκτροπή από 
την ταφή, θα έπρεπε να ευγνωμονούμε 
τους εμπνευστές των τεσσάρων μονάδων 
ΣΔΙΤ, που θα υποδέχονταν το 80% του 
συνόλου των απορριμμάτων της Αττικής 
σε σύμμεικτη μορφή. Η αλήθεια είναι πως 
η βέλτιστη επιλογή είναι η μεγιστοποίηση 
της προδιαλογής υλικών στην πηγή και 
η σταδιακή μείωση των υπολειμματικών 
σύμμεικτων, που θα επεξεργάζονται σε 
μικρής κλίμακας διαδημοτικές υποδομές, 
με στόχο την περαιτέρω ανάκτηση υλι-
κών. Αποκεντρωμένη διαχείριση, λοιπόν 
και όχι διαιώνιση του υπερτροφικού, 
συγκεντρωτικού μοντέλου των ΕΜΑΚ, 
τύπου Φυλής.

Η υποτιθέμενη ανάκτηση  
υλικών από το ΕΜΑΚ

Το αντίστροφο ισχύει με την ανάκτηση 
υλικών. Δημοσιοποιήσαμε τα επίσημα 
στοιχεία του ΕΔΣΝΑ, που για το 2014 
δίνουν ποσοστό ανάκτησης υλικών (ανα-
κυκλώσιμων και οργανικών) της τάξης 
του 5,57% των εισερχομένων. 

Όμως, δεν είναι μόνο η εμπειρία από 
τη μέχρι τώρα λειτουργία του ΕΜΑΚ που 
μας κάνει δύσπιστους/ες. Καμιά από τις 
μελέτες αντίστοιχων με το ΕΜΑΚ έργων 
(π.χ. της ΣΔΙΤ Πελοποννήσου) δεν προβλέ-
πουν αξιοσημείωτα ποσοστά ανάκτησης 
από τη μαζική επεξεργασία μικτών επι-

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΑΚ
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μολυσμένων σύμμεικτων απορριμμάτων. 

Καλώς ή κακώς, όσοι «σχίστες» σακου-
λών και οπτικοί διαχωριστές κι αν επι-
στρατευτούν τα ποσοστά αυτά δεν θα 
μεταβληθούν ριζικά. Κι όσο κρατιέται 
ψηλά η δυναμικότητα αυτών των μονάδων 
-πολύ δε περισσότερο όταν επαυξάνεται- 
άλλο τόσο καθηλώνεται η ανάκτηση από 
την προδιαλογή των υλικών. Δε φταίει, 
συνεπώς, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ που «επιχειρεί να 
προκαταλάβει αρνητικά την έκβαση του 
σημαντικού για την αλλαγή του συστήματος 
διαχείρισης στοιχήματος». Είναι η ίδια η 
πραγματικότητα που μιλάει από μόνη της.

Η ανάκτηση ενέργειας,  
μέσω της καύσης,  
γίνεται κεντρική επιδίωξη 

Αν κάτι να μπορεί να αλλάξει ο «εκσυγ-
χρονισμός» που αναγγέλλεται είναι η 
βελτίωση της ποιότητας του δευτερο-
γενούς καυσίμου (RDF/SRF). Ώστε αντί 
να θάβεται, όπως γίνεται ως τώρα, να 
καίγεται για την παραγωγή ενέργειας. 
Αν αυτό συμβεί στην πράξη, μπορεί να 
μειωθούν οι ποσότητες που θάβονται, 
αλλά θα έχει ανοίξει ένας επικίνδυνος 
δρόμος, με μια μορφή διαχείρισης -την 
καύση- που βρίσκεται ένα σκαλί πιο πριν 
από την ταφή, από άποψη περιβαλλοντι-
κής ασφάλειας. Και που, αν δεν καλύπτει 
ορισμένες τεχνικές προϋποθέσεις της 
νομοθεσίας, μπορεί να καταταγεί στην 
ίδια κλίμακα με την ταφή. Επιπλέον, η 
καύση θα γίνει κεντρική επιδίωξη και όχι 
συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όπως 
προβλέπει ο ΕΣΔΑ. Η τσιμεντοβιομηχανία, 
που έχει συγκεκριμένα όρια υποδοχής, θα 
αποδειχθεί ανεπαρκής και θα ανοίξει το 
κεφάλαιο νέων μονάδων καύσης, απο-
κλειστικά, προϊόντων της επεξεργασίας 
σύμμεικτων απορριμμάτων. Με ότι αυτό 
συνεπάγεται για την περιβαλλοντική 
ασφάλεια, αλλά και για τη διόγκωση του 
κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων.

Διαιωνίζεται η λειτουργία  
της εγκατάστασης της Φυλής

Κάτι που, επίσης, δεν μπορεί να κατα-
χωρηθεί στα περιβαλλοντικά οφέλη είναι η 
συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης 
της Φυλής. Ο ΕΔΣΝΑ και η περιφέρεια 
Αττικής δε συνειδητοποιούν την ανάγκη 
συνολικού κλεισίματος της εγκατάστασης, 
πλην ίσως κάποιων δραστηριοτήτων 
που συνδέονται με την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση της περιοχής. Επιμένουν 
στη θέση του κλεισίματος μόνο του ΧΥΤΑ 
και της διερεύνησης της δυνατότητας 
απομάκρυνσης του αποτεφρωτήρα. Ακόμη 
και αυτός ο στόχος υπονομεύεται, με τη 
νέα δημοπράτηση του αποτεφρωτήρα 
για 3+3 χρόνια και με τη συνέχιση της 
λειτουργίας του ΕΜΑΚ, με επαύξηση της 
δυναμικότητάς του. Για αρκετά χρόνια 
όπως φαίνεται, αλλιώς δε θα δεσμεύονταν 
οι εργολάβοι για έργα εκσυγχρονισμού 
με κόστος 3 εκ. ευρώ (;). Ξέροντας πόσο 
μεγάλες είναι οι δυσκολίες δημιουργίας 
νέων χώρων ασφαλούς ταφής, είναι λογικό 
να υποθέτουμε ότι μια εγκατάσταση που 
θα συνεχίσει να δέχεται, για πολλά χρόνια, 
σύμμεικτα και επικίνδυνα απόβλητα, δεν 

θα «αποχωριστεί» το συμπλήρωμά της, 
δηλαδή το ΧΥΤΑ. Και αυτή μας η ανησυχία 
μεγαλώνει, όσο στο τραπέζι εξακολουθούν 
να υπάρχουν τα σενάρια της επέκτασης με 
την γ΄ φάση του ΧΥΤΑ ή την «αξιοποίηση» 
του γειτονικού λατομείου Μουσαμά. 

Τα παραπάνω πιστεύουμε ότι είναι 
αρκετά για να τεκμηριώσουν ότι είναι 
μύθος τα προσδοκώμενα περιβαλλοντικά 
οφέλη και ότι η επίκληση του νέου ΕΣΔΑ 
είναι καθαρά προσχηματική. Η ελπίδα 
ότι η διαδικασία της εξειδίκευσης του 
ΠΕΣΔΑ θα μπορούσε να αμβλύνει κάπως 
το στρεβλό χαρακτήρα της αναθεώρη-
σης, που υιοθέτησε το περιφερειακό 
συμβούλιο, αποδεικνύεται φρούδα. Η 
διοίκηση του ΕΔΣΝΑ και της περιφέρειας 
βαδίζει, δυστυχώς, στα χνάρια του παλιού, 
συγκεντρωτικού μοντέλου, σε πείσμα της 
γενικευμένης απαίτησης των κινημάτων 
για αποκεντρωμένη διαχείριση, με έμφα-
ση στην προδιαλογή των υλικών και με 
διασφάλιση του δημόσιου - κοινωνικού 
χαρακτήρα της.

Ο δημόσιος χαρακτήρας  
της διαχείρισης  

Είναι ευκαιρία να θίξουμε μια ακόμη 
σημαντική αντίφαση λόγων και έργων. 
Καθώς φαίνεται πως, μερικές φορές, οι 
λέξεις χάνουν τελείως το νόημά τους. Πώς 
αλλιώς να εξηγηθεί το ότι μια καραμπινάτη 
επιλογή εκχώρησης στους εργολάβους 
δραστηριότητας που όφειλε να ασκεί 
ένας δημόσιος φορέας, στην προκειμέ-
νη περίπτωση ο ΕΔΣΝΑ, επιχειρείται να 
παρουσιαστεί σαν πράξη που διασφαλίζει 
τη δημόσια διαχείριση; Δεν θα εμπλακούμε 
σε τέτοιες παράλογες ερμηνείες της πραγ-
ματικότητας. Που συμπίπτουν χρονικά με 
αντίστοιχους ισχυρισμούς του αρμόδιου 
υπουργού κ. Τσιρώνη, ο οποίος πρόσφατα 
ανακάλυψε ότι δεν έχουν κάτι κακό οι 
ΣΔΙΤ, αρκεί να εκπληρώνουν κάποιες 
προϋποθέσεις. Να προετοιμαζόμαστε, 
άραγε, για μια αντίστοιχη μεταστροφή 
και στην περιφέρεια Αττικής;

Πολλοί/ές νομίζουν ότι η ιδιωτικοποί-
ηση της διαχείρισης των αποβλήτων στην 
Αττική είναι ένας μελλοντικός, επαπειλού-
μενος κίνδυνος. Πρόκειται για πλάνη, την 
οποία έχουμε επισημάνει και στην αρχική 
μας παρέμβαση. Το σύνολο, σχεδόν, της 
διαχείρισης των αποβλήτων στο επίπεδο 
της περιφέρειας Αττικής βρίσκεται στα 
χέρια των ιδιωτών. Το μικρότερο κομμάτι, 
αυτό της ανακύκλωσης, στα λεγόμενα 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 
Και το μεγαλύτερο, αυτό της διαχείρισης 
δύο εκατομμυρίων τόνων σύμμεικτων 
απορριμμάτων το χρόνο, που ανήκει στη 
δικαιοδοσία του ΕΔΣΝΑ, στα χέρια των 
μεγαλοεργολάβων (ΕΜΑΚ, αποτεφρωτή-
ρας υγειονομικών αποβλήτων, συλλογή 
και καύση του βιοαερίου, βιολογικοί 
καθαρισμοί, μέτωπο ταφής κλπ.). Μόνο 
στο σταθμό μεταφόρτωσης του Σχιστού 
και σε δευτερεύουσες εργασίες στην 
εγκατάσταση της Φυλής απασχολείται 
προσωπικό του ΕΔΣΝΑ. Και γι αυτήν την 
κατάσταση οι βασικοί συνδικαλιστές του 
ΕΔΣΝΑ επιχαίρουν, εκδίδουν εμετικές 
ανακοινώσεις κατά όσων καυτηριάζουν 
τις πρακτικές τους και συμμετέχουν στις 
διαπραγματεύσεις με τους εργολάβους.

Θα περίμενε κανείς/μία από τη διοίκηση 
του ΕΔΣΝΑ και της περιφέρειας, προκει-
μένου να είναι συνεπείς με παλιότερες 
διακηρύξεις τους, να εκπονήσουν και να 
εφαρμόσουν ένα πλάνο «επανάκτησης» 
των δραστηριοτήτων που έχουν εκχωρηθεί 
στους εργολάβους. Αλλά αυτή η προοπτική, 
έστω σαν μεσοπρόθεσμος στόχος, ούτε 
στο νέο ΠΕΣΔΑ αποτυπώνεται, ούτε στις 
πρόσφατες αποφάσεις για το ΕΜΑΚ και 
τον αποτεφρωτήρα τίθεται σαν μια από 
τις διαθέσιμες επιλογές. Οπότε, οι εκ των 
υστέρων δικαιολογίες (δημοσιονομικά 
προβλήματα, ανεκπαίδευτο προσωπικό 
κλπ.) ακούγονται ελάχιστα πειστικές, 
ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν 
τις νέες μακρόχρονες συμβάσεις διαχεί-
ρισης. Λυπούμαστε, αλλά δεν μπορούμε 
να υιοθετήσουμε τη γραφική εξήγηση 
ενός εκ των εισηγητών: «Αυτό (σημ.: τη 

λειτουργία του ΕΜΑΚ από τον ΕΔΣΝΑ) 
δεν θα μπορούσε ούτε η μπολσεβίκικη 
επανάσταση να το επιβάλλει στο κίνημα 
των λουδιτών».

Διαγωνισμός  
ή απευθείας ανάθεση;

Η εκδήλωση προτίμησης σε εργολάβους 
δεν περιλαμβάνεται στην προβληματική 
της ΠΡΩΣΥΝΑΤ. Αν, ωστόσο, δεχτούμε 
τον ισχυρισμό ότι δεν ήταν εφικτή, στις 
παρούσες συνθήκες, η διαχείριση του 
ΕΜΑΚ από το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ 
-είπαμε, ούτε η μπολσεβίκικη επανάστα-
ση θα τα κατάφερνε-, δεν μπορούμε να 
αφήσουμε ασχολίαστη την παράκαμψη 
της διαδικασίας ενός νέου διαγωνισμού. 
Αντί της απευθείας ανάθεσης στους ίδιους 
εργολάβους, που τελικά επιλέχθηκε. 

Έχει νόημα μια τέτοια συζήτηση; Ασφα-
λώς και έχει, στο βαθμό που μια διαγωνι-
στική διαδικασία θα μπορούσε, θεωρητικά, 
να αποφέρει κάποιους καλύτερους όρους 
για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ. Ιδιαίτερα, 
όταν έχει συμβεί το εξής παράδοξο: η ΕΕ 
του ΕΔΣΝΑ να ανασύρει μια ανενεργή 
απόφαση του κ. Σγουρού (της άσκησης του 
δικαιώματος προαίρεσης) και να αγνοεί 
τη μεταγενέστερη, ενεργή απόφαση του 
ίδιου για μια νέα διαγωνιστική διαδικασία.

Το αντεπιχείρημα του ΕΔΣΝΑ και 
της περιφέρειας είναι ότι δεν μπορούσε 
να ξεκινήσει ή να συνεχιστεί μια διαγω-
νιστική διαδικασία, όσο βρίσκονταν σε 
εξέλιξη η διαμόρφωση του νέου ΕΣΔΑ 
και η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, 
θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο εμπεριείχε 
μεγάλο ρίσκο. Αντίθετα, φαίνεται να 
θεωρούν ότι οι όροι που «απέσπασαν» με 
την απευθείας ανάθεση ήταν το μέγιστο 
των προσδοκιών τους.

Ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη 
τις γενικολογίες και τις ατεκμηρίωτες 
αναφορές σε πιθανούς κινδύνους από 
μια νέα διαγωνιστική διαδικασία, που θα 
έπρεπε να έχει ξεκινήσει ή να συνεχιστεί 
έγκαιρα και όχι την τελευταία στιγμή, λίγο 
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προτού λήξει η παράταση της αρχικής 
σύμβασης (στο τέλος του 2015). Και ας 
δούμε κάπως πιο ψυχρά τα πράγματα. 
Θα διαπιστώσουμε ότι, από την αρχή, 
ήταν σαφής η πρόθεση της περιφέρειας 
για συνέχιση της λειτουργίας του ΕΜΑΚ 
-γι αυτό και η εμμονή στο κλείσιμο μόνο 
του ΧΥΤΑ Φυλής-, για πλήρη αξιοποίηση 
της δυναμικότητάς του και για βελτίωση 
των αποτελεσμάτων του. Τι απ’ όλα αυτά 
άλλαξε ο νέος ΕΣΔΑ και η αναθεώρηση του 
ΠΕΣΔΑ, ώστε η διαγωνιστική διαδικασία 
να θεωρείται τώρα επικίνδυνη, ενώ ένα 
χρόνο πριν ήταν ασφαλής; Προφανώς, 
τίποτα το ουσιαστικό.

Γιατί, λοιπόν, υπήρξε αυτή επιλογή; 
Δεν είμαστε σε θέση να αποδώσουμε, 
αβασάνιστα, ύποπτες προθέσεις και σκο-
πιμότητες. Αυτό δεν μας εμποδίζει να 
διαπιστώσουμε ότι και με την απόφαση 
για το ΕΜΑΚ και με την απόφαση για τον 
αποτεφρωτήρα μονιμοποιείται η, ήδη, 
πολύχρονη παρουσία στη μεγαλύτερη 
εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων 
της χώρας του ομίλου Μπόμπολα, ενός 
ομίλου με καθοριστική παρουσία σε πλήθος 
σχετικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη 
την επικράτεια. Και αυτό, από μόνο του, 
δεν είναι καλή εξέλιξη. 

Υπάρχει και μια άλλη πτυχή. Το δελτίο 
τύπου που εκδόθηκε, σε αντίθεση με την 
απόφαση που δεν αναφέρει κάτι σχετικό, 
κάνει λόγο για «άμεση διοργάνωση διε-
θνούς διαγωνισμού για τη δημοπράτηση 
των σχετικών έργων και υπηρεσιών». Αν 
είναι αληθής αυτός ο ισχυρισμός, ενδέχεται 
σε οκτώ μήνες ή σε ένα χρόνο να υπάρχει 
νέος ανάδοχος. Οπότε επιβάλλεται να 
απαντηθεί το ερώτημα αν ο ανάδοχος 
που θα προκύψει από τη διαγωνιστική 
διαδικασία θα εγκατασταθεί μετά την ολο-
κλήρωση της περιόδου που προσδιορίζει 
η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης 
(σημ.: τρία χρόνια) ή αν αυτή η διαδικασία 
θα διακοπεί, ώστε να εγκατασταθεί άμεσα 
ο νέος ανάδοχος. 

Αν συμβεί το πρώτο -η ολοκλήρωση 
της περιόδου προαίρεσης- θα έχουμε 
να κάνουμε με μια διαγωνιστική διαδι-
κασία που θα παράξει αποτελέσματα 
μετά από τρία χρόνια, οπότε ταιριάζει 
το «ζήσε Μάη, να φας τριφύλλι». Αν 
συμβεί το δεύτερο -άμεση εγκατάσταση 
του νέου ανάδοχου- θα πρέπει να δοθεί 
μια αληθοφανής εξήγηση για το πώς 
ο σημερινός εργολάβος αναλαμβάνει 
πλήθος δεσμεύσεων (επενδύσεις 3 εκ. 
ευρώ, κούρεμα κεφαλαίου και τόκων 
των οφειλομένων, εκπτώσεις στην τιμή 
κλπ.) για μια απευθείας ανάθεση που, 
ενδέχεται, να διαρκέσει μόνο οκτώ μήνες 
ή ένα χρόνο. 

Όλα αυτά συνδέονται, φυσικά, και 
με τους όρους της σύμβασης απευθείας 
ανάθεσης, για τους οποίους υπάρχει ελά-
χιστη πληροφόρηση και στους οποίους 
αναφερόμαστε στη συνέχεια. 

Το μυστικό (;) αντικείμενο  
και η απροσδιόριστη  
ισχύς της σύμβασης

Είναι αξιοσημείωτο, αν όχι πρωτοφα-
νές, το γεγονός, στην απόφαση για μια 

σύμβαση απευθείας ανάθεσης να μη γίνεται 
σαφής αναφορά στο φυσικό αντικείμενο 
και στη χρονική ισχύ της σύμβασης.

• Ως προς το φυσικό αντικείμενο, τα 
δεδομένα είναι τα εξής:

• Ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ προβλέπει 
επαύξηση της δυναμικότητας του ΕΜΑΚ, 
ώστε να επεξεργάζεται 400.000 τόνους 
σύμμεικτων απορριμμάτων. Σε άλλο σημείο 
μιλά για ξεχωριστή γραμμή υποδοχής 
100.000 τόνων προδιαλεγμένων βιοαπο-
βλήτων. Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η 
απόφαση οι 100.000 τόνοι βιοαποβλήτων 
δεν συμπεριλαμβάνονται στους 400.000 
τόνους. Αλλά αυτό ας μας το εξηγήσουν 
καλύτερα αυτοί/ές που ψήφισαν το νέο 
ΠΕΣΔΑ.

• Η αρχική σύμβαση, στην οποία προ-
βλέπεται η άσκηση του δικαιώματος προ-
αίρεσης, μιλά για επεξεργασία στο ΕΜΑΚ 
900.000 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων, 
μέσα σε τρία, το πολύ, χρόνια. Δηλαδή, 
επεξεργασία, τουλάχιστον, 300.000 τόνων 
σύμμεικτων το χρόνο.

• Η εισήγηση της κ. Δούρου στην ΕΕ 
του ΕΔΣΝΑ, δεν μιλά για το συμβατικό 
αντικείμενο, αλλά στις νέες δυνατότητες 
που θα έχει το «εκσυγχρονισμένο» ΕΜΑΚ. 
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι θα φτά-
σει να υποδέχεται 180.000 - 220.000 
τόνους/έτος, όταν το 2014 υποδέχτηκε 
182.000 τόνους σύμμεικτα και 4.200 
τόνους «πράσινα» και προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα. Προστίθεται ότι «εφόσον 
είναι τεχνικά δυνατόν η μέγιστη ετήσια 
ποσότητα μπορεί να φτάσει τις 250.000 
τόνους», με παράλληλη λειτουργία και των 
τριών γραμμών παραγωγής, απελευθέρω-
ση του ωραρίου λειτουργίας, καλύτερη 
οργάνωση και πρόσθετες επενδύσεις από 
τον ανάδοχο.

 Γίνεται, επίσης, λόγος για υποδοχή, σε 
ξεχωριστή γραμμή επεξεργασίας (κλίνες) 
10.000 τόνων/έτος προδιαλεγμένων βιο-
αποβλήτων για παραγωγή πιστοποιημένου 
compost, για παραγωγή αξιοποιήσιμου 
RDF της τάξης των 15.000 - 20.000 
τόνων/έτος -με απώτερο στόχο τις 30.000 
τόνους/έτος-, για ανακύκλωση υλικών 
της τάξης του 8% των εισερχομένων 
στο ΕΜΑΚ και για πρόσθετη γραμμή 
ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών με 
χειροδιαλογή, εξωτερικά του κτιρίου 
διαλογής του ΕΜΑΚ, για απορρίμματα 
εμπλουτισμένα σε ανακυκλώσιμα υλικά.

Για τα όσα σχετίζονται με την ισχύ 
της σύμβασης, αναφερθήκαμε στην προ-
ηγούμενη ενότητα, οπότε δε χρειάζονται 
περαιτέρω σχόλια.

Η απροσδιοριστία της απροσδιοριστίας, 
δηλαδή και όποιος/α κατάλαβε, κατάλαβε. 
Σε αυτά τα ζητήματα, όμως, δε χωρούν 
ούτε γρίφοι, ούτε προχειρότητες. Η ΕΕ 
του ΕΔΣΝΑ οφείλει να δημοσιοποιήσει 
άμεσα και με σαφήνεια:

• Ποιές ποσότητες και για ποιες 
κατηγορίες αποβλήτων αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να επεξεργάζεται στο 
ΕΜΑΚ ο εργολάβος;

• Με ποιες τιμές μονάδας θα αμείβεται 
για την επεξεργασία κάθε ξεχωριστής 
κατηγορίας υλικών;

• Ποια είναι η χρονική διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης και με ποιους όρους και σε 
ποιες περιπτώσεις προβλέπεται η λύση της;

Δεν θα αποφύγουμε τον πειρασμό 
να σχολιάσουμε, με τα αποσπασματικά 
δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν, το 
βασικό ισχυρισμό του ΕΔΣΝΑ και της 
περιφέρειας για την επίτευξη υψηλών 
περιβαλλοντικών στόχων, με τη συνέχιση 
της λειτουργίας του ΕΜΑΚ:

• Για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων 
υλικών υπάρχει ο στόχος του 8%

• Για την ανάκτηση ποιοτικού οργανι-
κού υλικού υπάρχει ο στόχος των 10.000 
τόνων/έτος, που αντιστοιχεί στο 4% των 
εισερχομένων στο ΕΜΑΚ.

• Για το αξιοποιήσιμο RDF, αν το 
θεωρήσουμε ανάκτηση, υπάρχει ο στόχος 
των 20.000 τόνων/έτος, που αντιστοιχεί 
στο 8% των εισερχομένων στο ΕΜΑΚ.

• Όλα τα υπόλοιπα, της τάξης του 
80%, είναι απώλειες, υλικό επικαλύψεων 
και, κυρίως, υπόλειμμα για ταφή!

Να που δεν χρειάζονταν να πάμε 
μακριά, για να διαπιστώσουμε ότι είναι 
τζίφος η πολυδιαφημισμένη εκτροπή από 
την ταφή και η εκτόξευση της ανακύκλωσης 
και της ανάκτησης. ΕΔΣΝΑ και περιφέρεια 
αυτοδιαψεύδουν τα λεγόμενά τους. 

Θα ξαναθέσουμε το ερώτημα, έστω 
από τη στενά οικονομική σκοπιά: με ποια 
λογική πρέπει να σπαταλώνται τεράστια 
ποσά για ένα διαχειριστικό αποτέλεσμα 
σαν το παραπάνω, όταν οι δήμοι ικετεύουν 
για την αποδέσμευση των αναγκαίων 
πόρων για την υλοποίηση των τοπικών 
τους σχεδίων; Και για ποιο λόγο, για 
το ίδιο αποτέλεσμα, το δημόσιο και η 
κοινωνία ολόκληρη να γίνονται δέσμιοι 
των ορέξεων των εργολάβων;

Τα οικονομικά οφέλη
Το βαρύ πυροβολικό της επιχειρημα-

τολογίας ΕΔΣΝΑ και περιφέρειας είναι 
τα οικονομικά οφέλη της συμφωνίας. 
Δε γνωρίζουμε ποια ακριβώς στοιχεία 
τέθηκαν υπόψη των μελών της ΕΕ του 
ΕΔΣΝΑ. Αυτά που δημοσιοποιήθηκαν, 
πάντως, είναι εντελώς αποσπασματικά 
και ατεκμηρίωτα, με αποτέλεσμα να είναι 
δύσκολη η αξιολόγησή τους. Παρόλα 
αυτά θα επιχειρήσουμε μια ταξινομημένη 
παρουσίαση και ένα σύντομο σχολιασμό 
τους.

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος 
κάποιων επενδύσεων και εργασιών βελτί-
ωσης της λειτουργίας του ΕΜΑΚ, ύψους 
3 εκ. ευρώ, που ο ΕΔΣΝΑ τα αντιστοιχεί 
με 4,5 - 5 ευρώ/τόνο.

Για να αξιολογήσουμε την όποια ωφε-
λιμότητα του μέτρου πρέπει να γνωρίζουμε 
το είδος των επενδύσεων και τον αντί-
κτυπό τους στο τελικό αποτέλεσμα της 
λειτουργίας του ΕΜΑΚ. Τέτοια στοιχεία 
δε δίνονται και από τα λίγα που είναι 
διαθέσιμα και παραθέσαμε παραπάνω, 
προκύπτει ότι δεν αναμένονται ριζικά 
διαφορετικά αποτελέσματα. 

Επίσης, η αναγωγή του κόστους των 
επενδύσεων στο μοναδιαίο κόστος δια-
χείρισης (ευρώ/τόνο) είναι λαθεμένη. 
Γιατί παίρνει σαν ποσότητα αναφοράς 
τους 600.000 τόνους, που αντιστοιχεί 
σε λειτουργία 2-2,5 χρόνων. 

Όμως, κόστη που αφορούν σε επεν-
δύσεις παγίων εγκαταστάσεων πρέπει 
να ανάγονται στις ποσότητες που θα 

διαχειριστεί το ΕΜΑΚ στο συνολικό ενα-
πομείναντα χρόνο της ζωής του, δηλαδή 
σε ποσότητες της τάξης των 6.000.000 
τόνων και πάνω, που αντιστοιχεί σε όφελος 
0,5 ευρώ/τόνο. 

2. Συμφωνείται κούρεμα του κεφαλαί-
ου (κατά 3 εκ. ευρώ) και έκπτωση 50% 
των τόκων υπερημερίας (1,6 εκ. ευρώ) 
των οφειλών που έχει δημιουργήσει ο 
ΕΔΣΝΑ, έναντι των εργολάβων. Ο ΕΔΣΝΑ 
ανάγει το όφελος σε 7 - 7,5 ευρώ/τόνο, 
με αναφορά και πάλι στις ποσότητες της 
τριετίας.

Πρόκειται για αυθαίρετη εκτίμηση. 
Η ρύθμιση των χρεών του ΕΔΣΝΑ προς 
τους εργολάβους έγινε -με μια μικρότερη 
έκπτωση στους τόκους υπερημερίας- 
από τον κ. Σγουρό και θεωρητικά, είναι 
ανεξάρτητη από την υπογραφή της νέας 
απευθείας ανάθεσης. Είναι λάθος, συνε-
πώς, να προσμετράται στη μείωση του 
κόστους διαχείρισης, όπως λάθος θα 
ήταν να προσμετράται και οποιαδήποτε 
άλλη ευνοϊκή ρύθμιση χρεών του ΕΔΣΝΑ.

3. Καταγράφεται ένα όφελος από την 
πώληση ανακτώμενων υλικών, της τάξης 
των 600.000 ευρώ, σε βάθος τριετίας, που 
ανάγεται σε μείωση του κόστους κατά 1 
ευρώ/τόνο.

Πρόκειται για συνήθη πρακτική, που, 
ήδη, εφαρμόζεται και δεν αποτελεί προϊόν 
κάποιας ιδιαίτερης διαπραγμάτευσης της 
διοίκησης του ΕΔΣΝΑ.

4. Συμφωνείται νέα τιμή εισόδου, μει-
ωμένη κατά 15%, που ανάγεται σε όφελος 
11,4 ευρώ/τόνο (από 76 σε 64,6 ευρώ/
τόνο). Για τις ποσότητες που ξεπερνούν 
τους 180.000 τόνους/έτος, η έκπτωση 
θα φτάνει τα 16,9 ευρώ/τόνο.

Αυτή είναι μια πραγματική μείωση 
κόστους διαχείρισης. Μόνο που είναι 
συνηθισμένη συναλλακτική πρακτική των 
τελευταίων ετών, σε όλη τη σφαίρα της 
οικονομίας, για συμβάσεις που ανανεώ-
νονται ή αναθεωρούνται μόνο και μόνο γι 
αυτόν το λόγο. Δεν είναι διόλου απίθανο 
μια νέα διαγωνιστική διαδικασία να επι-
τύγχανε ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις. 

Πολύ δε περισσότερο, όταν η έκπτωση 
του 15% είχε συμφωνηθεί από τη διοίκηση 
Σγουρού και εφαρμόζεται τα δύο τελευταία 
χρόνια, που υλοποιείται η παράταση της 
αρχικής σύμβασης.

Το συμπέρασμα είναι ότι μειώσεις 
του gate fee της τάξης του 58%, όπως 
αναφέρεται στην απόφαση και στο δελτίο 
τύπου του ΕΔΣΝΑ, δεν τεκμηριώνονται 
ούτε κατά διάνοια και είναι απορίας 
άξιο το πώς ο ΕΔΣΝΑ και η περιφέρεια 
Αττικής καταφεύγουν σε τόσο κραυγαλέα 
παραπλανητική τακτική. Σε τελευταία 
ανάλυση, ας κάνουν κάτι απλό: ας δώσουν 
στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της 
συμφωνίας με τους εργολάβους και ας 
πάψουν να δημιουργούν εντυπώσεις με 
γρίφους και τεχνάσματα, υπαγορεύοντας 
συμπεράσματα που ανήκουν στη σφαίρα 
της φαντασίας.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΠΡΩΣΥΝΑΤ)

prosynat.blogspot.gr  
prosynat@gmail.com
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Διαβάζοντας την περίληψη της 
απόφασης σχετικά με το δικαί-
ωμα προαίρεσης της σύμβασης 
που αφορά στις «Υπηρεσίες Υπο-

στήριξης, Λειτουργίας, Συντήρησης και 
Επισκευής του Εργοστασίου Μηχανικής 
Ανακύκλωσης», όπως δόθηκε στην δημο-
σιότητα από την Περιφέρεια Αττικής, 
ύστερα από τη συνεδρίαση  της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ στις 22 
Δεκεμβρίου και σε ότι έχει να κάνει με 
το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, θα 
μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:  

1. Συμφωνείται νέα τιμή εισόδου, 
μειωμένη κατά 15%, που ανάγεται σε 
όφελος 11,4 ευρώ/τόνο (από 76 σε 64,6 
ευρώ/τόνο), ενώ για τις ποσότητες που 
ξεπερνούν τους 180.000 τόνους/έτος, 
η έκπτωση θα φτάνει τα 16,9 ευρώ/
τόνο, δηλαδή μπορεί να διαμορφωθεί 
στα 59,1 ευρώ/τόνο, ενώ συνυπολογί-
ζοντας τις παρατηρήσεις (2.) και (3.) που 
ακολουθούν παρακάτω και σε ιδανικές 
συνθήκες πάντα, η τιμή εισόδου μπορεί 
να διαμορφωθεί στα 51,5 ευρώ/τόνο. 

2. Συμφωνείται κούρεμα του κεφα-
λαίου (κατά 3 εκ. ευρώ), το οποίο επιμε-
ριζόμενο μηνιαίως , εκτιμάται σε όφελος 
για το ΕΣΔΝΑ γύρω στα 4,5-5 ευρώ/τόνο.

3. Ο ανάδοχος θα προσφέρει περαι-
τέρω έκπτωση 50% (δηλαδή ένα όφελος 
περί τα 2,5 ευρώ/τόνο περίπου) στους 
τόκους υπερημερίας που έχουν δημι-
ουργηθεί μέχρι σήμερα αν κι εφόσον, 
εξοφληθούν οι προηγούμενες οφειλές 
τόκων μέσα σε δύο μήνες το αργότερο, 
από την έγκριση του προϋπολογισμού 
του ΕΣΔΝΑ για το οικονομικό έτος 2016.

Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά οφέλη 
της συμφωνίας, όπως αυτά παρουσιά-
ζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή 
του ΕΔΣΝΑ στην οποία προήδρευσε η κ. 
Ρένα Δούρου και παρέστησαν τα μέλη: 
κ. Βρούστης Αριστείδης, κ. Κορωναίου-
Καμπά Σοφία, κ. Ιατρού Σταύρος ας 
σημειώσουμε ότι: 

1. Ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος 
πρόσθετων επενδύσεων και την εκτέλε-
ση των εργασιών, συνολικού τιμήματος 
3.000.000 ευρώ ούτως ώστε να εκσυγ-
χρονιστεί το εργοστάσιο και να βελτιωθεί 
η λειτουργία και η απόδοσή του.

2. Θα υπάρξουν μετατροπές στις 
γραμμές παραγωγής του ΕΜΑ με πρόσθε-
το εξοπλισμό και στόχο την αύξηση της 
ανάκτησης ανακυκλώσιμων πλαστικών 
υλικών και χαρτιού σε ποσοστό 8% επί 
των εισερχόμενων σύμμεικτων απορριμ-
μάτων μέχρι τα μέσα του 2017.

3. Θα αξιοποιηθεί το RDF στην τσιμε-
ντοβιομηχανία, με αρχικό ρυθμό διάθεσης 

τις 8.000 τόνους/έτος και απώτερο στόχο 
τις 20.000 τόνους /έτος.

Ο ΕΔΣΝΑ θα αναλάβει πρωτοβουλίες 
για την υποδοχή και επεξεργασία προ-
διαλεγμένων καθαρών βιοαποδομήσιμων 
και ο ανάδοχος δεσμεύεται να επεξεργά-
ζεται 10.000 τόνους/έτος, με σκοπό την 
παραγωγή κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό) 
προδιαγραφών ecolabel.

4. Αυτά λοιπόν είναι τα σημεία για 
τα οποία ο ΕΣΔΝΑ «πανηγυρίζει» για την 
παράταση της σύμβασης λειτουργίας του 
εργοστασίου. 

Ακόμα κι αν υποθέσουμε καλόπιστα ότι 
το εργοστάσιο θα φτάσει να ανακτά -σε 
ιδανικές συνθήκες-ένα ποσοστό της τάξης 
του 20% από τα «προϊόντα» σύμμεικτων 
απορριμμάτων που θα διαχειρίζεται (αν 
προσθέσουμε 8% από την ανάκτηση ανα-
κυκλώσιμων υλικών, 4% της ανάκτησης 
του ποιοτικού οργανικού υλικού που θα 

προέλθει από την επεξεργασία προδια-
λεγμένων καθαρών βιοαποδομήσιμων 
και 8% του αξιοποιήσιμου RDF), αυτό 
σημαίνει ότι θα συνεχίσει να «μπαίνει 
μέσα» περισσότερα από 10 εκατομμύρια 
ευρώ ετησίως. 

Άραγε ρωτήθηκαν οι πολίτες της 
Περιφέρειας Αττικής αν μπορούν ή αν 
θέλουν να επιβαρυνθούν μ’ ένα τέτοιο 
χρέος αξιότιμη κ. Δούρου; Με ποια λογική 
δηλαδή να σπαταλούνται τεράστια ποσά 
για ένα διαχειριστικό αποτέλεσμα σαν το 
παραπάνω αξιότιμη κ. Δούρου; Γιατί δεν 
αποδεσμεύεται αυτούς τους πόρους στους 
Δήμους ούτως ώστε να υλοποιήσουν τα 
τοπικά τους σχέδια κ. Δούρου; 

Επίσης, για ποιο λόγο αγνοήσατε 
αξιότιμη κ. Δούρου την ενεργή από-
φαση της προηγούμενης ηγεσίας της 
Περιφέρειας υπό τον κ. Σγουρό για 
μία νέα διαγωνιστική διαδικασία (κι ας 

κατοχυρωνόταν στην ίδια κοινοπραξία 
που λέει ο λόγος) και ανασύρατε από 
τα συρτάρια της Περιφέρειας την ανε-
νεργή απόφαση του κ. Σγουρού περί της 
άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης;

Επιπροσθέτως, γιατί κ. Δούρου δεν 
εκπονείται και δεν εφαρμόζεται ένα 
πλάνο διαχείρισης των απορριμμά-
των από προσωπικό του ΕΔΣΝΑ, όπως 
διαρρηγνύατε τα ιμάτια σας παλιότερα 
-όταν δεν είχατε ακόμα εξουσία στα 
χέρια σας- ότι μπορεί να συμβεί και να 
μην έχει η ανάγκη η Περιφέρεια Αττικής 
κανέναν εργολάβο;

Τέλος, και απευθυνόμενοι προς τους 
εργολάβους σαν ΠΑΚΟΕ απαιτούμε: είτε 
βελτιώστε τη λειτουργικότητα του ΕΜΑΚ 
δουλεύοντας όλες τις γραμμές παραγω-
γής ή «γκρεμίστε» όσο είναι απαραίτητο 
για να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα. 
Φτάνει πια με την κοροϊδία.

ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΟΣΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ «ΜΠΑΙΝΕΤΕ ΜΕΣΑ»
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Πρωτιές σε όλα  
οι Έλληνες

Θολό παραμένει το τοπίο για την 
διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελο-
πόννησο, μετά την συνάντηση δημάρχων 
και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιάννη Τσιρώνη . 
Αφορμή για την συνάντηση αποτέλεσε η 
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 
εγκρίνει τη σύμβαση του έργου ΣΔΙΤ το 
οποίο έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ.

Οι δήμαρχοι Καλαμάτας, Μεσσήνης και 
Οιχαλίας στην περιοχή των οποίων έχει 
ανακοινωθεί η δημιουργία εργοστασίου, 
προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από 
την τοπική κοινωνία τάχθηκαν ανοιχτά 
με την πλευρά της κυβέρνησης και δεν 
επιθυμούν να προχωρήσει το έργο,

την ώρα που δήμαρχοι της Περιφέ-
ρειας, οι οποίοι προέρχονται από Ν.Δ. 
και ΠΑΣΟΚ, κρατούν ουδέτερη στάση.

Το υπουργείο φαίνεται ότι θέλει να 
αναθέσει στους δήμους τον σχεδιασμό 
της διαχείρισης των απορριμμάτων τους, 
στο πλαίσιο του νέου εθνικού σχεδιασμού 
για αυτά, την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στέλνει το δικό της τελεσίγραφο: 
«Είτε κλείνετε έως το τέλος της χρονιάς 
τις παράνομες χωματερές και λαμβάνετε 
χρηματοδότηση είτε συνεχίζετε μόνοι σας 
με εθνικά κονδύλια “. Επισημαίνοντας ότι 
το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων 
(ΕΣΔΑ) που κατάρτισε ο Γ.Τσιρώνης 
με το υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει 
εγκριθεί ακόμα.

Στη συνάντηση επαναλήφθηκε η θέση 
της κυβέρνησης ότι το συγκεκριμένο ΣΔΙΤ 
είναι εκτός στόχων του εθνικού σχεδίου, 
που σημαίνει ότι πρέπει να εναρμονιστεί 
με αυτό.

Επίσης στο υπουργείο Περιβάλλοντος 
θεωρούν ότι υπάρχει νομικό κενό, επειδή 
το σχέδιο έχει εκπονηθεί, από την Περι-
φέρεια Πελοποννήσου, η οποία δεν είχε 
την αρμοδιότητα να κάνει κάτι τέτοιο.

Αυτό βέβαια που δεν έχει ξεκαθαριστεί 
και είναι το πιο σημαντικό, ο τρόποςμε 
τον οποίο θα γίνει η διαχείριση των 
απορριμμάτων μέσα στον νέο εθνικό 
σχεδιασμό και αν περιλαμβάνει τη συμ-
μετοχή των ιδιωτών.

Το ποσό που ξοδεύει π.χ. ο Δήμος 
Καλαμάτας ετησίως είναι περί τα 2,5 
εκατ.ευρώ για τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων, η οποία γίνεται από ιδιώτη.

 Το ερώτημα λοιπόν, είναι αν τα 
χρήματα των δημοτών θα τα παίρνει η 
ΤΕΡΝΑ ή κάποιος άλλος ιδιώτης, γιατί 
και οι δήμοι δεν διαθέτουν εξοπλισμό 
κομποστοποίησης και όλα δείχνουν ότι η 
λύση είναι μόνο τα εργοστάσια και είναι 
εις βάρος των δημοτών.

Λεφτά υπάρχουν! Όταν όμως 
πρόκειται να τα διαθέσουμε σε έργα 
υποδομής, αυτά πηγαίνουν ή χάνονται 
σε υπόγειες … διαδρομές 

Ελλάς το μεγαλείο σου. 

Το Οικολογικό Δίκτυο καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να 
επιμείνει στην τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν 
από την υπογραφή των συμβολαίων μεταξύ της μεταλλευ-
τικής εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» και του Ελληνικού 
Δημοσίου το 2008, που υποχρεώνουν την εταιρεία να ανα-
πτύξει μεταλλουργία στην περιοχή και να παράγει χρυσό με 
τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης, τηρώντας ταυτόχρονα μια 
σειρά συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με την προστασία 
του περιβάλλοντος και την ευημερία των πολιτών.

Επίσης, εκτιμώντας ότι επίκειται εκμετάλλευση από 
την πλευρά της εταιρείας των απαιτήσεων του 3ου μνη-
μονίου για τη «θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας έως 
τον Ιούνιο του 2016 για την αποτελεσματική διευκόλυνση 
-νομοθετικά- των επενδύσεων», εφιστά την προσοχή του 
αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να μην 
επιτρέψει στην Eldorado Gold να αλλαχθεί προς όφελός 
της η σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας 
που κυρώθηκε με το νόμο 3220/2004 και για την οποία 
σύμβαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι το 
τίμημα των 15,3 εκατ. Ευρώ είναι παράνομο και χρειάζεται 
επανεκτίμηση του ποσού που θα πρέπει να καταβάλει η 
«Ελληνικός Χρυσός», μαζί με τους νόμιμους φόρους για 
τους οποίους είχε απαλλαγεί όταν απόκτησε τα μεταλλεία, 
κάτι που αποτελεί συμβατική υποχρέωση την οποία πρέπει 

να τηρήσει η εταιρεία, αφού σε διαφορετική περίπτωση 
δύναται να υπάρξει έκπτωση της «Ελληνικός Χρυσός» από 
το έργο χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη ενός εθνικού σχεδίου 
αναβάθμισης της περιοχής, με νέες θέσεις εργασίας και 
εξασφάλιση ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα: α) αποκατα-
στήσουν την οικολογική καταστροφή στο όρος Κάκαβος, β) 
υποστηρίξουν τις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής 
οι οποίες επλήγησαν τα τελευταία χρόνια (π.χ. τουρισμός, 
δασοκομία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία και γ) αναδείξουν 
τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής που συνδέονται με 
τον Αριστοτέλη.

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει οποιαδήποτε προσπάθεια 
εκβιασμού, απ’ όπου κι αν προέρχεται, ενώ στέκεται 
απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα διχασμού κατοίκων 
μιας περιοχής, οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργούν με 
κοινό σκοπό την ευημερία ΟΛΩΝ όσων ζουν, εργάζονται 
και επισκέπτονται την περιοχή.

Πάντοτε, εδώ και τριάντα χρόνια το ΠΑΚΟΕ συσχε-
τήθηκε με το θέμα 

του «χρυσού» στην Ολυμπιάδα κατ’ αρχήν και 
σήμερα στις Σκουριές 

είναι ενάντιο σε κάθε μορφή παρέμβασης στο περι-
βάλλον, χωρίς μελέτη και στόχο την αποκατάστασή του.

Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΟΛΩΝ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 
τσουχτερά πρόστιμα και παρα-
πέμπει, εκ νέου την Ελλάδα στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για την 

διαιωνιζόμενη ανεπαρκή επεξεργασία 
αστικών λυμάτων στην περιοχή του Θρι-
ασίου. Μια υπόθεση που κρατά έντεκα 
χρόνια, παρά το γεγονός ότι από το 2012 
εγκαινιάστηκε το κέντρο επεξεργασίας 
λυμάτων. Καθυστερήσεις υπάρχουν 
στην ολοκλήρωση του αποχετευτικού 
δικτύου κυρίως στην Ελευσίνα. 

Με την πρώτη καταδικαστική απόφα-
ση το 2004, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι Η Ελλάδα παραβίαζε το 
κοινοτικό δίκαιο, και το θέμα έφτασε πάλι 
στα δικαστήρια μετά από προσφυγή που 
άσκησε η επιτροπή, η οποία επισημαίνει 
ότι η έλλειψη κατάλληλων συστημάτων 

επεξεργασίας, στην περιοχή του Θριασίου 
συνεπάγεται κίνδυνους για την υγεία 
του ανθρώπου, τα υπόγεια ύδατα και 
το Θαλάσσιο περιβάλλον. 

Παρατηρεί επίσης ότι από την πρώτη 
καταδίκη και παρά την κάποια πρόοδο 
μόνο το 28% των αστικών λυμάτων συλ-
λέγεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία 
πριν την απόρριψη τους στον κόλπο 
της Ελευσίνας. Λόγο αυτού η επιτροπή 
αποφάσισε εκ νέου να παραπέμψει την 
υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και 
να ζητήσει επιβολή προστίμου, το οποίο 
εως σήμερα ανέρχεται στα 15.943.620 
ευρώ. 

Η επιτροπή προτείνει επίσης, την 
επιβολή ημερησίου προστίμου ύψους 
34.974 ευρώ, το οποίο θα αρχίσει να 
καταβάλλεται από την ημερομηνία της 

απόφασης του δικαστηρίου, εως ότου 
η Ελλάδα συμμορφωθεί πλήρως με το 
δίκαιο της Ε.Ε. Σε παρόμοια υπόθεση 
το δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα 
να καταβάλει 

Πρόστιμα, επειδή παρέβη την υπο-
χρέωση συμμόρφωσης της με απόφαση 
δικαστηρίου του 2007,σχετικά με την 
επεξεργασία λυμάτων, και θα πρέπει να 
καταβάλλει ένα κατ΄αποκοπήν ποσό 
ύψους 10εκατ.ευρώ και μια προοδευτι-
κώς μειούμενη χρηματική ποινή ύψους 
20.000ευρώ ανά ημέρα. 

Εάν τα πρόστιμα τα έδιναν από 
την τσέπη τους οι …εξουσιαστές μας, 
τότε θα έσκυβαν στο πρόβλημα να 
το λύσουν τώρα που τα πληρώνουν 
οι πολίτες, τότε γαία, πυρ, μυχθείτο. 
Έλεος 

ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ-ΘΡΙΑΣΙΟ
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Ανάμεσα στα μυστικά που κρύβει η 
Αθήνα και παραμένουν άγνωστα 
στους κατοίκους της, είναι τα 
πανάρχαια υδραγωγεία, τα οποία 

κατασκευάστηκαν σε διάφορες ιστορικές 
περιόδους με σκοπό την ύδρευση της 
πόλης.

Σημαντικό όμως είναι και το περίφημο 
Πεισιστράτειο υδραγωγείο, το οποίο 
κατασκευάσθηκε από τον Τύραννο της 
πόλης Πεισίστρατο, περί 530 π.Χ. Μεγάλο 
μέρος αυτού του αρχαίου υδραγωγείου, 
που λειτουργεί επί 2500 χρόνια μέχρι 
σήμερα, μεταφέρει νερό στο κέντρο της 
Αθήνας. Δεν πρόκειται για έναν αγωγό 
-συνήθως πήλινο-, που μεταφέρει νερό 
από μια πηγή ή δεξαμενή νερού σε ένα 
άλλο μέρος, αλλά για ένα πολύπλοκο 
σύστημα συγκέντρωσης, μεταφοράς και 
διανομής νερού. Η συλλεκτήρια στοά 
αυτού του υδραγωγείου αρχίζει από 
τη βάση του λόφου του Αγ. Ιωάννη του 
Θεολόγου, στου Παπάγου, ακολουθεί την 
κοίτη του άνω Ιλισού, αρχικά αριστερά και 
μετά τη γέφυρα (επί του Ιλισού) της οδού 
Αργυροκάστρου στου Παπάγου, δεξιά, 
συνεχίζει πιο κάτω, στο επίσης ορατό 
τμήμα της κοίτης που χωρίζει το πάρκο 
του Δήμου Αθηναίων από τη στρατιωτική 
περιοχή Γουδί, περνά από την πλατεία Αγ. 
Θωμά, στη συνέχεια κατέρχεται τις οδούς 
Παπαδιαμαντοπούλου και Βασ. Σοφίας, τον 
Εθνικό Κήπο, τη Ρωσική εκκλησία, οδός 
Κυδαθηναίων, νότια πλευρά της Ακρόπο-
λης, αυχένας Αρείου Πάγου και έφτανε 
στην Εννεάκρουνο κρήνη (αναφέρεται 

και από Θουκυδίδη και από Παυσανία), τη 
γνωστή κρήνη της Καλλιρόης, στο χώρο 
της αρχαίας αγοράς.

Στην ιστορική του διαδρομή βέβαια, 
το υδραγωγείο κινδύνευσε από πολλές 
περιπέτειες. 

Στα 1980 το υδραγωγείο άρχισε 
να βγάζει ξαφνικά, μαζί με το νερό 
και πετρέλαιο, το τελευταίο μάλιστα 
προκάλεσε και σκωπτικά σχόλια, καθώς 
συνδέθηκε με την ανακάλυψη φανταστικών 
πετρελαιοπηγών, κλπ. Έπειτα από έρευνα 
διαπιστώθηκε ότι ένα συνεργείο-πλυντήριο, 
στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο 
Γουδί, διοχέτευε τα απόβλητά του σ’ ένα 
φρεάτιο αερισμού του αρχαίου αγωγού, 
που τυχαία ανακάλυψαν οι φαντάροι, λίγο 
πιο κάτω, στη δεξιά όχθη του Ιλισού, η κοίτη 
του οποίου είναι ακόμα ορατή, δεν έχει 
δηλαδή καλυφθεί όπως το κάτω τμήμα του 

(Χίλτον, Στάδιο,κλπ.). Το σφράγισμα αυτού 
του φρεατίου σταμάτησε την τροφοδοσία 
της… αυτοσχέδιας πετρελαιοπηγής, αλλά 
ταυτόχρονα επιβεβαίωσε την ακρίβεια της 
διαδρομής του αγωγού, που είχε επισημάνει 
και σχεδιάσει ο Τσίλλερ το 1877. 

Την περίοδο κατασκευής του σταθμού 
του Μετρό στον Ευαγγελισμό (πριν από το 
2000), τα σκαπτικά μηχανήματα έσπασαν 
τους χυτοσιδήρους σωλήνες του αγωγού 
στο πεζοδρόμιο της Ριζαρείου, με αποτέ-
λεσμα να σταματήσει η ροή του νερού. 
Όμως πριν δημιουργηθεί σοβαρότερο 
πρόβλημα, η εταιρεία κατασκευής του 
Μετρό αποκατέστησε γρήγορα τη ζημιά, 
με μια μικρή παράκαμψη του αρχικού 
αγωγού. 

Τον Ιούνιο του 2003 ακολούθησε 
μια μεγαλύτερη ζημιά, στο άθικτο από 
την εποχή του Πεισίστρατου, τμήμα της 

αρχαίας στοάς, λίγο μετά τη διασταύρωση 
της οδού Παπαδιαμαντοπούλου με την 
οδό Θηβών, κατεβαίνοντας το δεξιό 
πεζοδρόμιο. Κατά την εκσκαφή του 
μεγάλου οικοπέδου, απέναντι από το 
Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, για την 
κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, 
οι εκσκαφές κατέστρεψαν, σε βάθος 10μ. 
περίπου, τμήμα της δεξιάς πλευράς της 
στοάς προς την πλατεία του Αγ. Θωμά, με 
αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το σκάμμα της 
εκσκαφής. Για να γίνει δυνατή η συνέχιση 
των εργασιών, μέχρι να αποκατασταθεί 
η ζημιά, με παράκαμψη, στην αρχαία 
στοά του Πεισιστράτειου υδραγωγείου, 
αναγκάσθηκαν να διοχετεύσουν το νερό, 
στον αγωγό ομβρίων υδάτων της οδού 
Μικράς Ασίας.

Ακριβώς αυτά τα γεγονότα που σας 
αναφέραμε περιληπτικά παραπάνω, μας 
αναγκάζουν να υποβάλλουμε ορισμένες 
ερωτήσεις προς το Υπουργείο Πολιτισμού 
και πιο συγκεκριμένα προς την Εφορία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
Αθηνών:

-Ποιες είναι οι περιοχές της Αθήνας 
όπου προτού γίνει οποιαδήποτε εργασία 
(δημόσια ή ιδιωτική) απαιτείται ο εκ των 
προτέρων αρχαιολογικός έλεγχος;

-Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει η 
υπηρεσία σας ως προς την ανάδειξη του 
Πεισιστράτειου Υδραγωγείου;

-Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει η 
υπηρεσία σας ως προς την ανάδειξη των 
υπόλοιπων υδραγωγείων που υπάρχουν 
στην πρωτεύουσα της Ελλάδος;

ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ: 
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ «ΠΟΤΑΜΙ» ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
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Το 25,5% της ελληνικής επικράτειας 
αποτελείται από δάση. Οι δασικοί 
χάρτες που μπορούν σήμερα να 
χρησιμοποιηθούν (διότι έχει γίνει 

η κύρωσή τους) είναι λιγότερο από το 
1% της έκτασης της χώρας.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ 
σχεδιάζει την προσωρινή αναστολή 
όλων των Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης 
αυθαιρέτων κτισμάτων μέσα στα δάση, 
μέχρι να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες των 
περιοχών όπου βρίσκονται τα αυθαίρετα 
αυτά. Με άλλα λόγια «ζήσε Μάη να φας 
τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι».

Δεν ξέρουμε πώς να κρίνουμε αυτόν 
τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης. Πολιτική 
ανοησία, εξυπηρέτηση πολιτών προς 
«άγρα ψήφων». Διότι δεν μπορεί να 
θεωρηθεί απλά ως αβλεψία…

Γνωρίζουμε καλά αυτή την πονεμένη 
ιστορία που λέγεται «δασικοί χάρτες». 
Χρόνια τώρα περιμένουμε να προχωρή-
σουν οι μελέτες και μετά οι κυρώσεις 
αλλά ακόμα είμαστε στο 1% ! Η πρώτη 
άμεση επίπτωση αυτής της καθυστέρησης 
είναι ότι μπλοκάρει το Κτηματολόγιο. 

Είχε κατατεθεί τον περασμένο 
Νοέμβριο η τροπολογία αναστολής 
κατεδάφισης, αλλά ύστερα από γενική 
κατακραυγή αποσύρθηκε.

Τώρα σχεδιάζεται να κατατεθεί ξανά 
σε συνδυασμό με τον νέο Νόμο για τους 
δασικούς χάρτες ο οποίος προβλέπει 
την κύρωσή τους μέσα σε τρία χρόνια. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αναστέλλεται η 
κατεδάφιση αυθαιρέτου μέσα στο δάσος 
για τρία χρόνια, αλλά για όσο διάστημα 

δεν υπάρχει κυρωμένος δασικός χάρτης 
για την περιοχή στην οποία ευρίσκεται 
το αυθαίρετο.

Μέχρι τώρα η σύνταξη των δασι-
κών χαρτών γινόταν με συνεργασία 
Κτηματολογίου και Δασαρχείων. Το 
Κτηματολόγιο έκανε την Μελέτη και το 
Δασαρχείο την θεωρούσε. Αυτή η συνερ-
γασία αποδείχτηκε προβληματική γιατί 
τα Δασαρχεία δεν έχουν τις υποδομές 
του Κτηματολογίου και πολλές φορές 
οι μελετητές του Κτηματολογίου έκαναν 
διαφορετικά πράγματα από αυτά που 
τους ζητούσαν τα Δασαρχεία. 

Το βασικό πρόβλημα στους δασικούς 
χάρτες είναι οι χιλιάδες αντιρρήσεις που 
υποβάλλονται για τον χαρακτήρα της 
εμφανιζόμενης έκτασης στον χάρτη. Οι 
Επιτροπές Αντιρρήσεων δεν λειτούργη-
σαν με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η 
τεράστια καθυστέρηση στην κύρωση 
των δασικών χαρτών. 

Σήμερα οι κυρωμένοι, οι καταρτι-
σμένοι και οι υπό κατάρτιση δασικοί 
χάρτες αντιπροσωπεύουν το 54,75% της 
χώρας και απομένει ακόμα το 45,25% 
της έκτασης στην οποία δεν έχει ακόμα 
ξεκινήσει καμία διαδικασία σύνταξης 
δασικών χαρτών.

Με τον νέο Νόμο, όλες οι επίδικες 
περιοχές θα εκκρεμούν, αλλά σε όλο 
τον υπόλοιπο χάρτη που δεν υπάρχουν 
αντιρρήσεις, θα προχωράει η κύρωση. 
Διορθώνεται έτσι το πρόβλημα της 
καθυστέρησης του παλιού νόμου που 
προέβλεπε την μη κύρωση ολόκληρου 
του δασικού χάρτη εξαιτίας των υπαρ-

χόντων αντιρρήσεων με αποτέλεσμα 
να χτίζονται συνεχώς νέα αυθαίρετα. 
Υπολογίζεται ότι στην Σαλαμίνα με αυτό 
τον τρόπο έχουν κτισθεί περί τα 200.000 
αυθαίρετα μέσα σε δασικές περιοχές. 
Όλες οι προηγούμενες Κυβερνήσεις δεν 
κύρωσαν δασικούς χάρτες, φοβούμενες 
το τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο που 
θα δημιουργούσαν. 

Θα δοθεί λύση κατά περίπτωση. 
Έχουμε παραδείγματα από το παρελθόν 
που η ρυμοτόμηση μας περιοχής οδή-
γησε σε αυτονόητο αποχαρακτηρισμό 
της έκτασης, όπως στην Γλυφάδα και 
το Γαλάτσι. 

Διότι εξυπακούεται ότι μία ρυμοτομη-
μένη περιοχή δεν μπορεί να είναι δασική. 
Έτσι σε μία περιοχή όπως το Γαλάτσι η 
πιθανότερη λύση είναι να ρυμοτομη-
θεί και να αναλάβουν οι ιδιοκτήτες να 
πληρώσουν εισφορά σε γη και χρήμα 
για αναδάσωση ίσης έκτασης στην ίδια 
περιοχή. Όταν επιτέλους τελειώσει η 
κύρωση των δασικών χαρτών (μακάρι 
να γίνει σε τρία χρόνια, θα είναι ευχής 
έργο), θα σταματήσει αμέσως η απει-
λή για το φακελάκι προκειμένου να 
χαρακτηρισθεί μία έκταση μη δασική, 
προς μεγάλη θλίψη ορισμένων δασικών 
υπαλλήλων…

 Το ΠΑΚΟΕ έχει χρόνια ταχθεί 
υπέρ του ξεκαθαρίσματος των δασι-
κών χαρτών. Τριάντα χρόνια 

τώρα το πρόβλημα «ταλανίζει» 
όλους μας.

Πρέπει κάποτε να τακτοποιηθεί 
το θέμα.       

ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ  
ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΣΑΣ 

Αυθαίρετα…  
σε συνέχειες

Επωφελούνται οι ιδιοκτήτες αυθαι-
ρέτων που δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα σε τακτοποίηση καθώς το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένεται 
να δοθεί νέα παράταση στην προθεσμία 
μέχρι το καλοκαίρι. Επίσης, το υπουργείο 
θα παράσχει οικονομικές διευκολύνσεις 
στους αδύναμους οικονομικά που θα είναι 
η αύξηση των δόσεων για την πληρω-
μή του προστίμου αλλά και μείωση του 
προστίμου για ορισμένες περιπτώσεις. 
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές όσοι μπορού-
σαν να πληρώσουν και δεν το έκαναν θα 
πληρώσουν νέα πρόστιμα ; ενώ σύμφωνα 
με την νέα τροποποίηση τα αυθαίρετα που 
θα νομιμοποιούνται θα καθορίζονται από 
περιβαλλοντικά κριτήρια. Υπάρχει περί-
πτωση να «παγώσουν» τις κατεδαφίσεις 
των αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις 
για τρία χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί 
η καταγραφή των δασικών χαρτών ενώ 
«πάγωμα» θα γίνει και για τις ημερομη-
νίες δήλωσης του αυθαιρέτου. Μέχρι τον 
περασμένο Νοέμβριο έχουν τακτοποιηθεί 
γύρω στα 950,000 ακίνητα και τα έσοδα 
του δημοσίου να φθάνουν τα 3,4 δις ευρώ 
ενώ αδήλωτα ακίνητα παρέμειναν περίπου 
ένα εκατομμύριο ακίνητα.

Η καταγραφή των δασικών χαρτών 
έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα και ενώ 
επρόκειτο για μνημονιακή υποχρέωση που 
έπρεπε από το 2011 να τελειώσει. Πηγές 
απ’ το Εθνικό Κτηματολόγιο αναφέρουν 
ότι δεν υπάρχει η ανάλογη χρηματοδότηση 
για να την ολοκλήρωση της καταγραφής 
παρ’ όλο που είχε ενταχθεί στο πρόγραμ-
μα του ΕΣΠΑ. Επίσης, η ανάρτηση των 
δασικών χαρτών που έχουν καταγραφεί 
εδώ και χρόνια έχει καθυστερήσει και 
όπως δηλώνουν πηγές απ’ το ΕΚΧΑ δεν 
υπάρχει πολιτική βούληση και κινητοποίηση 
των δημοσίων υπηρεσιών. Πρόβλημα έχει 
παρουσιαστεί και με τις πολεοδομίες οι 
οποίες δεν ελέγχουν τα όρια των σχεδίων 
πόλεων που έχει στείλει το ΕΚΧΑ. 

Ερωτήματα προκύπτουν γύρω απ’ 
τους δασικούς χάρτες και τη μη κατα-
γραφή τους. Ένα από αυτά είναι η μη 
λειτουργία των Επιτροπών Εξετάσεων 
Αντιρρήσεων στη Περιφέρεια Αττικής 
και όπως δηλώνουν οι υπεύθυνοι ότι 
ναι μεν οι επιτροπές έχουν συγκροτηθεί 
αλλά λόγω φόρτου εργασίας προέκυψε 
αδυναμία συμμετοχής του κατάλληλου 
αριθμού νομικών συμβούλων. Η κυβέρνηση 
πάντως σκοπεύει να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα καταθέτοντας νομοσχέδιο που να 
επιλύουν τέτοιων ειδών προβλημάτων. 

Το ΠΑΚΟΕ, εδώ και χρόνια έχει 
καταγγείλει αυτή την παρελκυστική 
πολιτική και την αδράνεια που επι-
κρατεί στην σάπια κρατική μηχανή, 
που μέσα από υπόγειες οικονομικές 
διαδρομές καθυστερεί, ένα έργο πρω-
ταρχικής σημασίας για την οριστι-
κοποίηση αυτών των θεμάτων που 
λέγεται

«Εθνικό κτηματολόγιο» 
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30.000 € πρόστιμο … 
κάθε μέρα 

Την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής περί 
των 30,000 ευρώ στη χώρα μας ζητάει η Κομισιόν 
με προσφυγή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή 
δεν προώθησε εγκαίρως τα μέτρα για την ενεργειακή 
απόδοση. Πρόκειται για την καθυστέρηση στην υιο-
θέτηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή 
απόδοση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της Ένωσης για 20% ενεργειακή 
απόδοση ως το 2020. Οι διατάξεις ενσωματώθηκαν 
στο πρώτο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα του 
μνημονίου, χωρίς να περιλαμβάνονται στην εν λόγω 
κατηγορία και προκειμένου η χώρα να αποφύγει την 
επιβολή προστίμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο 
οποίο η Ε.Ε. είχε παραπέμψει την υπόθεση καθυστέ-
ρησης ενσωμάτωσης της οδηγίας 2012/27.Ωστόσο, 
η κυβέρνηση δεν κοινοποίησε, όπως προβλεπόταν, 
στην Κομισιόν τις ρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε 
στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση. Σημειώνεται ότι η οδηγία 
αφορά στην επιβολή μέτρων για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κτίρια.

Το ΠΑΚΟΕ πέντε χρόνια πριν είχε επισημάνει 
το πρόβλημα με καταγγελίες στο υπουργείο και 
τους …αρμοδίους. Όμως … πέρα βρέχει. Εισαγ-
γελέας Περιβάλλοντος άραγε δεν υπάρχει; 

ΠAΛΙ ΠΡOΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΜΑΤΕΡEΣ
Η χώρα μας έχει καταδικαστεί για τις 

ανεξέλεγκτες ΧΑΔΑ αλλά και τις 
κλεισμένες ΧΑΔΑ που δεν έχουν 
αποκατασταθεί, από το Ευρω-

παϊκό Δικαστήριο το 2005 και έκτοτε 
πληρώνει συνεχώς Πρόστιμα. Το 2015 
πληρώσαμε 29,5 εκατ. ευρώ πρόστιμο. 
Μα με τόσα χρήματα που μας κοστίζουν 
τα πρόστιμα δεν θα ήταν καλύτερο να 
κλείσουμε όλες τις ΧΑΔΑ και να τις 
αποκαταστήσουμε ; Δεν θα μας στοίχιζε 
λιγότερο; Και το περιβαλλοντικό όφελος 
δεν μας παρακινεί ; 

Φαίνεται πως όχι.
Ας κάνουμε μία ανασκόπηση των 

γεγονότων από το 2005:
Στην Ελλάδα το 2005 λειτουργούσαν 

3.036 ανεξέλεγκτες χωματερές. Το 2009 
που ανακοινώθηκε η εκ νέου παραπομπή 
της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
για τους ΧΑΔΑ, είχαν μείνει 396, από 
τους οποίους 90 ενεργοί και οι υπόλοι-
ποι 306 δεν είχαν αποκατασταθεί. Έτσι 
από το Δεκέμβριο 2014 μας επιβλήθηκε 
πρόστιμο 14,5 εκατ. ευρώ  κάθε εξάμηνο. 
Για κάθε ΧΑΔΑ που κλείνει οριστικά το 
πρόστιμο μειώνεται κατά 80.000 ευρώ 
και εάν αποκατασταθεί έχουμε 40.000 
ευρώ περαιτέρω μείωση του προστίμου. 

Σήμερα η κατάσταση έχει την παρα-
κάτω εικόνα:

Σήμερα λειτουργούν ακόμα 46 ανεξέ-
λεγκτες χωματερές και άλλες 136 έχουν 
κλείσει αλλά δεν έχουν αποκατασταθεί 
περιβαλλοντικά. 

• Στην Πελοπόννησο λειτουργούν 20 
χωματερές και 56 έχουν κλείσει χωρίς να 
αποκατασταθούν. Το πρόστιμο είναι 3,8 
εκατ. ευρώ κάθε εξάμηνο.

• Στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 
λειτουργούν 2 χωματερές και δεν έχουν 
αποκατασταθεί άλλοι δύο με συνέπεια 

πρόστιμο 240.000 ευρώ το εξάμηνο.
• Στην κεντρική Μακεδονία δεν υπάρ-

χουν ΧΑΔΑ σε λειτουργία, αλλά 36 ΧΑΔΑ 
που έχουν κλείσει δεν έχουν αποκατα-
σταθεί. Το πρόστιμο είναι 1,4 εκατ. ευρώ 
ανά εξάμηνο.

• Στα νησιά του Ιονίου είναι σε λει-

τουργία 3 ΧΑΔΑ και άλλοι τρεις δεν έχουν 
αποκατασταθεί. Πρόστιμο 360.000 ευρώ 
το εξάμηνο.

• Στη Δυτική Ελλάδα υπάρχουν 4 ΧΑΔΑ 
και άλλοι 4 δεν έχουν αποκατασταθεί με 
εξαμηνιαίο πρόστιμο 520.000ευρώ. 

• Στην Στερεά Ελλάδα λειτουργεί μία 
χωματερή και οι έξι που έχουν κλείσει 
δεν έχουν αποκατασταθεί με αποτέλεσμα 
πρόστιμο 320.000 ευρώ το εξάμηνο.

• Στην Αττική λειτουργούν 3 ΧΑΔΑ 
και άλλοι 10 δεν έχουν αποκατασταθεί 
με πρόστμο640.000 ευρώ το εξάμηνο.

• Στο Βόρειο Αιγαίο 2 ΧΑΔΑ ενεργοί 
και 4 δεν έχουν αποκατασταθεί με πρό-
στιμο320.000 ευρώ το εξάμηνο.

• Στο Νότιο Αιγαίο έχουμε 11 ΧΑΔΑ 
ενεργές και 14 χωρίς αποκατάσταση, με 
πρόστιμο 1,44 εκατ. ευρώ το εξάμηνο. 

Τέλος στην Κρήτη έχουμε μόνον έναν 
ΧΑΔΑ που δεν έχει αποκατασταθεί με συνέ-
πεια πρόστιμο 40.000 ευρώ το εξάμηνο.

Η μοναδική Περιφέρεια ης χώρα που 
δεν πληρώνει πρόστιμο διότι δεν έχει 
καμία χωματερή είναι η Ήπειρος. 

Την δεκαετία του 2000 (2000-
2010) ξοδέψαμε Πανελλαδικά για 
τα σκουπίδια –συνολικά- μελέτες 
και εφαρμογές επτά δις ευρώ. Καλά 
το διαβάσατε .Όμως η ανακύκλωση 
έπεσε στο 10,3% από 11,8% και τα 
σκουπίδια … αυξήθηκαν.

Καλά να είναι και οι Πακιστανοί 
… που ως μελισούλες … μαζεύουν … 
τα παλιοσίδερα.

Ψαράδες... να σου τύχουν
Η Ελλάδα, τα τελευ-

ταία χρόνια τείνει να 
γίνει ο «περίγελος» της 
Ευρώπης απ’ όλες τις 
απόψεις. Η τύχη και το 
μέλλον του ελληνικού 
λαού καθορίζεται και 
διαμορφώνεται από 
τον ίδιο τον ελληνικό 
λαό, σύμφωνα πάντα με 
αυτούς που ψηφίζει για 
την ηγεσία της χώρας.

Τρανό παράδειγ-
μα αποτελεί η δολο-
φονημένη φώκια που 
βρέθηκε στα ανοιχτά 
της Σάμου. Η νεκρο-
ψία έδειξε ότι το άτυχο 
θηλαστικό σκοτώθηκε 
από έκρηξη δυναμίτη 
προερχόμενη από τους τοπικούς ψαράδες του νησιού. Το λιμεναρχείο Σάμου σε συνεργασία με την 
εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου ξεκίνησε άμεσα έρευνα. Στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν περί τις 250 
φώκιες οι οποίες είναι είδος υπό εξαφάνιση και επιβάλλεται η προστασία τους και η φροντίδα από τις 
τοπικές αρχές κάτι το οποίο δεν συμβαίνει.

Κατά τα άλλα και οι Ψαράδες … διαμαρτύρονται για το ασφαλιστικό. Από  τους 25.000 περίπου ψαρά-
δες οι 20.500 φοροδιαφεύγουν με την μαύρη αγορά που λειτουργούν σε διάφορους τόπους πώλησης.
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Όπως διαλέγουμε πως θα ζήσουμε έτσι θα πρέ-
πει να έχουμε και το δικαίωμα, να διαλέξουμε πως 
θα διαθέσουμε το σώμα μας μετά το θάνατό του. Η 
δυνατότητααποτέφρωσης στις περισσότερες χώρες 
του δυτικού κόσμου, είναι δεδομένη εδώ

και δεκαετίες, στην Ελλάδα όμως συναντάει 
δυσκολίες,  από την μεριά της Εκκλησίας, γιατί από 
την μεριά των πολιτών σύμφωνα με έρευνα της Κάπα 
Research για το «Βήμα της Κυριακής » τον περασμένο 
Απρίλιο, 7 στους 10 θα επιθυμούσαν να έχουν αυτή 
τη δυνατότητα επιλογής. 

Πολλοί Δήμοι έχουν αρχίσει δειλά από το 2011 
όπως όριζε και ο νόμος να δημιουργήσουν χώρο 
αποτεφρωτηρίου στα αντίστοιχα νεκροταφεία, αλλά 
μετά τις αντιδράσεις της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας φθάνοντας και σε σημείο να απειλήσουν 
Δημάρχους, όλα σταμάτησαν εξαναγκάζοντας έτσι 
τους συγγενείςτων θανόντων να ταξιδεύουν στη 
γειτονική Βουλγαρία για να τιμήσουν την επιθυμία 
του εκλιπόντος. 

Η κυβέρνηση κατάθεσε εκ νέου τροπολογία πέρυσι, 
που αποδεσμεύει τη δημιουργία χώρων αποτέφρω-
σης από τα νεκροταφεία, ώστε έτσι να μειώσει τις 
αντιρρήσεις της Εκκλησίας, και δίνοντας την ευκαιρία 
στους τρεις μεγάλους Δήμους της χώρας Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης και Πάτρας να ξεκινήσουν τις διαδικασίες. 
Στην Αθήνα τα δεδομένα είναι περίπλοκα, ο δήμαρχος 
Γ. Καμίνης διερευνούσε επί ένα και πλέον χρόνο τα 
οικόπεδα του δήμου, κατέληξε όμως  προ μηνός να 
ανακοινώσει ότι ξεκινά διαδικασία ανεύρεσης χώρου 
για αγορά ή μίσθωση, βέβαια η σχετική προκήρυξη δεν 
έχει βγει ακόμα γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. 

Καμίνης περιμένει ακόμα μια νομοθετική ρύθμιση από 
πλευράς κυβέρνησης, βέβαια το νομοθετικό πλαίσιο 
υπάρχει από το 2006, αλλά οι δήμοι έλεγαν ότι ήταν 
ανεφάρμοστο λόγω των αντιδράσεων. Από τότε έχουν 
γίνει διάφορες τροποποιήσεις με το «παράλληλο 
πρόγραμμα », γίνονται νέες που διευκολύνουν αλλά 
η κυβέρνηση υπόσχεται ότι θα προσθέσει άλλη μία, 
το οικόπεδο για την κατασκευή ΚΑΝ να μην είναι 
απαραιτήτως ιδιόκτητο ή μισθωμένο από το δήμο 
αλλά να αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης από 
ιδιώτη. Με αυτό τον τρόπο θα ανοίγει επισήμως η 
δυνατότητα κατασκευής αποτεφρωτηρίου με μορφή 
Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 

Στο Δήμο Θεσσαλονίκης επίσης, ο δήμος προσανα-
τολίζεται στο να το κάνει στα κοιμητήρια Αναστάσεως 
του Κυρίου ( τα οποία βρίσκονται στην Πυλαία) είτε στην 
βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, δηλαδή σε άλλους 
δήμους, οι οποίοι φέρονται να αντιδρούν, καθώς 
δεν επιθυμούν να γίνουν στα διοικητικά τους όρια. 

Γι΄αυτό και το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονί-
κης, έλαβε τον περασμένο μήνα απόφαση για την 
αγορά οικοπέδου 400. 000 ευρώ . Στην εισήγηση 
της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων και Πόρων, 
η οποία θα είναι υπεύθυνη για το διεθνή διαγωνισμό 
για την αγορά οικοπέδου, δεν γίνεται αναφορά στην 
τοποθεσία η οποία βάσει της νομοθεσίας, μπορεί 
να είναι σε έκταση ιδιοκτησίας του, εντός ή εκτός 
διοικητικών ορίων, μετά τη λήψη των απαραίτητων 
αδειών από την Περιφέρεια. Στην περίπτωση που 
το αποτεφρωτήριο γίνει σε περιοχή άλλου δήμου, 
σύμφωνα με την νομοθεσία απαιτείται η γνώμη και 
όχι η σύμφωνη  γνώμη του δήμου όπου υπάρχει το 

οικόπεδο που θα ανεγερθεί το Κέντρο Αποτέφρωσης. 
Πάντως η πρόθεση του Γιάννη Μπουτάρη να 

κατασκευαστεί στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου 
έχει προκαλέσει την αντίδραση του δημάρχου Δέλτα, 
Μίμη Φωτόπουλου. 

Ο Δήμος της Πάτρας εμφανίζεται πιο μπροστά 
από τους άλλους δήμους, καθώς διαθέτει δικό του 
οικόπεδο, στην περιοχή του Γλαύκου, είναι έτοιμος να 
ξεκινήσει με σκοπό όχι το κέρδος αλλά την κάλυψη 
κοινωνικών αναγκών, με την σύμπραξη  και άλλων 
δήμων. 

Παρότι έχει κατηγορηθεί η αποτέφρωση ως δια-
δικασία δεν έχει καμμιά επίπτωση  στο περιβάλλον, 
γιατί ότι αέρια δημιουργούνται κατά τη διάρκεια, 
επεξεργάζονται σε ένα σύστημα φίλτρων και το τελικό 
αέριο που βγαίνει είναι άοσμο και άχρωμο. 

Και σε καιρό κρίσης ένα άλλο σημαντικό ζήτημα 
είναι το οικονομικό, καθώς κοστίζει το1/3 της ταφής . 

Και εδώ είναι το μέγα ζήτημα της αντίδρασης 
της Εκκλησίας, που βλέπουν τα διαφυγόντα κέρδη, 
και όχι την άρνηση των πιστών για τον Χριστό και 
την παράδοση. 

Το ΠΑΚΟΕ από χρόνια ήταν υπέρ της κατάρ-
γησης της «ταφής» των νεκρών,εξαιτίας της 
αλόγιστης ρύπανσης των υπόγειων υδροφόρων 
οριζόντων και της ρύπανσης των εδαφών. 

Το 75% των κατοίκων οι νεκροί στον πλανήτη 
καίγονται. Εδώ γιατί ;

Πρέπει και η Εκκλησία να καταλάβει ότι το 
περιβάλλον δεν αντέχει άλλο Γιατί δεν είναι μόνο 
οι νεκροί αλλά και τα κατάλοιπα- επικίνδυνα 
των φαρμάκων που κουβαλούν.

Σκόνη στη…θάλασσα ή κόκκαλα για τα …σκυλιά.

Με τις διεθνείς τιμές του νικελίου 
να κατρακυλούν τον τελευταίο 
χρόνο από τα $7 στα $4 ή και 
ακόμα πιο κάτω ανά λίμπρα, 

περίπου $8.500 / τόνο αυτή τη στιγμή, 
η υπό δημόσιο έλεγχο εταιρεία ΛΑΡΚΟ, 
μία από τις ισχυρότερες ελληνικές βιο-
μηχανίες στον χώρο του σιδηρονικέλιου 
που αποτελεί βασικό στοιχείο για την 
παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, κιν-
δυνεύει να πληγεί ακόμα περισσότερο 
οικονομικά, αν η κατρακύλα των διεθνών 
τιμών συνεχιστεί και το 2016.

Όσο καλόπιστος κι αν είναι κανείς, 
πραγματικά απορεί με την προχειρότη-
τακαι την απουσία προβληματισμού που 
παρατηρείται στο Δ.Σ. της εταιρείας, 
από τον πρόεδρο μέχρι το τελευταίο 
μέλος. Μήπως αυτή η συμπεριφορά 
είναι ενδεικτική των προθέσεων για το 
άμεσο ή το απώτερο μέλλον;

Πως θα ανταπεξέλθει η διοίκηση της 
εταιρείας σε αυτή την σημαντική πτώση 
των διεθνών τιμών, η οποία αυξάνει το 
κόστος παραγωγής του συγκεκριμένου 
μετάλλου;

Υπάρχει σχέδιο περικοπών σε δαπάνες 
επενδύσεων, σε δαπάνες μισθοδοσίας 

σε δαπάνες προμηθείων, και στις τρεις 
περιπτώσεις ή σε καμία από αυτές;

Τι θα γίνει με τα χρέη της εταιρείας 
προς την ΔΕΗ Α.Ε. μίας εκ των τριών 
μετόχων της ΛΑΡΚΟ Α.Ε. αλλά και γιατί 
η ΔΕΗ Α.Ε. συνεχίζει να προσφέρει πιο 
ακριβό ρεύμα -παρότι μέτοχος- στη 
ΛΑΡΚΟ Α.Ε. απ’ ότι σε ανταγωνίστριες 
εταιρείες (π.χ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ);

Ολοκληρώθηκε ποτέ ο έλεγχος για 
τις ζημιές της περιόδου 2005-2008 
που προκάλεσε η κακοδιαχείριση και 
το «henging» με την τιμή του μεταλ-
λεύματος;

Τι συμβαίνει με τα 136 εκατομμύρια 
Ευρώ που απαίτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση 
να επιστρέψει η ΛΑΡΚΟ στο Ελληνικό 
Δημόσιο, χαρακτηρίζοντας ως παράνομη 
κρατική ενίσχυση την θέση του Ελληνι-
κού Δημοσίου ως εγγυητή σε τραπεζικό 
δάνειο της εταιρείας ΛΑΡΚΟ Α.Ε.: 

Το ΠΑΚΟΕ επανηλειμμένα έχει 
καταγγείλει την ΛΑΡΚΟ όχι μόνο 
για τα χρέη της προς …ΟΠΟΥΔΗ-
ΠΟΤΕ, αλλά και για την ανεξέλε-
γκτη   ρύπανση που προκαλεί στον 
Ευβοικό , χωρίς δυστυχώς κανείς 
να ασχολείται με το θέμα.

ΛΑΡΚΟ: ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΕΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΕΙ ΤΟΣΟ 
ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. ΜΑ ΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;
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Η γαλλική εταιρεία Alstom 
Grid SpA, μία από τις τέσ-
σερις εταιρείες (ο ελλη-
νικός όμιλος Βιοχάλκο, η 

ιταλική Prysmian Powerling SrL 
και η ελβετική ABB είναι οι άλλες 
τρεις) που συμμετέχουν στο έργο 
της ηλεκτρικής διασύνδεσης των 
Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστη-
μα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας, συνολικού προϋπολογισμού 
240.000.000 ευρώ και υπεύθυνη 
για την κατασκευή υποσταθμού 
150 kv στη Σύρο, προχωρά σε 
συμφωνία «πώλησης» των ΑΕΚΚ 
(Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών 
& Κατεδαφίσεων) του υποέργου σε 
μία άλλη γαλλική εταιρεία (σύμπτω-
ση;) την Lafarge Beton, η οποία 
έχει αναλάβει την αποκατάσταση 
ενός λατομείου στη Σύρο.

Είναι προφανές ότι η γαλλική 
εταιρεία που ανέλαβε το έργο για 
λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ, για να 
ισοσκελίσει τις οικονομικές απώ-
λειες που θα έχει από τη διαφαι-
νόμενη καθυστέρηση παράδοσης 
του έργου, μεταφέρει τα ΑΕΚΚ 
στο λατομείο της Lafarge Beton 
ελπίζοντας να κερδίσει από την 
μεταπώληση των υλι-
κών αυτών κάπου αλλού, 
εκμεταλλευόμενη μία 
εγκύκλιο1 των υπηρεσιών 
του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, 
εκδοθείσα επί Υπουργού 
Μανιάτη της συγκυβέρ-
νησης Νέας Δημοκρατί-
ας-ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με 
την οποία «εξαιρούνται 
τα Δημόσια έργα, δηλαδή 
ο όγκος της κατασκευ-
αστικής δραστηριότητας 
από την ανακυκλωτική 
διαδικασία».

Από εκεί και πέρα, θα 
θέλαμε να απευθύνουμε 
μερικές ερωτήσεις στο 
Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας σχε-
τικές με το θέμα:

1. Η εταιρεία Alstom 
Grid SpA ως διαχειρίστρια των 
ΑΕΚΚ έχει οργανώσει ατομικό ή 
συλλογικό σύστημα ή συμμετέχει σε 
εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) 
των αποβλήτων που παράγονται 
από τη δραστηριότητά της;

2. Η εταιρεία Lafarge Beton 

1 Η συγκεκριμένη εγκύκλιος έρχεται σε 
αντίθεση: α) με την Οδηγία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για τα ΑΕΚΚ όπου δεν 
αναφέρεται πουθενά κάτι για εξαιρέσεις 
και β) με τον Νόμο που έθεσε σε ισχύ 
την οδηγία αυτή στην Ελλάδα, ο οποίος 
πουθενά ούτε από το γράμμα, ούτε από 
το περιεχόμενό του αφήνει περιθώρια 
-έστω και με παρερμηνεία- τέτοιου είδους 
εξαιρέσεων.

ως υποδοχέας των ΑΕΚΚ διαθέτει 
περιβαλλοντικό όρο λειτουργίας, ο 
οποίος να της επιτρέπει ρητά και 
συγκεκριμένα την αποδοχή ΑΕΚΚ 
για να τα χρησιμοποιήσει ως πλη-
ρωτικό υλικό για την αποκατάσταση 
του λατομείου; 

3. Η εταιρεία ΘΩΜΑΣ & ΚΩΣ-
ΤΑΣ ΠΑΝΟΣ Ο.Ε. ως συλλέκτης και 
μεταφορέας των ΑΕΚΚ, διαθέτει 
Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς 
στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλή-
των σε ισχύ;

4. Προτίθεται το Υπουργείο να 
αντικαταστήσει την ισχύουσα, με 
νέα εγκύκλιο ώστε να γίνουν οι 
απαραίτητες τροποποιήσεις με τις 

οποίες θα γίνει πλήρη εφαρμογή 
του άρθρου 29 του Ν.4042/12, 
εναρμονίζοντας τη διαχείριση των 
συγκεκριμένων αποβλήτων (ΑΕΚΚ) 
με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 98/2008;

Το ΠΑΚΟΕ θα περιμένει την 
απάντηση του αρμόδιου Υπουρ-
γείου για το θέμα της Σύρου, ενώ 
θα συνεχίσει να καταγγέλλει: 
α) τις υπό-υπέρ-τιμολογήσεις 
στον τομέα των κατασκευών 
και β) το οικονομικό αλισβερίσι 
κατασκευαστών-μαντράδων 
για παραλαβή εκσκαπτικών και 
άλλων οικοδομικών υλικών και 
την πώλησή τους στην αγορά.

ΓΑΛΛΙΚΟ ΑΛΙΣΒΕΡΙΣΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αθήνα 28/01/2016
Προς :
1) κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη 
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας           
Αρ.Πρωτ.:8022
2) κ. Μανώλη Παναγιωτάκη
Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Δ.Ε.Η

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Πρόεδρε,
Με αφορμή τη διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Σύρο, σας 

στέλνουμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και περιμένουμε 
τις ενέργειες σας και τις απαντήσεις σας.

1. Η εταιρεία Alstom Grid SpA ως διαχειρίστρια των 
ΑΕΚΚ έχει οργανώσει ατομικό ή συλλογικό σύστημα 
ή συμμετέχει σε εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) των αποβλήτων που 
παράγονται από τη δραστηριότητά της;

2. Η εταιρεία Lafarge Beton ως υποδοχέας των ΑΕΚΚ 
διαθέτει περιβαλλοντικό όρο λειτουργίας, ο οποίος να 
της επιτρέπει ρητά και συγκεκριμένα την αποδοχή ΑΕΚΚ 
για να τα χρησιμοποιήσει ως πληρωτικό υλικό για την 
αποκατάσταση του λατομείου; 

3. Η εταιρεία ΘΩΜΑΣ & ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΟΣ Ο.Ε. ως 
συλλέκτης και μεταφορέας των ΑΕΚΚ, διαθέτει Άδεια 
Συλλογής και Μεταφοράς στερεών μη Επικίνδυνων 
Αποβλήτων σε ισχύ;

4. Προτίθεται το Υπουργείο να αντικαταστήσει την 
ισχύουσα εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία «εξαιρούνται 
τα Δημόσια έργα, δηλαδή ο όγκος της κατασκευαστικής 
δραστηριότητας από την ανακυκλωτική διαδικασία» με 
νέα εγκύκλιο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιή-
σεις με τις οποίες θα γίνει πλήρη εφαρμογή του άρθρου 
29 του Ν.4042/12, εναρμονίζοντας τη διαχείριση των 
συγκεκριμένων αποβλήτων (ΑΕΚΚ) με την Οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 98/2008;

Από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΚΟΕ
Ευάγγελος Οικονόμου 
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Το Οικονομικό φόρουμ στο Νταβός ανακοίνωσε ότι το 2050 οι 
ωκεανοί θα έχουν περισσότερα πλαστικά από ότι ψάρια. Αυτό 
είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η μελέτη που έγινε 
σε   συνεργασία με το ίδρυμα της ιστιοπλόου Έλεν Μακάρθουρ 

και της εταιρείας McKinsey. Το 2014 η αναλογία πλαστικών-ψαριών 
ήταν, σύμφωνα με την μελέτη, 1 προς 5, το 2025 προβλέπεται να 
είναι 1 προς 3 και το 2050 θα ξεπεράσει το 1 προς 1. 

Είναι αναγκαίο διατυπώθηκε στο φόρουμ του Νταβός να αναδι-
οργανωθεί πλήρως η χρήση περιτυλιγμάτων και πλαστικών γενικά 
και να αναζητηθούν εναλλακτικά προϊόντα που θα μπορέσουν να 
αντικαταστήσουν το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη. Σήμερα το 20% του 
παραγόμενου πετρελαίου απορροφάται από τον τομέα περιτυλίγ-
ματος και πλαστικών. 

Οι πλαστικές σακούλες είναι μιας χρήσης και το 95% της αξίας 
των περιτυλιγμάτων, που υπολογίζεται στα 100 δις δολάρια ετη-
σίως, χάνεται.      

Το φόρουμ ζητά την προώθηση της ανακύκλωσης και της επα-
ναχρησιμοποίησής τους.

 Αρκετές είναι οι χώρες που τα τελευταία χρόνια προσπαθούν 
να περιορίσουν την χρήση πλαστικών σακουλών, όπως π.χ. η Γαλλία 
απαγορεύει την χρήση τους από τον Μάρτιο 2016.  

Μελέτη του ΠΑΚΟΕ απέδειξε το 2012 ότι μεγάλη ποσότητα 
νανοσωματιδίων από πλαστικές σακούλες , βρίσκονται στα 
ψάρια του Αιγαίου Πελάγους .

Την έρευνα αυτή επιβεβαίωσε και το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΨΑΡΙΑ

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΣ  
ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Χρησιμοποιείται τις χημικές τουαλέτες; Πόσο συχνά;
Ποιος είναι υπεύθυνος για την τοποθέτησή τους και ποια κριτήρια 

πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης;
Ποιος είναι υπεύθυνος για την συντήρησή τους σύμφωνα με τους 

κανόνες υγιεινής;
Ποιοι και κάθε πότε αδειάζουν τα λύματα των χημικών τουαλετών; 
Υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση που τα λύματα μιας χημικής τουαλέτας 

δεν αδειάσουν μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 
το διάστημα που ορίζει ο κατασκευαστής ότι πρέπει να αδειάσουν).

Που οδηγούνται αυτά τα λύματα και μέσω ποιας διαδικασίας (π.χ. 
με φορτηγό);

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  
…ΚΑΙ ΣΚΑΓΙΑ

Η πόλη της Λάρισας κατέχει την ευρωπαϊκή πρωτιά στην συλλογή 
και ανακύκλωση μπαταριών. Οι κάτοικοι της Λάρισας μπορεί να μην 
δείχνουν την ανάλογη οικολογική συνείδηση  για την ανακύκλωση 
σκουπιδιών, στην ανακύκλωση των μπαταριών όμως κατέχουν την 
ευρωπαϊκή πρωτιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ανακύκλωσης «ΑΦΗΣ» οι 
κάδοι που βρίσκονται στην πόλη της Λάρισας είναι διπλάσιοι από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο νομός Λαρίσης έρχεται τρίτος πανελλαδικά 
στην συλλογή και αποθήκευση μπαταριών. Η εταιρεία «ΑΦΗΣ» που 
δραστηριοποιείται στην συλλογή και στην ανακύκλωση μπαταριών, 
τοποθετεί ειδικούς κάδους συλλογής σε όλη την Ελλάδα δίχως οικο-
νομική επιβάρυνση. Στόχος της εταιρείας είναι η ευαισθητοποίηση των 
πολιτών στο θέμα της ανακύκλωσης και η συμμετοχή των ιδιωτικών 
και δημόσιων φορέων σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με 
την ανακύκλωση. Το σύνολο των κάδων σύμφωνα με στοιχεία της 
εταιρείας φθάνουν τις 63,000. 

Η μεγαλύτερη ποσότητα μολύβδου από τις μπαταρίες προορίζεται 
για την παραγωγή σκαγιών  για τους ασυνείδητους κυνηγούς. Ως 
πότε όμως θα μιλάμε για ανακύκλωση με ένα φορέα (ΕΟΑΝ-Εθνικός 
οργανισμός Ανακύκλωσης που …καταρρέει ); 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πρότεινε το «ψέκασμα» των 
κοτόπουλων με τη χημική ουσία 
υπεροξικό οξύ (PAA) προκει-
μένου να αντιμετωπιστεί το 
καμπυλοβακτηρίδιο, το οποίο 
αποτελεί την πιο συχνή αιτία 
τροφικών δηλητηριάσεων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 
οποίες εκτιμάται ότι παθαίνουν 
200.000 άνθρωποι περίπου 
το χρόνο.

Η BEUC και το ΚΕ.Π.ΚΑ 
επικροτούν την προσπάθεια 
ελέγχου του καμπυλοβακτηρίου, 
αλλά δηλώνουν την αντίθεσή 
τους στην επιλογή της πλύσης 
των κοτόπουλων με χημικά 
από τα σφαγεία, μια πρακτική 
ευρέως διαδεδομένη στις ΗΠΑ.

Αντ’ αυτού, ζητούν να 
εφαρμοστεί η πολιτική από 
το «χωράφι στο πηρούνι» για 
ασφαλή προϊόντα, η οποία προΫποθέτει την αποτροπή της μόλυνσης των κοτόπουλων 
από επιβλαβή μικρόβια στη φάρμα, με μέτρα όπως: κατάλληλη ένδυση και υπόδηση 
για το προσωπικό στις φάρμες ώστε να μην μεταφέρονται βακτήρια στα πτηνοτροφεία.

Επιπροσθέτως, όπως δήλωσε η Γενική Διευθύντρια της BEUC, κ. Μονίκ Γκόγιενς 
«Πρώτον, το πράσινο φως για τη χρήση PAA θα οδηγήσει πτηνοτρόφους και προσωπικό 
πτηνοτροφείων να υποβαθμίσουν τα επίπεδα υγιεινής και ασφάλειας, δεύτερον η απο-
τελεσματικότητα της συγκεκριμένης χημικής ουσίας έχει αμφισβητηθεί ευθέως από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και τρίτον, οι καταναλωτές στην Ευρώπη έχουν 
ξεκαθαρίσει μέσω ερευνών που έχουν λάβει μέρος, ότι δεν έχουν καμία διάθεση να φάνε 
κρέας με χημικές ουσίες (85% των Δανών, 67% των Βρετανών και 90% των Φινλανδών)».

Το ΠΑΚΟΕ πάντοτε πίστευε και πιστεύει , μετά από 36 χρόνια αγώνων,
ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι πρωταρχικής σημασίας στόχος για μια 

Ελλάδα με υγιείς πολίτες.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΝ1ΕΡΓΕΙΑΣ

Ο Μιχάλης Βερροιόπουλος -διευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. μέχρι πρότινος- τοποθετήθηκε 
γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. 
Βερροιόπουλος θα καλύψει τη θέση του παραιτηθέντα 
Απόστολου Αλεξόπουλου, ενώ στο βιογραφικό του 
ξεχωρίζει η θητεία του στο Δήμο Βριλησσίων ως εκλεγ-
μένος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Δράση 
Για Μια Άλλη Πόλη». Υπήρξε εξάλλου ιδρυτικό μέλος της 
Επιτροπής Αγώνα «για τη διάσωση της Ναυτικής Βάσης» 
και είναι πρόεδρος του περιβαλλοντικού συλλόγου 
«Ωρείθυα» του Πατήματος. Είναι πολιτικός μηχανικός 
με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, 
παντρεμένος με την Λουκία Λυπημένου (2 παιδιά) και 
διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον υπουργό Περιβάλλοντος 
Πάνο Σκουρλέτη και τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη, 
από την εποχή των κοινών τους αγώνων για τα κοινωνικά 
δικαιώματα. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο 
έργο που αναλαμβάνει.

Γ. ΔΗΜΑΡΑΣ: «ΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΕΣ  
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ»

Ο Οικολόγος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς, 
στην τοποθέτησή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής 
τόνισε ότι «ένας από τους στόχους της κυβερνητικής 
πλειοψηφίας πρέπει να είναι η επιδίωξη της ειρήνης 
και του περιορισμού των εξοπλισμών». Επιπροσθέτως, 
αφού σημείωσε ότι «σε παγκόσμιο επίπεδο οι εξοπλι-
στικές δαπάνες είναι τόσο υψηλές που θα μπορούσαν 
να έλυναν το διατροφικό πρόβλημα και να μην πεινού-
σε κανένα παιδί στον κόσμο», συνέχισε λέγοντας πως 
«στην Ελλάδα το ποσοστό των αμυντικών δαπανών 
υπήρξε δυσανάλογο από αυτό που χρειαζόταν η χώρα, 
με συνέπεια να αποδυναμωθεί οικονομικά και τελικά 
να χρεωκοπήσει, αφού μία αδύναμη –οικονομικά- χώρα 
είναι πιο ευάλωτη στις επιθέσεις, όσους εξοπλισμούς 
για την άμυνά της κι αν διαθέτει».

Κ. Δημαρά, ποια πρόταση έχετε ΤΩΡΑ;

ΜΕΙΩΣΗ 50% ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Με αφορμή το νέο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ο 

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς, κατέθεσε 
ερώτηση στη Βουλή ζητώντας διευκρινιστικά στοιχεία 
για τις εκατοντάδες χιλιάδες που λαμβάνουν αθροιστι-
κά από 2 έως 10 συντάξεις, ενώ με παρέμβασή του σε 
αρμόδια επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ παρουσία του υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Γιώργου Κατρούγκαλου, ζήτησε την μείωση των 
συντάξεων βουλευτών κατά 50% εφόσον λαμβάνουν 
και άλλη σύνταξη, την προστασία των χαμηλών συντά-
ξεων και την εφαρμογή μέτρων, όπως η επέκταση του 
εργόσημου για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας. 
Τέλος, παρουσίασε σχέδιο για την κλιμακωτή μείωση 
των μεγάλων συντάξεων, με το οποίο θα μπορούσαν 
να εξοικονομηθούν πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ 
το χρόνο, χωρίς να κοπεί ούτε ένα ευρώ στις συντάξεις 
κάτω από 1.000 ευρώ.

Συμφωνούμε σε αυτά που αναφέρεται με μία δια-
φορά. Η μείωση 50% να ισχύσει για εκείνους που έχουν 
μόνο τη σύνταξη του βουλευτή. Για τους υπόλοιπους 
που παίρνουν δεύτερη και τρίτη σύνταξη από άλλες 
δραστηριότητες, να καταργηθεί πλήρως η βουλευτική 

σύνταξη και να κρατήσουν τις υπόλοιπες…

ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ
Χίλια τριακόσια (1.300) δάνεια συνολικού ποσού 

που αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια Ευρώ χορηγήθηκαν 
από ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε επιχειρήσεις, χωρίς 
την τήρηση των πιστοδοτικών κριτηρίων που ορίζει η 
τραπεζική νομοθεσία, ενώ τόσο τα επίμαχα προαναφερ-
θέντα δάνεια της ΑΤΕ όσο και τα δάνεια που έχουν 11 
επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. στις τέσσερις συστημικές ελληνικές 
τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, AlphaBank) οδή-
γησαν τον Βουλευτή της Β’ Αθηνών του Σύριζα Γιώργο 
Δημαρά στην διατύπωση της παρακάτω δήλωσης: «Το 
θέμα της χορήγησης δανείων χωρίς εγγυήσεις συνδέ-
εται άμεσα με την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, που οδήγησε στις πολιτικές ενίσχυσης των 
τραπεζών από δημόσιο χρήμα».

Γ. Δημαράς: «Ανίκανες οι τράπεζες – Βρώμικο το 
σύστημα»

Σχετικά με τα κόκκινα δάνεια ο Γ. Δημαράς σημείωσε: 
«Όσοι κρίνουν την κυβέρνηση σήμερα δημιούργησαν 
τον Ψωμιάδη -της τράπεζας εννοώ-, τον Λαυρεντιάδη, 
τον Κοντομηνά και άλλους πρωταγωνιστές των σκαν-
δάλων, ενώ οι τράπεζες είναι ανίκανες να διαχειριστούν 
τα κόκκινα δάνεια που ξεπερνούν τα 100 δις Ευρώ». 

Επιπροσθέτως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε στην 
ολομέλεια της Βουλής το ζήτημα των καθυστερήσεων, 
των μεγάλων υπερβάσεων των δημοσίων έργων και των 
ευνοϊκών ρυθμίσεων υπέρ των εργολάβων δημοσίων 
έργων, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ο ελληνικός λαός 
πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό το σύστημα μελετών,δημο-
πρατήσεων και συμβάσεων δημοσίων έργων βρωμάει, 
τα διαπλεκόμενα οργιάζουν και πρέπει τώρα να τα 
αλλάξουμε για να σώσουμε ό,τι σώζεται».

Ποιες είναι οι ενέργειες που προτείνετε να γίνουν 
άμεσα κ. Δημαρά;

Ο ΤΖΟΓΟΣ ΘΗΛΙΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ  
ΤΩΝ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΩΝ

Με αφορμή την κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης 
για τις Ιπποδρομίες, ο Οικολόγος Βουλευτής Γιώργος 
Δημαράς τάχθηκε εναντίον του τζόγου και των τυχερών 
παιγνιδιών ως πηγή εσόδων του Κράτους και ως επι-
χειρηματική δραστηριότητα, τονίζοντας μεταξύ άλλων: 
«Είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη του τζόγου στη χώρα, 
αφού αν εκτιμήσουμε το συνολικό όφελος ή τη ζημία 
από τον τζόγο, θα διαπιστώσουμε ότι το αποτέλεσμα 
είναι αρνητικό για την κοινωνία. Το χειρότερο όμως 
είναι ο εθισμός της νεολαίας στα τυχερά παιγνίδια, ενώ 
τραγικό είναι επίσης ότι καταστρέφονται εξαρτημένοι 
στον τζόγο πολίτες και πολλές φορές έχουμε τραγικές 
συνέπειες... Και τι κέρδισε το ελληνικό Δημόσιο; Ένα 
μικρό ποσοστό από τις χαμένες περιουσίες, αφού τα 
πολλά κέρδη έφυγαν στο εξωτερικό. Όμως κανένα έσοδο 
του κράτους δεν αποκαθιστά τη ζημία στην κοινωνία, 
ενώ γενικά μιλώντας, ο τζόγος δεν μπορεί να θεωρηθεί 
συμβατός με την πολιτική φιλοσοφία της Αριστεράς και 
της Οικολογίας».

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ  
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

Η ύπαρξη υπουργικής απόφασης για τη διάθεση 
πιστώσεων ύψους 1,149,960,00 ευρώ του Προϋπο-
λογισμού Δημόσιων Επενδύσεων 2015, που αφορούν 

εργασίες σχετικές με την εκτροπή του Αχελώου παρά 
την αντίθετη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
απασχόλησε την Ολομέλεια της Βουλής μετά από επί-
καιρη ερώτηση του Οικολόγου Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, 
Γιώργου Δημαρά. Μεταξύ άλλων ο κ. Δημαράς ανέφερε: 
«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26/2014 απόφαση της 
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε 
ότι τα έργα εκτροπής του Αχελώου είναι αντίθετα στην 
αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, τη στιγμή που από αυτά 
επέρχεται εκτεταμένη περιβαλλοντική βλάβη σε περιοχή 
που περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000». Επίσης, ο 
κ. Δημαράς ζήτησε διευκρινίσεις αναφορικά με δημοσι-
εύματα που κάνουν λόγο για αξιώσεις της Ρωσίας από 
τη χώρα μας ποσού ύψους 250 εκατομμυρίων Ευρώ 
που αντιστοιχεί σε αντισταθμιστικά οφέλη στο πλαίσιο 
προηγούμενης σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου 
που προέβλεπε την κατασκευή από ρωσικές εταιρείες δύο 
υδροηλεκτρικών σταθμών στη Συκιά και στο Πευκόφυτο, 
συνδεδεμένων επίσης με την εκτροπή του Αχελώου.

Τώρα που πληρώνουμε στους Ρώσους 40 εκατομ-
μύρια ευρώ «καπέλο» είναι καλά κ. Δημαρά; Με τον κ. 
Λαφαζάνη θα μας έδιναν 10 δις. Που είναι αυτά;

Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ «SOS»
Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς -με επί-

καιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή- ζητά από τον 
αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο 
Σκουρλέτη, να ελεγχθεί η διοικητική διαδικασία και η 
νομιμότητα της έκδοσης άδειας λειτουργίας ιχθυοκαλ-
λιέργειας στον κόλπο του Πόρτο Γερμανού (Αιγόσθενα). 
Η μονάδα πλωτής ιχθυοκαλλιέργειας πρόκειται να 
τοποθετηθεί στον κλειστό κόλπου του Πόρτο Γερμε-
νού, σε μικρή απόσταση από την ακτή σε μία περιοχή 
ιδιαίτερου φυσικού κάλους, με μοναδικές αρχαιότητες 
(αρχαίο φρούριο Αιγοσθενών), που περιβάλλεται από 
τους προστατευόμενους ορεινούς όγκους (Προεδρικό 
Διάταγμα ειδικής προστασίας, ΦΕΚ 176 Α/2003) και 
που αποτελεί μίαμοναδική όαση για τους κατοίκους 
του υποβαθμισμένου και περιβαλλοντικά επιβαρυμένου 
λεκανοπεδίου της Αττικής. 

ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης (GRECO) σε τελευταία έκθεσή 
της επισημαίνει ότι παρότι η διαφθορά στην Ελλάδα 
αποτέλεσε μία από τις βασικές αιτίες για την οικονομική 
κρίση, εντούτοις η πολιτική ηγεσία της χώρας έχει λάβει 
μηδαμινά μέτρα για την αντιμετώπισή της, ειδικότερα 
σε ότι αφορά τη νομοθετική λειτουργία και το δικαστικό 
σύστημα. Ο Οικολόγος βουλευτής Γιώργος Δημαράς με 
αφορμή την έκθεση δήλωσε: «Η ελληνική κυβέρνηση 
οφείλει να εξετάσει με προσοχή τις 19 συστάσεις που 
περιλαμβάνει η έκθεση της GRECO και να καταβάλ-
λει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διαφθορά και η 
κακοδιαχείριση να αποτελέσουν σύντομα ένα θλιβερό 
παρελθόν για τη χώρα μας».

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ  
ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Δεκαεφτά χρόνια μετά την πρώτη (1999/74/ΕΕ) 
και οχτώ χρόνια μετά την δεύτερη ευρωπαϊκή οδηγία 
(2008/120/ΕΕ) η Ελλάδα -παρότι είχε στη διάθεσή της 
δωδεκαετή περίοδο μετάβασης στα νέα πρότυπα που 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ…ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ…
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ…ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ…ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝ

Γράφει ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ
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αφορούν την βελτίωση της ποιότητας ζωής για τις όρνιθες 
που εκτρέφονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης- 
απέτυχε πλήρως ως προς την εναρμόνιση με το ισχύον πλαίσιο. 
Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Δημαρά, «η 
Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μοναδική χώρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί συμβα-
τικές κλωβοστοιχίες, μια πρακτική που καταδικάζει τα ζώα σε 
μία ζωή σχεδόν πλήρους ακινησίας. Για τη μη συμμόρφωση 
με την ευρωπαϊκή οδηγία, η χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί 
από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκκρεμεί η 
επιβολή σχετικού πρόστιμου». Επίσης, ένα ακόμα πρόβλημα 
που ανέδειξε ο κ. Δημαράς αφορά την εκτροφή των χοιρο-
μητέρων σε ομάδες και όχι σε ατομικά διαμερίσματα κατά 
τη διάρκεια μέρους της εγκυμοσύνης τους (μετά την τέταρτη 
εβδομάδα κύησης) όπως αναφέρεται ρητά στην Ευρωπαϊκή 
οδηγία, ενώ παράλληλα κάλεσε το υπουργείο να αναλάβει 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης των κτηνοτρόφων και των αυγο-
παραγωγών για την προώθηση της μετάβασης σε συστήματα 
εκτροφής πιο φιλικά για τα ζώα και το περιβάλλον, όπως τα 
συστήματα ελεύθερης βοσκής.

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ
Τα 28 ακίνητα του Δημοσίου τα οποία πουλήθηκαν μέσω 

του ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιώτες, σε αξία πολύ κατώτερη της αντικει-
μενικής και εν συνεχεία μισθώθηκαν από το Δημόσιο με πολύ 
ετεροβαρείς γι’ αυτό όρους, βρέθηκαν στο στόχαστρο του 
Οικολόγου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Δημαρά. Όπως 
τόνισε ο βουλευτής «η γνωστή υπόθεση των 28 ακινήτων 
του Δημοσίουαποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κακής 
διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, τις ποινικές παραμέτρους 
της οποίας εξετάζει ήδη η δικαιοσύνη. Εφόσον έγινε αναφορά 
από τον τ. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας σε γνω-
μοδοτικό πόρισμα με σημαντικά ευρήματα για την υπόθεση, 
θα πρέπει το Υπουργείο να καταθέσει στη Βουλή το κείμενο 
του πορίσματος προκειμένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία 
και αν συντρέχει λόγος, να γνωστοποιηθούν στη δικαιοσύνη».

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΤΟ ΕΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ
Οι Οικολόγοι Πράσινοι δηλώνουν αντίθετοι στην πρόθεση 

της κυβέρνησης να προχωρήσει τις διαδικασίες πώλησης 
6.200 στρεμμάτων που βρίσκονται στην περιοχή του πρώην 
αεροδρομίου στο Ελληνικό, στον όμιλο Λάτση. Συγκεκριμένα, 
η ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού και της παράκτιας ζώνης 
του αποτελεί: α) Σκάνδαλο διαδικασιών, δεδομένου ότι ο 
νόμος 4062/12 και ο διαγωνισμός παραβιάζουν ευρωπαϊκές 
και διεθνείς οδηγίες και συμβάσεις, αφού οι σκανδαλώδεις 
φοροαπαλλαγές και οι εκ των υστέρων αλλαγές των όρων 
του διαγωνισμού ευνοούν απροκάλυπτα τον επενδυτή, β) 
οικονομικό σκάνδαλο λόγω του ισχνού τιμήματος, υποπολ-
λαπλάσιο της πραγματικής αξίας του ακινήτου όπως εκτιμούν 
εμπειρογνώμονες του ΤΕΕ και της Εισαγγελίας και διότι η 
υπερπροσφορά νέων κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων 
θα επιφέρει περαιτέρω πτώση της αξίας των ακινήτων και 
κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων στην ευρύτερη αγορά, 
γ) περιβαλλοντικό σκάνδαλο μιας και θα επιβαρυνθεί το 
περιβάλλον του λεκανοπεδίου και θα επιδεινωθεί η υγεία 
και η τσέπη των πολιτών (πρόνοια-περίθαλψη-ασφαλιστι-
κά ταμεία) από την περαιτέρω δόμηση τσιμέντου, από την 
καταστροφή του θαλάσσιου βυθού και από την αύξηση των 
κυκλοφοριακών φόρτων και δ) κοινωνικό σκάνδαλο, αφού 
θα ιδιωτικοποιηθούν 3,5 χιλιόμετρα παραλίας και θα κλείσει 
το δημόσιο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Κοσμά καθώς και οι 
δημόσιες υπηρεσίες που στεγάζονται στο πρώην αεροδρό-
μιο. Ο συν-εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων, 
κ. Φίλιππος Γκανούλης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «είμαστε 
σταθερά αντίθετοι σε επενδύσεις καταστροφικές για την 
ποιότητα ζωής των πολιτών, την οικονομία και το περιβάλλον, 
επενδύσεις όπου το δημόσιο συμφέρον μπαίνει σε δεύτερη 
μοίρα προς όφελος των συμφερόντων συγκεκριμένων πάντα 
επενδυτών».

Όλα αυτά καλά κύριε Δημαρά. Απλά ενημερώστε μας όταν 
έχετε απαντήσεις από τους… αρμόδιους Υπουργούς για τις 
ερωτήσεις και επερωτήσεις σας. 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΟΡΟΥ: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ & ΔΙΑΤΑΖΟΜΕΝ»
Η δημοτική αρχή του Πόρου κατήγ-

γειλε τον λιμενάρχη του νησιού για 
«φασίζουσα» συμπεριφορά, με έγγραφο 
που κοινοποίησε τόσο στον Υπουργό 
Ναυτιλίας, Θεόδωρο Δρίτσα όσο και 
στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, 
Αντιναύαρχο Αθανάσιο Αθανασόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, στηλίτευσε την 
απόφαση του λιμενάρχη, ενώ ήταν εκτός 
υπηρεσίας το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 
να σταματήσει εργασίες του Δήμου σε 
δίκτυο ομβρύων υδάτων κι ενώ επρό-
κειτο να πλήξει την περιοχή του Πόρου 
σφοδρή κακοκαιρία με ανεμοθύελλες 
και βροχοπτώσεις -όπως κι έγινε τελι-
κά- με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η «δημόσια ασφάλεια» όπως συγκεκριμένα κατήγγειλε η 
δημοτική αρχή.

Όμως το συγκεκριμένο συμβάν δεν ήταν παρά η αφορμή για να ξεσπάσει μια κόντρα που 
υποφώσκει εδώ και καιρό στο νησί του Αργοσαρωνικού κόλπου, τα βαθύτερα αίτια της οποίας 
είναι η «μεροληψία του λιμενάρχη υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματιών του νησιού και φυσικά η 
στοχοποίηση από πλευράς του, κάθε δράσης της δημοτικής αρχής, θέτοντας με αυτό τον τρόπο σε 
αδράνεια βασικές αρμοδιότητες του δήμου και προκαλώντας ταυτόχρονα σοβαρούς κινδύνους για 
τη δημόσια ασφάλεια και τις ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 
στην ανακοίνωση.

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα είναι υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης στο νησί του Πόρου και συμμετείχε 
σε έρευνες για τις ιχθυοκαλλιέργειες με πρωτοστάτη τον σημερινό Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη.

Καιρός είναι να καταλάβει ο κάθε…λιμενάρχης ότι δεν μπορεί με υπόγειες διαδρομές να σαμπο-
τάρει την Δημοτική αρχή. 

ΣΚΟΥΠΙΔΟ- ΚΗΠΟΙ… ΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εστία μόλυνσης και δυσωδίας έχουν καταντήσει οι παλαιοί Λαχανόκηποι Θεσσαλονίκης. Σε μια 

τεράστια χωματερή έχουν μετατραπεί οι Λαχανόκηποι τον τελευταίο καιρό, καθώς ασυνείδητοι 
πετούν εκεί χιλιάδες τόνους μπαζών και απορριμμάτων. 

Τα απορρίμματα έχουν επεκταθεί σε ακτίνα εκατοντάδων στρεμμάτων και τίποτα δεν θυμίζει 
πλέον τους παλαιούς λαχανόκηπους όπου καλλιεργούνταν λάχανα, σπανάκι και διάφορα άλλα 
κηπευτικά. Οι έντονες δυσάρεστες μυρωδιές καθώς και τα λιμνάζοντα νερά καθιστά την μακρο-
χρόνια παραμονή στους κήπους απλά αδύνατη. Η αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος 
και Καθαρότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Α. Παππά, δήλωσε ότι υπάρχει ζήτημα ανομίας και ότι 
οι Αρχές του δήμου ψάχνουν να βρουν τους υπαίτιους ενώ ειδικά συνεργεία καθαρισμού έχουν 
αναλάβει τον καθαρισμό των Λαχανόκηπων, οι οποίοι καταλαμβάνουν την έκταση 2.130 στεμμά-
των γης και στις αρχές του αιώνα χρησιμοποιούταν ως τόπος καλλιέργειας. Με την έξαρση της  
βιομηχανικής επανάστασης και των πετρελαιοειδών η έκταση των Λαχανόκηπων επηρεάστηκε 
αρνητικά με αποκορύφωμα την τωρινή κατάσταση.   

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να σταματήσει να παίζει με τους πολίτες
και να ασχοληθεί σοβαρά ,με το θέμα μιας και υπάρχουν από το ΕΣΠΑ κονδύλια για την απο-

κατάσταση αφενός αυτών των λαχανόκηπων και αφετέρου για την ανάθεση των καλλιεργειών 
τους σε οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη.

ΑΠΑΤΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ COSMOTE 
Πολλές φορές οι διαφημίσεις είναι αυτές που μας έλκουν για να αγοράσουμε ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία, αυτός είναι και ο σκοπός τους βέβαια ,αλλά τις περισσότερες φορές γίνεται άνθρακας 
ο θησαυρός. Στη περίπτωση μας, βλέποντας την καινούργια διαφήμιση της Cosmote, και τα διά-
φορα προγράμματα ,κρίναμε ότι κάποια ήταν αρκετά ενδιαφέροντα ,και θα είχαμε και οικονομία 
σε σχέση με το ήδη υπάρχον. 

Καλώντας στην εξυπηρέτηση πελατών κλείσαμε ραντεβού , με εξειδικευμένο υπάλληλο, ο 
οποίος θα έβλεπε προσωπικά τις «ανάγκες» της επιχείρησης , και θα μας πρόσφερε την καλύτερη 
δυνατή προσφορά. Η εξιδεικευμένη υπάλληλος ήρθε στο προκαθορισμένο ραντεβού , ο χρόνος που 
διέθεσε , ήταν δέκα λεπτά ακριβώς , οι «ανάγκες» που κοίταξε ήταν ο τελευταίος λογαριασμός της 
εταιρείας που είμαστε τώρα ,ενώ εμείς της είπαμε ότι ενδιαφερόμασταν για συγκεκριμένο πακέτο 
που είχαμε δει. Την προσφορά μας είπε ότι θα μας την έστελνε μέσω e-mail, τις επόμενες μέρες. 

Πράγματι την έστειλε την επόμενη μέρα το απόγευμα, μόνο που δεν τη λάβαμε γιατί την έστειλε 
σε λάθος   e-mail, και το μάθαμε γιατί εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί της ,για να 
δούμε πότε θα στείλει την προσφορά. Μετά κόπων και βασάνων, λοιπόν όταν λάβαμε την προσφο-
ρά , είδαμε ότι ήταν αντίστοιχη της τωρινής , με λιγότερα λεπτά ομιλίας και φυσικά με διαφορά 
στην τιμή , αλλά όχι οικονομικότερη. Τελικά στον πόλεμο των εταιρειών τηλεφωνίας ,ποιος είναι Ο 
κερδισμένος ?  Το ποσοστό που διαθέτουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας ,ξεπερνά το 25% τους 
γιατί απλά πουλάνε «δήθεν» υψηλή τεχνολογία αλλά στην ουσία πουλάνε …ΑΕΡΑ.
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ME THN ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 4000m2 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ  

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

ΧΤΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ 
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΛΑΤΙΑ
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Ο 
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης 
Χατζηδάκης, εγκληματικά αδιαφορεί εγκλη-
ματικά για τις παρεμβάσεις: α) του Υπουρ-
γείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & 
Τουρισμού, β) της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης Αττικής, γ) της Υγειονομικής Διεύθυνσης της 
Περιφέρειας Αττικής, δ) της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Πειραιά, ε) της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του 
Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στ) του Συνη-
γόρου του Πολίτη και με το «έτσι θέλω» επιτρέπει 
στην εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ. & Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Α.Ε.» να λειτουρ-
γεί παράνομα υπερ… κατάστημα υγειονομικού ενδι-

αφέροντος (ΚΥΕ) και ν’ αναπτύσσει -επίσης παρά-
νομα- τραπεζοκαθίσματα στον χώρο της παραλίας 
επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος 72, μπροστά δηλα-
δή από το ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» που της ανήκει, 
με δυο ορόφους …αυθαίρετους για πολλά χρόνια.  

Μήπως το υψηλό ποσοστό (65,84%) με το οποίο 
επανεκλέχτηκε Δήμαρχος Π. Φαλήρου το 2014, 
έχει «φουσκώσει» τα μυαλά του, ωθώντας τον σε 
απολυταρχικές συμπεριφορές – πολιτικές, τύπου 
Αντόνιο ντι Ολιβέιρα Σαλαζάρ ή μήπως ξεπληρώ-
νει «οφειλές» προς φίλους, συνεργάτες και χορη-
γούς προεκλογικών αγώνων;

Ποια τα κίνητρα του κ. Χατζηδάκη που τον 

ωθούν στο να ευνοεί σκανδαλωδώς την επιχείρη-
ση των κ κ. ΣΑΛΑΠΑΤΑ, η οποία έχει κάνει «κατά-
ληψη» μπροστά στην παραλία, σ’ ένα χώρο 4.000 
τετραγωνικών μέτρων, τοποθετώντας τραπέζια, 
καρέκλες, ξαπλώστρες, ομπρέλες, δημιουργώντας 
πάρκινγκ αυτοκινήτων και οικειοποιούμενος ακόμα 
και τις δημόσιες τουαλέτες, για την εξυπηρέτηση 
του αυθαίρετου καταστήματος υγιειονομικού ενδι-
αφέροντος -μπροστά από το ξενοδοχείο και πάνω 
στον αιγιαλό- , το οποίο ειρήσθω εν παρόδω δεν 
κατέχει νόμιμη άδεια λειτουργίας, όπως αποφαίνο-
νται έξι (6) Δημόσιες Υπηρεσίες, πλην του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου;

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ  
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΣΤΑ ΑΡΠΑΧΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Κάτω αριστερά στην 
φωτογραφία διακρί-
νονται οι δημοτικές 
τουαλέτες οι οποίες 
έχουν περιφραχτεί 
από την επιχείρηση. 

Για παράνομο παρ-
κάρισμα στα πεζο-
δρόμια γνωρίζαμε. Το 
παρκάρισμα αυτοκι-
νήτων στην παραλία 
μας διέφευγε…
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ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ 

(13.02.1996)

Στις 13 Φεβρουαρίου του 1996 επί δημαρχίας του  κ. Γεωργίου Χρυσοβερίδη, 
εκδίδεται η άδεια (3303/13.02.1996) ανάπτυξης 71 τραπεζοκαθισμάτων σε 
χώρο 100 τετραγωνικών μέτρων -εκ των οποίων τα 9,4 τετρ. μέτρα στεγασμέ-

να- στην παραλία επί της Λ. Ποσειδώνος 72, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης 
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται ΕΝΤΟΣ του ξενοδοχείου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ». 

Το 2005 επί δημαρχίας του κ. Χατζηδάκη πλέον, εκδίδεται η πράξη επανακαθορι-
σμού τραπεζοκαθισμάτων του ίδιου δήμου, η οποία αφορούσε μόνο την αύξηση του 
αριθμού των καθισμάτων στον χώρο της παραλίας, από 71 σε 300, κι ενώ τρία χρό-
νια νωρίτερα (28.02.2002) η εταιρεία είχε προχωρήσει στην μίσθωση (;) των 4.000 
τετραγωνικών μέτρων από την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. (ΕΟΤ), με 1.875 
τετραγωνικά μέτρα να καθορίζονται στο τοπογραφικό ως έκταση… αθλοπαιδιών».
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ΤΟ ΖΟΥΜΙ  
ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ  
ΤΟ 2013  

KAI META

Τον Μάρτιο του 2013 και εξαιτίας 
της νομοθετικής μεταβολής που είχε 
μεσολαβήσει το 2006 ως προς το 

ποια υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα να 
εκδίδει πλέον τις άδειες για την ίδρυ-
ση και λειτουργία καταστημάτων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος (η αρμοδιότη-
τα πέρασε από τους Δήμους στον ΕΟΤ 
για τους χώρους εντός των ξενοδοχεί-
ων), η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού 
(ΠΥΤ) Αττικής του ΕΟΤ αντικαθιστά την 
παλιά με νέα άδεια (1679/12.03.2013) 
η οποία ωστόσο ανακαλείται πέντε μήνες 
μετά (19.08.2013) κι αφού έχουν μεσο-
λαβήσει «παραμονές Δεκαπενταύγου-
στου» του 2013 και πιο συγκεκριμέ-
να στις 14 Αυγούστου, οι άδειες (4639, 
4640) ίδρυσης και λειτουργίας καταστή-
ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της 
ΠΥΤ Αττικής, οι οποίες είναι οι μόνες 
που ισχύουν μέχρι σήμερα και αφορούν 
το υπόγειο, το ισόγειο, τον 7ο όρο-
φο και το δώμα ΕΝΤΟΣ του ξενοδο-
χείου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ». 

Στις παραπάνω άδειες δεν υπάρχει 
καμία αναφορά ως προς την ύπαρξη τρα-
πεζοκαθισμάτων ή ομπρελών ή ξαπλώ-
στρων στην παραλία και δεν θα μπορούσε 
άλλωστε να υπάρχει, μιας και σύμφωνα 
με το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού: «… Οι Υπηρεσί-
ες του ΕΟΤ αδειοδοτούν αρμοδίως ΚΥΕ 
ευρισκόμενα και λειτουργούντα εντός 
ξενοδοχείων. Για καταστήματα ευρισκό-
μενα σε παρακείμενους χώρους εκτός 
του ξενοδοχείου (π.χ. πλατείες, παραλί-
ες, κ.τ.λ.) οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ ουδεμία 
αρμοδιότητα έχουν έστω και αν τα κατα-
στήματα αυτά λειτουργούν από την επι-
χείρηση του ξενοδοχείου».

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπά-
νω διαπιστώνουμε:

α) η αρχική άδεια που είχε χορηγηθεί 
από τον Δήμο σχετικά με την ίδρυση και 
λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και 
η πράξη επαναπροσδιορισμού του ίδιου 
φορέα, έχουν παύσει να ισχύουν.

β) η ανάπτυξη τραπεζιών, καθισμάτων, 
ομπρελών, ξαπλώστρων πάρκινγκ , στην 
παραλία είναι παράνομη, καθώς το ΚΥΕ 
που λειτουργεί εκεί (Μπαρ-Εστιατόριο) 
και εξυπηρετεί όσους χρησιμοποιούν τα 
παραπάνω, δεν έχει λάβει άδεια λειτουρ-
γίας, από καμία υπηρεσία.
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ΟΙ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΗΝ 
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
Τον Φεβρουάριο του 2014 διενεργήθηκε αυτοψία στον κρίσιμο χώρο της παρα-

λίας από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρού-
πολης, η οποία σύμφωνα με την 12/04.02.2014 έκθεσή της διαπίστωσε σωρεία 

πολεοδομικών παραβάσεων και συγκεκριμένα ότι το σύνολο των κατασκευών στον 
εν λόγω χώρο είναι αυθαίρετες. Μάλιστα οι επιθεωρητές, υπολόγισαν την αξία του 
αυθαιρέτου στις 177 χιλιάδες ευρώ και ταυτόχρονα υπολόγισαν τα πρόστιμα ανέ-
γερσης και διατήρησης περίπου στις 53.000 και 9.000 ευρώ αντίστοιχα. Κατά της εν 
λόγω έκθεσης αυτοψίας, η θιγόμενη εταιρεία έχει ασκήσει ένσταση, η οποία εκκρε-
μεί προς εκδίκαση ενώπιον του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβη-
τήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας. Στο σημείο 
αυτό αξίζει ν’ αναφέρουμε αυτό που ο Συνήγορος του Πολίτη σημειώνει με επι-
στολή του στον Δήμαρχο κ. Χατζηδάκη, ότι δηλαδή: «Σύμφωνα με πάγια νομολο-
γία του ΣτΕ, αν η Διοίκηση διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις, 
οι οποίες βεβαιώνονται με σχετική πράξη του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου, 
η αδειοδοτούσα αρχή είναι υποχρεωμένη να ανακαλέσει την άδεια και να 
σφραγίσει το κατάστημα, χωρίς να υποχρεούται να περιμένει την ολοκλή-
ρωση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στη νομοθεσία για 
τα αυθαίρετα». Αυτά ισχύουν μάλλον για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα εκτός από τον 
Δήμο Παλαιού Φαλήρου, οι άνθρωποι του οποίου δείχνουν «γαϊδουρινή υπομονή» 
γιατί έχουν καλή ψυχή και όχι επειδή έχουν συμφέροντα ας πούμε…

Αυτοψία πάντως διενήργησε και η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περι-
βαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής στις 23 Απριλίου 2015, επιβεβαιώνο-
ντας όλα τα παραπάνω, ενώ σε προγενέστερη (21 Ιανουαρίου 2015) εμπλοκή της 
στο θέμα, η ίδια Υπηρεσία είχε σημειώσει μεταξύ άλλων ότι: «Από τις 14/08/2013 
έως σήμερα, η Υπηρεσία μας δεν έχει γνωμοδοτήσει για ανάπτυξη τραπεζοκαθι-
σμάτων στον απέναντι του ξενοδοχείου χώρο ώστε να εκδοθεί σχετική άδεια από 
Αρμόδια Αρχή».

Ειρήσθω εν παρόδω, την αυθαιρεσία είχε αναδείξει και η Κτηματική Υπηρεσία 
Πειραιά από το 2005, όταν και είχε εκδώσει το με αριθμό 16/2005 Πρωτόκολλο 
Κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατασκευές στην συγκεκριμένη θέση.
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Τι κι αν η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά έχει εκδώσει Πρωτόκολλο Κατεδάφισης; Στο Παλαιό Φάληρο «κουμάντο» κάνει ο… Σαλαπάτας.
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 Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ «ΝΙΠΤΕΙ 
 ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ» ΚΑΘΩΣ  
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΕΜΠΑΙΖΕΙ

Στο «παιγνίδι» έχει μπει και η Αστυνομία από τον περασμένο Αύγουστο, και πιο 
συγκεκριμένα στις 27 του μήνα, όταν απαντά σε καταγγελία βεβαιώνοντας τις 
τέσσερις (4) μηνύσεις σε βάρους του συγκεκριμένου ΚΥΕ Δύο μηνύσεις για την 

άδεια λειτουργίας και δύο μηνύσεις για την άδεια μουσικών οργάνων) και επισημαί-
νοντας ότι: «ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου με το υπ’αριθμ. 22547 από 12/08/2015 
έγγραφό του μας γνωστοποιεί ότι δεν έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας του 
καταστήματος, διότι εκκρεμεί απάντηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατό-
πιν σχετικής μελέτης η οποία τους έχει επιβληθεί από τον ιδιοκτήτη του καταστή-
ματος και μέχρι να τους κοινοποιηθεί σχετική απάντηση, το κατάστημα λειτουργεί 
με την υφιστάμενη άδεια. 

Σ’ αυτό το σημείο δύο τινά μπορούν να συμβαίνουν. Είτε η Αστυνομία λέει ψέμα-
τα ή ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου «εμπαίζει» την Αστυνομία, δεδομένου ότι η Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση, δύο μήνες περίπου πριν από τις 12/08/2015, έχει κοινοποι-
ήσει σχετική απάντηση στον Δήμο καλώντας τον να προβεί: α) στην άμεση ανάκλη-
ση των αδειών που αποτελούν αρμοδιότητά του, β) στην επιβολή των απαραίτητων 
κυρώσεων όπου τυχόν επιβάλλεται, γ) μεριμνώντας ταυτόχρονα για την εφαρμογή 
των κείμενων διατάξεων όσον αφορά την ορθή και νόμιμη διαχείριση του χώρου. 

 (σ.σ. Η αστυνομία πάντως θα μπορούσε μετά τις διαπιστωμένες παραβάσεις, 
βάσει της παλαιάς άδειας να προβεί αυτεπάγγελτα σε τρίτη μήνυση και να σφρα-
γίσει την επιχείρηση).

Αλλά ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου «δεν εμπαίζει» 
την Αστυνομία και όντως περιμένει σχετική απάντηση, τότε γιατί δεν προχωρά 
στην σφράγιση του καταστήματος, όταν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 
29/12/2015 του κοινοποιεί ογκωδέστατο φάκελο για την υπόθεση, ζητώντας του 
εντός 15 ημερών να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προς αποκατά-
σταση της νομιμότητας; Διότι, όπως είπαμε και παραπάνω «οι άνθρωποι του Δήμου 
έχουν καλή ψυχή και δεν εξυπηρετούν συμφέροντα»…  

Αυτά τα μαγαζιά λειτουργούν ακόμα και σήμερα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
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Τι έχει κάνει ο Δήμος Παλιού Φαλήρου για το θέμα; Καταρχάς, αποφάσισε στις 
24.03.2015 να συγκαλέσει κοινή σύσκεψη με τους Αρμόδιους Φορείς για 
το θέμα της αδειοδότησης. Η συγκεκριμένη σύγκλιση, μπορεί να έγινε στον 

πλανήτη Άρη, ή στον πλανήτη Αφροδίτη, αλλά στον πλανήτη Γη δεν έγινε ποτέ. 
Από εκεί και πέρα, ενώ η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημο-

τικών Προσόδων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, με εσωτερική επιστολή της 
προς τον Δήμαρχο κ. Χατζηδάκη και τον Αντιδήμαρχο κ. Φωστηρόπουλο, επι-
σημαίνει τη δέσμια αρμοδιότητα της δημοτικής αρχής ως προς την εφαρμο-
γή των προβλεπόμενων εκ του νόμου διοικητικών κυρώσεων για την υπόθε-
ση της λειτουργίας ΚΥΕ στον χώρο της παραλίας, έμπροσθεν του ξενοδοχείου 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ» επί της Λ. Ποσειδώνος 72 της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΛΑ-
ΠΑΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», εντούτοις η ηγεσία του Δήμου 
την αγνοεί επιδεικτικά όπως αγνοεί και οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία εδώ και 
χρόνια, προβάλλοντας αστείες δικαιολογίες ή «ανασταίνοντας» άδειες λειτουρ-
γίας οι οποίες δεν υπάρχουν.

Συμπερασματικά, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου «απασχολείται» εδώ και δύο 
χρόνια με την υπόθεση αλλά ακόμα δεν έχει αποφανθεί δηλώνοντας «μπερδε-
μένος», τη στιγμή που αυτός «μπερδεύει» και κοροϊδεύει τον κόσμο γεμίζοντας 
με χαρτιά την υπόθεση.

Πόση σημασία έχει που όλες οι Υπηρεσίες οι οποίες έχουν επιληφθεί της 
υπόθεσης έχουν αποφανθεί για την υπόθεση και μόνο ο Δήμος Παλαιού Φαλή-
ρου αρνείται ν’ αποφανθεί; Αυτό θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πιστεύει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, το εν λόγω κατάστημα ΚΥΕ πρέπει να σφραγιστεί αφού 
δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας και ακολούθως να κατεδαφιστούν όλες 
οι παράνομες κατασκευές και να αποδοθούν …οι ακτές και οι Δημόσι-
ες τουαλέτες στο λαό , σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Κατεδάφισης που είχε 
εκδώσει η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά από το 2005.

«ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ Ν’ ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ»  
Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Στις παραλίες των τριτοκοσμικών χωρών δεν τοποθετούν ηχεία στον αιγιαλό και στην παραλία. Στο Παλαιό Φάληρο όμως…
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Το 2010 η τότε ΥΠΕΚΑ Μπιρμπίλη 
έδινε - δυστυχώς αποδείχθηκαν 
φρούδες - ελπίδες στους κατοί-
κους. Στο πρόβλημα εκτεταμέ-
νης ρύπανσης του υδροφόρου 

ορίζοντα και του πόσιμου νερού που 
αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή του 
Ασωπού ποταμού αναφέρθηκε, στις 8 
Φεβρουαρίου 2010 σε συνέντευξη τύπου 
στα Οινόφυτα Βοιωτίας, η τότε Υπουργός, 
η οποία μεταξύ άλλων, είπε: «Ως γνωστόν 
περισσότερες από 1.000 βιομηχανίες 
και βιοτεχνίες δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή Σχηματαρίου – Οινοφύτων. Από 
αυτές οι 317 υποχρεώθηκαν με απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να λάβουν 
αντιρρυπαντικά μέτρα, αλλά μόνο 169 
συμμορφώθηκαν, οι άλλες 148 εξακο-
λουθούν να λειτουρ- γούν παράνομα. 
Από το 2007 δε, η περιοχή βρίσκεται 
στην κορυφή της μαύρης λίστας της 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης, λόγω της 
ανίχνευσης εξασθενούς χρωμίου στον 
Ασωπό και στον υδροφόρο ορίζοντα.

Το ποτάμι και οι παραπόταμοί του που 
βρίσκονται δίπλα σε σπίτια, σχολεία και 
χωράφια, έχει μετατραπεί σε οχετό με 
βιομηχανικά απόβλητα, με υπουργικές 
αποφάσεις του 1965 και 1969, αλλά 
και κοινές νομαρχιακές αποφάσεις του 
1979, που διατηρούνται μέχρι σήμερα!» 
Για το θέμα αυτό η Μπιρμπίλη είχε ανα-
φέρει επίσης: «Είναι άτυπη βιομηχανική 
περιοχή» και είχε εξαγγείλει τα βασικά 
μέτρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

Τα μέτρα αυτά περιλάμβαναν: 

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

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

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

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

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

«Η τραγωδία του Ασωπού είναι στο 
χέρι μας να λάβει τέλος» υπογράμμιζε 
η κα Μπιρμπίλη, που παραδέχτηκε τότε 
ότι δεν υπάρχουν «μαγικές λύσεις» και 
ότι η απόδοση των μέτρων θα απαιτή-
σει χρόνο. Η βασική αρχή στην οποία 
κινήθηκε η ομιλία, αλλά και οι δηλώσεις 
της υπουργού ήταν «ο Ρυπαίνων πληρώ-
νει», όχι όμως με πρόστιμα που έδειξαν 
μέχρι σήμερα ότι δεν έχουν απολύτως 
καμία ισχύ και αποτέλεσμα, αλλά με 
τη συμμετοχή των ρυπαντών στα έργα 
αποκατάστασης της ρύπανσης. 

Συγκεκριμένα είχε επισημάνει: «Στόχος 
δεν είναι να επιβληθούν περισσότερα 

πρόστιμα, αλλά εντός του 2010 θα 
διεξαχθούν επανέλεγχοι και θα ζητηθεί 
να προβούν στην εγκατάσταση ειδικών 
οργάνων στους αγωγούς που παροχε-
τεύουν τα υγρά απόβλητα στον Ασωπό, 
ώστε να υπάρχει καθημερινός έλεγχος 
στα παραγόμενα απόβλητα σε κάθε 
βιομηχανία». 

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

Ανατρέχουμε σε παλαιότερα δημοσι-
εύματα και ξεσκονίζουμε το «πρόγραμμα 
προστασίας του Ασωπού το οποίο προ-
έβλεπε την καθιέρωση «νέων» αυστη-
ρότερων ορίων για τους ρύπους των 
βιομηχανικών μονάδων, την αναθεώρηση 
εντός του 2010 των όρων αδειοδότησης 
(περιβαλλοντικοί όροι) των βιομηχανιών 
της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, 
τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων των 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων από 
κλιμάκια επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
ενισχυμένα με επιθεωρητές Εργασίας 
και Υγείας, αλλά και την θέσπιση νέας 
μεθοδολογίας για τον καταλογισμό του 
ύψους των προστίμων σε επιχειρήσεις 
που παρανομούν. Μάλιστα είχε ειπωθεί 
ότι με βάση τις κατευθύνσεις του Ειδικού 
Χωροταξικού Σχεδίου για την Βιομηχανία, 
θα οργανωθεί η βιομηχανική περιοχή των 
Οινοφύτων, θα προωθηθεί η κατασκευή 
Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας των 
προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
και θα καθαριστεί και θα οριοθετηθεί ο 

Ασωπός ποταμός. Η εφαρμογή του προ-
γράμματος θα ελεγχόταν σε τακτική βάση 
από ειδικό όργανο που θα συγκροτούσε 
τότε το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
παράλληλα η εξέλιξή του θα καταγρα-
φόταν σε ετήσια έκθεση. Η κ. Μπιρμπίλη 
στη συν/ξη τύπου του 2010, παρουσίασε, 
τα αποτελέσματα των ελέγχων που είχε 
διενεργήσει από το 2004 και μέχρι το 
2010 η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα οποία 
μεγάλος αριθμός βιομηχανικών μονάδων 
ρυπαίνουν με τα απόβλητά τους τον 
ποταμό, καθώς και ότι αυτές δεν συμ-
μορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις 
των επιθεωρητών! Για το λόγο αυτό, το 
υπουργείο και η αρμόδια υπηρεσία είχαν 
εξαγγείλει ότι:
Α. Θα προβούν σε εκτεταμένους επανε-
λέγχους των βιομηχανιών αυτών εντός 
του 2010. 
Β. Θα ζητήσουν από τις βιομηχανίες να 
προβούν στην εγκατάσταση παροχομέ-
τρων στις γραμμές των υγρών απόβλήτων. 
Γ. Θα ζητήσουν από τις βιομηχανίες 
να προβούν στην εγκατάσταση αυτό-
ματων δειγματοληπτών στις εξόδους 
των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων 
και στην αρχή των αγωγών που παρο-
χετεύουν τα υγρά τους απόβλητα στο 
Ασωπό ώστε να υπάρχει καθημερινός 
έλεγχος στα παραγόμενα απόβλητα σε 
κάθε βιομηχανία. 
Δ. Θα γίνει σφράγιση των υφιστάμενων 
βόθρων διάθεσης των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΤΟΥ 2010
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Το «πράσινο φως» για την εξυγίανση του Ασωπού 
έδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο όπου με 
διευρυμένη πλειοψηφία, ψήφισε την ολοκληρω-
μένη πρόταση που παρουσίασε η Περιφερειακή 
Αρχή, η οποία μας θυμίζει αρκετά την πρόταση 

της τότε Υπουργού «πράσινης ανάπτυξης» Μπιρμπίλη! 
Σύμφωνα με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η 

τελική πρόταση προέκυψε κατόπιν δημόσιας διαβούλευ-
σης και συγκέντρωσης προτάσεων από τους αρμόδιους 
φορείς. Την πρόταση παρουσίασε ο Περιφερειάρχης, 
Κώστας Μπακογιάννης και μέσα σε αυτή αναλύονται 
οι στόχοι του σχεδίου, οι απαιτούμενοι πόροι, αλλά και 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της. Μεταξύ άλλων, 
το σχέδιο περιλαμβάνει:
•  Την σύσταση του Ειδικού Κλιμακίου Ελέγχου 

Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ)
•  Την διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού σε επιλεγ-

μένες περιοχές για την διερεύνηση-καταγραφή 
της ρύπανσης και την αντιμετώπισή της

•  Την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
συστήματος αντιμετώπισης της ρύπανσης από 
εξασθενές χρώμιο σε συγκεκριμένη περιοχή

•  Την δημιουργία του Παρατηρητηρίου Περι-
βάλλοντος

•  Την κατάρτιση πλήρους Βιομηχανικού και 
Περιβαλλοντικού Μητρώου

•  Την μελέτη οριοθέτησης της κοίτης του ποταμού
•  Την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυ-

γίανσης
•  Την δημιουργία Κέντρου Προαγωγής Υγείας 

της Περιφέρειας στον Δήμο Τανάγρας
•  Την σύσταση μόνιμης επιτροπής δημόσιας δια-

βούλευσης για τον Ασωπό
Με αφορμή την κατάθεση της πρότασης, ο Περι-

φερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης 
δήλωσε: «Σήμερα, μετά από δύο διαβουλεύσεις με 
ευρεία συμμετοχή των φορέων και της κοινωνίας των 
πολιτών, μετά από σκληρή δουλειά των υπηρεσιών μας 
και συνεχείς προσπάθειες των στελεχών της Περιφε-
ρειακής Αρχής, γίνεται ένα ακόμη μεγάλο βήμα, ίσως 
το πιο καθοριστικό, για τη συνολική αντιμετώπιση 
ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος με εθνικές δια-
στάσεις. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι 
να δώσουμε στον Ασωπό τη μορφή που του αξίζει 
και να τον μετατρέψουμε σε πηγή ζωής για τα παιδιά 
μας. Χαίρομαι, γιατί το σχέδιο που έχουμε εκπονήσει 
δεν είναι προϊόν γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά 
σοβαρής, ώριμης και κοστολογημένης μελέτης. Μιας 
μελέτης που πάνω απ’ όλα βασίζεται στις ανάγκες των 
κατοίκων της περιοχής».

ΤΟ ΠΡOΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1. Στο περιβάλλον: Η ανοργάνωτη, χωρίς κανόνες 
και υποδομές βιομηχανική συγκέντρωση, σε συνδυασμό 
με νόμιμες και μη δραστηριότητες αλλά και τη νοοτρο-
πία που υποθάλπτει η ασυδοσία, έχουν δημιουργήσει 
τεράστια περιβαλλοντική υποβάθμιση, που συνεχίζεται, 
κυρίως λόγω της αναρχίας και της αδράνειας αυτών 
που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα δραστικά. Ειδική 
αναφορά πρέπει να γίνει στην ρύπανση των υδάτων 
και του υδροφόρου ορίζοντα  με βαρέα μέταλλα, με 
προεξάρχον το εξασθενές χρώμιο, που έχουν επιφέρει 

σοβαρά δυσμενή αποτελέσματα στην υγεία και την 
γεωργική δραστηριότητα της περιοχής.  

2. Στην Υγεία: Οι  αρνητικές επιπτώσεις της περι-
βαλλοντικής ρύπανσης και υποβάθμισης του υδροφό-
ρου ορίζοντα στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής, από τα βαρέα και επικίνδυνα μέταλλα και τις 
εν γένει εκπομπές, πλανάται στον ορίζοντα, υποβαθμίζει 
και δυσφημεί  τη μείζονα περιοχή της Βοιωτίας και της 
Στερεάς Ελλάδας.

3. Στην πρωτογενή Παραγωγή: Η μείζων περιοχή 
είχε και εξακολουθεί να έχει κυρίως αγροτικό χαρακτήρα, 
με μεγάλη παραγωγική δραστηριότητα σε όλα σχεδόν 
τα είδη  γεωργικής παραγωγής.  Μάλιστα, η γειτνίασή 
της με την Αθήνα και το εξ αυτού μειωμένο κόστος 
διακίνησης, δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα στους 
αγρότες της περιοχής. Δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες 
τα υψηλής ποιότητας λόγω εδάφους και συνθηκών 
βοιωτικά γεωργικά προϊόντα έχουν συκοφαντηθεί, 
εν πολλοίς αδίκως, γιατί κανένας δεν μπορεί να 
προσδιορίσει και να συσχετίσει γεωγραφικά το χώρο 
ρύπανσης  με το χώρο παραγωγής, με αποτέλεσμα οι 
αγρότες μας να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 
διάθεσης των προϊόντων τους.

4. Στην Χωροταξική Οργάνωση και τις υποδο-
μές: Η εγκατάσταση των βιομηχανιών έχει γίνει άναρχα, 
εκτός σχεδίου, σε αγροτεμάχια, μερικά εξ αυτών έχουν 
χαρακτηρισθεί ως γη υψηλής παραγωγικότητας, χωρίς 
οποιαδήποτε οργάνωση και υποδομές. Δρόμοι υποτυ-
πώδεις, δίκτυα ανύπαρκτα, γενικώς εικόνα αναρχίας 
στη δόμηση και στην περιβαλλοντική διαχείριση των 
κάθε λογής αποβλήτων (βιομηχανικών και άλλων).

5. Στην Ανάπτυξη και την απασχόληση: Εκτός 
από τον άμεσο και  ορατό   κίνδυνο  των προβλημάτων 
που υφίστανται στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων 
(προσφυγές στο ΣτΕ κλπ) αλλά και του υψηλού διοι-
κητικού κόστους αδειοδότησης και λειτουργίας τους, 
η διατήρηση του χωροταξικού και περιβαλλοντικού 
χάους εμποδίζει τον εκσυγχρονισμό και τις επεκτάσεις/ 
βελτιώσεις των υφισταμένων επιχειρηματικών υπο-
δομών αλλά και την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων. 
Ο πληθυσμός μειώνεται, η ζωή του εξελίσσεται μέσα 
σε σοβαρά προβλήματα και γενικά η περιοχή γερνάει 
και αργοπεθαίνει.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΥΘΗΚΕ  
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Το θέμα «Ασωπός» είναι γνωστό τοις πάσι ως 
το πρόβλημα που δεν «ακουμπάει» κανένας σοβα-
ρά,  με αποτέλεσμα να  λιμνάζει δεκαετίες πλέον. 
Οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές, οι οικολογικές και 
άλλες οργανώσεις και κινήματα, οι ΟΤΑ αλλά και οι 
εγκατεστημένες επιχειρήσεις και οι σύνδεσμοί τους, 
έχουν καταβάλλει διαχρονικά σημαντικές προσπάθειες 
για την άρση των αρνητικών παραμέτρων που έχουν 
καταγραφεί σε διάφορες μελέτες και έρευνες, χωρίς 
ωστόσο αυτές οι προσπάθειες να έχουν καρποφορήσει. 

Μεταξύ αυτών των προσπαθειών, διάφορες απο-
σπασματικές προτάσεις για λύσεις αμφίβολης απο-
τελεσματικότητας γίνονται προσχηματικά για να μην 
υλοποιηθούν ποτέ και για να αποτελέσουν άλλοθι ότι 
κάποιοι κάτι έκαναν. Μιλάμε γι’ αυτούς που θα έπρεπε 
και μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Άλλοι βέβαια 

δεν ακουμπούσαν το πρόβλημα θεωρώντας το «καυτή 
πατάτα». Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως ένας 
από τους λόγους που εμπόδισαν την αντιμετώπιση 
του προβλήματος στο σύνολό του είναι πως συχνά 
αποτέλεσε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης με 
εξαγγελίες κάθε φορά μεγαλεπήβολων και πανάκριβων 
φαραωνικών λύσεων και προτάσεων, που για το λόγο 
αυτό δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν και οι συντάκτες 
τους το γνώριζαν. 

Μελέτες επί μελετών που μένουν στα συρτάρια και 
το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει και να επεκτείνεται. 
Τα τελευταία μάλιστα χρόνια υπήρξε και το άλλοθι της 
οικονομικής κρίσης για να δικαιολογήσει την αδράνεια.
Το νομικό πλαίσιο για τα όρια των ρύπων και τις περι-
βαλλοντικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων άργησε 
να θεσμοθετηθεί στη χώρα μας, αφού θεσπίστηκε όταν 
είχε ήδη γίνει το κακό. 

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

Οι τακτικοί έλεγχοι των αρχών της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας δείχνουν πως οι βιομηχανίες στο σύνολό 
τους συμμορφώθηκαν και δεν χρησιμοποιούν πλέον 
εξασθενές χρώμιο στην παραγωγική τους διαδικασία. Η 
πολυετής όμως ασύδοτη δραστηριότητα δημιούργησε 
συσσώρευση της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, που 
φαίνεται να παραμένει. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύουν 
ενδεικτικές μετρήσεις μας, οι οποίες σε συγκεκριμένα 
σημεία δείχνουν απαράδεκτα υψηλές συγκεντρώσεις. 
Μέχρι σήμερα δεν έχουν προσδιορισθεί οι  πηγές της 
ρύπανσης και κυρίως δεν έχει γίνει τίποτα πρακτικό 
και χειροπιαστό για την εξυγίανση και την εξαφάνιση 
των ρύπων, που είναι και το ζητούμενο.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟI ΟΙ ΚΑΛΕΣΜEΝΟΙ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΡΧΗ ΣΤΕΡΕAΣ ΕΛΛAΔΑΣ

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα 
μας ο Δήμαρχος Ωρωπού Θωμάς Ρούσσης, δεν έκρυψε 
τη δυσαρέσκεια του για την μην πρόσκληση του από τον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη 
στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λιβαδειά 
με θέμα τον Ασωπό ποταμό (με ευρύτατη συμμετοχή 
όλων των εμπλεκομένων θεσμικών φορέων και φορέ-
ων της Αυτοδιοίκησης, παρουσία και του αναπληρωτή 
υπουργού Περιβάλλοντος  Γιάννη Τσιρώνη).

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό 
τον περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη για το θέμα 
της μόλυνσης του Ασωπού, με την συμμετοχή των 
Δήμων Λειβαδιάς - Λαμίας - Οινοφύτων αλλά 
όχι του Ωρωπού. Δεν προσκληθήκατε; 

Δεν προσκλήθηκα ποτέ και είναι απαράδεκτο αυτό 
που έγινε. Έπρεπε, υποχρεωτικά, να με είχαν καλέσει και 
δεν το γνώριζα ειλικρινά. Αν γνώριζα, ότι γινόταν αυτή 
η συνάντηση, θα πήγαινα από μόνος μου, απρόσκλητος! 

(σ.σ.) σΟ Δήμαρχος είχε ενημερωθεί τηλεφωνικά από 
τον Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ Παναγιώτη Χριστοδου-
λάκη για την συνάντηση στη Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, 
αλλά δεν έλαβε υπόψη του την πληροφορία και βρέθηκε 
εκτεθειμένος.

Δεν σας έγινε ούτε μια σχετική ενημέρωση;
Ούτε ενημέρωση ούτε πρόσκληση!

ΑΣΩΠΟΣ 2016 ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ
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Πριν από 3 χρόνια περίπου ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Αν. Αττικής Πέτρος Φιλίππου ως 
Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 
Περιφέρειας Αττικής κάλεσε σε συζήτηση 

τα μέλη του, για να συζητήσουν την πρόταση του 
Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών 
για την εξουδετέρωση των βαρέων μετάλλων 
στα απόβλητα των βιομηχανιών της βιομηχα-
νικής Ζώνης Οινοφύτων (μόλυνση Ασωπού). Η 
ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΚΟΕ περιελάμβανε 
λύση για την εξουδετέρωση των βαρέων μετάλλων 
με την εφαρμογή της τεχνολογίας του ζεολίθου αλλά 
από τότε μέχρι σήμερα τίποτα δεν προχώρησε.

Η 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 
πραγματικά δείγματα αποβλήτων, μας φέρνει στην 
ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι πλέον το 
πρόβλημα της ύπαρξης εξασθενούς χρωμίου αλλά και 
άλλων βαρέων μετάλλων, θα αποτελεί μια μακρινή 
κακή ανάμνηση, εάν βέβαια οι βιομήχανοι αλλά και 
η εντεταλμένη πολιτεία, εφαρμόσουν στην πράξη 
την προτεινόμενη από την πλευρά μας τεκμηριωμένη 
τεχνολογία. Με το δεδομένο ότι το προκύπτον υλικό 
είναι αδι- άβροχο και επαναχρησιμοποιείται αφενός 
ως δομικό αδρανές υλικό (τούβλα) περίφραξης, και 
αφετέρου ως στεγανοποιητικό σε ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, 
ελπίζουμε οι προσπάθειές μας να απαλλάξουν από 
την ομηρία 250.000 κατοίκους της ευρύτερης Ασώ-
πειας λεκάνης. 

ΠEΤΡΟΣ ΦΙΛIΠΠΟΥ  
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής 

«Είμαστε ακόμα στο πολύ μηδέν!»
Η 3μελής επιτροπή συστήθηκε, ευχές για την εξυ-

γίανση του Ασωπού ακούστηκαν, άπαντες δήλωσαν 
αισιόδοξοι και τώρα; Τι γίνεται από εδώ και πέρα; 
Ποίοι είναι οι στόχοι χρονικά και ποιοτικά που θέτουν 
οι αρμόδιοι;  Ποιοι είναι οι στόχοι που έχουν θέσει τα 
μέλη της: Ιωάννα Στεργίου (Περιφερειακή Σύμ-
βουλος), Κωνσταντίνος Δέδες (Αντιδήμαρχος 
Ωρωπού) και Γιώργος Παναγόπουλος (Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού); Επικοι-
νωνήσαμε τηλεφωνικά με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Ανατολικής Αττικής Πέτρο Φιλίππου - ο οποίος ήταν 
παρών την μέρα σύστασης της 3μελους επιτροπής 
στο Ωρωπό - προκειμένου να μάθουμε αν και κατά 
πόσο δραστηριοποιείτε η επιτροπή βάση των στόχων 
που έχει βάλει προς επίτευξη. Απ’ ότι φαίνεται μετά 
από τόσα χρόνια «παρατήρησης» του προβλήματος 
που ακούει στο όνομα « Εκτεταμένη μόλυνση του 
ποταμού Ασωπού», είμαστε ακόμα στο πολύ μηδέν.

Κ. Φιλίππου, θα θέλαμε να μας πείτε ποιοι 
είναι οι στόχοι  - χρονικά και ποιοτικά - που έχει 
βάλει η 3μελής επιτροπή;

Πρέπει να μαζέψουμε το υλικό που έχουν οι Σύλ-
λογοι του Ωρωπού, ο Δήμος Ωρωπού και η δική μας 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ώστε να τα βάλουμε κάτω 
για να δούμε τι θα προκύψει και να διατυπώσουμε 
την πρόταση μας. Είμαστε στο πολύ μηδέν.»

ΘΩΜAΣ ΡΟYΣΣΗΣ 
Δήμαρχος Ωρωπού

«Εξυγίανση του ποταμού  
Ασωπού μέσα στο 2016»

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ωρωπού όταν 
τον ρωτήσαμε για τη συνάντηση του με τον Αντιπε-
ριεφεριάρχη, φάνηκε περισσότερο αισιόδοξος καθώς 
βλέπει λύση για τον Ασωπό μέσα στο 2016.

Συναντηθήκατε τελικά, με τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη;

Ναι, προχτές είχαμε μια συνάντηση με τον Αντιπερι-
φερειάρχη κ. Φιλίππου και την Ομοσπονδία Συλλόγων 
Ωρωπού. Θα κινηθούμε ανάλογα, προσπαθώντας 
να εξυγιάνουμε το υπέδαφος. Την όλη προσπάθεια 
που ξεκινάει τώρα έχει αναλάβει να συντονίσει από 
πλευράς Δήμου η κ. Στεργίου, με στόχο να γίνει έργο 
με εξυγίανση του Ασωπού ποταμού από την πλευρά 
πλέον της Αττικής.

Πόσο καιρό θα πάρει αυτό;
Δεν το γνωρίζω. Πιστεύω σύντομα
Μέσα στο 2016;
Ναι

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος 
Φιλίππου ευλόγησε από κοντά την νεοσύστατη 3μελή 
επιτροπή του Δήμου, η οποία ασχολείται με τον Ασωπό 
αλλά δεν έχει καμία ουσιαστική αρμοδιότητα.

Μπορεί να φαίνεται προς τα έξω ότι ο Περιφε-
ρειάρχης Στ. Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης είναι 
αποφασισμένος να λύσει μια και καλή το πρόβλημα 
του Ασωπού, ώστε να αναπνεύσει επιτέλους η περι-
οχή μετά από χρόνια ασφυξίας, αλλά ο περισσότερος 
κόσμος στον Ωρωπό έχει συνηθίσει όλα αυτά τα 
χρόνια από εξαγγελίες, λόγια και υποσχέσεις για ένα 
καλύτερο αύριο. 

Ήταν αρκετοί αυτοί που δεν καλοείδαν το «κόψι-
μο» του Δημάρχου Ρούσση από τον Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας στη συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε με Δημάρχους και φορείς με θέμα τον Ασωπό. 
Βέβαια, μετά από μέρες υποδέχθηκε με χαμόγελο στο 
Δημαρχείο τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής 
Πέτρο Φιλίππου για να συζητήσουν μαζί, την εξέλιξη 
των έργων στην περιοχή. 

Παρότι δεν βγαίνει προς τα έξω, πίσω από τον 
Ασωπό υπάρχει μεγάλη κόντρα μεταξύ του «γαλάζιου» 
Μπακογιάννη και της «κυβερνητικής» Δούρου σε πεδίο 
ευθυνών και εξεύρεσης λύσης, οπότε η επίσκεψη 
Φιλίππου στο Δημαρχείο Ωρωπού, έφερε και χαμό-
γελα αλλά και μπόλικη μουρμούρα. Χαμόγελα, γιατί 
η συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής 
Αττικής λειτούργησε θετικά ώστε ο Δήμαρχος να μην 
είναι εκτεθειμένος ως «μη ενεργός» στο θέμα του 
Ασωπού, απέναντι σε συμβούλους, συνεργάτες και 
κατοίκους. Από την άλλη όμως έφερε πολύ μουρμούρα 

από τους δημότες που ψήφισαν δαγκωτό «Δήμαρχο 
Ρούσση» και αναρωτιόντουσαν «πως γίνεται να έφαγε 
πόρτα ο Θωμάς, από τον δικό μας Νεοδημοκράτη 
Μπακογιάννη και να είναι μέλι γάλα με τον Συριζαίο 
Φιλίππου;». Όπως και να έχει, σχεδόν ποτέ δεν μπορεί 
να είναι όλοι ικανοποιημένοι και χρειάζεται αρκετή 
επικοινωνιακή μαστοριά για να τα έχεις καλά με όλους, 
όταν είσαι αιρετός και παίρνεις αποφάσεις. 

ΤΑ EΡΓΑ ΠΟΥ EΤΑΞΕ Η ΔΟYΡΟΥ

Στη σύσκεψη των φορέων στο Δημαρχείο, 
με θέμα την πορεία των έργων που έχει τάξει η 
Περιφέρεια στην περιοχή, συμμετείχαν η Περι-
φερειακή Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής Ιωάννα 
Στεργίου, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Περι-
φερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Γιάννης 
Ασπρουλάκης, οι Αντιδήμαρχοι Ωρωπού Δημήτρης 
Βελτανιώτης (Διοικητικών Υπηρεσιών), Κωνσταντίνος 
Δέδες (Τεχνικών Υπηρεσιών) και Ανδρέας Γαζβινιάν, 
ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ωρωπού Ζώης Καρίνος και ο πρώην Διευθυντής ΤΥΔΚ 
Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Μπατζίκος. Η μελέτη 
αντιπλημμυρικής προστασίας του Ασωπού, το 
αντιπλημμυρικό της περιοχής του Αγίου Κων-
σταντίνου, η μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων, 
τα σχολεία του Καπανδριτίου και ο Παιδικός 
Σταθμός Ωρωπού, έχουν ενταχθεί στα έργα της 
Περιφέρειας Αττικής και από την πλευρά του ο Δήμος 
Ωρωπού ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη για τις 
μελέτες που εκπονούνται και θα υποβληθούν για 
χρηματοδότηση στην Περιφέρεια. Αμέσως μετά τη 
σύσκεψη στο Δημαρχείο ακολούθησε συνάντηση όσων 
συμμετείχαν με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Ωρωπού (Ο.Σ.Ω.) και θέμα συζήτησης την 
εκτεταμένη μόλυνση του ποταμού Ασωπού και τα 
προβλήματα που δημιουργεί στην τοπική κοινωνία. 

Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής, αποφασίστηκε 
σύσταση τριμελούς επιτροπής με μη ουσιώδης αρμοδι-
ότητες και μέλη: την Περιφερειακή Σύμβουλο Ιωάννα 
Στεργίου, τον Αντιδήμαρχο Ωρωπού Κωνσταντίνο 
Δέδε και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Ωρωπού Γιώργο Παναγόπουλο. 

Η επιτροπή έχει στο νου της: Να εξετάσει άμεσα 
τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη 
μέχρι σήμερα -σχεδόν ανεξέλεγκτη- ρύπανση του 
Ασωπού, να διαμορφώσει πρόταση προγράμματος 
εξυγίανσης και αναβάθμισης του Ασωπού, να επι-
διώξει επαφές με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περι-
βάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη αλλά και την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να συνεργαστούν 
στην κατεύθυνση της επίλυσης του χρονίζοντος 
προβλήματος της ρύπανσης του Ασωπού, να διορ-
γανώσει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, σχετική 
ημερίδα, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής 
και του Δήμου Ωρωπού, στην οποία θα κληθούν 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της ΕΥΔΑΠ αλλά 
και τοπικών φορέων του Ωρωπού προκειμένου 
να διαμορφωθεί το πλαίσιο και η τελική πρόταση 
προς υποβολή και ένταξη στα προγράμματα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος για να επιτευχθεί η 
εξυγίανση και αναβάθμιση του Ασωπού.

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΥΡΟΥ
Το 2014 ο Φιλίππου είχε ενημερωθεί από το ΠΑΚΟΕ
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H 
καταλληλότητα του πόσι-
μου νερού πολλών περιοχών 
(συμπεριλαμβανομένης της 
Αττικής) μπήκε και εφέτος 
στο στόχαστρο του χημικού 

εργαστηρίου του Πανελλήνιου Κέντρου 
Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ). Στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το 
συγκεκριμένο κέντρο πραγματοποίη-
σε έρευνα με σκοπό την αξιολόγηση 
της ποιότητας του πόσιμου νερού στις 
παρακάτω περιοχές:
- στην ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού
- στην ευρύτερη περιοχή της Τανάγρας
- σε περιοχές της Εύβοιας 

Οι δειγματοληψίες, όπως αναφέρει 
το ΠΑΚΟΕ, έγιναν στις 17, 18 και 19 
Νοεμβρίου. Σχετικά με τα αποτελέσματα, 
οι μικροβιολογικές παράμετροι προσδι-
ορίστηκαν την ίδια μέρα της δειγματο-
ληψίας στα πιστοποιημένα εργαστήρια 
του Κέντρου, ενώ οι χημικές παράμετροι 
προσδιορίστηκαν δύο ημέρες μετά. Κατά 
τη διάρκεια των ημερών αυτών, τα δείγ-
ματα διατηρήθηκαν στους 4 βαθμούς 
Κελσίου στο ψυγείο.

Τι έδειξε η έρευνα στην ευρύτερη 
περιοχή του Ωρωπού

Η ποιότητα του νερού της συγκεκρι-
μένης περιοχής έχει απασχολήσει στο 
παρελθόν εξαιτίας τόσο της επαφής του 
νερού του δικτύου με το δίκτυο αποχέτευ-
σης (βόθροι) όσο και της παρουσίας του 
καρκινογόνου εξασθενούς χρωμίου που 
εντοπίζεται στον Ασωπό ποταμό λόγω της 
χρήσης του ως αποδέκτη βιομηχανικών 
αποβλήτων.

Ο Ασωπός ποταμός εκβάλλει στο Χαλ-
κούτσι, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται 
η ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα του 
ίδιου του Ωρωπού αλλά και των γύρω 
περιοχών.

Όπως ενημερώνει το ΠΑΚΟΕ, «πηγαί-
νοντας προς τον Ωρωπό, το Χαλκούτσι, τη 
Συκάμινο ή τη Σκάλα Ωρωπού, συναντά 
κανείς αρκετές βιομηχανίες επί της Εθνικής 
οδού. Επίσης, σε αρκετά σημεία του δρό-
μου, διακρίνεται και ο Ασωπός ποταμός. 
Τα νερά του είναι εμφανώς ρυπασμένα, 
αφού είναι θολά, δύσοσμα, σε ορισμένα 
σημεία εμφανίζουν το φαινόμενο του 
ευτροφισμού, ενώ πηγαίνοντας κανείς 
στο Χαλκούτσι, όπου ο ποταμός περνά 
από την πλατεία του χωριού, τα νερά του 
έχουν ένα βαθύ κόκκινο χρώμα».

Η δε ιγματοληψία  έγ ινε  στ ις 
17/11/2015 και στηρίχθηκε στην οδη-

γία 98/83/ΕΚ και στις τροποποιήσεις της 
για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης. Συλλέχθηκαν 10 δείγματα 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τις 
περιοχές Συκάμινο, Χαλκούτσι, Σκάλα 
Ωρωπού και χωριό Ωρωπού του Δήμου 
Ωρωπού. 

Τα δείγματα αυτά υποβλήθηκαν σε 
χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, 

με έμφαση στην περιεκτικότητά τους σε 
εξασθενές χρώμιο. Επιλέχθηκαν σημεία 
τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπη-
ρέτηση μεγάλου αριθμού κατοίκων, όπως 
σχολεία, χώροι εστίασης, καταστήματα 
τροφίμων κ.λπ.Σε αρκετά από αυτά τα 
σημεία, οι ιδιοκτήτες ενημέρωσαν τα 
στελέχη του ΠΑΚΟΕ ότι το νερό δεν 
χρησιμοποιούνταν ως πόσιμο, ωστόσο 

γινόταν χρήση του για ξέπλυμα ή μαγεί-
ρεμα τροφίμων, ή για άρδευση καλλιερ-
γειών τροφίμων. Επίσης, συλλέχθηκαν και 
δύο δείγματα νερού απευθείας από τον 
Ασωπό ποταμό με σκοπό την εκτίμηση 
της ποιότητάς του ως προς το εξασθενές 
χρώμιο και άλλες χημικές παραμέτρους.

Σημεία δειγματοληψίας:
- Φούρνος «Λεμπούση» (Συκάμινος)
- Δημοτικό σχολείο Συκάμινου
- Φυτά «Μανώλης» (Ωρωπός)
- Φούρνος (Ωρωπός)
- Ψαράδικο «Χρήστος» (Σκάλα Ωρωπού)
- Φυλακές ΚΕΔΩ (Σκάλα Ωρωπού)
- Βενζινάδικο BP (Σκάλα Ωρωπού)
- Καφετέρια «ΚΨΜ» (Σκάλα Ωρωπού)
- Ψητοπωλείο «Αλάτι - Πιπέρι» (Σκάλα 
Ωρωπού) 
- Οικία (Χαλκούτσι) 
- Ασωπός ποταμός

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων 
φαίνεται ότι σε όλα τα σημεία δειγματο-
ληψίας ανιχνεύτηκε εξασθενές χρώμιο, 
ωστόσο οι τιμές του ήταν χαμηλές. 

Επίσης, σε τρία από τα δείγματα 
(φυλακές ΚΕΔΩ, φυτοπωλείο, Ψητο-
πωλείο), το νερό ήταν ακατάλληλο για 
πόση λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης 
ολικών κολοβακτηριοειδών και E.coli που 
περιείχε. Το νερό του Ασωπού ποταμού 
φαίνεται ότι είναι βαριά ρυπασμένο τόσο 
λόγω της συγκέντρωσης εξασθενούς 
χρωμίου όσο και της μεγάλης θολερό-
τητάς του και του ασυνήθιστα κόκκινου 
χρώματός του.

ΝΕΡO ΔΗΛΗΤHΡΙΟ
Αναδημοσίευση από το zougla.gr

Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης ( 1 Δεκεμβρίου 2015 )

ΩΡΩΠOΣ
Σημείο Δειγματοληψίας pH Θολε-

ρότητα Cr(VI)
Ολικά Κολοβα-

κτηριοειδή 
/250 ml

E.coli Entero 
cocci

Φούρνος «Λεμπούση» (Συκάμινο) 7,01 0,28 4,6 0 0 0
Δημοτικό σχολείο Συκάμινου 6,97 0,26 5,8 0 0 0
Φυτά «Μανώλης» (Ωρωπός) 6,52 1,02 43 TNTC 6 0
Φούρνος (Ωρωπός) 7,12 0,35 10 0 0 0
Ψαράδικο (Σκάλα Ωρωπού) 6,99 0,29 7,1 0 0 0
Φυλακές ΚΕΔΩ (Σκάλα Ωρωπού) 6,97 1 3,3 260 0 0
Βενζινάδικο BP (Σκάλα Ωρωπού) 6,84 0,33 5,8 0 0 0
Καφετέρια «ΚΨΜ» (Σκάλα Ωρωπού) 6,86 0,28 4,6 0 0 0
Ψητοπωλείο «Αλάτι – Πιπέρι» Σκάλα Ωρωπού) 7,1 0,3 5,8 TNTC 3 0
Οικία (Χαλκούτσι) 7,02 0,28 9,6 0 0 0
Ασωπός ποταμός-1 6,1 1,58 26 - - -
Ασωπός ποταμός-2   20,8 - - -
Παραμετρική τιμή 6,5-9,5 <1 0 0 0 0
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Τι έδειξε η έρευνα  
στην ευρύτερη περιοχή  
της Τανάγρας 

Όπως αναφέρει το ΠΑΚΟΕ, ο Δήμος 
Τανάγρας περιλαμβάνει τις δημοτικές 
ενότητες Οινοφύτων, Σχηματαρίου και 
Τανάγρας. Η ποιότητα του νερού των 
περιοχών αυτών είναι ιδιαίτερα υποβαθ-
μισμένη, καθώς στην ευρύτερη περιοχή 
εδρεύει μεγάλο μέρος (20%) των βιομη-
χανιών που λειτουργούν στη χώρα μας. 

Την τελευταία δεκαετία είναι γνωστό 
το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή 
από ρύπανση σε εξασθενές χρώμιο, το 
οποίο βρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώ-
σεις στα απόβλητα των βιομηχανιών της 
Τανάγρας. Το πρόβλημα ξεκίνησε από τη 
δεκαετία του 1960, όταν μεταφέρθηκαν 
εκεί οι βιομηχανικές μονάδες που ως 
τότε έδρευαν στην Αττική. 

Προς τα τέλη της δεκαετίας και 
κατά τη δεκαετία του 1970, ο Ασω-
πός χαρακτηρίζεται αγωγός λυμάτων 
των βιομηχανιών της γύρω περιοχής. 
Μεγάλη ποσότητα λυμάτων ρυπαίνει 
καθημερινά τον υδροφόρο ορίζοντα της 
περιοχής, κάνοντας το νερό τοξικό και 
βαριά ρυπασμένο με χρώμιο και άλλα 
επικίνδυνα βαρέα μέταλλα. Από το 2007 
που το πρόβλημα ήρθε στη δημοσιότητα 
έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες 
και έχει θεσμοθετηθεί νομικό πλαίσιο 
σχετικά με τα απόβλητα των βιομηχανιών 
και τα όρια των ρύπων.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του, το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε έρευνα 
σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου 
νερού των συγκεκριμένων περιοχών. 
Συγκεκριμένα, στις 18/11/2015 έγιναν 
δειγματοληψίες νερού από τις δημοτικές 
ενότητες Οινοφύτων, Σχηματαρίου και 
Τανάγρας, με σκοπό την αξιολόγηση 
της ποιότητάς του, σύμφωνα με την 
οδηγία 98/83/ΕΚ. Συλλέχθηκαν από 
πέντε δείγματα νερού από τις δύο πρώτες 
περιοχές και τέσσερα δείγματα από το 
χωριό Τανάγρα.

Επιλέχθηκαν σημεία τα οποία χρησιμο-
ποιούνται για την εξυπηρέτηση μεγάλου 
αριθμού κατοίκων, όπως σχολεία, χώροι 
εστίασης, καταστήματα τροφίμων κ.λπ. 
Σε ορισμένα από αυτά τα σημεία, οι 
ιδιοκτήτες ενημέρωσαν τα στελέχη που 
πραγματοποίησαν τις δειγματοληψίες 
ότι το νερό δεν χρησιμοποιούνταν ως 
πόσιμο, ωστόσο γινόταν χρήση του για 
ξέπλυμα ή μαγείρεμα τροφίμων, ή για 
άρδευση καλλιεργειών τροφίμων. Στα 
δείγματα πραγματοποιήθηκαν τόσο 
μικροβιολογικές όσο και φυσικοχημικές 
παράμετροι, δίνοντας έμφαση στην 
παράμετρο του εξασθενούς χρωμίου, η 
οποία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα 
υποβάθμισης της ποιότητας του νερού 
των συγκεκριμένων περιοχών. 
Σημεία δειγματοληψίας:
Δημοτική ενότητα Οινοφύτων:
-Δημαρχείο Οινοφύτων
-Γυμνάσιο Οινοφύτων
-Εκκλησία Οινοφύτων 

-Φούρνος-Ζαχαροπλαστείο «Χασάνδρας»
-Ταβέρνα «Τα Φιλαράκια»

Δημοτική ενότητα Σχηματαρίου:
- Δημαρχείο Σχηματαρίου
-1ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου
- 3ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου 
-Εκκλησία Σχηματαρίου
-Καφετέρια «T-bar»

Δημοτική ενότητα Τανάγρας:
- Πλατεία Τανάγρας
-Δημοτικό σχολείο Τανάγρας
- Φούρνος
-Καφετέρια «Princess»

Από τα αποτελέσματα της δειγματο-
ληψίας προκύπτει ότι αν και ανιχνεύεται 
εξασθενές χρώμιο σε όλα τα σημεία 
δειγματοληψίας, οι τιμές του είναι χαμη-
λές. Η θολερότητα και το pH σε όλα τα 
δείγματα ήταν εντός των αποδεκτών 
ορίων. Το δείγμα όμως νερού από το 
Γυμνάσιο Οινοφύτων είναι ακατάλληλο 
για πόση καθώς ανιχνεύτηκε E.coli κατά 
τον μικροβιολογικό έλεγχο. Επίσης, μεγά-
λος αριθμός ολικών κολοβακτηριοειδών 
καθώς και μια αποικία E.coli ανιχνεύθη-
καν στο δείγμα νερού από την πλατεία 
της Τανάγρας. Ολικά κολοβακτηριοειδή 
ανιχνεύθηκαν συνολικά στα τρία από τα 
τέσσερα δείγματα της Τανάγρας.

Τι έδειξε η έρευνα  
στην περιοχή της Εύβοιας 

Το πρόβλημα με την ύπαρξη εξα-
σθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό στη 
χώρα μας πήρε μεγάλες διαστάσεις το 
2007, όταν ήρθαν στη δημοσιότητα πολύ 
υψηλές τιμές εξασθενούς χρωμίου στο 
πόσιμο νερό των κατοίκων της ευρύτερης 

περιοχής του Ασωπού.
Η υποβάθμιση της ποιότητας του 

νερού στην περιοχή της Εύβοιας και 
πιο συγκεκριμένα στην κεντρική Εύβοια 
στους Δήμους Μεσσαπίων, Χαλκίδας 
και Ερέτριας είχε ερμηνευθεί από την 
έντονη αγροτική δραστηριότητα στην 
περιοχή και από την ύπαρξη βιομηχανι-
κής δραστηριότητας. Οι περιοχές αυτές 
υδροδοτούνται κυρίως από γεωτρήσεις, 
με αποτέλεσμα να αναφέρονται υψηλές 
συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων αλλά 
και άλλων ρύπων, που έχουν περάσει 
στα υπόγεια νερά της περιοχής.

Το ΠΑΚΟΕ, στο πλαίσιο των δραστη-
ριοτήτων του, πραγματοποίησε έρευνα 
σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου 
νερού των συγκεκριμένων περιοχών. 
Συγκεκριμένα, στις 19/11/2015, έγι-

ναν δειγματοληψίες πόσιμου νερού σε 
διάφορα σημεία των Δήμων Χαλκίδας, 
Ερέτριας και Μεσσαπίων, με σκοπό την 
αξιολόγηση της ποιότητάς του, σύμφωνα 
με την οδηγία 98/83/ΕΚ. Συλλέχθηκαν 
συνολικά πέντε δείγματα από τον κάθε 
δήμο. 

Σημεία δειγματοληψίας:
Δήμος Χαλκίδας:
- Δεξαμενή ΔΕΥΑΧ
- Νέα Αρτάκη
- Παραλία Αυλίδας (Ναυπηγεία)
- Αφράτι, Μύτικας
Δήμος Μεσσαπίων:
- Δημαρχείο Μεσσαπίων
- Γυμνάσιο Μεσσαπίων
- Εκκλησία, Φούρνος «Μεσάλι»
- Πτηνοτροφείο (Ψαχνά)

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Σημείο Δειγματοληψίας pH Θολε-

ρότητα Cr(VI)
Ολικά Κολοβα-

κτηριοειδή 
/250 ml

E.coli Entero 
cocci

Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων  
Δημαρχείο Οινοφύτων 6,73 0,37 3,3 0 0 0
Γυμνάσιο Οινοφύτων 6,77 0,33 4,6 1 1 0
Εκκλησία Οινοφύτων 6,8 0,4 4,6 0 0 0
Φούρνος «Χασάνδρας» (Οινόφυτα) 6,77 0,33 2,1 0 0 0
Ταβέρνα «Τα Φιλαράκια» (Οινόφυτα) 6,82 0,35 3,3 0 0 0
Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου  
Δημαρχείο Σχηματαρίου 6,79 0,4 3,3 0 0 0
1ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου 6,87 0,78 3,3 0 0 0
3ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου 6,75 0,66 4,6 0 0 0
Εκκλησία Σχηματαρίου 6,83 0,6 4,6 0 0 0
Καφετέρια «T-bar» 6,78 0,45 8,3 0 0 0
Δημοτική Ενότητα Τανάγρας  
Πλατεία Τανάγρας 6,68 0,4 3,3 41 1 0
Δημοτικό σχολείο Τανάγρας 6,87 0,37 4,6 8 0 0
Φούρνος 6,75 0,34 3,3 7 0 0
Καφετέρια «Princess» 6,8 0,34 5,8 0 0 0
Παραμετρική τιμή 6,5-9,5 <1 0 0 0 0
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Δήμος Ερέτριας:
- Δημαρχείο Ερέτριας
- Εκκλησία (κοιμητήριο)
- Fun Park
-Καφενείο «Apollonion»
- Φούρνος «Sweet & Bakery»

Από τα αποτελέσματα των χημικών 
αναλύσεων φαίνεται ότι ανιχνεύεται 
εξασθενές χρώμιο στα νερά των περιοχών 
που ερευνήθηκαν, ωστόσο οι συγκεντρώ-
σεις αυτές είναι χαμηλές. Η θολερότητα 
και το pH όλων των δειγμάτων που 
αναλύθηκαν είναι εντός των ορίων που 
προβλέπονται. 

Σε όλα τα δείγματα από τον Δήμο 
Μεσσαπίων ανιχνεύεται μεγάλος αριθμός 
ολικών κολοβακτηριοειδών καθώς και μια 
αποικία E.coli σε τρία από τα δείγματα. 
Από την άλλη, στις περιοχές των Δήμων 
Χαλκίδας και Ερέτριας δεν ανιχνεύεται 
παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών.

Τι αναφέρουν επιστήμονες  
στο zougla.gr

Δρ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΦAΤΟΣ
Kαθηγητής Προληπτικής 
Ιατρικής και Διατροφής στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Κρήτης:
«Στο νερό δεν θα έπρε-
πε να υπάρχει καθόλου 
εξασθενές χρώμιο»

«Υπάρχουν βιομηχα-
νίες στην περιοχή οι οποίες ρίχνουν τα 
λύματά τους στα ποτάμια. Αυτό είναι 
γνωστό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
μολύνονται το πόσιμο νερό αλλά και οι 
καλλιέργειες. Δυστυχώς δεν γίνεται έλεγ-
χος στις βιομηχανίες. Επίσης δεν ξέρουμε 
αν έχει ελεγχθεί και το νερό της Αθήνας. 

Πρέπει να γίνει έλεγχος. Σχετικά με το 
εξασθενές χρώμιο, παρόλο που υπάρχουν 
επιτρεπτά όρια, κανονικά στο νερό δεν θα 
έπρεπε να υπάρχει καθόλου. 

Οι μεγάλες ποσότητες είναι πολύ 
τοξικές. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε 
στην τροφή ούτε στο νερό» αναφέρει ο 
δρ Αντώνης Καφάτος, καθηγητής Προ-
ληπτικής Ιατρικής και Διατροφής στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΝIΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡOΣ
Xημικός και επιστημονικός 
συνεργάτης του ΕΚΕΦΕ 
Δημόκριτος: 
«Ποσότητες εξασθε-
νούς χρωμίου περνούν 
στον ανθρώπινο οργα-
νισμό»

«Είναι γεγονός ότι το 
εξασθενές χρώμιο προκαλεί βλάβες στο 
συκώτι, στο αμυντικό σύστημα του οργα-
νισμού και είναι ύποπτο για καρκινογενέ-
σεις. Μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
κατώτερο ασφαλές όριο.  Ακόμα και σε 
μικρές ποσότητες προκαλεί σοβαρές 
βλάβες στον οργανισμό, ιδιαίτερα όταν το 
εξασθενές χρώμιο βρίσκεται στο νερό το 

οποίο καταναλώνουμε. Κάποιες έρευνες 
έδειξαν ότι στα οπωροκηπευτικά υπάρχει 
λιγότερη απορρόφηση του χρωμίου. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγο-
νός πως ο ανθρώπινος οργανισμός διά 
μέσου των πόρων του δέρματος μπορεί 
να απορροφήσει ποσότητες εξασθενούς 
χρωμίου, κατά τη διάρκεια του πλυσίματος. 

Το συμπέρασμα όμως είναι ότι στο νερό 
δεν θα πρέπει να υπάρχει καθόλου» ανα-
φέρει ο Νίκος Κατσαρός, χημικός και 
επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΕΦΕ 
Δημόκριτος. 

ΙΩAΝΝΗΣ ΤΣΑΚΝHΣ
Kαθηγητής Τεχνολογίας 
Τροφίμων και διευθυντής 
της Σχολής Τεχνολογίας 
και Διατροφής του ΤΕΙ 
Αθήνας:  
«Δεν πρέπει να πλέ-
νουμε τα τρόφιμα με 
νερό που περιέχει 

εξασθενές χρώμιο»
«Το εξασθενές χρώμιο είναι ένα 

τοξικό συστατικό το οποίο πρέπει να 
απουσιάζει από τα τρόφιμα και φυσικά 

το νερό. 
Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι παρου-

σιάζει τοξικότητα και πρέπει να απου-
σιάζει. Σε περιπτώσεις που υπάρχει 
στο νερό οι καταναλωτές θα πρέπει να 
αποφεύγουν να το καταναλώνουν, διότι 
η μακροχρόνια κατανάλωση δημιουργεί 
καρκινογενέσεις. 

Ακόμα και τα τρόφιμα δεν θα πρέπει 
να τα πλένουν με αυτό το νερό. 

Χρειάζεται πολλή προσοχή» τονίζει 
ο Ιωάννης Τσακνής, καθηγητής Τεχνο-
λογίας Τροφίμων και διευθυντής της 
Σχολής Τεχνολογίας και Διατροφής 
του ΤΕΙ Αθήνας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΦΛΩΜΟΣ
Καθηγητής Χημείας Τρο-
φίμων του ΤΕΙ Αθηνών:
«Το νερό με ρύπανση 
χρωμίου δεν θα πρέ-
πει να χρησιμοποιεί-
ται ούτε για οικιακή 
χρήση»

«Οι πηγές μόλυνσης 
για τα κολοβακτηρίδια είναι διαφορετικές 
από τις πηγές ρύπανσης με το εξασθενές 
χρώμιο. 

Το ένα έχει να κάνει με μικροβιολο-
γικές αιτίες, ενώ το άλλο είναι χημική 
ρύπανση. Η άποψή μου είναι ότι το εξα-
σθενές χρώμιο δεν πρέπει να βρίσκεται 
καθόλου στο νερό. 

Το νερό με ρύπανση χρωμίου δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε για 
οικιακή χρήση. Κι αυτό διότι είναι τοξικό. 

Έχει και εξωτερική επίδραση. Αν 
κάποιος πλένει τα χέρια του ή το σώμα 
του με μολυσμένο νερό διατρέχει κίν-
δυνο» αναφέρει  ο κ. Κωνσταντίνος 
Σφλώμος, καθηγητής Χημείας Τροφίμων 
του ΤΕΙ Αθηνών.

ΕΥΒΟΙΑ
Σημείο Δειγματοληψίας pH Θολε-

ρότητα Cr(VI)
Ολικά Κολοβα-

κτηριοειδή 
/250 ml

E.coli Entero 
cocci

Δήμος Χαλκίδας
Δεξαμενή ΔΕΥΑΧ 7,23 0,24 5,8 0 0 0
Νέα Αρτάκη 7,29 0,29 2,1 0 0 0
Παραλία Αυλίδας (Ναυπηγεία) 7,19 0,31 9,6 0 0 0
Αφράτι 7,26 0,33 4,6 0 0 0
Μύτικας 7,12 0,31 2,1 0 0 0
Δήμος Μεσσαπίων
Δημαρχείο Μεσσαπίων 7,07 0,29 5,8 81 1 0
Γυμνάσιο Μεσσαπίων 7,02 0,24 3,3 21 0 0
Εκκλησία 7,1 0,26 10,8 41 1 0
Φούρνος «Μεσάλι» 7,04 0,27 3,3 TNTC 0 0
Πτηνοτροφείο (Ψαχνά) 7,2 0,3 8,3 73 1 0
Δήμος Ερέτριας 
Δημαρχείο Ερέτριας 7,26 0,43 5,8 0 0 0
Εκκλησία (κοιμητήριο) 7,29 0,44 7,1 0 0 0
Fun Park 7,24 0,38 4,6 0 0 0
Καφενείο «Apollonion» 7,1 0,29 4,6 0 0 0
Φούρνος «Sweet & Bakery» 7,19 0,3 5,8 0 0 0
Παραμετρική τιμή 6,5-9,5 <1 0 0 0 0
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Στην αντεπίθεση περνά ο Δήμος Ωρωπου μετά 
τη δημοσίευση των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ 
σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού 
στη περιοχή, στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η 
ιστοσελίδα «ZOUGLA.GR» η οποία ανάρτησε 

ρεπορτάζ με τίτλο «Νερό δηλητήριο». Ο Δήμαρχος 
Ωρωπού Θωμάς Ρούσσης - με καθυστέρηση 15 ημε-
ρών - απαντά και αντικρούει τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ και ακυρώνει το ρεπορτάζ της 
ιστοσελίδας. Με ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής:

κ. Διευθυντά, σε δημοσίευμά σας, την 1η 
Δεκεμβρίου 2015 μετά από ρεπορτάζ του συνεργάτη 
σας Χρήστου Μαζάνη, προφανώς από κακή πληροφό-
ρηση και χωρίς διασταύρωση με τα δικά μας στοιχεία, 
παρουσιάζετε το πόσιμο νερό του Δήμου μας, ως 
«Νερό δηλητήριο». Αυτή είναι μια εντελώς λανθασμένη 
πληροφορία και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχε-
τικά, παραθέτοντας αληθή και τεκμηριωμένα στοιχεία. 
Ειδικότερα: 

1. Η εταιρεία που αναφέρεται στο δημοσίευμα 
σας, (ΠΑΚΟΕ), δεν είναι ενταγμένη στους επίσημους 
καταλόγους των Διαπιστευμένων Εργαστηρίων του 
Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). 

2. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή 
και Εθνική Νομοθεσία για το πόσιμο νερό δεν υφίστα-
ται όριο για το εξασθενές χρώμιο, τα αποτελέσματα 
που περιγράφονται δεν μπορούν να αξιολογηθούν 
ούτε επιστημονικά, ούτε και νομοθετικά. Ακόμα και 
αν υπήρχαν όρια, πάλι θα ήταν αδύνατη η αξιολόγη-
ση των αποτελεσμάτων, αφού δεν περιγράφονται οι 
μονάδες μέτρησης (οι μονάδες μέτρησης είναι mg/ml, 
μg/ml ή pg/ml?). 

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη, ότι η κάθε μονάδα 
είναι το 1/1000 της άλλης, γίνεται κατανοητό ότι είναι 
αναμενόμενες οι τεράστιες αποκλίσεις που μπορεί 
να εμφανίζονται ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη 
μονάδα μέτρησης. 

1. Τα αναγραφόμενα όρια λοιπόν, αποτελούν παρα-
πλάνηση για τον καταναλωτή, με σκοπό αποκλειστικά 
και μόνο τη δημιουργία εντυπώσεων σε ό,τι αφορά το 
νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

2. Το νερό του Δήμου Ωρωπού, ελέγχεται διεξοδικά 
σε μηνιαία βάση, τόσο με τακτικές όσο και με έκτακτες 
δειγματοληψίες, και σύμφωνα με πρόγραμμα που 
καθορίζεται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, 
από τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών, Εργαστήριο 
Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ για το σύνολο των αναλύ-
σεων που απαιτεί η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.

3. Η φερεγγυότητα, η αξιοπιστία και τα επιστημονικά 
τεκμηριωμένα αποτελέσματα που έχουν νομική ισχύ, 
αποτελούν το χρήσιμο εργαλείο της Δημοτικής μας 
Αρχής, ώστε να προστατεύεται ο ευαίσθητος χώρος 
της Δημόσιας Υγείας, με έμφαση στην διασφάλιση 
της Υγιεινής του Πόσιμου Νερού, για το καλό των 

συμπολιτών μας. 
κ. Διευθυντά, Σας επισυνάπτουμε επίσης και τις 

τελευταίες αναλύσεις (Νοέμβριος 2015) του πόσιμου 
νερού του Δήμου μας, στις επίμαχες Κοινότητες που 
αναφέρονται στο δημοσίευμά σας και ευελπιστούμε 
στην επανατοποθέτησή σας. Στη διάθεσή σας για κάθε 
περαιτέρω πληροφορία. 

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ  
Δήμαρχος Ωρωπού

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης απάντησε τόσο στα 
λεγόμενα του Δημάρχου όσο και στις μετρήσεις που 
πραγματοποίησαν για λογαριασμό του Δήμου Ωρωπού 
τα «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε»

Η απάντηση του ΠΑΚΟΕ:
«Απάντηση στην επιστολή και το Δελτίο Τύπου 

του Δήμου Ωρωπού προς Zougla.gr (10-12-2015). 
Η «ανάδειξη» και όχι το «κουκούλωμα» των προ-

βλημάτων πρέπει να γίνει σημαία όλων των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων διότι:

1. Το πρόβλημα του Ασωπού εδώ και δέκα 
περίπου χρόνια έχει γίνει Διεθνές.

2. Το πρόβλημα της έλλειψης αποχετευτικού 
συστήματος και βιολογικού καθαρισμού στο Δήμο, 
διαιωνίζεται 25 χρόνια και δεν υπάρχει «φως» στην 
επίλυση του, παρά το γεγονός ότι το Περιφερειακό 
Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την μελέτη περιβαλλοντο-
λογικών επιπτώσεων και την οριοθέτηση του, αλλά ο 

Δήμαρχος απέχει συστηματικά και αναρωτιόμαστε γιατί;
3. Το πρόβλημα του Ασωπού συζητήθηκε 

πρόσφατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
αγνοώντας τον Δήμο Ωρωπού που δέχεται όλα τα από-
βλητα. Γι’ αυτό τι έχετε να πείτε Δήμαρχε ; 

4. Μετά την καταγγελία του ΠΑΚΟΕ για την 
αναξιοπιστία των Αναλυτικών Εργαστηρίων που 
παρά τα πανομοιότυπα σ’ όλα τα δείγματά τους αποτε-
λέσματα, αποδέχεται την ύπαρξη εξασθενές χρωμίου. 
Την ίδια στιγμή στο αναρτημένο δημοσίευμα της 
Zougla.gr της 01.12.2015, τέσσερις καθηγητές ειδικοί 
στο πρόβλημα του εξασθενούς χρωμίου, επιβεβαίωσαν 
αφενός τα αποτελέσματα του ΠΑΚΟΕ και αφετέρου την 
μηδενική ύπαρξη εξασθενές χρωμίου στο νερό ανθρώ-
πινης κατανάλωσης .

5. Το ΠΑΚΟΕ από το 2005 είναι πιστοποιημένο 
εργαστήριο για όλες τις αναλύσεις του νερού και όχι 
διαπιστευμένο για συγκεκριμένες χημικές παραμέτρους 
.Η πιστοποίηση αυτή είναι αναγκαία για την έκδοση 
αποτελεσμάτων ή την δημοσιοποίηση τους βάσει 
οδηγίας της Ε.Ε. Όσον αφορά το όριο του εξασθενές 
χρωμίου έχουν γίνει επανειλημμένα συζητήσεις, και το 
2010 το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε ΚΥΑ όπου το όριο του, στην 
έξοδο των αποβλήτων ορίσθηκε στα 3μg/lt. Τότε πως 
μπορεί το όριο στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης να 
μην είναι μηδέν ;

6. Στο τέλος της επιστολής σας της 10.12.2015 
–καθυστερημένα δέκα ημέρες από το δημοσίευμα 
μας –αναφέρετε την λέξη «να επανατοποθετηθού-
με». Σας δηλώνουμε ότι τα παραπάνω και τα παρακάτω 

 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ: ΥΠΕΡΑΜΥΝΕΤΑΙ  
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΠΑΚΟΕ: ΔΗΜΑΡΧΕ ΜΗΝ ΚΟΥΚΟΥΛΩΝΕΙΣ  
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Σκληρή απάντηση από τον Πρόεδρο του Πανελληνιου Κεντρου Οικολογικών Ερευνών Παναγιώτη Χριστοδουλάκη



οικονομία ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2016   | 9    

είναι η χωρίς πολλά λόγια τοποθέτησή μας.  Άραγε ανα-
ρωτιόμαστε, απάντηση στην επιστολή του ΠΑΚΟΕ προς 
εσάς (26/11/2015) στείλατε ως θα οφείλατε;

Διότι ο Δήμος Τανάγρας απάντησε και πήρε 
κατάλληλα την απάντηση του, έκτοτε ΣΙΩΠΗ !!!

Όσον αφορά το Δελτίο Τύπου σας, όλες τις προσβλητι-
κές εκφράσεις σας τις επιστρέφουμε .Ουδέποτε το Zougla 
.gr είδε ως «θείο δώρο» αντικειμενικές αναφορές φορέων 
και ιδιαίτερα του ΠΑΚΟΕ που για 36 χρόνια αγωνίζεται 
ως ανεξάρτητος φορέας για την αντικειμενική ενημέρω-
ση όλων μας. Η αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων του 
ΠΑΚΟΕ, που αφιλοκερδώς και εθελοντικά αγωνίζεται, 
είναι το πρόσχημα για τον εφησυχασμό των πολιτών 
σας απέναντι στη δική σας αδράνεια και εγκληματική 
αδιαφορία. Το εξασθενές χρώμιο αποτέλεσε και αποτελεί 
τον υπ΄αριθμό 1 κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία, όπως 
επισημαίνει ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα.  Εσείς 
μόνο υπεραμύνεσθε της αντίθετης άποψης, εξαιτίας 
των συντεχνιών και επιχειρηματικών συμφερόντων που 
υπηρετείτε. Πως αποδεικνύετε ότι ενδιαφέρεστε για την 
υγεία των κατοίκων του Δήμου σας, όταν αδιαφορείτε 
παντελώς για την αποχέτευση, όταν δεν συμμετέχετε σε 
συνεδριάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
του Ασωπού και του εξασθενούς χρωμίου ; 

Ποια είναι τα προσωπικά συμφέροντα που 
εξυπηρετούμε;

Ποιες είναι οι προσπάθειες που κάνετε εδώ και 
χρόνια και ποια είναι τα αποτελέσματα τους. Εμείς 
ένα ξέρουμε μόνο, έχετε καταστήσει όμηρους του 
εξασθενούς χρωμίου τους κατοίκους του Δήμου σας, 
αλλά και τους εποχικούς εποίκους. Η δυσφήμιση του 
τόπου, προέρχεται αποκλειστικά από την Δημοτική Αρχή, 
δεδομένου ότι επιδεικνύει εγκληματική αδιαφορία στην 
επίλυση των προβλημάτων της περιοχής.

Όσον αφορά τις διαφορές των τιμών, αυτές οφείλο-
νται αποκλειστικά στο απαρχαιωμένο δίκτυο του Δήμου. 

Έπρεπε να έχετε διαπιστώσει την ταυτότητα των 
«Αναλυτικών Εργαστηρίων» και μετά να αναφέρεστε 
σ΄αυτά, όπως στην αρχή του κειμένου αναφέρουμε.

Τέλος Κύριε Δήμαρχε,σας προτείνουμε:
1) Να σκύψετε πάνω στα προβλήματα και να τα 

λύσετε και όχι με το πρώτο
«καμπανάκι» να προσπαθείτε να τα κουκουλώσετε.
2) Να ζητήσετε από κρατικό εργαστήριο να γίνουν 

αναλύσεις για το εξασθενές χρώμιο στις 500 και πάνω 
παράνομες γεωτρήσεις στον κάμπο του Ωρωπού.Για 
αυτό το θέμα, ποιες είναι οι ενέργειες σας, επειδή τα 
προϊόντα τα τρώνε οι πολίτες της Αθήνας και όχι μόνο. 

3) Να συζητήσετε με τις Περιφέρειες Αττικής και 
Στερεάς Ελλάδας το θέμα της λύσης του Ασωπού όπως 
πρόσφατα έκανε το ΠΑΚΟΕ.»

ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ;

 Ο Δήμαρχος Ωρωπού δηλώνει ότι «δεν αντα-
ποκρίνονται στη πραγματικότητα» οι μετρήσεις 
του ΠΑΚΟΕ για το νερό της περιοχής αλλά το 
Υπουργείο Εσωτερικών «του τραβάει το αυτί» 
και του επισημαίνει να προχωρήσει σε ενέργειες 
για την εξασφάλιση ασφαλούς πόσιμου νερού!

Τι και αν οι πρόσφατες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ 
(σελίδα 5 - 6) για την ποιότητα του πόσιμου νερού 
στη περιοχή του Ωρωπού ήταν σοκαριστικές για τη 
δημόσια υγεία (σε τρία από τα δείγματα - φυλακές, φυτά 
«Μανώλης» Ψητοπωλείο «Αλάτι-Πιπέρι» - το νερό ήταν 
ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση λόγω της 
μεγάλης συγκέντρωσης ολικών κολοβακτηριοειδών 
και E.coli που περιείχε)! 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού Θωμάς Ρούσσης, όχι μόνο 

κλείνει τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα, αλλά 
δηλώνει ότι οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ για το νερό δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα! 

Βέβαια την ίδια άποψη δεν έχει το Υπουργείο Εσω-
τερικών! Βάση αυτών των μετρήσεων το Υπουργείο 
Εσωτερικών απέστειλε στο Δήμαρχο Ωρωπού έγγραφο 
με το οποίο του επισημαίνει τα εξής: «Σας στέλνουμε 
συνημμένα σε φωτοαντίγραφο το ανωτέρο σχετικό 
έγγραφο του ΠΑΚΟΕ, που αφορά θέματα ποιότητας 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε περιοχές 
του Δήμου και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας 
ως υπεύθυνοι, σε πρώτο βαθμό ευθύνης, για την 
εξασφάλιση κατάλληλου πόσιμου νερού, ενημερώ-
νοντας τον ενδιαφερόμενο φορέα». Πραγματικά, θα 
θέλαμε να γνωρίζουμε τι απάντησε στο Υπουργείο 
Εσωτερικών ο Δήμαρχος Ωρωπού, ο οποίος καλείτε 
από τον Υπουργό και τον προϊστάμενο τμήματος Τ.Υ 
κ. Περδικάκη να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες εξα-
σφάλισης ασφαλούς πόσιμου νερού με «μπούσουλα» 
τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ.

Σε ερώτηση της εφημερίδας μας: «Πως σχολιάζετε 
τις πρόσφατες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, για την ποιότητα 
του πόσιμου νερού στον Ωρωπό, οι οποίες δημοσιεύτη-
καν στην εφημερίδα μας;», η απάντηση του Δημάρχου 
κ. Ρούσση ήταν: «Ναι τις έχω δει και έχω απαντήσει 
σχετικά και μου απάντησε ξανά ο κ. Χριστοδουλάκης. 
Μια απάντηση εντελώς άστοχη θα έλεγα, γιατί εγώ 
του μίλαγα για νερό πόσιμο και αυτός μου έλεγε για 
το νερό του Ωρωπού, το νερό των γεωτρήσεων, των 
ιδιωτικών… Δεν με αφορά εμένα! 

Εγώ έχω συγκεκριμένες γεωτρήσεις και αυτές οι 
μετρήσεις που έχει κάνει ο κ. Χριστοδουλάκης, δεν αντα-
ποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τελεία και παύλα.» 

 Ο κ Ρούσσης αναφέρεται στην έκταση που πήρε 
το όλο θέμα μετά τις αποκαλύψεις μας ( με τις οποίες 
ασχολήθηκε με ρεπορτάζ του το zougla.gr του Μάκη 
Τριανταφυλλόπουλου) και όπως δηλώνει δεν αναγνω-
ρίζει τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ. 

Η απάντηση στα λεγόμενα του Δημάρχου κ 
Ρούσση από τον Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ Παναγιώτη 
Χριστοδουλάκη ήταν άμεση: «Αφού κ Ρούσση 
είστε χημικός και έχετε βγάλει πανεπιστήμιο και 
μπορείτε να βγάζετε συμπεράσματα και να κρίνετε 
ένα φορέα με 36 χρόνια ζωής, τότε μάλλον θα 
μπείτε στο βιβλίο Γκίνες».

Ο ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ «ΓΥΑΛΑ»
Ο Δήμαρχος Ωρωπού σε ερώτηση της εφημερίδας 

μας με αφορμή την ανησυχητική για τη δημόσια υγεία 
μελέτη της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Αθηνάς Λινού, δηλώνει ότι… δεν τον αφορά.

Σύμφωνα με επιδημιολογική μελέτη της καθη-
γήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Αθηνάς 
Λινού, περιοχές στον κάμπο των Θηβών και 
των Οινοφύτων που παράγουν τις μεγαλύτερες 
ποσότητες κρεμμυδιών, καρότων και πατάτας 
σε όλη την Ελλάδα έχουν δηλητηριαστεί από 
τα νερά του ποταμού Ασωπού που δέχονται τα 
απόβλητα βιομηχανιών της περιοχής! Πως σας 
φαίνεται αυτό;

Δεν αναφέρει για τον Ωρωπό δεν με αφορά. Αν 
έκανε μια έρευνα εδώ στον Ωρωπό και μπορούσε να 
ανακαλύψει κάτι, εντάξει.

Δήμαρχε θα σε κλείσουμε στη γυάλα με τα ψάρια
Αναφέρει ότι το δείγμα (πατάτες κρεμμύδια) 

που πήρε από τη Θήβα και τα Οινόφυτα είναι 
δηλητηριασμένα από τα νερά του Ασωπού, δεν 
θέλετε να το σχολιάσετε;

Όχι, εφόσον δεν αναφέρει τον Ωρωπό καλύτερα να 
επικοινωνήσετε με το Δήμαρχο Σχηματαρίου - Τανάγρας

Έλεος! Ο Ασωπός χύνεται στο Χαλκούτσι.
Σύμφωνα με καταγγελία του ΠΑΚΟΕ τα αναλυ-

τικά εργαστήρια που έχετε αναθέσει τις αναλύσεις 
του πόσιμου νερού του Δήμου, είναι «μαϊμού», και 
«διαπλεκόμενα». Εσείς τι απαντάτε;

Έτσι λέει… Είναι διαπιστευμένα εργαστήρια με ISO, 
μου έχουνε φέρει τα χαρτιά τους όλα, πιστοποιημένα.

Δήμαρχε. Δεν λέω. Καταγγέλλω γραπτά και 
τους πηγαίνω στον Εισαγγελέα.

Επίσης, τι έχετε να πείτε, για τις παράνομες γεω-
τρήσεις του Δήμου στον κάμπο οι οποίες είναι γεμάτες 
εξασθενές χρώμιο;

Παράνομες γεωτρήσεις του Δήμου στον κάμπο; Δεν 
δουλεύει καμία τέτοια γεώτρηση! Δεν υπάρχουν ούτε 
παράνομες ούτε λειτουργούν. Εμείς το νερό που πίνουμε 
είναι από τις γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας, τίποτα 
άλλο! Και αυτές οι μετρήσεις που έλεγε (το ΠΑΚΟΕ) ότι 
άλλα στοιχεία βρήκε σε άλλο τοπικό και το δικαιολό-
γησε ότι περνάει από αμίαντο - σωλήνες κλπ, αυτά δεν 
είναι… Αυτά είναι χημικά στοιχεία, δεν αλλάζουνε, τώρα 
ο καθένας λέει ότι θέλει.
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Ε
δώ και πάρα πολύ καιρό 
οι φαντάροι τρώνε κρέατα 
υποτίθεται Ελληνικά, αλλά 
μόνο Ελληνική σφραγίδα δεν 
έχουν. Το 2006 είχε αποκα-
λυφθεί μετά από ελέγχους 
της Νομαρχίας Πειραιά και 

τον τότε νομάρχη κ. Γιάννη Μίχα σημε-
ρινό πρόεδρο του ΕΦΕΤ ότι η εταιρεία  
«Κρέατα Αττικής Βουδούρης», προωθεί 
αλλοιωμένα κρέατα  και ότι αλλάζει τις 
ετικέτες των προϊόντων ξεγελώντας τους 
καταναλωτές, πουλώντας Ολλανδικά 
κρέατα ως Ελληνικά. Μετά από αυτούς 
τους ελέγχους πώς γίνεται αυτή η εταιρία 
να προωθεί ακόμα κρέατα στον στρατό 
στα παιδιά που εκπαιδεύονται μέρα και 
νύχτα για να προστατεύουν την Ελλάδα; 
Με ποιο δικαίωμα  «τα κτηνιατράκια» 
υπογράφουν τέτοια τρόφιμα για κατάλ-
ληλα; Αυτοί θα τα έτρωγαν αυτά που 
ταΐζουν τους φαντάρους;   

Στην υπόθεση εμπλέκονται τέσσε-
ρις αξιωματικοί του στρατού. Οι δύο 
από αυτούς μάλιστα είναι και εξουσιο-
δοτημένοι υπεύθυνοι να υπογράφουν 
πιστοποιητικά αναλύσεων της εταιρείας- 
εργαστηρίου. Των Αναλυτικών εργαστη-
ρίων αυτών τα οποία δυστυχώς έχουν 
μονοπώλιο τους Δήμους για τα νερά και 
όλα για αυτούς –τους Δήμους-, βαίνουν 
καλώς. Εμείς το εργαστήριο αυτό το 
έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως, 
όπως για παράδειγμα στον Βαρνάβα 
Αττικής ενώ τα νερά έχουν κριθεί από 
τα δικά μας πιστοποιημένα εργαστήρια 
ακατάλληλα και έχουμε μηνύσει τον Δήμο, 
εμφανίζονται επί πληρωμή τα Αναλυτικά 
αυτά Εργαστήρια και τα βγάζουν όλα τα 
νερά πολύ καλά. Κάποιος Εισαγγελέας 
δεν υπάρχει για να παρέμβει;

Θα μπορούσε κανείς να μας χαρακτη-
ρίσει ως τριτοκοσμική χώρα καθώς το  
«Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε» έχει 
έδρα στην πλατεία Μαβίλη σε ένα διαμε-
ρισματάκι που εκεί πραγματοποιούνται οι  
«ποιοτικοί» έλεγχοι και από εκεί γίνονται 
οι εκδόσεις πιστοποιητικών καταλληλό-
τητας σε τρόφιμα, σε συνεργασία με τους 
στρατιωτικούς ιατρούς. Την ίδια στιγμή σε 
άλλες χώρες του εξωτερικού οι έλεγχοι 
είναι οργανωμένοι και πραγματοποιούνται 
σε μεγάλες μονάδες.

Οι ελεγκτές- ιατροί του Στρατού σε 
συνεργασία με την εταιρεία  «Αναλυτικά 
Εργαστήρια πιστοποιούσαν  «κατάλλη-

λα» τα αλλοιωμένα κρέατα Ολλανδικής 
καταγωγής»

Τα ποσά τα οποία βγαίνουν από την 
κομπίνα είναι τεράστια καθώς ένα μέρος 
βασίζεται στις προμήθειες. Η εταιρεία 
Στεργίου είναι ο μεγαλύτερος αυτή την 
στιγμή προμηθευτής του Στρατού, ενώ 
έχει μονοπωλιακή σχεδόν σχέση αλλά και 
παρουσία ανά τα στρατόπεδα της χώρας 
ήδη από την περίοδο της υπουργείας του 
Άκη Τσοχατζόπουλου.

Οι στρατιωτικοί ελεγκτές κατέχουν 
θέσεις κλειδιά, ώστε μια εταιρεία να 
μπορέσει να εξασφαλίσει τα κατάλληλα 
χαρτιά για τα προϊόντα της στο Στράτευμα. Ο 
πρώτος εκ των τεσσάρων είναι διευθυντής 
του μικροβιολογικού τμήματος των 

Αναλυτικών  Εργαστηρίων Αθηνών ΑΕ 
της πλατείας Μαβίλη και ταυτόχρονα ο 
υπεύθυνος ελέγχων και διασφάλισης 
ποιότητας του Κέντρου Βιολογικών 
Ερευνών Στρατού (ΚΒΙΕΣ) που είναι 
αρμόδιο για ελέγχους τροφίμων και νερών 
του Στρατού. Ο δεύτερος είναι διευθυντής 
στο αντίστοιχο στρατιωτικό εργαστή-
ριο (ΚΒΙΕΣ), ο τρίτος και ο τέταρτος είναι 
επιφορτισμένοι με τις προμήθειες γάλακτος. 
Οι τρείς από τους τέσσερις αξιωματικούς 
ταυτόχρονα εργάζονται σε δυο και όχι μόνο 
σε ένα εργαστήριο. Οι ανώτεροι αυτοί 
αξιωματικοί, εκτός των άλλων, επιθεω-
ρούν και ένα μεγάλο αριθμό στρατιωτικών 
μονάδων σε επίπεδο αστυκτηνιατρικού 
ελέγχου, άρα ελέγχουν τρόφιμα επι-

χειρήσεων με τις οποίες συνεργάζονται 
με τα  «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών».

Οι τέσσερις αξιωματικοί επιθεωρούν 
επιχειρήσεις τροφίμων και νερών που 
συνεργάζονται με τον Στρατό, η διαδικασία 
προβλέπει τακτικούς ελέγχους και βαθ-
μολόγηση στο τέλος κάθε επιχείρησης. 

Όταν μια εταιρεία έχει από ένα 
συγκεκριμένο όριο βαθμολογίας και 
κάτω, μπορεί να αποκλειστεί από την 
συνεργασία με τον Στρατό. Όμως οι 
συγκεκριμένοι ιατροί σε συνεργασία 
με το μικροβιολογικό εργαστήριο της 
πλατείας Μαβίλη όχι μόνο δεν έκα-
ναν αποκλεισμό στις εταιρείες αλλά 
συνεργάζονταν για πάρα πολύ καιρό 
με αυτές.

Επικίνδυνα κρέατα 
ταΐζουν τους φαντάρους
 

■  Τα  «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ», πρωτοπόρα στην κομπίνα σε βάρος της υγείας των στρατιωτών μας.

■  Βασικά της στελέχη των «Εργαστηρίων Αθηνων ΑΕ» ταυτόχρονα και ελεγκτές του στρατού. Πως γίνεται αυτό; 

Κάτω από την μύτη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει στηθεί ένα καλοφτιαγμένο 
παιχνίδι που φέρνει απίστευτα κέρδη στους παίχτες του.  
Παίχτες είναι οι κτηνίατροι - ιατροί του Υγειονομικού του Στρατού Ξηράς  
οι εταιρείες Στεργίου, «Κρέατα Αττικής Βουδούρης» και «Αναλυτικά Εργαστήρια ΑΕ».
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Στο προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας μας παρουσιάσαμε την 
έρευνα σχετικά με την ποιότητα 
του πόσιμου νερού ( 18/11/2015 
δειγματοληψίες νερού από τις 

δημοτικές ενότητες Οινοφύτων, Σχη-
ματαρίου και Τανάγρας, με σκοπό την 
αξιολόγηση της ποιότητάς του, σύμφωνα 
με την οδηγία 98/83/ΕΚ.). Από τα αποτε-
λέσματα της δειγματοληψίας προέκυψε 
ότι το δείγμα νερού από το Γυμνάσιο 
Οινοφύτων είναι ακατάλληλο για πόση 
καθώς ανιχνεύτηκε E.coli κατά το μικρο-
βιολογικό έλεγχο, ενώ μεγάλος αριθμός 
ολικών κολοβακτηριοειδών καθώς και μια 
αποικία E.coli ανιχνεύθηκαν στο δείγμα 
νερού από την πλατεία της Τανάγρας. Να 
σημειωθεί ότι ολικά κολοβακτηριοειδή 
ανιχνεύθηκαν συνολικά στα τρία από 
τα τέσσερα δείγματα της Τανάγρας 
γεγονός που δεν έδειξε να ανησυχεί το 
Δήμαρχο Βασίλειο Περγάλια ο οποίος 
δηλώνει ότι το νερό της περιοχής είναι 
αρίστης ποιότητας και παρουσίασε δικές 
του μετρήσεις σε σχετική ανακοίνωση. 

Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του 
μας είπε: «Κάναμε αναλύσεις και δεν 
υπάρχει εξασθενές χρώμιο. 

Εμείς με αυτή τη εταιρία που συνεργα-
ζόμαστε, είναι η καλύτερη και οι αναλύσεις 
της είναι άριστες. Εμείς παίρνουμε νερό 
από την ΕΥΔΑΠ. Κάποια στιγμή πριν ενά-
μιση χρόνο για 10 μέρες χρειάστηκε να 
πάρουμε νερό από την Υλίκη που παρότι 
οι αναλύσεις του ήταν εντάξει, το νερό 
μύριζε και βγήκαμε και το είπαμε. Τώρα 
είμαστε συνδεδεμένοι με την ΕΥΔΑΠ».

Η απάντηση του Δημάρχου Τανάγρας 
Βασίλειου Περγάλια 

Με ανακοίνωση του ο Δήμαρχος 
απάντησε:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού 
εγγράφου, το οποίο σε πολλά σημεία 
περιέχει ανακρίβειες, σας γνωρίζουμε 
τα ακόλουθα:

1. Ο Δήμος Τανάγρας, με έδρα το Σχη-
ματάρι, προέκυψε από το Ν. 3852/2010 
(Καλλικράτης) από την συνένωση των 
Δήμων Σχηματαρίου, Οινοφύτων, Τανά-
γρας και Δερβενοχωρίων και αποτελείται 

από:
Α) Τις Δημοτικές Κοινότητες Σχη-

ματαρίου και Οινοφύτων και
Β) Τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου 

Θωμά, Κλειδίου, Άρματος, Ασωπίας, 
Καλλιθέας, Τανάγρας, Πύλης, Σκούρτων, 
Στεφάνης και Δάφνης.

Με βάση την παραπάνω διοικητική 
διαίρεση το δίκτυο ύδρευσης του δήμου 
Τανάγρας περιλαμβάνει οκτώ (8) ζώνες 
παροχής νερού (ΖΠΝ), οι οποίες δίνονται 
στον πίνακα 1. Η κύρια πηγή υδροδότησης 
του δήμου είναι η ΕΥΔΑΠ με νερό από 
το κανάλι του Μόρνου. Συγκεκριμένα, 
οικισμοί Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Αγίου 
Θωμά Κλειδίου, και Δηλεσίου παίρνουν 
νερό ακατέργαστο που επεξεργάζεται στα 
τρία δημοτικά δυιλιστήρια (Οινοφύτων, 
Σχηματαρίου και Αγ. Θωμά). Στα Δερ-
βενοχώρια το νερό έρχεται απ’ ευθείας 
διυλισμένο και χλωριωμένο από την 
ΕΥΔΑΠ (ΜΕΝ Ασπροπύργου). 

Oι υπόλοιπες τοπικές κοινότητες 
υδροδοτούνται από τοπικές γεωτρήσεις 

(Τανάγρα, Άρμα, Ασωπία, Καλλιθέα). 
Σημειώνεται ότι εντός των προσεχών 
ημερών πρόκειται να αλλάξει η πηγή 
υδροδότησης των ανωτέρω κοινοτήτων, 
καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα 
σύνδεσής τους με το δίκτυο του Μόρνου 
(ΕΥΔΑΠ). 

ιΌπως προκύπτει από τα παραπά-
νω στοιχεία το μεγαλύτερο μέρος του 
πόσιμου νερού που παρέχει ο Δήμος 
Τανάγρας προέρχεται από την ΕΥΔΑΠ 
και συνεπώς είναι αρίστης ποιότητας, 
ενώ στο νέο έτος 2016 το σύνολο του 
Δήμου θα υδροδοτείται από την ΕΥΔΑΠ.

2. Ο Δήμος Τανάγρας παρακολουθεί 
συνεχώς με μηνιαίες δειγματοληψίες την 
ποιότητα του πόσιμου ύδατος, και λόγω 
της ευαισθησίας που τον διακρίνει για 
την ποιότητα του νερού, υπερβαίνει τις 
απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 περί 
“Ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατα-
νάλωσης». Έτσι έχει συνάψει σύμβαση με 
ένα από τα κορυφαία εργαστήρια χημικών 
αναλύσεων, τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. για να παρακολουθεί την 
ποιότητα του πόσιμου νερού, αλλά και 
για άλλους λόγους που σχετίζονται με το 
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των 
δημοτών όπως παρακολούθηση του Ασω-
πού ποταμού και άλλα περιβαλλοντικά 
θέματα. Από τη συνεχή παρακολούθηση 
της ποιότητας του νερού δεν έχουν 
προκύψει στο παρελθόν θέματα με την 
ποιότητά του και συνεπώς κίνδυνος για 
την υγεία των δημοτών μας.

3. Στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό 
σας αναφέρεται πίνακας αποτελεσμάτων 
από την δειγματοληψία που πραγματο-
ποιήσατε την 18η Νοεμβρίου 2015, χωρίς 
όμως να επισυνάπτετε τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά αναλύσεων. Αντίθετα ο 
Δήμος μας, ύστερα από τηλεφωνική 
επικοινωνία που είχατε με τον επιστη-
μονικό υπεύθυνο παρακολούθησης της 
ποιότητας του πόσιμου νερού Χημικό 
Μηχανικό κ. Καρύγιαννη Ευάγγελο, σας 
απέστειλε με φαξ αντίγραφα πιστοποι-
ητικών αναλύσεων από τους οικισμούς 
Σχηματαρίου και Οινοφύτων. 

4. Από την μελέτη του πίνακα των 
αποτελεσμάτων και τη συσχέτισή του 
με τις αναλύσεις που μας αποστέλλει 
το εργαστήριο που συνεργαζόμαστε, 
προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

α) Δεν αναφέρεται στον πίνακά σας 
συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρί-
ου που μετρήσατε σε όλα τα σημεία 
δειγματοληψίας. Σε όλες τις δικές μας 
αναλύσεις η συγκέντρωση βρίσκεται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα.

β) Η μη ύπαρξη αποτελεσμάτων 
υπολειμματικού χλωρίου εκ μέρους σας 
μας υποχρεώνει να αμφισβητήσουμε την 
ακρίβεια των μικροβιολογικών αναλύ-
σεων, ειδικά αν η δειγματοληψία δεν 
πραγματοποιήθηκε με την ενδεδειγμένη 
επιστημονικά μέθοδο. Η εύρεση συγκε-
ντρώσεων κολοβακτηριδίων και άλλων 
συναφών μικροοργανισμών συναντάται 
μόνο όπου υπάρχει μηδενική συγκέντρωση 
υπολειμματικού χλωρίου. Εδώ πρέπει 
να τονίσουμε ότι το εργαστήριο με το 
οποίο συνεργαζόμαστε είναι διαπιστευ-
μένο στην δειγματοληψία δειγμάτων 
πόσιμου νερού.

γ) Οι συγκεντρώσεις εξασθενούς 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΤΑΝΑΓΡΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ! 

«Αρίστης ποιότητας το νερό μας» απαντά ο Δήμαρχος Βασίλειος Περγάλιας  
που αμφισβητεί τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ

ΠΑΚΟΕ: «Δώστε πίσω στον Ελληνικό Λαό τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ  
που διαχειρίζεστε και διαφημίσατε στον τύπο»

Πίνακας 1. Ζώνες παροχής νερού (ΖΠΝ) 

Α/Α Ζώνη Παροχής 
Νερού Προέλευση Τοπ. κοινότητα Υδροδοτούμενος 

πληθυσμός1

1 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΕΥΔΑΠ αδιϋλιστο

Σχηματάρι

7.173
Οινόη
Πλάκα Δήλεσι
Βιομηχανίες

2 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΕΥΔΑΠ αδιύλιστο
Οινόφυτα
Δήλεσι

4.903
Βιομηχανίες

3 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΔΑΠ αδιύλιστο Άγιος Θωμάς
Κλειδί

1.292
368

4 ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ ΕΥΔΑΠ διυλισμένο & 
χλωριωμένο

Σκούρτα

1.869
Στεφάνη
Πύλη
Δάφνη

5 ΑΣΩΠΙΑ Γεώτρηση Ασωπία 865
6 ΤΑΝΑΓΡΑ Γεώτρηση Τανάγρα 1.117
7 ΑΡΜΑ Γεώτρηση Άρμα 1.093
8 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Γεώτρηση Καλλιθέα 752

ΣΥΝΟΛΟ 19.432
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χρωμίου που έχετε στον πίνακα αποτε-
λεσμάτων δεν αναφέρουν τη μονάδα 
μέτρησης. Αν θεωρήσουμε ότι αυτή είναι 
μg/lt, τα αποτελέσματα που δίνετε για 
τα σημεία δειγματοληψίας Σχηματαρίου 
και Οινοφύτων, αν και προφανώς οι 
συγκεντρώσεις είναι πολύ μικρές και 
εντός ορίων, είναι σίγουρα εσφαλμένα. 
Όπως είναι γνωστό και αναφέρουμε 
και παραπάνω, η προέλευση του νερού 
είναι η ΕΥΔΑΠ (Μόρνος) και συνεπώς 
δεν υπάρχει θέμα εξασθενούς χρωμίου. 
Συνημμένα σας αποστέλλουμε πιστοποι-
ητικό ανάλυσης της 15/10/2015 (σημείο 
δειγματοληψίας 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Σχηματαρίου).

δ) Από τη συνολική εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσε-
ων σας προκύπτουν συμπεράσματα ότι 
αυτά έχουν μεγάλο ποσοστό σφάλματος 
απόκλισης, δηλαδή δεν είναι ακριβή. 
Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση 
απόκλιση συγκεντρώσεων εξασθενούς 
χρωμίου από 2,1 έως 8,3 όταν η πηγή 
προέλευσης είναι κοινή (Μόρνος).

ε) Αλλά ακόμη και στην πιο απλή 
μέτρηση χημικής παραμέτρου, αυτή του 
pH, αμφιβάλουμε για την ακρίβεια σας. Ο 
μέσος όρος των μετρήσεων σας κινείται 
γύρω στο 6,7 ενώ των δικών μας στο 
8,1. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι 
ότι στην μέτρησή σας στο Δημαρχείο 
Σχηματαρίου η ένδειξη του pH είναι 
6,79 ενώ σε δική μας μέτρηση την ίδια 
μέρα στο ίδιο σημείο είναι 8,1!

Ο Δήμος Τανάγρας, όπως τονίσαμε 
και παραπάνω, παρακολουθεί συνεχώς 
την ποιότητα του πόσιμου ύδατος και 
για ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε 
συνημμένα τα πιστοποιητικά αναλύσεων 
του τελευταίου διμήνου. 

Το ΠΑΚΟΕ απαντά  
στον Δήμο Τανάγρας

Από την πλευρά του το Πανελλήνιο 
Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, απάντησε 
στη Δημοτική Αρχή, με επιστολή του 
Προέδρου Κ. Παναγιωτη Χριστοδουλάκη

Κύριε Δήμαρχε 
Θέλαμε  να πιστεύουμε ότι θα αντι-

μετωπίζατε τις εθελοντικές προσπάθειες 
του ΠΑΚΟΕ - λειτουργεί 36 συνεχή χρό-
νια – για την δική σας ενημέρωση  και 
των δημοτών σας, καλοπροαίρετα και 
συνεργατικά, και  όχι κουκουλώνοντας τα 
προβλήματα. Για αυτό σας επιστρέφουμε 
τις «ανακρίβειες» που χαρακτηρίζετε τις 
έρευνες του ΠΑΚΟΕ. 

Θα σας αποδείξουμε ότι (αυτές) 
ανήκουν  αποκλειστικά σε σας μαζί με 
τις όποιες ευθύνες όχι μόνο πολιτικές 
αλλά και ποινικές, ταυτόχρονα με την 
διαχρονική εγκληματική αμέλεια της 
Δημοτικής Αρχής σε βάρος των κατοί-
κων του Δήμου που είσθε ενάμισι χρόνο 
Δήμαρχός τους. 

Και αυτό γιατί με το έγγραφο σας στον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που 
υπογράφετε στις 22/10/2015, αποδεχό-

σαστε πλήρως την ανυπαρξία συστήματος 
ελέγχου των απόβλητων βιομηχανιών, 
προτείνοντας συγκεκριμένες μελλοντικές 
δράσεις εντοπισμού των ρυπάντων. Η 
Καλλικράτεια δομή του Δήμου σας, δείχνει 
την εικόνα της πλήρους εγκατάλειψης της 
Tανάγρας, όσον αφορά την υδροληψία 
και την ποιότητα του νερού ανθρώπινης  
κατανάλωσης, παρότι ο Δήμος φέρνει 
το όνομα της. Από τα γραφόμενα σας  
φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλώς, και έτσι 
το Συμβούλιο της Επικρατείας κακώς 
πήρε την απόφαση για τις εγκληματι-
κές πράξεις των Βιομηχάνων σε βάρος 
του περιβάλλοντος, και  την αδράνεια 
αφενός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
αφετέρου της Πολιτείας (συνημμένα 1 
& 2). Το ότι το σύνολο του Δήμου θα 
… υδροδοτείται από το 2016 από το 
δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, το έχουμε διαβάσει 
και ακούσει πάρα πολλές φορές στο 
παρελθόν, συνεπώς μέχρι τότε το νερό 
που πληρώνουν οι Δημότες σας είναι 
αμφιβόλου ποιότητας. Εάν συνέβαινε 
το αντίθετο τότε γιατί τόσα έξοδα και 
γιατί η σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ. 

Στη (2) παράγραφό του εγγρά-
φου σας αναφέρετε ότι βάσει της 
ΚΥAΥ2/2600/2001 έχετε υπογράψει 
σύμβαση με ένα από τα  κορυφαία 
εργαστήρια (συνημμένα 3 &4 ) για 
τις αναλύσεις του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης του Δήμου. 

Όμως τα «Αναλυτικά εργαστήρια 
» τα έχουμε καταγγείλει και για αυτό 
έχει παρέμβει εισαγγελέας .Είναι λοι-
πόν σίγουρο ότι τα εργαστήρια αυτά 
είναι κορυφαία στην … διαπλοκή. Όμως 
η ουσία είναι ότι βασική παράμετρος 
όπως το εξασθενές χρώμιο, που έπρε-
πε τουλάχιστον σε περιοχές όπως η 
Τανάγρα, Ασωπεία,  Άρμα και Καλλιθέα, 
να πραγματοποιούνται αναλύσεις του-
λάχιστον  μια φορά το μήνα, αυτό δεν 
γίνεται καθόλου. 

Και για να το «κουκουλώσετε» 
κάνατε αναλύσεις, μόνο στο Σχη-
ματάρι που όπως γράφετε το νερό 
είναι της ΕΥΔΑΠ (αδιύλιστο).

 Όπως γνωρίζετε πολύ καλά το 
κείμενο στο έγγραφο σας  της  (2) 
παραγράφου, αφενός «ξεπλένει» όλα 
τα  προβλήματα της βιομηχανικά επι-
κίνδυνα ρυπασμένης περιοχής (όπως 
έχει αποδείξει το συνεργαζόμενο με 
σας Ινστιτούτο « Αθανάσιος Παντε-
λόγλου» με τους υψηλούς καρκίνους 
στα Οινόφυτα  στην παράγραφο 4 των 
παρατηρήσεων του για τον Ασωπό 
(19/10/2015) αναφέρει ότι η KΥA του 
2010 που ορίζει όριο  του εξασθενούς 

χρωμίου τα 3 μg/l στα απόβλητα να γίνει 
χειρότερη και το όριο στο πόσιμο νερό 
να γίνει 0 μg/l  θέση που αγωνιζόμαστε 
ως ΠΑΚΟΕ και διεκδικούμε από το 2007. 
Το εξασθενές χρώμιο αποτελεί έναν 
από τους πιο σημαντικούς παράγοντες 
ρύπανσης των επιφανειακών και υπο-
γείων υδάτων, καθώς έχει αναγνωριστεί 
παγκοσμίως ότι είναι καρκινογόνος και 
μεταλλαξογόνος ένωση. Ο εντοπισμός 
του σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε φυσικά 
ύδατα είναι αποτέλεσμα βιομηχανικής 
δραστηριότητας. Στην Ελλάδα, από 
το 2007, είναι γνωστή η ρύπανση του 
Ασωπού ποταμού και των γύρω περιο-
χών σε εξασθενές χρώμιο, εξαιτίας της 
έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας 
στην περιοχή. Πολύ υψηλές συγκεντρώ-
σεις έχουν ανιχνευθεί κατά καιρούς σε 
νερά από γεωτρήσεις, καθώς και σε 
επιφανειακά ύδατα των περιοχών κοντά 
στη βιομηχανική ζώνη Οινοφύτων και 
Σχηματαρίου. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο 
για το ολικό χρώμιο στο νερό είναι τα 
50 μg/l παγκοσμίως, ωστόσο σύμφωνα 
με την ΚΥΑ του/2010, το ανώτατο όριο 
Cr(VI) στο σημείο εξόδου των αγωγών 
λυμάτων των βιομηχανιών είναι τα 3 
μg/l,οπότε στο νερό ανθρώπινης κατα-
νάλωσης είναι μηδέν.

Το ΠΑΚΟΕ διεξήγαγε έρευνα λαμ-
βάνοντας τυχαία δείγματα από διάφορα 
σημεία των περιοχών Ωρωπού, Τανάγρας 
και Εύβοιας, όπου είναι γνωστά τα προ-
βλήματα ρύπανσης από Cr(VI). Ο φωτο-
μετρικός προσδιορισμός εξασθενούς 
χρωμίου έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο 
7196A της EPA, και τα αποτελέσματα 
εκφράζονται σε μονάδες μέτρησης μg/l. 
Τα δείγματα όπως προκύπτει από τα 
σημεία δειγματοληψίας αλλά και από 
τα στοιχεία για την υδροδότηση των 
περιοχών που δόθηκαν από το δήμο, 
ήταν είτε νερά που προέρχονταν από 
γεωτρήσεις, είτε νερά από το Μόρνο 
(ΕΥΔΑΠ), τα οποία όμως ήταν αδιύλιστα. 
Η ανίχνευση λοιπόν εξασθενούς χρωμίου 
είναι αναμενόμενη, ειδικά στα δείγματα 
που αφορούν γεωτρήσεις. 

Από τα στοιχεία που δόθηκαν από 
το δήμο, προκύπτει ότι η παράμετρος 
του εξασθενούς χρωμίου δεν ελέγχεται 
παρά μόνο σε δυο σημεία, τα οποία 
δεν αφορούν νερό γεωτρήσεων, και 
πραγματοποιούνται μόνο δυο φορές 
το χρόνο.

Σχετικά με την ύπαρξη παθογόνων 
μικροοργανισμών σε δείγματα του νερού 
στο δήμο Τανάγρας, η δειγματοληψία 
έγινε τηρώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα 
δειγματοληψίας δειγμάτων που προορί-
ζονται για μικροβιολογική ανάλυση. Όπως 
επισημάνθηκε και από το δήμο Τανάγρας, 
συγκεντρώσεις κολοβακτηριδίων και 
άλλων συναφών μικροοργανισμών 
ανιχνεύονται όταν δεν είναι επαρκής η 
χλωρίωση του νερού. 

Από τις αναλύσεις υπολειμματικού 
χλωρίου που έγιναν από το ΠΑΚΟΕ, 
προκύπτει ότι σε κανένα από τα δείγματα 
του δήμου Τανάγρας δεν ανιχνεύθηκε 

συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου 
μεγαλύτερη από 0,1 mg/l, επομένως 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των αποτε-
λεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύ-
σεων με την ανάλυση υπολειμματικού 
χλωρίου. Επιπλέον ακόμα και από τα 
στοιχεία υδροδότησης του δήμου προ-
κύπτει ότι οι περιοχές στις οποίες έγινε η 
δειγματοληψία τροφοδοτούνται είτε με 
νερό γεωτρήσεων είτε με νερό από την 
ΕΥΔΑΠ το οποίο όμως είναι αδιύλιστο.

Στην παράγραφο (3) της επιστολής 
σας, προσπαθείτε  να  αποδομίσετε 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 
ΠΑΚΟΕ, για να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα. Ελπίζω εσείς να 
μην επαναλαμβάνετε την ρήση, του 
πρώην συναδέλφου σας  Δημάρχου 
Ωρωπού Γαβριήλ ότι το νερό είναι 
για «εμφιάλωση»

Στην υγεία σας Κύριε Δήμαρχε…
Τότε πάρτε πίσω το έγγραφο που 

στείλατε στον Περιφερειάρχη, επίσης 
δώστε πίσω στον Ελληνικό Λαό τα 
37,5 εκατομμύρια ευρώ που διαχει-
ρίζεστε και διαφημίσατε στον τύπο, 
με στόχο να ΛΥΣΕΤΕ τα προβλήματα. 
Ελπίζω να γνωρίζετε πέρα από τους 
κρυμμένους παράνομα αγωγούς υπάρ-
χουν και γεωτρήσεις γεμάτες με τοξικά 
απόβλητα των κυρίων … βιομηχάνων, 
που σε τελική ανάλυση, οι Έλληνες 
πολίτες πληρώνουν 37,5 εκατομμύρια 
τις παρανομίες τους. Θα μπορούσαμε 
να σας γράψουμε βιβλίο ολόκληρο για 
τις εργασίες που έχουμε κάνει από το 
1980 – εσείς κάνατε τότε άλλη εργασία 
– για τον Ασωπό. Ανατρέξτε όμως στο 
τελευταίο ένθετο της εφημερίδας του 
ΠΑΚΟΕ (τεύχος 74 - Οκτώμβριος 2015) 
όπου επαναλαμβάνουμε για μια φορά 
ακόμη, την πρόταση που σας είχαμε 
παραθέσει εδώ και ένα χρόνο και ακόμη 
απάντηση δεν πήραμε. Προσπαθήστε 
να λύσετε το πρόβλημα αναδεικνύ-
οντας το και όχι κουκουλώνοντας 
το. Επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου 
δικαιώματός μας .

«ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣ, ΟΤΙ ΜΑΣ 
ΔΙΝΟΥΝ, ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα-
με με τον Δήμαρχο Βασίλειο Περγάλια 
του ζητήσαμε να τοποθετηθεί στην 
προαναφερόμενη απάντηση του 
ΠΑΚΟΕ και συγκεκριμένα στο σημείο: 
«Στην υγεία σας Κύριε Δήμαρχε… 
Τότε πάρτε πίσω το έγγραφο που 
στείλατε στον Περιφερειάρχη, επίσης 
δώστε πίσω στον Ελληνικό Λαό τα 
37,5 εκατομμύρια ευρώ που διαχει-
ρίζεστε και διαφημίσατε στον τύπο, με 
στόχο να ΛΥΣΕΤΕ τα προβλήματα». Από 
την πλευρά του ο Δήμαρχος είπε: «Το 
έργο που αναφέρετε ο κ. Χριστοδου-
λάκης θα γίνει κανονικά. Μόλις χτες 
έγινε η δημοπράτηση της μελέτης, από 
την κυβέρνηση και την ευχαριστούμε γι’ 
αυτό. Κόστισε 1,5 εκ. ευρώ. 

Το έργο ισχύει και εμείς ως μικρός 
Δήμος που είμαστε, ότι μας δίνουν, 
παίρνουμε».
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Στο επίκεντρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Διρφύ-
ων - Μεσσαπίων βρέθηκε το 
αποτέλεσμα των μετρήσεων που 
πραγματοποίησε το ΠΑΚΟΕ στη 

περιοχή όπου σε όλα τα δείγματα από το 
δήμο Μεσσαπίων ανιχνεύτηκε μεγάλος 
αριθμός ολικών κολοβακτηριοειδών 
καθώς και μια αποικία E.coli σε τρία από 
τα πέντε δείγματα. 

Ο Δήμαρχος Γιώργος Ψαθάς κατά την 
τοποθέτηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο 
τόνισε ότι το νερό που τρέχει στις βρύσες 
δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, αμφι-
σβήτησε τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, τον 
τρόπο και την μεθοδολογία με την οποία 
έγιναν καθώς και την εγκυρότητα των 
εργαστηρίων που έδωσαν τις αναλύσεις! 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
eviawelle.gr, ο Δήμαρχος Γιώργος Ψαθάς 
έκανε την τοποθέτηση του μετά από τις 
ερωτήσεις τις οποίες δέχθηκε κυρίως από 
τον κ. Ηλιάδη, σχετικά με την ποιότητα 
του νερού. Μάλιστα ενημέρωσε το σώμα 
ότι ο Δήμος προβαίνει τακτικά σε μετρή-
σεις και σε καμία περίπτωση ο ίδιος, η 
δημοτική αρχή αλλά και ο συνδυασμός 
της πλειοψηφίας όπως χαρακτηριστικά 
τόνισε, δεν έχουν σκοπό να παρουσιά-
σουν κενά σε ότι αφορά τις μετρήσεις 
αυτές, ή να αποκρύψουν οτιδήποτε. 
Επίσης, ανέφερε ότι σε δείγματα νερού 
κατά το παρελθόν έχει βρεθεί αρσένιο 
και βαρέα μέταλλα, αλλά αυτό πλέον 
αποτελεί παρελθόν  καθώς οι γεωτρήσεις 
οι οποίες σήμερα υδροδοτούν τα τοπικά 
διαμερίσματα που είχαν πρόβλημα στο 
παρελθόν δεν αντιμετωπίζουν κανένα 
απολύτως πρόβλημα. 

Αν και, όπως του επισήμανε ο επικε-
φαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κος 
Ηλιάδης, ότι στις μετρήσεις αναφέρεται 
μόνο το ολικό χρώμιο και όχι το εξασθενές. 

Κάτι για το οποίο έγινε μεγάλη συζή-
τηση στο Δ.Σ. Συζητήθηκαν τα όρια του 
εξασθενούς χρωμίου, αναφέροντας για 
ακόμη μία φορά ο Δημοτικός Σύμβου-
λος της πλειοψηφίας κος Χασάνδρας, ο 
οποίος είχε αναδείξει κατά το παρελθόν 
το μεγάλο αυτό θέμα μέσω του Οικο-
λογικού-Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Γαία», σύμφωνα με τον Παγκό-

σμιο Οργανισμό Υγείας το εξασθενές 
χρώμιο πρέπει να είναι μη ανιχνεύσιμο, 
ενώ υπάρχει και δικαστική απόφαση του 
πρωτοδικείου Χαλκίδας όπου αναφέρει 
ότι το εξασθενές χρώμιο πρέπει να είναι 
0,02 μg/l.

Το θέμα όπως τονίστηκε τόσο από 
τον Δήμαρχο, όσο και από τον Δ.Σ. της 
πλειοψηφίας κο Χασάνδρα αλά και τον 
πρώην Δήμαρχο κο Μπουροδήμο, ήταν 
γνωστό στην Δημοτική Αρχή Μπαζώτη 
αλλά κάποιοι απέκρυπταν τα στοιχεία. 

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης 
και πρώην αντιδήμαρχος κος Ρουμπής 
αντέδρασε έντονα αναφέροντας ότι 
ουδέποτε απέκρυψαν το θέμα και ότι οι 
αναλύσεις που είχαν γίνει στο ΙΓΜΕ, βρέ-
θηκαν πρώτα στα χέρια του νυν δημάρχου, 
πριν τα πάρουν οι ίδιοι. Κάτι το οποίο, 
όπως ειπώθηκε είναι αληθές, αλλά αν 
θέλουμε να μιλάμε για αλήθεια, όπως 
είπε ο κος Χασάνδρας, τότε θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι το θέμα ήταν γνωστό 
από το 2007 αφού είχε γίνει μελέτη από 
το ΕΚΠΑ, κάτι το οποίο απέκρυπτε, όπως 
αναφέρθηκε, ο πρώην Δήμαρχος του 
πρώην Δήμου Μεσσαπίων. 

Τα παραπάνω ανέφερε και ο πρώην 

Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων κος 
Μπουροδήμος, ο οποίος όμως προχώ-
ρησε ένα βήμα πιο πέρα και σημείωσε ότι 
σχετικά με την ύπαρξη του εξασθενούς 
χρωμίου το 80% δημιουργείται από το 
ίδιο το έδαφος και μόνο το 20% από 
ανθρώπινο παράγοντα. Αλλά λόγω των 
ασβεστολιθικών πετρωμάτων στις νυν 
γεωτρήσεις  δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

Σε εκείνο το σημείο υπήρξε η παρέμ-
βαση του κου Χασάνδρα, ο οποίος απευ-
θυνόμενος προς τον κο Μπουροδήμο 
του είπε ότι ο ίδιος ήταν μάρτυρας της 
Λάρκο για το θέμα αυτό, επομένως για 
αυτό και υποστηρίζει τα παραπάνω, ενώ 
αναφέρθηκε στο ότι το μεγαλύτερο μέρος 
του εξασθενούς χρωμίου προέρχεται 
από ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως 
έχει βέβαια αναφερθεί και κατά καιρούς 
στο παρελθόν. 

To ΠΑΚΟΕ με επιστολή του στις 
26/11/2015 είχε αναφέρει: 

Κύριε Δήμαρχε. Συννημένα σας στέλ-
νουμε  τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
και αναλύσεων ,που πραγματοποίησε  
επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στις  
19/11/2015 . Επειδή από τα αποτελέσματα 
διαπιστώσαμε ότι σε μερικά σημεία το 

νερό, είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη 
κατανάλωση και επειδή το θέμα είναι 
πάρα πολύ σοβαρό, ζητάμε την άμεση 
παρέμβασή σας, και την ενημέρωση μαςγια 
τις ενέργειες σας. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το πρόβλημα με την ύπαρξη εξα-
σθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό στη 
χώρα μας, πήρε μεγάλες διαστάσεις το 
2007 όταν ήρθαν στη δημοσιότητα πολύ 
υψηλές τιμές εξασθενούς χρωμίου στο 
πόσιμο νερό των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής του Ασωπού. Για τις υψηλές 
αυτές συγκεντρώσεις ευθυνόταν η έντονη 
βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή 
και η ανεξέλεγκτη διάθεση των βιομηχα-
νικών αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό. 

Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί 
πολλές μελέτες σχετικά με την ποιότητα 
νερού των περιοχών αυτών, αλλά και 
των γύρω περιοχών. 

Συγκεντρώσεις χρωμίου που υπερβαί-
νουν το ανώτατο επιτρεπτό όριο ολικού 
χρωμίου των 50 μg/l, έχουν ανιχνευθεί 
σε πολλές περιοχές όπως τα Οινόφυτα, 
την Αυλίδα, το Σχηματάρι, αλλά και τον 
Ωρωπό, τη Θήβα και την Εύβοια. Η υπο-
βάθμιση της ποιότητας του νερού στην 
περιοχή της Εύβοιας και πιο συγκεκριμένα 
στην κεντρική Εύβοια στους δήμους 
Μεσσαπίων, Χαλκίδας και Ερέτριας είχε 
ερμηνευθεί από την έντονη αγροτική 
δραστηριότητα στην περιοχή και από την 
ύπαρξη βιομηχανικής δραστηριότητας. 

Οι περιοχές αυτές υδροδοτούνται 
κυρίως από γεωτρήσεις με αποτέλεσμα 
να αναφέρονται υψηλές συγκεντρώσεις 
βαρέων μετάλλων αλλά και άλλων ρύπων, 
που έχουν περάσει στα υπόγεια νερά της 
περιοχής. Το ΠΑΚΟΕ, στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του, πραγματοποίησε 
έρευνα σχετικά με την ποιότητα του 
πόσιμου νερού των συγκεκριμένων περι-
οχών. Συγκεκριμένα, στις 19/11/2015, 
πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες 
πόσιμου νερού σε διάφορα σημεία των 
δήμων Χαλκίδας, Ερέτριας και Μεσσαπίων, 
με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητάς 
του, σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ. 

ΠΑΚΟΕ: «Σε όλα τα δείγματα από το δήμο 
Μεσσαπίων ανιχνεύεται μεγάλος αριθμός 

ολικών κολοβακτηριοειδών»
«ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΒΡΥΣΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ» 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΘΑΣ: 
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Συλλέχθηκαν συνολικά πέντε δείγματα 
από τον κάθε δήμο. 

Στα δείγματα, πραγματοποιήθηκαν 
αναλύσεις τόσο μικροβιολογικών όσο και 
φυσικοχημικών παραμέτρων, δίνοντας 
έμφαση στην παράμετρο του εξασθενούς 
χρωμίου, η οποία αποτελεί τον κυριότερο 
παράγοντα υποβάθμισης της ποιότητας 
του νερού των συγκεκριμένων περιοχών.

Η Δημοτική Αρχή σε σχετική ανα-
κοίνωση της επικαλείται δικές της 
μετρήσεις και αναφέρει τα εξής: 

Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχει 
ξεκινήσει μια σειρά συζητήσεων και 
δημοσιεύσεων με αφορμή την πρόσφατη 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας που διενεργήθηκε από επιστημο-
νικό συνεργείο του Πανελλήνιου Κέντρου 
Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) σχετικά 
με την ποιότητα του πόσιμου νερού και 
σε περιοχές της Εύβοιας μεταξύ άλλων, 
κατέστη αναγκαίο να γίνουν ορισμένες 
διευκρινίσεις, τουλάχιστον για την περί-
πτωση των περιοχών που αφορούν στο 
Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων ώστε, αφενός 
να αποκατασταθεί η αλήθεια, αφετέρου να 

αποφορτιστεί το έντονο κλίμα ανησυχίας 
που -δικαιολογημένα- έχει προκληθεί 
στους δημότες μας. 

Κατ’ αρχάς, αν και ένας επιστημονικός 
φορέας θα πρέπει εκ των πραγμάτων να 
μεριμνά για την τήρηση των κανόνων της 
επιστήμης στο σύνολο των δράσεών του 
(τόσο ως προς τη διεξαγωγή μιας έρευνας 
όσο και ως προς τη δημοσιοποίησή της), 
φαίνεται πως το ΠΑΚΟΕ αρκείται στο να 
κάνει απλές και γενικές αναφορές -και 
όχι ακριβή προσδιορισμό- σε τουλάχιστον 
2 από τα 5 σημεία απ’ όπου ελήφθησαν 
τα δείγματα νερού για την περίπτωση 
του δήμου μας. 

Συγκεκριμένα, για το ένα σημείο, 
περιορίζεται στο να το προσδιορίσει 
απλώς ως “Εκκλησία”, όταν στη γεω-
γραφική περιφέρεια του δήμου μας 
υπάρχουν δεκάδες εκκλησίες... Αλλά 
και για το δεύτερο σημείο, ακολουθεί 
την ίδια τακτική, ορίζοντάς το ως “Πτη-
νοτροφείο (Ψαχνά)”, όταν στα Ψαχνά 
δεν υπάρχει μόνον ένα πτηνοτροφείο…
Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι, 
χωρίς να κάνει την παραμικρή αναφορά 

στη μέθοδο της δειγματοληψίας που 
ακολουθήθηκε, το ΠΑΚΟΕ προβαίνει στη 
δημοσιοποίηση των όποιων αποτελεσμά-
των προέκυψαν, “ξεχνώντας” επιμελώς 
να μνημονεύσει, τόσο τα ονόματα των 
επιστημονικά υπευθύνων όσο και τις 
υπογραφές τους, τα οποία όφειλαν από 
κοινού να συνοδεύουν τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα…

Όμως, καθώς αδιαπραγμάτευτη προ-
τεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των 
δημοτών μας και η προστασία τους, για 
τις οποίες φροντίζουμε αδιάλειπτα εδώ 
και ένα χρόνο περίπου, θα ήταν τουλά-
χιστον ανευθυνότητα εκ μέρους μας αν 
δεν είχαμε ήδη μεριμνήσει για την τακτική 
διενέργεια ελέγχων του νερού. 

Πόσω μάλλον όταν, και πριν ακόμη 
από την επίσημη ανάληψη των καθηκό-
ντων μας, μόνον ευαισθησία έχουμε να 
επιδείξουμε, ειδικά στο θέμα του νερού 
που έχει ταλαιπωρήσει ποικιλοτρόπως 
το δήμο μας. 

Καθώς, λοιπόν, αόριστα δημοσιεύμα-
τα, μόνον ως ευκαιρία για ανάδειξη του 
υπεύθυνου έργου μας μπορούν να εκλη-

φθούν από μέρους μας, παρουσιάζουμε 
προς έγκυρη ενημέρωση του κοινού τα 
τελευταία πιστοποιητικά ανάλυσης νερού 
που εκδόθηκαν τέλη Σεπτεμβρίου 2015, 
από το συνεργαζόμενο με το δήμο μας 
εργαστήριο αναλύσεων νερού με την 
επωνυμία “ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ”. Όπως μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει, τόσο το όνομα όσο και η 
υπογραφή των επιστημονικά υπευθύνων 
προκύπτουν ξεκάθαρα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά. 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για πιστοποι-
ητικά που αφορούν σε δείγματα που 
ελήφθησαν από το Γυμνάσιο Ψαχνών (το 
3ο δηλαδή από τα 5 συνολικά σημεία δειγ-
ματοληψίας του ΠΑΚΟΕ στο δήμο μας), 
όσο και από το Γενικό Λύκειο Ψαχνών, που 
είναι ένα ακόμη σημείο εντός της πόλης 
των Ψαχνών, αφού στην τελευταία αυτή 
δειγματοληψία δεν παρελήφθη δείγμα 
από το δημοτικό κατάστημα Ψαχνών. 

Ωστόσο, επειδή στο πλαίσιο της ανω-
τέρω δειγματοληψίας, παρελήφθησαν 
επιπροσθέτως δείγματα νερού, τόσο 
από την Εκκλησία Αγ. Σπυρίδωνος της 
Τοπικής Κοινότητας (Τ.Κ.) Τριάδας, όσο 
και από την Κοινοτική Βρύση της Δια-
σταύρωσης Δάφνης της Τ.Κ. Νεροτριβιάς, 
δημοσιεύουμε και τα πιστοποιητικά που 
αντιστοιχούν στις εν λόγω περιοχές, 
για την απομάκρυνση οποιασδήποτε 
αμφιβολίας… Κλείνοντας, θέλουμε να 
διαβεβαιώσουμε τους δημότες μας με 
απόλυτη ειλικρίνεια ότι, ειδικά για την 
υδροδότηση του αστικού ιστού των περιο-
χών Ψαχνά, Καστέλλα, Τριάδα και Άτταλη, 
αξιοποιούνται 12 γεωτρήσεις, το νερό 
των οποίων διοχετεύεται σε δεξαμενές, 
που απολυμαίνονται και χλωριώνονται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για 
να ακολουθήσει η διαδρομή του νερού 
στις οικιακές και επιχειρησιακές παροχές. 

Ακόμη και στην περίπτωση, όμως, 
που ενδέχεται να αξιολογηθεί κάτι ως 
επισφαλές για τη δημόσια υγεία, θα 
πρέπει να υπάρχει σε όλους η απόλυ-
τη βεβαιότητα ότι, ως δημοτική αρχή, 
δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε την 
ασφάλεια των δημοτών μας. 

Το αντίθετο, αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη εγκαίρως, θα προσπαθήσουμε να 
κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για την πλήρη 
αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλή-
ματος, ενημερώνοντας τους δημότες 
μας με υπευθυνότητα, όπως κάνουμε 
εξάλλου πάντα μέχρι τώρα. 

Στόχος μας είναι, εντός των προσεχών 
μηνών, να προσφέρουμε τη δυνατότητα 
στο σύνολο των δημοτών μας, μέσω της 
δημοτικής ιστοσελίδας και της δημιουργίας 
ειδικής ενότητας για το νερό, να αποκτή-
σουν πρόσβαση -μεταξύ άλλων- και στα 
αποτελέσματα των αναλύσεων νερού 
που πραγματοποιούνται στο δήμο μας 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Μέχρι τότε, τούς ενημερώνουμε ότι 
μπορούν οποτεδήποτε να προσέρχονται 
στο δήμο και, με μια απλή αίτησή τους, να 
ζητούν τα αποτελέσματα για την περιοχή 
που τούς ενδιαφέρει.

Σημεία δειγματοληψίας:
Δήμος Χαλκίδας: Δεξαμενή ΔΕΥΑΧ, Νέα Αρτάκη, Παραλία Αυλίδας (Ναυπηγεία), Αφράτι, Μύτικας
Δήμος Μεσσαπίων: Δημαρχείο Μεσσαπίων, Γυμνάσιο Μεσσαπίων, Εκκλησία, Φούρνος  «Μεσάλι», Πτηνοτροφείο (Ψαχνά)
Δήμος Ερέτριας: Δημαρχείο Ερέτριας, Εκκλησία (κοιμητήριο), Fun Park, Καφενείο «Apollonion», Φούρνος «Sweet & Bakery»

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σημείο Δειγματοληψίας pH Θολερότητα Cr(VI) Ολικά Κολοβακτη-

ριοειδή/250 ml
E.coli Enterococci

Δήμος Χαλκίδας 
Δεξαμενή ΔΕΥΑΧ 7,23 0,24 5,8 0 0 0

Νέα Αρτάκη 7,29 0,29 2,1 0 0 0

Παραλία Αυλίδας (Ναυπηγεία) 7,19 0,31 9,6 0 0 0

Αφράτι 7,26 0,33 4,6 0 0 0

Μύτικας 7,12 0,31 2,1 0 0 0

Δήμος Μεσσαπίων
Δημαρχείο Μεσσαπίων 7,07 0,29 5,8 81 1 0

Γυμνάσιο Μεσσαπίων 7,02 0,24 3,3 21 0 0

Εκκλησία 7,1 0,26 10,8 41 1 0

Φούρνος  «Μεσάλι» 7,04 0,27 3,3 TNTC 0 0

Πτηνοτροφείο (Ψαχνά) 7,2 0,3 8,3 73 1 0

Δήμος Ερέτριας
Δημαρχείο Ερέτριας 7,26 0,43 5,8 0 0 0

Εκκλησία (κοιμητήριο) 7,29 0,44 7,1 0 0 0

Fun Park 7,24 0,38 4,6 0 0 0

Καφενείο «Apollonion» 7,1 0,29 4,6 0 0 0

Φούρνος «Sweet & Bakery» 7,19 0,3 5,8 0 0 0

Όριο  6,5-9,5 <1 0 0 0 0
Από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων φαίνεται ότι ανιχνεύεται εξασθενές χρώμιο στα νερά των περιοχών που ερευ-
νήθηκαν, ωστόσο οι συγκεντρώσεις αυτές είναι χαμηλές.  

Η θολερότητα και το pH όλων των δειγμάτων αναλύθηκαν είναι εντός των ορίων που προβλέπονται. Σε όλα τα δείγματα 
από το δήμο Μεσσαπίων ανιχνεύεται μεγάλος αριθμός ολικών κολοβακτηριοειδών καθώς και μια αποικία E.coli σε τρία από 
τα δείγματα. Από την άλλη, στις περιοχές των δήμων Χαλκίδας και Ερέτριας δεν ανιχνεύεται παρουσία παθογόνων μικροορ-
γανισμών.

Ανδριώτη Αμαρυλλίς
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Η 
κα Ναταλία μένει στον Ωρωπό 
και πριν λίγες μέρες βρήκε έξω 
από την αυλή του σπιτιού της 
ένα αδυνατισμένο και κακοποι-
ημένο σκυλάκι. Το περιμάζεψε, 

το φρόντισε του έδωσε τροφή - νερό και 
μια ζεστή γωνιά για να κοιμηθεί.

«Και τώρα τι;» αναρωτήθηκε για τον 
νέο τετράποδο φίλο της. Η ίδια, ενημε-
ρώθηκε και έμαθε για το πρόγραμμα 
περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
που έχει ξεκινήσει, εδώ και λίγες εβδο-
μάδες στον Δήμο Ωρωπού με σταθερό 
ραντεβού τα πρωινά της Τετάρτης, στο 
κτηνιατρείο της κας Νεφέλης Σίνου. 

Η εφημερίδας μας βρέθηκε εκεί, 
ανάμεσα σε ζωόφιλους που κρατάγανε 
ένα αδέσποτο ζωάκι στην αγκαλιά τους, 
περιμένοντας να έρθει η σειρά τους για 
να εξυπηρετηθούν από την γιατρό.  Η 
οικογένεια της, διατηρεί ένα μεγάλο 
νοσοκομείο για ζώα στη Χαλκίδα και 
πριν από 15 χρόνια αποφάσισε να κάνει 
μια επέκταση επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων στον Ωρωπό. 

Η ίδια μας λέει: «Σήμερα είναι η μέρα 
που τρέχουμε το πρόγραμμα του Δήμου 
Ωρωπού για τα αδέσποτα. Εθελοντές που 
έχουν περισυλλέξει αδέσποτα ζώα, τα 

φέρνουν εδώ, εμείς τα καταγράφουμε, 
τα πρωτοκολλούμε, κάνουμε εξετάσεις 
και αυτά που κρίνονται ότι πρέπει να 
στειρωθούν, στειρώνονται και επανε-
ντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον, 

από εκεί όπου περισυλλέχτηκαν.»

Σας ζητούν να τα κρατήσουν σπίτι 
τους;
Αν κάποιος θέλει να το υιοθετήσει, 

υπογράφει συμβόλαιο υιοθεσίας με το 
Δήμο γιατί από τη στιγμή που υπάρχει 
πρόγραμμα περίθαλψης - διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων, όλα τα αδέσποτα είναι 
υπευθυνότητα του Δήμου. Όταν κάποιος 
θέλει να υιοθετήσει ένα αδέσποτο που 
έχει περάσει από το πρόγραμμα, έχει 
μικροτσίπ, είναι εμβολιασμένο, είναι 
στειρωμένο κάνει συμβόλαιο υιοθεσίας 
απευθείας με τον Δήμο Ωρωπού. Πριν 
προκηρυχτεί το πρόγραμμα τα αδέσποτα 
τα φρόντιζαν οι εθελοντές

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;
Στείρωση, σήμανση, εμβολιασμό, απο-

παρασίτωση, αιματολογικές εξετάσεις και 
περιλαμβάνει και κάποια άλλα πράγματα, 
όπως για παράδειγμα αν ένα σκυλάκι έχει 
καλαζάρ, ψώρα ή κάτι επείγον μπορεί 
να θεραπευτεί μέσω του προγράμματος. 
Βέβαια είναι τόσα πολλά τα αδέσποτα της 
περιοχής που δεν φτάνει το μπάτζετ που 
μπορεί ο Δήμος να διαθέσει

Για τι ποσό μιλάμε; 
Είναι περίπου 10.000 ευρώ, φτάνει 

περίπου για 80 - 90 ζωάκια, για ένα 
χρόνο εκτός αν εξαντληθεί πιο νωρίς.

Ποιος είναι ο αριθμός των ζώων 

που έχουν περάσει από το κτηνι-
ατρείο σας ως τώρα;
Αυτή είναι η Τρίτη εβδομάδα που 

τρέχει το πρόγραμμα και έχουμε υπο-
δεχθεί 16 ζώα.  Υπολογίζουμε ότι μόλις 
τελειώσουμε σήμερα θα φτάσουμε τα 24.

Φτάσατε ήδη στα 24 ζωα και έχουμε 
ακόμα 11 μήνες
Ναι, αλλά θα προσπαθήσουμε να το 

τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. 
Θα τελειώσει ούτως ή άλλως με τους 
ρυθμούς που δουλεύουμε σε δέκα εβδο-
μάδες θα έχει τελειώσει. 

Και μετά τι γίνεται;
Είναι θέμα του Δήμου. 
Υπάρχει σύμβαση μεταξύ του κτη-
νιατρείου και του Δήμου;
Ναι, για αυτό το συγκεκριμένο διά-

στημα ή μέχρις εξαντλήσεως του προ-
ϋπολογισμού

 Λογικά θα έχουν δει πολλά τα 
μάτια σου αυτές τις 3 εβδομάδες 
και εννοώ το πόσο κακός μπορεί 
να γίνει ένας άνθρωπος και να το 
δείξει σε ένα ζωάκι.
Την κακοποίηση την βλέπουμε κάθε 

μέρα. Από τις φόλες που ρίχνουνε, από 
τα αυτοκίνητα που τα χτυπάνε επίτηδες, 
από τα χέρια που τα χτυπάνε επίτηδες. 
Είναι πάρα πολύ λίγοι οι άνθρωποι που 
ενδιαφέρονται πραγματικά και δυστυχώς 
είναι πάρα πολλοί εκείνοι που τους κάνουν 
κακό γιατί τους ενοχλούν… Τους ενοχλεί 
η παρουσία τους και μόνο. 

Οι δημότες ανταποκρίθηκαν όσο 
περιμένατε;
Είναι άνθρωποι εθελοντές από τον 

Ωρωπό, τον Κάλαμο, το Καπανδρίτι, τη 
Συκάμινο, το Μαρκόπουλο, οπότε κατα-
λαβαίνετε αναλογικά πόσο λίγοι είναι. 
Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι 
όσο περισσότερο ενδιαφερόμαστε τόσο 
λιγότερα θα είναι τα αδέσποτα. Η αλήθεια 
είναι ότι τα αδέσποτα δεν προκύπτουν 
επειδή πολλαπλασιάζονται μόνα τους. 
Ο μέσος όρος χρόνου επιβίωσης ενός 
αδέσποτου στο δρόμο είναι 2 χρόνια. Τα 
αδέσποτα πολλαπλασιάζονται από τα ζώα 
τα οποία δεν φροντίζονται όπως πρέπει. 

Για παράδειγμα, μια σκυλίτσα που 
γεννάει κάθε χρόνο και πετάνε τα κουτά-
βια της στο δρόμο, μεγάλα και ενήλικα, 
καταλαβαίνετε οτι μέσα σε 2 χρόνια το 
ένα σκυλί θα γίνει 16 σκυλιά! Αυτό που 
πρέπει να αλλάξει σε βάθος χρόνου είναι 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ

ΔΕΝ ΦΤAΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡHΜΑΤΑ, 
ΑΛΛA ΠΕΡΙΣΣΕYΕΙ Η ΑΓAΠΗ
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Εντύπωση προκαλεί η άποψη του Δημάρχου Ωρωπού 
Θωμά Ρούσση για τα διόδια, μιας και δείχνει συμβι-
βασμένος στην ιδέα πληρωμής τέλους με έκπτωση 
ή σε κόμιστρο που θα βασίζεται σε χρέωση ανά 
χιλιόμετρο! Ο επικεφαλής της Δημοτική Αρχής σε 

συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα μας, ήταν 
σαφέστατος σε σχετική μας ερώτηση για τα διόδια: «Τα 
διόδια θέλουμε να φύγουνε. Αν δεν φύγουν θα πρέπει να 
μειωθούν για τους επισκέπτες και τους μόνιμους κατοίκους 
ή να πληρώνουμε με κόμιστρο χιλιομετρικό, ώστε το ποσό 
που θα πληρώνουμε να είναι πάρα πολύ μικρό.»

O αγώνας ενάντια στα διόδια είναι πάντα επίκαιρο 
θέμα για τους κατοίκους του Ωρωπού και όχι μόνο. Οι 
«Ανισωρωπίες» έχουν αφιερώσει πολλές σελίδες παρου-
σιάζοντας τις θέσεις των εκάστοτε δημοτικών αρχών, τις 
κινητοποιήσεις των πολιτών και τις περιβαλλοντικές επι-
πτώ- σεις, χωρίς όμως ακόμα να έχουμε δει άσπρη μέρα 
από τους αρμόδιους φορείς. Το ΠΑΚΟΕ στέκεται δίπλα στο 
πλευρό των πολιτών και αντιτίθεται στην παράλογη ύπαρξη 
διοδίων. Οι τοπικοί άρχοντες πέρα από τα ευχολόγια και 
προτάσεις, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν έτσι ώστε με 
δυναμικές παρεμβάσεις πλέον και ριζοσπαστικά μέτρα να 
αντιμετωπίσουν το οξυμένο κοινωνικοπολιτικό πρόβλημα 
της περιοχής. Το ΠΑΚΟΕ έχει επισημάνει πως οι 500.000 
κάτοικοι και εργαζόμενοι στην βορειανατολική Αττική επι-
βαρύνονται και είναι υποχρεωμένοι καθημερινά να πληρώ-

νουν διόδια. Το παράπλευρο οδικό δίκτυο που λειτουργεί 
χωρίς διόδια δεν τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ 
αφόρητη είναι η κίνηση τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες. 
Συνεπώς η επιβάρυνση είναι αναπόφευκτη. Οι δημοτικές 
αρχές είναι ενάντια στην δημιουργία νέων σταθμών στη 
Μεταμόρφωση, τη Βαρυμπόμπη, τον Άγιο Στέφανο και 
στον κόμβο Καλυφτάκη. 

Εδώ αξίζει να θυμηθούμε τις μέρες του Δεκέμβρη, τότε 
στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 21/12/2014 
έπειτα από κάλεσμα της Περιφέρειας Αττικής και των δήμων 
Διονύσου, Κηφισιάς και Ωρωπού. Ο Θ. Ρούσσης είχε πει 
μεταξύ άλλων: «Δεν πρέπει να τοποθετηθούν νέα διόδια 
σε Βαρυμπόμπη και Αγ. Στέφανο αλλά μην ξεχνάμε και 8 
σταθμούς διοδίων που υπάρχουν. Είχαμε την στήριξη της 
Περιφέρειας, αλλά αυτό δεν φτάνει. Τα διόδια στον δήμο 
Ωρωπού θα πρέπει να απομακρυνθούν. Ήταν λάθος που 
τοποθετήθηκαν και χωρίζουν το Δήμο στα δύο. Θέλουμε να 
πάμε τα παιδιά μας στο γιατρό πρέπει να πληρώσουμε διόδια. 
Θέλουμε να τα πάμε στο σχολείο, διόδια. Είναι ανυπόφορη 
η κατάσταση και ειδικά εν καιρώ οικονομικής κρίσης. Είναι 
απαράδεκτο. Θα πρέπει να γίνει σχέδιο ευθύς εξ’ αρχής και 
να τοποθετηθούν διόδια στα σύνορα των δήμων. Δεν είναι 
δυνατό να μας ξέχασαν οι επισκέπτες μας, δεν γίνεται να 
μην έρχονται πλέον στον Ωρωπό. Κάτι συμβαίνει. Και πώς 
να έρθουν από τη στιγμή που χρειάζονται 7 ευρώ διόδια; Η 
ανάπτυξη του δήμου μας έχει μειωθεί λόγω των διοδίων». 

να φροντίζουμε όπως πρέπει τα σκυλιά 
μας και όταν βλέπουμε κάτι άδικο να 
συμβαίνει στο διπλανό σπίτι, να μιλάμε! 

Με την σιωπή και το «δεν είναι δικό 
μου πρόβλημα» κάποια στιγμή θα γίνει 
και δικό σου!

Παρόντες και έτοιμοι να εξυπηρε-
τήσουν τους δημότες ο Στυλιανός 
Σαμαράς και η Σίσσυ Ανδραμικλή 
από την 3μελή επιτροπή του Δήμου 
για το πρόγραμμα. 
«Τη μεγαλύτερη δουλειά την κάνουν 

οι εθελοντές και ιδιαίτερα τα φιλοζωικά 
σωματεία Ωρωπου - Καλάμου - Καπανδρι-
τίου που μαζευουν τα αδέσποτα. Αν δεν 
υπήρχαν δε  θα μπορούσαμε να τρέξουμε 
το πρόγραμμα. Κάθε Τρίτη δίνουμε 3 
με 4 ζώα κατά προτίμηση θηλυκά στο 
καταφύγιο SGS ( μια μη κερδοσκοπική 
εταιρία η οποία ασχολείται με τα αδέσπο-
τα σκυλιά) και κάθε Τετάρτη φέρνουμε 
8 με 10 ζώα εδώ στο κτηνιατρείο της 
κας Σίνου η οποία έχει κάνει σύμβαση 
με το Δήμο. Από τη  παρούσα δημοτική 
αρχή υπάρχει η διαβεβαίωση ότι το 
πρόγραμμα θα τρέχει με ανανεώσεις 
συμβάσεων κατ’ έτος με τη κα Νεφέλη 
Σίνου και με το SGS  όσο υφίσταται το 
καταφύγιο στο Κάλαμο. Υπάρχει άριστη 
συνεργασία και με τους δυο. 

Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή λόγο 
οικονομικών δυσκολιών μας πουν να 
μειώσουμε τον αριθμό των ζώων. Υπάρχει 
μια υπόσχεση από το Δήμαρχο για αύξηση 
του μπατζετ μέσα στο 2016, ο οποίος 
είναι θετικότος στην όλη προσπάθεια. 
Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με τα 
αδέσποτα στον Δήμο από ανθρώπους 
που τα παρατάνε. 

Αν καταλάβει ο καθένας ότι το σκυλάκι 
δεν είναι παιχνίδι για  ένα μήνα, ίσως 
διορθωθούν τα πράγματα.» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της επιτρο-
πής κ. Σαμαράς. «Κάποιοι φορείς αρνού-
νται να γίνουν ενημερωτικά σεμινάρια.

Ο κόσμος πρέπει να μάθει  ότι ο 
σκύλος δεν είναι ένα πακέτο από τσιγάρα 
που τέλειωσε και το πετάξαμε. Πρέπει 
να γίνουν σεμινάρια και εκδηλώσεις 
για ενήλικες και παιδιά με θέμα τη σχέ-
ση μας με τα ζώα! Να μην αφήνουμε 
τα θηλυκά μας να γενούν και μετά να 
μοιράζουμε τα μικρά τους στου κάδους 
των απορριμμάτων. 

Δεν γίνεται το 2016 να υπάρχουν 
άνθρωποι που πιστεύουν ότι τα ζώα 
δεν νιώθουν πόνο και μπορούμε να τα 
χτυπάμε. Είναι απαράδεκτο!» τόνισε με 
τη σειρά της η κα. Ανδραμικλή.

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

«ΘEΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦYΓΟΥΝΕ. 
ΑΝ ΔΕΝ ΦYΓΟΥΝ ΘΑ 

ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟYΝ»
Μείωση ή χρέωση ανά χιλιόμετρο βλέπει ο Δήμαρχος Θωμάς Ρούσσης



οικονομία16   |  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2016

Να επιταχυνθεί η εφαρμογή των μέτρων 
για την απορρύπανση του Ασωπού

Ο Ασωπός είναι μία μεγάλη πληγή για το περιβάλλον, για την οποία οι Οικο-
λόγοι Πράσινοι μιλάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η απόφαση του ΣΤΕ για την 
λήψη μέτρων από την Πολιτεία, μετά από αίτημα ομάδας πολιτών, βγήκε ήδη από 
τον Νοέμβριο

2015. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος από τον Δεκέμβριο αντέδρασε με σύσκε-
ψη για το θέμα του Ασωπού δηλώνοντας ότι «το Υπουργείο κινείται, στα πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων του, στους άξονες της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, της 
απορρύπανσης

και του ελέγχου και θα έχει σύντομα, ανακοινώσιμα αποτελέσματα.» Σήμερα, 
έπειτα και την ανακοίνωση για την συνκοότπσπ σχετικής ουάδας εργασίας από το 
ΥΠΕΝ, δια φαίνεται ότι το θέμα οδεύει σε μια λύση, η οποία πρέπει να επιταχυνθεί.

Η εκπρόσωπος τύπου Μαρία Πετεινάκη δήλωσε σχετικά: «Η δημιουργία άτυ-
πης ομάδας εργασίας είναι ένα θετικό βήμα, όμως οι διαδικασίες θα πρέπει να 
επισπευσθούν. Ο Ασωπός είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα της παράβλεψης του 
περιβάλλοντος και της υγείας μπροστά στο κέρδος και την ανάπτυξη. Ζητούμε 
την επιτάχυνση των διαδικασιών και την άμεση επέμβαση στις εντοπισμένες πηγές 
ρύπανσης. Πρόκειται για έναν από τους άξονες που αναφέρθηκαν στις προγραμ-
ματικές δηλώσεις του Αν. ΥΠΕΝ Γ. Τσιρώνη τον Φεβρουάριο του 2015. Είμαστε 
έναν χρόνο μετά και μέχρι στιγμή, έχουν προχωρήσει μόνο οι μελέτες για ομαλή 
ύδρευση και άρδευση της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού από την Υλική, ενώ είναι 
αναγκαίο να γίνουν ξανά πιο αυστηρό τα όρια ρύπων, που ο τότε Αν. υπ. Περιβάλ-
λοντος Νικ. Ταγάρας «χαλάρωσε» το 2014, αλλά και να γίνει η αποκατάσταση και 
απορρύπανση της περιοχής»

Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από το 2011 ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πρά-
σινων, Μιχάλης Τρεμόπουλος, με επερώτηση στην Ευρωβουλή ανέδειξε το πρό-
βλημα, ζητώντας καθορισμό πανευρωπαϊκού ανώτατου ορίου στην παρουσία του 
εξασθενούς χρωμίου στο νερό ανθρώπινης χρήσης.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Αθήνα, 01 Φεβρουάριου 2016
Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Υγείας
- Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Θέσπιση διακριτού ορίου για το εξα-

σθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό
Κατά τη διεθνή συνδιάσκεψη την 15η Ιανουάριου 

2011 στην Αθήνα με θέμα “Κύρια συμπεράσματα 
της Συνδιάσκεψης για το Εξασθενές Χρώμιο στο 
Νερό” που πραγματοποιήθηκε από το τότε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να 
παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στις Η.Π.Α και ειδικό-
τερα στην Καλιφόρνια. Στη διάσκεψη διαπιστώθηκε, 
εκτός των άλλων, ότι: “...είναι βάσιμες οι απόψεις 
που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα αναθεώρησης 
της νομοθεσίας για το πόσιμο νερό και της θέσπισης 
αυτόνομων ορίων για το εξασθενές χρώμιο”. Το 
εξασθενές χρώμιο έχει αναγνωριστεί ως καρκινογόνο 
από πολλές επιδημιολογικές μελέτες αλλά και από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Παρόλα αυτά και τα διαπιστωμένα προβλήματα 
στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά το εξασθενές χρώμιο, 
εξακολουθεί να μην υπάρχει διακριτό όριο στο πόσιμο 

νερό, γεγονός που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με 
την αρχή της προφύλαξης, η οποία, εν προκειμένω, 
λαμβάνει υπόψη της τον ενδεχόμενο κίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία από την ύπαρξη εξασθενούς 
χρωμίου στο πόσιμο νερό. Στο πλαίσιο αυτό ήδη, από 
το 2011 ο Συνήγορος του Πολίτη, ζήτησε τον καθο-
ρισμό ορίων για το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο 
στο πόσιμο νερό,  αφού,η εμφάνιση επιστημονικών 
δεδομένων, επιτάσσει την εφαρμογή της Αρχής της 
Προφύλαξης, καθώς αρκεί η ύπαρξη αμφιβολιών, 
γύρω από την ύπαρξη σοβαρών ή μη, αναστρέψιμων 
βλαβών στο περιβάλλον, ή στη δημόσια υγεία, για τη 
λήψη μέτρων εκ μέρους της πολιτείας. Σε νεότερη 
παρέμβαση του (Απρίλιο 2015) ο Συνήγορος του 
Πολίτη ζήτησε από το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο, 
να εξετάσει εκ νέου την αναγκαιότητα θέσπισης 
διακριτού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο 
νερό, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, 
προτείνοντας μάλιστα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη 
των εμπλεκόμενων φορέων.

Η αναγκαιότητα της θέσπισης ορίου για το εξα-
σθενές χρώμιο, ενισχύεται από το γεγονός ότι, σε 
διάφορες περιοχές της χώρας, έχουν διαπιστωθεί 
υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου, όχι 
μόνο λόγω της βιομηχανικής ρύπανσης, αλλά και 
λόγω της σύστασης του εδάφους, καθώς ο βαθμός 
επικινδυνότητας μίας ουσίας για την ανθρώπινη 

υγεία είναι ανεξάρτητος από την πηγή προέλευσης. 
Επομένως, το υπουργείο Υγείας “επιβάλλεται” να 
καθορίσει άμεσα όρια και για το πόσιμο νερό με 
βάση την Αρχή της Προφύλαξης. Αναφέρεται ότι σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ιταλία έχει, ήδη από το 1999, 
θεσπίσει το όριο των 5 ppb εξασθενούς 

χρωμίου στα επιφανειακά ύδατα, που προορί-
ζονται για πόσιμο νερό. Στην Καλιφόρνια, το όριο 
των 10 ppb εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό 
έχει πλέον τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014. 
Επισημαίνεται, ότι το θεσπισμένο όριο για το συνο-
λικό χρώμιο στην Αμερική είναι τα 100 ppb, όταν 
η αντίστοιχη τιμή στην Ευρώπη είναι τα 50 ppb.”

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:
• Πρόκειται να θεσπιστεί νομοθετικά πανελλαδι-

κό ασφαλές (ειδικό) χαμηλό όριο για το εξασθενές 
χρώμιο στο πόσιμο νερό κατ’ αναλογία αυτών που 
έχουν θεσπισθεί στην Καλιφόρνια η σε άλλα Ευρω-
παϊκά κράτη και πότε;

• Πρόκειται να καθορισθεί πρότυπη μέθοδος ανα-
λύσεως, βασισμένη σε διεθνή πρότυπα (π.χ. ASTM);

• Θα διασφαλιστεί η δημοσιοποίηση των στοιχείων 
των μετρήσεων, καθώς η πρόσβαση στις πληροφορίες 
αυτές συνδέεται στενά με το δικαίωμα στη δημόσια 
υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
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Οι θέσεις του ΠΑΚΟΕ για την επερχόμενη κλιματική αλλαγή 
στηρίζονται στους παρακάτω κανόνες:
1.  Να δημιουργηθεί ένα σταθερό βιοκοινωνικό οικοσύστημα στον 

πλανήτη.
2.  Να συνεργήσουν η πράσινη οικονομία με τις συνιστώσες της, της 

βιοικονομίας και της κυκλικής οικονομίας.
3.  Η Νέα βιομηχανική ανάπτυξη πρέπει να ξεπεράσει σε πωλήσεις το 50 

% με τα προϊόντα της βιοοικονομίας .
4.  Πρέπει να συνεισφέρουμε όλοι ώστε το 40-60% των απορριμμάτων 

τροφής να πέσουν στο 20-30%.
5.  Πρέπει να αναπτύξουμε κοινές προδιαγραφές στα 

επαναχρησιμοποιημένα προϊόντα .
6.  Να γίνει σωστή διαχείριση και κατανομή στην επαναχρησιμοποίηση 

των υδάτων.

7.  Πρέπει να ελαττώσουμε τις εκπομπές PMIO και PM25, κατά 40% 
μιας και τα όρια θα πέσουν στο 50%. Αποτέλεσμα αυτών θα είναι να 
δημιουργήσουμε μια βιοοικονομία, ανθηρή και σταθερής τροχιάς, με 
αύξηση η προστιθέμενη αξία κατά 15,5%.

8.  Τα 100 δις δολάρια τον χρόνο που προορίζονται για εφαρμογή 
των λύσεων και των προγραμμάτων της κλιματικής αλλαγής θα 
δώσουν, στο ποσοστό που μας ανήκει 8,5 δις, μια ανάσα βελτίωσης 
των σχέσεων της πράσινης ανάπτυξης με την συνιστώσα της την 
βιοοικονομία.

9.  Τα ορυκτά καύσιμα είναι τροχοπέδη στην αποτελεσματικότητα 
των δράσεων βελτίωσης της σταθερότητας του ανθρωπογενούς 
οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Γι΄αυτό πρέπει να αναπτύξουμε έντονα 
τον κλάδο των εναλλακτικών καυσίμων και των ΑΠΕ.

10.  Πρέπει να επενδύσουμε στα προϊόντα με σταθερή ποιοτική αξία και 
όχι στα γεννητικά τροποποιημένα προϊόντα.

EKATO ΔΙΣ.  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Η Θέση του ΠΑΚΟΕ για την κλιματική αλλαγή 

Το κλίμα εδώ και εβδομήντα χρόνια είναι ένας διεθνής «όρος» που καθιερώθηκε,εξαιτίας  
των ανισοτήτων στο βιοτικό επίπεδο των λαών αλλά και στην κουλτούρα που ζούσαν  

σε διάφορες κλιματικές ζώνες οι άνθρωποι.
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Tου ΘAΝΟΥ ΠΕΤΡΟΓIAΝΝΗ 
Πολιτικού μηχανικού,  
Αντιπροέδρου του ΠΑΚΟΕ

Για να κατανοήσουμε το θέμα της 
Κλιματικής Αλλαγής θα πρέπει 
να δούμε από κοντά τους βασι-
κούς παράγοντες που επηρεά-
ζουν αυτή την αλλαγή.

Ο βασικότερος είναι το Φαινό-
μενο του Θερμοκηπίου. 

Φαινόμενο του θερμοκηπίου απο-
καλείται η φυσική διαδικασία κατά την 
οποία οι ακτίνες του ηλίου παγιδεύο-
νται και αντανακλώνται στη Γη με την 
βοήθεια κάποιων συγκεκριμένων αερί-
ων, με την οποία επιτυγχάνεται η δια-
τήρηση των θερμοκρασιακών συνθηκών 
που επικρατούν στην επιφάνεια της Γης.

 Στη φυσιολογική σύσταση της ατμό-
σφαιρας υπάρχουν, σε πολύ μικρές ποσό-
τητες, αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρα-
κα, το μεθάνιο, οι υδρατμοί και σε ίχνη 
οξείδια του αζώτου, τα οποία είναι δια-
φανή στο ορατό φως γι’ αυτό και δεν 
εμποδίζουν την ακτινοβολία του ήλιου 
να διασχίσει την ατμόσφαιρα. Όμως δεν 
είναι διαφανή στην υπέρυθρη ακτινο-
βολία και απορροφούν το μεγαλύτερο 
μέρος της ενέργειας που εκπέμπεται από 
τη Γη προτού αυτή διαφύγει στο διάστη-
μα. Τα αέρια αυτά με τη σειρά τους επι-
στρέφουν την ακτινοβολία που δέχθη-
καν προς το περιβάλλον, συντελώντας 
έτσι στην άνοδο της θερμοκρασίας του 
συστήματος Γη - ατμόσφαιρα. Με τη δια-
δικασία αυτή η μέση θερμοκρασία της 
γήινης επιφάνειας είναι περίπου 15οC. 
Τα θερμοσκοπικά αυτά αέρια ονομάζο-
νται  αέρια του θερμοκηπίου. 

 Έχει υπολογιστεί ότι αν δεν υπήρχαν 
στην ατμόσφαιρα τα αέρια του θερμο-
κηπίου τα οποία παγιδεύουν τελικά τη 
θερμότητα κοντά στην επιφάνεια της Γης, 
η μέση θερμοκρασία της γήινης επιφά-
νειας θα ήταν περίπου -20oC.

Τα κυριότερα αέρια του θερμοκηπί-
ου είναι οι υδρατμοί (36-70%), το διο-
ξείδιο του άνθρακα (9-26%), το μεθάνιο 
(4-9%) και το όζον (3-7%). Άλλα αέρια 
του θερμοκηπίου με μικρότερη επιρ-
ροή στο φαινόμενο είναι το υποξείδιο 
του αζώτου (N2O), οι υδροχλωροφθο-
ράνθρακες (HCFCs), οι υπερφθοράν-
θρακες (PFCs), οι υδροφθοράνθρακες 
(HFCs) και το εξαφθοριούχο θείο (SF6).

 Η μέση θερμοκρασία της Γης έχει 
αυξηθεί κατά 0,5 με 0,6οC από το 1880, 
λόγω της έξαρσης του φαινομένου του 
θερμοκηπίου  και μέχρι το έτος 2100, εάν 
δεν ληφθούν μέτρα, η αύξηση της θερ-
μοκρασίας θα είναι από 1,5 έως 4,5οC.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 
το οποίο παράγεται από την ανθρώ-
πινη δραστηριότητα, είναι η βασι-
κότερη αιτία του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και έχει αυξηθεί από 

την αρχή της βιομηχανικής επανά-
στασης κατά 35% εξαιτίας, κυρίως, 
της καύσης των ορυκτών καυσίμων 
και της αποδάσωσης.

Οι τομείς της ανθρώπινης δραστηρι-
ότητας που ευθύνονται για την παραγω-
γή των αερίων του θερμοκηπίου και τα 
ποσοστά της συμμετοχής τους παρουσι-

άζονται στο παρακάτω Σχήμα 1. 
Φαίνεται λοιπόν ότι ο βασικότερος 

τομέας παραγωγής αερίων του θερμο-
κηπίου είναι η παραγωγή ενέργειας. Ακο-
λουθούν η βιομηχανική δραστηριότητα, 
οι μεταφορές και οι αγροτικές δραστη-
ριότητες. Αντίστοιχα το ποσοστό συμ-
μετοχής των κατοίκων των χωρών του 

πλανήτη στο φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου αποτυπώνεται στον Χάρτη 1. 

Ωστόσο, αυτό που αδυνατεί να δείξει 
ο συγκεκριμένος χάρτης είναι αφενός η 
συνολική ευθύνη κάθε χώρας στο φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου και, ιδιαίτερα, 
η μελλοντική διάσταση με την προοπτι-
κή μιας ραγδαίας ανάπτυξης των τομέ-
ων παραγωγής αερίων του θερμοκηπί-
ου σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η 
Κίνα και η Ινδία.

Είναι προφανές ότι η συσσώρευση 
των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμό-
σφαιρα ενδέχεται να εντείνει το φαινό-
μενο του θερμοκηπίου και να προκαλέ-
σει περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας 
της Γης με αποτέλεσμα σημαντικές κλι-
ματικές αλλαγές. Στο Σχήμα 2 φαίνεται 
η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη από το 1880 μέχρι το 2005.

Σύμφωνα με υπολογισμούς επιστη-
μόνων, η αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη δεν θα ’ναι ομοιόμορφη. Στην 
τροπική ζώνη θα είναι μηδαμινή, ενώ 
στους πόλους η θερμοκρασία θα αυξη-
θεί μεταξύ 4oC και 7oC. Η μερική τήξη 
των πάγων και η διαστολή των ωκεά-
νιων υδάτων λόγω θέρμανσης τους, θα 
ανυψώσουν τη στάθμη των θαλασσών 
μεταξύ 0,5 και 1,5μ. αν η μέση αύξηση 
της πλανητικής θερμοκρασίας φτάσει 
τους 4°C. Κατάκλυση εύφορων χαμη-
λού ύψους εδαφών, αλάτωση των υδρο-
φόρων οριζόντων, μετακίνηση προς τα 
βόρεια της ζώνης των βροχοπτώσεων 
(προς τα «νότια» για το νότιο ημισφαί-

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

10,3% Οικιακές & εµπορικές πηγές

10,0% Χρήση γης 
και καύση βιοµάζας

3,4% Επεξεργασία 
και διάθεση αποβλήτων

Μονάδες 
παραγωγής ενέργειας

Βιοµηχανία 16,8% 

Μεταφορές 14,0% 

Αγροτικά 
παραπροϊόντα 

Ανάκτηση, επεξεργασία  
και διανοµή ορυκτών καυσίµων  

29,5% 40,0% 62,0% 

1,1% 
1,5% 

2,3% 
5,9% 

26,0% 

4,8% 
6,6% 

18,1% 29.6% 

8,4% 

9,1% 19,2% 

∆ιοξείδιο του άνθρακα
(72%) 

Μεθάνιο
(18%) 

Υποξείδιο του Αζώτου
 (9%) 

20,6% 

11,3%

12,5% 

21,3%

Σχήμα 1

Χάρτης 1

Χάρτης 1
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά άτομο (έτος 2000)

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
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ριο) και ως εκ τούτου κατάρρευση της 
αγροτικής παραγωγής του πλανήτη θα 
’ναι μερικά από τα αποτελέσματα.

Οποιαδήποτε προσπάθεια για μείωση 
της έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα και 
των υπόλοιπων αερίων του θερμοκηπί-
ου συνεπάγεται αντίστοιχη προσπάθεια 
για περιστολή των δραστηριοτήτων που 
έχουν άμεση σχέση με τις βιομηχανικές 
διαδικασίες και την παραγωγή ενέργει-
ας οπότε τελικά τίθεται υπό αμφισβήτη-
ση συνολικά το σύγχρονο μοντέλο της 
ανάπτυξης. Και εδώ έγκειται στην ουσία 
και η δυσκολία επίλυσης του προβλή-
ματος αυτού. Επιπλέον, ο αναπτυσσόμε-
νος κόσμος, θα αυξήσει αρκετά τα ποσά 
των αερίων του θερμοκηπίου που βρί-
σκονται στην ατμόσφαιρα, άρα για να 
επιτευχθεί συνολική μείωση τους, πρέ-
πει οι ήδη ανεπτυγμένες βιομηχανικές 
χώρες να περιορίσουν δραστικά τους 
αναπτυξιακούς τους ρυθμούς. Στο Σχήμα 
3 φαίνεται ξεκάθαρα η τεράστια αύξηση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
στην Ασιατική ήπειρο κατά τις τελευταί-
ες δεκαετίες (UNEP 2007).

ΠΟΙA ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ  
ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ;

 Ως αίτιο μπορούμε να θεωρήσου-
με μόνο ένα. Την αύξηση της ποσό-
τητας των αερίων του θερμοκηπί-
ου (ρύπων) στην ατμόσφαιρα. Από εκεί 
και πέρα μπορούμε να αναζητήσουμε τις 
πηγές των εκπομπών αέριων ρύπων. 
Αυτές συνοψίζονται στις εξής: 

 
Η αποψίλωση των δασών 

Μια από τις ανθρωπογενείς αιτί-
ες του φαινομένου είναι η αποψίλω-
ση των δασών, η οποία πετυχαίνεται με 
δύο τρόπους. Είτε με την καταστροφή 
τους από πυρκαγιές και άλλα περιβαλ-
λοντικά φαινόμενα (πλημμύρες, τυφώ-
νες κ.α), είτε με την υλοτόμηση τους, 
αποσκοπώντας στην άντληση πρώτων 
υλών για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της παραγωγής. 

Η αποψίλωση των δασών αυξάνει 
την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρα-
κα στην ατμόσφαιρα. Επίσης, λόγω της 
εξαφάνισης των δέντρων, η φωτοσύν-
θεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το 
φαινόμενο της αποψίλωσης είναι πολύ 
έντονο στις μέρες μας και αυτό οφεί-
λεται κυρίως στο βάρος των αναγκών 
μας. Τα επίπεδα της αποψίλωσης των 
δασών έχουν αυξηθεί κατά περίπου 
9% τα τελευταία χρόνια.  Ακόμα, η 
καύση του ξύλου προκαλεί και την απο-
σύνθεση του, συνεπώς απελευθερώνε-
ται περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα.

 
Η καύση γαιανθράκων 

Τα αέρια του θερμοκηπίου μπορούν 
επίσης να απελευθερωθούν στην ατμό-
σφαιρα από την καύση ορυκτών καυ-
σίμων,  όπως είναι οι γαιάνθρακες (κάρ-

βουνο, λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο). Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται 
όλο και περισσότερο στις βιομηχανίες 
ανεξέλεγκτα. Τα περισσότερα εργοστά-
σια παράγουν πολλούς αέριους ρύπους 
οι οποίοι παραμένουν για πολύ μεγάλα 
χρονικά διαστήματα στην ατμόσφαι-
ρα. Τα αέρια αυτά συμβάλλουν στο φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου και ως εκ τού-

του στην υπερθέρμανση του πλανήτη. 
Οι αέριοι αυτοί ρύποι δεν είναι από τη 
φύση τους διαθέσιμοι στην ατμόσφαι-
ρα. Ως εκ τούτου οι βιομηχανίες και κυρί-
ως αυτές της παραγωγής ηλεκτρισμού, 
αποτελούν ίσως τη σημαντικότερη αιτία 
του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Αν σε όλα αυτά κάποιος συνυπολο-
γίσει τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, 

τα οποία επίσης καταναλώνουν γαιάν-
θρακες για να μπορέσουν να κινηθούν 
(αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κ.α), 
τότε θα καταλάβει πως την ευθύνη για 
αυτή την κατάσταση την φέρουμε κατ’ 
αποκλειστικότητα οι άνθρωποι. 

Ηλεκτρικές Συσκευές  
και συσκευές θέρμανσης

Μια τελευταία αλλά εξίσου σημα-
ντική πηγή εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου είναι οι ηλεκτρικές συσκευ-
ές και οι συσκευές θέρμανσης. Όλες 
αυτές οι συσκευές εκπέμπουν αέριους 
ρύπους. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
οι κουζίνες, τα κλιματιστικά ακόμα και 
το ψυγείο του σπιτιού μας είτε εκπέ-
μπουν τέτοιου είδους αέρια (τα κλιμα-
τιστικά και το ψυγείο), είτε κατανα-
λώνουν μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας, της οποίας η παραγωγή είναι 
ρυπογόνος (οι ηλεκτρονικοί υπολο-
γιστές και οι κουζίνες). Τα αέρια που 
εκπέμπουν οι συγκεκριμένες συσκευές 
είναι γνωστἀ ως  χλωροφθοράνθρα-
κες (CFCs) και χρησιμοποιούνται στα 
ψυγεία, δοχεία αεροζόλ, στη συσκευ-
ασία προϊόντων, στους χημικούς πυρο-
σβεστήρες, στα κλιματιστικά παλαιάς 
τεχνολογίας και στα καθαριστικά που 
χρησιμοποιούνται από την ηλεκτρονική 
βιομηχανία. Ορισμένες διαδικασίες των 
βιομηχανιών παραγωγής τσιμέντου μπο-
ρούν επίσης να λειτουργήσουν ως αιτία 
του φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Οι συσκευές θέρμανσης τέλος, 

Source: GEO Data Portal,
complied from UNFCCC-
CDIAC 2006
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 Σχήμα 2
Η εξέλιξη της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης (1880-2005)

Πηγή πρωτογενών δεδομένων : 
 World Resources Institute (http://earthtrends.wri.org/text/climate-

atmosphere/data-tables.html)
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όπως τα καλοριφέρ, αξιοποιούν την 
καύση ορυκτών καυσίμων στους καυ-
στήρες τους για να επιτύχουν το σκο-
πό τους (παραγωγή θερμότητας). Όπως 
συμβαίνει με την καύση στις βιομηχανί-
ες, έτσι κι εδώ, απελευθερώνεται διο-
ξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, 
καθώς κι άλλα αέρια του θερμοκηπίου.

Ανακεφαλαιώνοντας, συνοπτικά οι 
παράγοντες που συμβάλλουν στο φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου είναι:
• Οι πυρκαγιές και η μείωση των δασών.
•  Η αλόγιστη χρήση πετρελαίου και 

άνθρακα.
•  Η Αύξηση των καυσαερίων των οχη-

μάτων και των βιομηχανιών.
• Η αυξημένη χρήση λιπασμάτων.

Ποιες είναι οι συνέπειες του 
φαινομένου του θερμοκηπίου
1.  Μείωση απορρόφησης άνθρακα από 

ωκεανούς.
2.  Μείωση απορρόφησης άνθρακα από 

δάση.
3. Σταδιακό λιώσιμο πάγων.
4.  Αύξηση της στάθμης των θαλασσών 

από 20-40 εκατοστά.
5. Αύξηση της θερμότητας των θαλασσών
6. Αύξηση του πλήθους των εντόμων.
7. Εξαφάνιση πολλών θαλάσσιων ειδών.
8.  Αύξηση βροχών και χιονοπτώσεων 

σε κάποιες περιοχές και επικίνδυνη 
μείωση σε άλλες.

9.  Λειψυδρία.
10.  Πλημμύρες πολλών δέλτα ποταμώ.
11. Συρρίκνωση ποταμών.
12. Φονικοί τυφώνες.

Ποιες είναι οι ενδείξεις  
ότι ο κίνδυνος αυξάνει;
1.  Η αύξηση της θερμοκρασίας στη Σιβη-

ρία περισσότερο από ποτέ.
2.  Το σταδιακό λιώσιμο των παγετώ-

νων των Άλπεων.
3.  Η αύξηση της θερμοκρασίας στην 

Ανταρκτική.
4.  Η αύξηση των καταστροφικών βρο-

χών στην Ρωσία.
5.  Η αύξηση των καταστροφικών χιο-

νοπτώσεων στην Αμερική.
6.  Η αύξηση της θερμοκρασίας στην 

Ελλάδα από 1-5 βαθμούς Κελσί-
ου, ο κίνδυνος λειψυδρίας, ξηρασί-
ας, καυσώνων και καταστροφικών 
πλημμύρων.
Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι 

η έξαρση ακραίων καιρικών φαινομένων 
τις τελευταίες δεκαετίες είναι αποτέλε-
σμα της αύξησης των αερίων του θερ-
μοκηπίου στην ατμόσφαιρα. 

Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμή-
σεις, παρόλο που η μικρή αύξηση στη 
μέση θερμοκρασία της γης λόγω του 
φαινομένου του θερμοκηπίου μπορεί 
να θεωρείται μικρής σημασίας, είναι 
δυνατό να κινητοποιήσει πολλές αλλα-
γές που θα μπορούσαν να επιφέρουν 
σημαντικές επιπτώσεις ιδίως στο κλίμα 
μιας περιοχής.

Ένα καιρικό φαινόμενο χαρακτηρίζε-
ται ως ακραίο είτε από την έντασή του, 

είτε από την διάρκεια του ή και από την 
συχνότητα επανεμφάνισής του.Οι συνέ-
πειες ενός ακραίου καιρικού φαινομένου 
υπολογίζονται από την σχέση της έντα-
σης του συγκεκριμένου φαινομένου με 
τη συχνότητα επανεμφάνισης του στην 
ίδια περιοχή. Αντικειμενικά είναι πολύ 
δύσκολο να ορισθεί μία τιμή μεγέθους 
πάνω από την οποία ένα καιρικό φαινό-
μενο θα μπορεί να χαρακτηρίζεται ως 
ακραίο και αυτό γιατί στο χαρακτηρισμό 
του συνηγορούν πολλοί παράγοντες. 

Σε πολλές περιπτώσεις ο χαρακτη-
ρισμός αυτός είναι αποτέλεσμα των κα-

ταστροφών ή ακόμη και των θανάτων 
που προκάλεσε σε μία περιοχή.

Σύμφωνα με δεδομένα και παρα-
τηρήσεις, πολλές περιοχές του κόσμου 
τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υποστεί 
ακραία καιρικά φαινόμενα που ξεπερ-
νούν τα φυσιολογικά όρια εμφάνισης.

Παραδείγματα αποτελούν τα καλο-
καιρινά κύματα καύσωνα που εμφανίστη-
καν το 1995 στην Κέντρο-Δυτική περιο-
χή των ΗΠΑ και την Ινδία. Άνω των 700 
ανθρώπων πέθαναν από θερμοπληξία 
στις ΗΠΑ, ενώ στην Ινδία 500 άνθρω-
ποι πέθαναν όταν οι θερμοκρασίες που 

παρατηρήθηκαν τον Ιούνιο 1995 άγγι-
ξαν τους 50°C.

Νωρίτερα το χρόνο αυτό, οι πλημμύ-
ρες που παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία 
προκάλεσαν εκκένωση των εκεί περιοχών. 

Ας σημειωθούν σε αυτό το σημείο, οι 
πλημμύρες του Αυγούστου 2002 στην 
Γερμανία, οι συχνές βροχοπτώσεις του 
Σεπτεμβρίου 2002 στην Ελλάδα κάτι που 
είχε χρόνια να παρατηρηθεί, καθώς και 
οι καύσωνες μεγάλης έντασης και δι-
άρκειας στη Δυτική Ευρώπη το καλο-
καίρι του 2003.

 Στους παρακάτω πίνακες παρουσι-
άζονται ορισμένα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα της περιόδου 1970-2001 που 
παρουσίασαν το μεγαλύτερο οικονομι-
κό κόστος και τα περισσότερα θύματα. 
Όπως φαίνεται το μεγαλύτερο κόστος 
από τα ακραία καιρικά φαινόμενα παρα-
τηρήθηκε σε ανεπτυγμένες χώρες, ενώ 
τα περισσότερα θύματα σε αναπτυσσό-
μενες χώρες. Επίσης το μεγάλο οικονο-
μικό κόστος δε συμβαδίζει με πολλά θύ-
ματα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Μελετητές υποστηρίζουν ότι στο 
μέλλον η παγκόσμια κλιματική αλλαγή 
θα επηρεάσει σημαντικά τη συχνότητα, 
το εύρος και την τοποθεσία εκδήλωσης 
των ακραίων καιρικών φαινομένων, ανα-
φέροντας ότι  αναμένονται περισσότερα 
κύματα καύσωνα και λιγότερες περίοδοι 
παγετώνων, ενώ εντονότερες βροχοπτώ-
σεις μπορούν να οδηγήσουν σε αυξη-
μένες πλημμύρες σε μερικές περιοχές.

Παρόλα αυτά, τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα διαρκούν για σχετικά μικρό χρο-
νικό διάστημα και είναι συνήθως τοπι-
κής κλίμακας. 

Παράλληλα, ανθρώπινες παρεμβά-
σεις όπως η αστικοποίηση, το κλείσιμο 

 Πυρκαγιά στο δάσος.

Θύματα 1 Κόστος 
Ασφάλισης2 Ημερομηνία Γεγονός Χώρα

38 20.185 23.08.1992 Τυφώνας 
Andrew ΗΠΑ, Μπαχάμες

51 7.338 27.09.1991 Τυφώνας 
Mireille Ιαπωνία

95 6.221 25.01.1990 Καταιγίδα 
Daria

Γαλλία, Μεγάλη 
Βρετανία

80 6.164 25.12.1999 Καταιγίδα 
Lothar Γαλλία, Ελβετία

61 5.990 15.09.1989 Τυφώνας 
Hugo Πουέρτο Ρίκο, ΗΠΑ

300.000 - 14.11.1970 Καταιγίδα, 
Πλημμύρα Μπανγκλαντές

138.000 3 29.04.1991 Τροπικός 
Κυκλώνας Μπανγκλαντές

15.000 106 29.10.1999 Κυκλώνας Ινδία, 
Μπανγκλαντές

15.000 - 01.09.1978 Πλημμύρα Ινδία

10.800 - 31.10.1971 Πλημμύρα Ινδία

1Νεκροί και αγνοούμενοι. 
2Σε δολάρια ΗΠΑ (τιμές 2001).



 Η ΘEΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH  | Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016  5

των φυσικών ρευμάτων με σκουπίδια, οι 
ελλειπείς υποδομές  και η άναρχη δόμη-
ση έχουν σημαντική επίδραση στην αύ-
ξηση των καταστροφών που προκαλεί 
στις μέρες μας ένα καιρικό φαινόμενο 
σε σχέση με αυτές που θα προκαλούσε 
το ίδιο φαινόμενο στο παρελθόν.

Τι πρέπει να κάνουμε  
για να μειώσουμε τις εκπομπές 
των άεριων ρύπων;

Θα πρέπει σίγουρα να αντιμετωπί-
σουμε την κάθε πηγή ξεχωριστά. Να 
προσπαθήσουμε δηλαδή όσο το δυνα-
τόν να εστιάσουμε στους επιμέρους 
τομείς. Το καλύτερο ας πούμε, θα ήταν 
να παύσει η καταστροφή των δασών. 
Είτε αυτή γίνεται για λόγους παραγω-
γικούς, είτε από φυσικά φαινόμενα. 
Και αν το πρώτο στις μέρες μας είναι δύ-
σκολο, το δεύτερο μπορούμε να το πε-
ριορίσουμε, τουλάχιστον όσον αφορά 
τις πυρκαγιές. 

Αναφορικά τώρα με την καύση γαι-
ανθράκων, η παραγωγή μπορεί να γί-
νει πιο φιλική προς το περιβάλλον, 
αν πρώτα χρησιμοποιηθούν από τα ερ-
γοστάσια περιβαλλοντικά φίλτρα στις 
καμινάδες τους και στη συνέχεια αν αξι-
οποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία 
άλλες πηγές ενέργειας (λ.χ. ο ήλιος, 
ο αέρας κ.α.). 

Ακόμα και οι μετακινήσεις μπορούν 
να γίνουν φιλικότερες προς το περι-
βάλλον, με τη χρησιμοποίηση υβριδι-
κών αυτοκινήτων.

Οι ηλεκτρικές συσκευές τέλος και οι 
συσκευές θέρμανσης, μπορούν να χρη-
σιμοποιούνται με μέτρο και όχι ακατά-
σχετα, περιορίζοντας έτσι τον αρνη-
τικό αντίκτυπο που έχει η χρήση τους.

Οι πλούσιοι παράγουν  
το 50% των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα το 2013 ήταν:
 Κίνα  9.977 εκατ. τόνοι
 ΗΠΑ  5.233 
 Ινδία  2.406
 Ρωσία  1.812
 Ιαπωνία  1.246
 Γερμανία  759
 Ν. Κορέα  615
 Ιράν  611
 Σ. Αραβία  519
 Καναδάς  503 

Από μελέτη της Oxfam προκύπτει 
ότι το φτωχότερο ήμισυ του παγκόσμιου 
πληθυσμού – περίπου 35 δισεκατομμύ-
ριο άνθρωποι – ευθύνονται για το 10% 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 Ειδικότερα ένα άτομο από το 1% 
του πλουσιότερου παγκόσμιου πληθυ-
σμού χρησιμοποιεί 175 φορές περισσό-
τερο CO2 από ότι κατά μέσο όρο κά-
ποιος από το κατώτερο μέρος του 10% 
του πληθυσμού.

Κάποιος που ανήκει στο πλουσιότε-
ρο 10% των πολιτών στην Ινδία χρησι-

μοποιεί κατά μέσο όρο μόνο το ¼ του 
άνθρακα σε σχέση με κάποιον που εί-
ναι από το φτωχότερο ήμισυ του πλη-
θυσμού των ΗΠΑ. Οι εκπομπές κάποιου 
από το φτωχότερο ήμισυ του πληθυ-
σμού της Ινδίας είναι κατά μέσο όρο 
μόνο το 1/20 σε σχέση με κάποιον που 
ανήκει στο φτωχότερο ήμισυ του πλη-
θυσμού των ΗΠΑ.

Στην Κίνα οι συνολικές εκπομπές των 
φτωχότερων, το ήμισυ του πληθυσμού 
της, 600 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι 
το 1/3 του συνόλου των εκπομπών του 
πλουσιότερου 10% στις ΗΠΑ, περίπου 
30 εκατομμύρια άνθρωποι.

Στην έκθεση του Παγκόσμιου Προ-
γράμματος Άνθρακα (Global Carbon 
Project) προβλέπεται ότι παρά την πα-
γκόσμια οικονομική ανάπτυξη που σημει-
ώθηκε το 2015, οι παγκόσμιες εκπομπές 
του βασικού αερίου του θερμοκηπίου, του 
CO2, θα παρουσιάσουν μία μικρή μείω-
ση 0,6% σε σχέση με το 2014, αντιστρέ-
φοντας έτσι για πρώτη φορά την ανοδι-
κή τάση των εκπομπών των τελευταίων 
ετών με μέση αύξηση 2,4% το χρόνο.

Η αρχή της πτωτικής τάσης των εκπο-
μπών του διοξειδίου του άνθρακα έγινε 
για πρώτη φορά το 2004. Οι εκπομπές 

είχαν αυξηθεί μόνο κατά 0,6% . Το 2015 
είναι η πρώτη φορά που έχουμε μείωση 
των εκπομπών χωρίς παράλληλη ύφε-
ση στην στην διεθνή οικονομία, αντιθέ-
τως το παγκόσμιο ΑΕΠ υπολογίζεται να 
αυξηθεί κατά 3,1%. Οι εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα το 2015 εκτιμώνται 
στα 35,7 γιγατόνους έναντι 5,9 γιγατό-
νων το 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται 
κυρίως στην μείωση κατά 4% της κατα-
νάλωσης άνθρακα στην Κίνα, που λαμ-
βάνει μέτρα περιορισμού της ρύπανσης. 
Παρόλα αυτά και το 2015 η Κίνα είναι η 
πρώτη χώρα παγκοσμίως σε ρύπους με 
9,7 εκατ. τόνους (27%), ακολουθούμε-
νη από την Αμερική με 5,6 εκατ. (15%), 
την ΕΕ με 3,4 εκατ. (10%) και την Ινδία 
με 2,6 εκατ. (7%)

Σύμφωνα με έρευνα της GCP η με-
γαλύτερη μείωση εκπομπών σημειώθη-
κε στην ΕΕ (κατά ετήσιο μέσο όρο 2,4%) 
κατά την δεκαετία 2005-2015. 

Τα παραπάνω στοιχεία μας αφή-
νουν ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η 
διεθνής οικονομία γίνεται πιο πρά-
σινη. Μένει τώρα να δούμε εάν θα 
συνεχιστεί αυτή η μείωση των εκ-
πομπών των αερίων ρύπων η θα εί-
ναι παροδική. 

Η έκθεση της βρετανικής ΜΚΟ Oxfam 
τονίζει ότι ο τομέας αξιοποίησης των 
ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, άνθρακας) είναι πολύ προσοδο-
φόρος και πολύ ισχυρός οικονομικά και 
επομένως και πολιτικά. Από το 2009 που 
έγινε η αποτυχημένη συνδιάσκεψη της 
Κοπεγχάγης μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 
που έγινε η COP21 στο Παρίσι, οι δισε-
κατομμυριούχοι της λίστας Φόρμπς που 
επενδύουν στα ορυκτά καύσιμα αυξήθη-
καν από 54 του 2010 σε 88 του 2015. 
Είχαν αύξηση της περιουσίας τους, που 
ξεπερνάει τα 00 δις δολάρια, πάνω από 
100 δις δολάρια. Μπορούν λοιπόν και 
ξοδεύουν 44 εκατ. ευρώ (120.000 την 
ημέρα) για λόμπινγκ στις Βρυξέλλες. Στις 
ΗΠΑ ξοδεύονται αντίστοιχα 157 εκατ. 
δολάρια για πολιτικό επηρεασμό.

 Το φτωχότερο 50%  
του παγκόσμιου πληθυσμού  

 (3,5 δις άνθρωποι)
 ευθύνεται

για το 10% των εκπομπών ρύπων 
Κατά κεφαλή εκπομπές

Το πλουσιότερο 10% 
του παγκόσμιου πληθυσμού  

ευθύνεται
για το 50% των εκπομπών ρύπων

Το πλουσιότερο 1% 
 30 φορές 

περισσότερο από το
φτωχότερο 50%

Το πλουσιότερο 1% 
175 φορές 

περισσότερο από το 
  φτωχότερο 10% 

 
Η Oxfam δικαίως μιλάει για «ακραία 
ανθρακική ανισότητα». Το πλουσιότερο 
10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κατά 
μ.ο. 11 φορές μεγαλύτερο οικολογικό 
αποτύπωμα από το φτωχότερο 50% του 
πληθυσμού και 60 φορές [περισσότερο 
από το 10% του φτωχότερου πληθυσμού.

Επίσης το πλουσιότερο 1% εκπέμπει 
30 φορές περισσότερο από το 50% του 
φτωχότερου πληθυσμού (ο μέσος όρος 
αυτού είναι 1,57 τόνοι CO2 το χρόνο).

«Η Κλιματική Αλλαγή και οι συνέ-
πειές της είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
με την Κοινωνική ανισότητα» τονίζει η 
Oxfam. Η ανισότητα αυτή μετατρέπεται 
σε ενεργειακή και ανθρακική, δηλαδή 
σε άνισα επίπεδα εκπομπών, επειδή το 
υψηλότερο βιοτικό επίπεδο παρουσιά-
ζει υψηλότερες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου.

Η Ελλάδα
Όσον αφορά την χώρα μας, είναι 

γνωστό ότι τα ρυπογόνα λιγνιτικά εργο-
στάσια ευθύνονται για το 34% των συ-
νολικών εκπομπών της χώρας. Το ηλε-
κτρικό ρεύμα που θα προέρχεται από 
λιγνίτη θα γίνει πολύ πιο ακριβό και ο 
ρυπαίνων θα πληρώνει. Δεν είμαστε 
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σίγουροι εάν αυτό το θέμα του λιγνίτη 
το έχουν κατανοήσει πλήρως οι αρμό-
διοι της ΔΕΗ. 

 Το Αρχιπέλαγος (Institute of Marine 
Conservation) εγκατέστησε την άνοιξη 
του 2015 τον σταθμό “Tropical Signals” 
στη θαλάσσια περιοχή της Μακρονήσου, 
με στόχο την παρακολούθηση της πιθα-
νής αύξησης της θερμοκρασίας στις θά-
λασσές μας. Ο σταθμός αυτός είναι μέ-
ρος του δικτύου των 21 σταθμών που 
έχουν εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία 
της Μεσογείου ερευνητικές ομάδες από 
15 χώρες. Η ερευνητική δράση «Tropical 
Signals” υλοποιείται στο πλαίσιο μιας 
διαμεσογειακής έρευνας που διοργα-
νώνει η Διεθνής Επιτροπή για την Επι-
στημονική Εξερεύνηση της Μεσογείου 
(CIESM), που είναι ο παλαιότερος φορέ-
ας στη Μεσόγειο που ασχολείται με την 
θαλάσσια έρευνα από το 1919.

Στα μέσα Νοεμβρίου 2015 οι ερευ-
νητές του Αρχιπελάγους ολοκλήρωσαν 
την πρώτη συλλογή δεδομένων από τον 
σταθμό της Μακρονήσου με επιστημονι-
κή κατάδυση σε βάθη έως και 40 μέτρα. 
Έγιναν καταγραφές της βιοποικιλότητας 
με μεθόδους visual census μέσω κατά-
δυσης για την παρακολούθηση του τρό-
που που αντιδρούν ορισμένα θαλάσσια 
είδη-δείκτες στις πιθανές αλλαγές της 
θερμοκρασίας. Ταυτόχρονα ανακτήθηκαν 
τα δεδομένα από τους μόνιμους ψηφι-
ακούς σταθμούς σε βάθη 5 έως 40 μέ-
τρα. Τα  πρώτα αποτελέσματα από τους 
21 σταθμούς σε βάθος χρόνου θα εί-
ναι μία πολύτιμη πηγή δεδομένων για 
τις πραγματικές μεταβολές της θερμο-
κρασίας και θα μας επιτρέψουν έτσι να 
κατανοήσουμε την πραγματική έκταση 
του φαινομένου της Κλιματικής Αλλα-
γής στις θάλασσές μας. 

Αποκαλυπτικοί οι αριθμοί
1850: η χρονιά μετά την οποία κάθε 

επόμενη δεκαετία καταγράφεται σταδι-
ακά θερμότερη από την προηγούμενη

95% η βεβαιότητα ότι η ανθρώπινη 
δραστηριότητα είναι η κύρια αιτία της 
κλιματικής αλλαγής από την δεκαετία 
του 1950 και μετά

40% αύξηση των συγκεντρώσε-
ων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην 
ατμόσφαιρα σε σχέση με την προβιομη-
χανική εποχή, κυρίως λόγω της χρήσης 
των ορυκτών καυσίμων

10 από τις θερμότερες χρονιές που 
παρατηρήθηκαν ποτέ στον πλανήτη κα-
ταγράφηκαν όλες μετά το 1998

18,8 εκατοστά το μέσο ύψος ανόδου 
της στάθμης της θάλασσας σε παγκό-
σμια κλίμακα από το 1901 έως το 2010

50% του παγκόσμιου πληθυσμού κα-
τοικεί σε ακτίνα 60 χλμ. Από την ακτο-
γραμμή και τα ¾ των μεγάλων πόλεων 
του κόσμου βρίσκονται σε παράκτιες 
περιοχές. 

 2 βαθμοί Κελσίου η αύξηση της μέ-
σης παγκόσμιας θερμοκρασίας που πρέ-
πει να αποτραπεί για να αποφευχθεί η 
μη αναστρέψιμη κλιματική αλλαγή

37% των Αμερικανών πιστεύουν 
ότι η παγκόσμια υπερθέρμανση είναι 
«μία απάτη»

Θα θέλαμε να σημειώσουμε εδώ ότι 
ο πρώην υπουργός Ανδρέας Ανδριανό-
πουλος, σε άρθρο του στο «Παρασκήνιο» 
στις 12-12-2015, επισημαίνει ότι «θα 
αναγκαστώ και πάλι να μην ακολουθή-
σω το ρεύμα των ημερών. Που επιμένει 
ότι οι πάγοι λιώνουν, ο πλανήτης παρα-
παίει και πως όλοι εμείς κινδυνεύουμε 
από την υπερθέρμανση της ατμόσφαι-
ρας. Στο Παρίσι συναντήθηκαν οι ηγέτες 
της οικουμένης, για να βρούν τρόπους 
«σωτηρίας» του πλανήτη. Τιμωρώντας 
την χρήση πετρελαϊκής ενέργειας και 
ιδιαίτερα άνθρακα. Καταδικάζοντας έτσι 
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες (όπως 
τόνισε και ο πρωθυπουργός της Ινδίας) 
στη φτώχεια και την ανέχεια. 

Σε άλλο σημείο αναφέρεται «ρώτη-
σα κάποτε, αλλά απάντηση ακόμα δεν 
έχω πάρει. Αφού η καπιταλιστική βιομη-
χανική δραστηριότητα και το διοξείδιο 
του άνθρακα προκαλούν την αύξηση 
της θερμότητας, τότε γιατί η Γροιλανδία 
τον Μεσαίωνα ήταν καταπράσινη και γε-
μάτη καλλιέργειες, δίχως καθόλου πά-
γους; Υπήρχε και τότε μήπως βιομηχα-

νική δραστηριότητα; Πως γινόταν τότε 
ο Τάμεσης, στο Λονδίνο, να είχε σχε-
δόν στερέψει και αμπέλια να φύτρωναν 
στις ξερές του όχθες; Πως έλιωσαν τότε 
οι πάγοι, δίχως βέβαια βιομηχανία και 
εκροές CO2 και σχηματίστηκε η θάλασ-
σα της Μάγχης, ενώ σήμερα επιστήμο-
νες διαπιστώνουν πως προηγείται η αύ-
ξηση της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας 
και έπονται (!) μετά από χρόνια οι αυξή-
σεις σε εκροές σε CO2; Γιατί η θερμό-
τητα της Γης μειώθηκε στα χρόνια της 
μεταπολεμικής έξαρσης της βιομηχανι-
κής παραγωγής (και φυσικά μεγάλων 
εκροών CO2) και μειώθηκαν αντίθετα 
οι θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να γί-
νονταν συζητήσεις τότε για καινούργια 
εποχή των παγετώνων;»

Ποιες είναι οι μέχρι τώρα διεθνείς 
προσπάθειες για τη μείωση του φαινο-
μένου του θερμοκηπίου;

1. Ρίο ντε Τζανέιρο Ιούνιος 1992 
Στη συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον 

και την Ανάπτυξη υπογράφηκε μια σύμ-
βαση - πλαίσιο από τους εκπροσώπους 
153 κρατών που συμμετείχαν, η οποία 
όμως δεν περιλαμβάνει καμιά υποχρέ-
ωση μείωσης των εκπομπών του διο-

ξειδίου του άνθρακα αλλά περιορίζε-
ται στην καθιέρωση βασικών αρχών που 
μεταθέτουν σιωπηρά τις σχετικές απο-
φάσεις στο μέλλον. Κατοχυρώθηκαν οι 
οικονομικοί πόροι, η θέσπιση διεθνών 
ιδρυμάτων και νομικών οργάνων και η 
δημόσια ευαισθητοποίηση και κατάρτι-
ση προκειμένου να εφαρμοστούν τα 27 
άρθρα που ψηφίστηκαν τα οποία απο-
τελούν την «Ατζέντα 21».

2. Βερολίνο Δεκέμβριος 1995
Συνδιάσκεψη χωρίς σπουδαία απο-

τελέσματα.

3. Κιότο Ιαπωνίας Δεκέμβριος 
1997 

Υπεγράφη η σημαντικότερη μέχρι σή-
μερα διακρατική συμφωνία για τη «στα-
θεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων 
σε επίπεδα τέτοια ώστε να προληφθούν 
επικίνδυνες περιπτώσεις στο κλίμα από 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες» . 

Το «Πρωτόκολλο του Κιότο» μπήκε 
σε εφαρμογή το 2005 και μέχρι το Νο-
έμβριο του 2007 είχε επικυρωθεί από 
174 χώρες, μεταξύ των οποίων όλες 
εκείνες που παράγουν τις σημαντικότε-
ρες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου. 
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Θλιβερή εξαίρεση παρέμεναν μέχρι τότε 
οι ΗΠΑ, δηλαδή η δεύτερη μεγαλύτερη 
πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-
κα στον κόσμο μετά την Κίνα. Απούσες 
επίσης η Κίνα και η Ινδία. Τελικά οι ΗΠΑ 
ουδέποτε επικύρωσαν το Πρωτόκολλο. 
Στην Ελλάδα το Πρωτόκολλο έχει κυ-
ρωθεί με τον Ν. 3017/2002.

4. Κοπεγχάγη 2009 
Στη Συνδιάσκεψη για το Κλίμα μπή-

κε για πρώτη φορά ως στόχος η αύξη-
ση της μέσης θερμοκρασίας να μην ξε-
περάσει τους 2 βαθμούς C έως το τέλος 
του αιώνα.

Οι εκπρόσωποι των χωρών της Αφρι-
κής διαμαρτυρήθηκαν έντονα, υποστη-
ρίζοντας ότι αυτό ισοδυναμούσε με την 
θανατική καταδίκη της ηπείρου. Οι εκ-
πρόσωποι των νησιωτικών χωρών με το 
σύνθημα «1,5 to survive» προέτρεπαν 
για τη μείωση του στόχου στον 1,5ο C, 
ώστε να επιβιώσει ο πλανήτης. 

Οι επιστήμονες που συμμετέχουν 
στην 21η Συνδιάσκεψη του Παρισιού 
παραδέχονται δημόσια ότι η Κλιματική 
Αλλαγή είναι εντονότερη από ότι πίστευ-
αν. Είμαστε στην εποχή της επικίνδυνης 
υπερθέρμανσης και των ιδιαίτερα σημα-
ντικών αποφάσεων για να μπορέσουμε 
να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από την 
Κλιματική Αλλαγή που έρχεται και που 
θεωρείται αναπόφευκτη. 

Έγιναν και άλλες Συνδιασκέψεις στο 
Κανκούν, στο Ντέρμπαν της Ν. Αφρικής, 
στην Ντόχα του Κατάρ και στη Βαρσο-
βία της Πολωνίας, οι οποίες άρχισαν με 
πολύ μικρές προσδοκίες και τελείωσαν 
με πολύ φτωχά αποτελέσματα. Τα πιο 
θετικά σημεία αυτών των συνδιασκέ-
ψεων είναι η επαναβεβαίωση της ανά-
γκης να κρατηθεί η άνοδος της θερμο-
κρασίας του πλανήτη στους 2 βαθμούς 
C μέχρι το τέλος του 2100 και η επιβε-
βαίωση της ανθρωπογενούς αιτίας της 
παρούσας κλιματικής αλλαγής, η ανά-
γκη χρηματοδότησης των φτωχότερων 
χωρών για την προσαρμογή στις συνέ-
πειες που προκαλούνται από την κλι-
ματική αλλαγή, με την παράλληλη δη-
μιουργία ενός «πράσινου ταμείου» που 
θα χρηματοδοτηθεί από τις πλούσιες βι-
ομηχανικές χώρες.

 Η Διεθνής Συνδιάσκεψη COP 18, το 
2012 έγινε στη Ντόχα του Κατάρ, την 
χώρα με τις υψηλότερες κατά κεφαλήν 
ανθρωπογενείς εκπομπές αέριων ρύπων. 
Η σημαντικότερη απόφαση της COP 18 
είναι η «Τροποποίηση της Ντόχα στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση – 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματική Αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε 
με την Απόφαση 1/CMP8, από την Δι-
άσκεψη των Μερών της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή, στις 8 Δεκεμβρίου 2012 στην 
Ντόχα του Κατάρ».

Στην τροποποίηση της Ντόχα στα αέ-
ρια του θερμοκηπίου( διοξείδιο του άν-
θρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), υποξείδιο 
του αζώτου (N2O), υδροφθοράνθρακες 

(HCFs), υπεφθοράνθρακες (PFCs), εξα-
φθοριούχο θείο (SF6)), προστέθηκε ένα 
νέο αέριο το τριφθοριούχο άζωτο (NF3). 
Προστέθηκε στον κατάλογο των αερίων 
του θερμοκηπίου επειδή είναι πολύ ισχυ-
ρό αέριο και ένας τόνος NF3 που εκπέ-
μπεται στην ατμόσφαιρα είναι ισοδύνα-
μος με 17.200 τόνους CO2. Υπολογίζεται 
ότι το 2% της παραγωγής του NF3 δι-
αρρέει και διαχέεται στην ατμόσφαιρα. 

Η ΕΕ και τα Κράτη μέλη  
της συμφώνησαν:

- Στην διάσκεψη της Ντόχα σε μία δέ-
σμευση που περιορίζει τις μέσες ετήσιες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κατά 
την διάρκεια της δεύτερης δεσμευτικής 
περιόδου (2013-2030) στο 80% του συνό-
λου των εκπομπών σχετικά με το έτος βά-
σης 1990. Σημειώνουμε ότι η Ευρώπη το 
1990 είχε κατά μέσο όρο 15.000 εκατ. τό-
νους διοξειδίου του άνθρακα. Θα προχω-
ρήσουν σε μείωση κατά 30% το 2020 
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, 
στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συμφωνίας 
για την μετά Κιότο 2012 περίοδο, με τον 

όρο ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
θα δεσμευτούν για ανάλογες μειώσεις. 

Με το πρωτόκολλο του Κιότο η δέ-
σμευση για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου άρχιζε από την 
1-1-2011 έως 1-12-2020. Στο αρχικό 
Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαμβάνονται 
4 χώρες που δεν είχαν δεσμεύσεις (Κύ-
προς, Μάλτα, Καζακστάν και Λευκορω-
σία). Δεν περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ και ο 
Καναδάς που αποχώρησε από το Πρω-
τόκολλο του Κυότο στις 12 Δεκεμβρίου 
2012. Άλλες 3 χώρες είναι μεν μέλη του 
πρωτοκόλλου του Κυότο αλλά δεν ανα-
λάβει υποχρεώσεις για την δεύτερη πε-
ρίοδο ανάληψης υποχρεώσεων, γι αυτό 
περιλαμβάνονται μαζί με τον Καναδά σε 
ξεχωριστό Παράρτημα.

Στο Παρίσι....
Και ερχόμαστε στην 21η Συνδιάσκεψη 

του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Παρίσι (COP 
21) τον Δεκέμβριο 2015.

« Κοιτάζω την αίθουσα, δεν ακούω 
καμία ένσταση, η συμφωνία του Παρι-
σιού για το κλίμα υιοθετήθηκε. » Laurent 
Fabius, πρόεδρος της COP21 και 
υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς 
ανάπτυξης .

Με αυτά τα λόγια o Laurent Fabius 
κήρυξε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 
τη λήξη των επίμονων διαπραγματεύσε-
ων που έλαβαν χώρα για δύο εβδομά-
δες στο Μπουρζέ.

Παρόλο που η παγκόσμια Συμφω-
νία που υπογράφηκε δεν περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις, θε-
ωρείται μία ιστορική εξέλιξη στην προ-
σπάθεια της ανθρωπότητας να αποφύ-
γει μια σημαντική αποσταθεροποίηση 
του παγκόσμιου κλίματος. Όμως είμαστε 
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ακόμα πολύ πίσω από το σημείο που θα 
έπρεπε να είχαμε φτάσει. Όλα τα Κράτη 
αναγνωρίζουν ότι η εποχή των ορυκτών 
καυσίμων πρέπει να τελειώσει μέσα στα 
επόμενα 50 χρόνια.

Τα βασικά σημεία της Συμφωνίας 
του Παρισιού είναι:

1. Ο στόχος για συγκράτηση της 
υπερθέρμανσης αρκετά κάτω από τους 
2ο C με προσπάθειες να περιοριστεί και 
κάτω από τους 1,5ο C . Αυτό σημαίνει 
μηδενισμό των παγκόσμιων εκπομπών. 
από το σύνολο της Οικονομίας.

2. Αξιολόγηση της κατάστασης κάθε 
πέντε χρόνια και ανάληψη νέων μέτρων 
με βάση τα πορίσματα της επιστήμης. 
Δημοσιοποίηση και διαφάνεια των πε-
πραγμένων κάθε χώρας.

3. Αναγνωρίζεται ότι οι ανεπτυγμέ-
νες χώρες θα πρέπει να κινητοποιήσουν 
περισσότερους πόρους (από τα 100 δις 
$ που είχαν δεσμευτεί μέχρι τώρα έως 
το 2020) για την υποστήριξη των φτω-
χότερων αναπτυσσόμενων χωρών, προ-
κειμένου να μεταβούν σε οικονομίες 
χαμηλών εκπομπών και να γίνουν πιο 
ανθεκτικές απέναντι στις επιπτώσεις της 
Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ευρωπαίοι αγρότες (COPA) ανα-
κοίνωσαν ότι «για κάθε αύξηση της θερ-
μοκρασίας κατά ένα βαθμό, η παγκόσμια 
παραγωγή τροφίμων θα μειώνεται κατά 
17% σε προϊόντα όπως το καλαμπόκι». 
«Η αντικατάσταση προϊόντων που έχουν 
ως βάση τα ορυκτά και η διαχείριση των 
υδάτων είναι εξαιρετικά σημαντικές 
παράμετροι για τον τομέα των αγροτών»

Στην ομιλία του στην Διάσκεψη στο 
Παρίσι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα 
πρέπει να ελέγχει τις εκπομπές ρύπων 
της ναυτιλίας και πως πρέπει να υπάρ-
χει μόνο ένα παγκόσμιο πλαίσιο ελέγ-
χου κάτω από τον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό (ΙΜΟ). Αυτό σημαίνει οπι-
σθοδρόμηση προς όφελος μιας περι-
βαλλοντικά ανεξέλεγκτης εφοπλιστι-
κής δραστηριότητας; Την επομένη της 
ομιλίας του πρωθυπουργού, ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός έλαβε το «Βρα-
βείο Απολιθώματος» από το Climate 
Action Network, επειδή αντέδρ1α-
σε σε οποιοδήποτε έλεγχο εκπομπών 
των πλοίων. Έτσι η ναυτιλία μας 
με παρέμβαση και ευθύνη του Αλέ-
ξη Τσίπρα έμεινε - μαζί με την αε-
ροπλοϊα - ο μοναδικός κλάδος της 
Οικονομίας εκτός ρύθμισης για τις 
εκπομπές ρύπων. 

 Η Συνδιάσκεψη για το Κλίμα στο Πα-
ρίσι έχει κυριολεκτικά καταληφθεί από 
τους παράγοντες των πολυεθνικών με 
σκοπό να προστατεύσουν τα συμφέροντά 
τους οδηγώντας την παγκόσμια κοινό-
τητα στην διάσωση της κυριαρχίας των 
ορυκτών καυσίμων μέσα από την μετο-
νομασία τους και την αναβάπτισή τους, 
δηλαδή με «πράσινο ξέπλυμα». 

Αλλά ποιές είναι αυτές οι Πο-
λυεθνικές; Ας τις δούμε αναλυτικά:
1.  edf: από τις μεγαλύτερες εταιρεί-

ες προώθησης βρόμικης ενέργειας.
2.  engie: από τις μεγαλύτερες εταιρεί-

ες βρόμικης ενέργειας.
3.  RENAULT NISSAN: Ασκούν πιέσεις 

για να μην μπουν αυστηρά όρια στις 
εκπομπές ρύπων των οχημάτων. 

4.  MICHELIN: Ειδικεύεται στο πράσι-
νο ξέπλυμα, έχει εμπλακεί σε αρπα-
γές εκτάσεων.

5.  Bollore: προωθεί την πυρηνική ενέρ-
γεια.

6.  AIR FRANCE: προωθεί την κατα-
στροφή δασών μέσω αντισταθμι-
στικών, αντιδρά στα μέτρα για τους 
αντιαεροπορικούς ρύπους.

7.  BNP PARIBAS: ο μεγαλύτερος χρη-
ματοδότης βρόμικων καυσίμων.

8.  AXA: κερδοσκοπεί δημιουργώντας 
εργαλεία για επενδύσεις σε φυσι-
κούς κατστροφεις.

9.  Caisse de Depots: επενδύει σε ρυ-
πογόνους τομείς.

10.  GENERALI: από τους μεγαλύτερους 
χρηματοδότες βρόμικης ενέργειας.

11.  Suez: ιδιωτικοποίηση νερού, προ-
ώθηση σχιστολιθικού αερίου.

Προωθούν τις δήθεν πράσινες λύ-
σεις με το φυσικό και σχιστολιθικό αέ-
ριο, την αποθήκευση του άνθρακα, με 
την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων και των 
γενετικά τροποποιημένων σπόρων για 
την γεωργία, με την ανάπτυξη της πυ-
ρηνικής ενέργειας, απαντώντας έτσι στη 
μείωση των επικίνδυνων αερίων του 
θερμοκηπίου. 

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την 
Αλλαγή του Κλίματος (International 
Panel on Climate Change – IPCC) που 
αποτελείται από 2.000 επιστήμονες και 
τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, εξέδω-
σε μία πολύ σημαντική έκθεση για την 

Κλιματική Αλλαγή.
Στην έκθεση επισημαίνεται ότι εάν δεν 

περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμο-
κρασίας του πλανήτη στους 2 βαθμούς 
Κελσίου, τότε η Κλιματική Αλλαγή θα εί-
ναι μη αναστρέψιμη, όπως θα είναι και 
οι δραματικές επιπτώσεις της. 

Ο μοναδικός ρεαλιστικός τρόπος για 
να σταματήσει η Κλιματική Αλλαγή είναι 
μία επανάσταση στον ενεργειακό τομέα 
με τον δραματικό περιορισμό η και την 
κατάργηση της χρήσης των ορυκτών 
καυσίμων. Αυτό παραδέχονται ο ΟΗΕ, 
η ΕΕ και οι μεγάλοι ρυπαντές του πλα-
νήτη που είναι η Κίνα (8,2 εκατ. τόμοι 
CO2 και οι ΗΠΑ (5,5 εκατ. τόνοι CO2). 

Γεννάται αυτόματα το ερώτημα: 
αφού όλοι συμφωνούν ότι ο περιορι-
σμός των ορυκτών καυσίμων είναι η 
μοναδική πραγματοποιήσιμη λύση, γιατί 
δεν προχωρούν στην λήψη δεσμευτικών 
αποφάσεων – και όχι προτροπών – των 
Κυβερνήσεων προς αυτή την κατεύθυν-
ση; Η απάντηση δυστυχώς είναι αποκαρ-
διωτική: η δύναμη των πολυεθνικών που 
με κάποιο τρόπο σχετίζονται με τα ορυ-
κτά καύσιμα είναι πολύ μεγαλύτερη από 
την δύναμη των Κυβερνήσεων. Οι πολυ-
εθνικές κατευθύνουν τις αποφάσεις των 
Κρατών για την εξυπηρέτηση των συμ-
φερόντων τους προβάλλοντας σαν πρό-
σχημα την μείωση της ανταγωνιστικότη-
τας, την μείωση των θέσεων εργασίας 
και την μείωση του ρυθμού ανάπτυξης. 

Πέντε οργανώσεις πολιτών, από τις 
μεγαλύτερες στον κόσμο, οι Aitec, Attac 
France, Corporate Europe Observatory, 
Observatoire des multinationals και η 
Transnational Institute παρουσίασαν 
πριν την διάσκεψη του Παρισιού, έκθε-
ση σύμφωνα με την οποία οι πολυεθνι-

κές «έχουν καταλάβει την 21η Διάσκεψη 
για το Κλίμα με σκοπό να οδηγήσουν την 
παγκόσμια κοινότητα σε ψευδείς λύσεις 
για την ανάσχεση της Κλιματικής Αλλα-
γής. Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα 
της έκθεσης των οργανώσεων των πο-
λιτών και προέκυψε από την ανάλυση 
των πολιτικών που προωθούν οι πολυ-
εθνικές μέσω των ισχυρών ομάδων πί-
εσης που διαθέτουν αλλά και και από 
το γεγονός ότι οι μεγάλες βιομηχανίες, 
που είναι και από τους μεγαλύτερους 
ρυπαντές είναι οι επίσημοι χορηγοί της 
Διάσκεψης του Παρισιού. 

Συνεχίζοντας η έκθεση επισημαίνει 
ότι είναι πολύ απογοητευτικό το γεγονός 
ότι αντί η παγκόσμια κοινότητα να στα-
θεί απέναντι σε αυτά τα πανίσχυρα συμ-
φέροντα η σύμβαση – πλαίσιο του ΟΗΕ 
για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC – 
United Nations Framework Convention 
on Climate Change) τους έχει αποδώ-
σει καθοδηγητικό ρόλο στον σχεδιασμό 
των λύσεων! Όσο οι εκπρόσωποι των 
βιομηχανιών που ευθύνονται για την 
Κλιματική Αλλαγή αντιμετωπίζονται ως 
«εταίροι» με αυξημένα προνόμια, «δεν 
μπορούν να υπάρξουν πραγματικές λύ-
σεις και ουσιαστικές αλλαγές».

Η έκθεση αναλυτικά εξηγεί πως κα-
τάφεραν να πλουτίσουν χρησιμοποιώ-
ντας το βασικό εργαλείο που εισήγαγε 
το Πρωτόκολλο του Κιότο στην Διάσκε-
ψη του 1997, που δεν είναι άλλο από 
αυτό το Χρηματιστήριο ρύπων που στη-
ριζόταν στις «αρχές της αγοράς». 

Έτσι οι πολυεθνικές ιδιωτικοποίη-
σαν την ατμόσφαιρα δημιουργώντας 
τις αγορές άνθρακα και προσαρμόζο-
ντάς τες στα συμφέροντά τους. Οι ρυ-
πογόνες βιομηχανίες θα μπορούσαν να 
κερδίσουν δικαιώματα εκπομπής ρύπων 
εάν μείωναν τις ρυπογόνες δραστηριό-
τητές τους κάπου αλλού. Με αυτό τον 
τρόπο δεν κατάφεραν να μειώσουν τις 
εκπομπές τω επικίνδυνων ρύπων, αλλά 
κατάφεραν να πλουτίσουν οι βρόμικες 
πολυεθνικές. 

Η Παγκόσμια Κοινότητα, συνεχίζει να 
επισημαίνει η έκθεση πολιτών, θα έπρε-
πε να διώξει τους μεγάλους εγκληματι-
κούς ρυπαντές από την Διάσκεψη του 
ΟΗΕ και από όλα τα επίπεδα χάραξης 
της κλιματικής πολιτικής, δηλαδή από την 
Κομισιόν και όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. 
Επικαλούνται το τρανταχτό παράδειγμα 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που 
πολλές φορές είχε βρεθεί αντιμέτωπος 
με τις μεθόδους της βιομηχανία καπνού 
και κατάφερα να δημιουργήσει ένα τεί-
χος προστασίας ανάμεσα στις βιομηχα-
νίες καπνού και στους υπαλλήλους του. 

Η έκθεση τέλος αναφέρει ότι δεν πε-
ριμένουν οι κυβερνήσεις να συνταχθούν 
με τις προτάσεις των επιστημόνων για 
την ανάσχεση της Κλιματικής Αλλαγής, 
γι αυτό οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
πρέπει να αναλάβουν δράση.

 Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα χρήματα 
που χορηγούν οι πλούσιες χώρες στις 
φτωχές για την προστασία του κλίματος 
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ανέρχονται στο ποσό των 62 δις δολα-
ρίων, δηλαδή το 67% του συνόλου των 
100 δις δολαρίων που συμφωνήθηκε 
στην Διάσκεψη της Κοπεγχάγης το 2009. 

Ο πιο σημαντικός παράγων αφορά 
στην ηλεκτρική ενέργεια. Εάν επιτευχθεί 
μία δεσμευτική συμφωνία θα οδηγήσει 
συντομότερα στις εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας που είναι οι ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας (ΑΠΕ), η πυρηνική ενέρ-
γεια και το φυσικό αέριο. 

Από την πλευρά της η Διεθνής Υπη-
ρεσία Ενέργειας εκτιμά πως η ανανεώ-
σιμη ενέργεια θα αποτελέσει την σημα-
ντικότερη μεμονωμένη πηγή ενέργειας 
το 2040 και θα περιορίσει το μερίδιο 
του λιθάνθρακα κατά 10%, από το 41% 
στο 31%.

Μένει να δούμε τις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις όταν εφαρμοσθούν οι πολι-
τικές στον τομέα των Μεταφορών που 
καταναλώνει το 50% του παγκόσμιου 
πετρελαίου. 

Η καινοτομία στην παραγωγή οχη-
μάτων με την κατάργηση των επιδοτή-
σεων στα ορυκτά καύσιμα θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την μειωμένη ζήτηση για 
πετρέλαιο με αποτέλεσμα την συμπίε-
ση στις τιμές του πετρελαίου. 

Οι οικολόγοι παράλληλα πιέζουν 
έντονα τις εταιρείες να εγκαταλείψουν 
τις περιβαλλοντικά επιζήμιες επενδύσεις, 
όπως είναι η εκμετάλλευση πετρελαιο-
φόρου άμμου, η άντληση σε βαθιά ύδα-
τα και η άντληση στην Αρκτική. 

Πρέπει συμπερασματικά να αποδυ-
ναμωθούν οι ισχυροί επιχειρηματίες του 
πετρελαίου για να επέλθει μία σημαντική 
αλλαγή. Δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί 
η Κλιματική Αλλαγή εάν εγκαταλειφθεί 
το οικονομικό παραγωγικό μοντέλο που 
βασίζεται στην καύση του άνθρακα. Ας 
μην ξεχνάμε ότι το 40% της παγκόσμι-
ας ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από 
τον άνθρακα. 

Η Διεθνής Κοινότητα τώρα έχει μία 
πραγματική ευκαιρία να επαναπροσδιο-
ρίσει πως θα τροφοδοτήσει τις επιχειρή-
σεις και τις οικονομίες τα επόμενα χρό-
νια. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπο-
μπές ρύπων, να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας και να βελτιώσουν την δημό-
σια υγεία εξασφαλίζοντας καλύτερες 
συνθήκες ζωής για όλους, μείωση των 
θανάτων που συνδέονται με την μόλυν-
ση του περιβάλλοντος και βελτιωμένες 
προοπτικές απασχόλησης με ένα εκα-
τομμύριο πρόσθετες θέσεις εργασίας

Το Ινστιτούτο Νέου κλίματος (NCI) 
έκανε έρευνα σύμφωνα με την οποία 
εάν η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Κίνα, που εί-
ναι υπεύθυνες για το 50% των ρύπων 
στη Γη, ελαττώσουν τους ρύπους με το 
να στραφούν από τα ορυκτά καύσιμα 
στην πράσινη ενέργεια, θα δημιουργη-
θούν 1.040.000 νέες θέσεις εργασίας τα 
επόμενα 15 χρόνια στα αιολικά πάρκα, 
στα φωτοβολταϊκά συστήματα και τους 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας (ΑΠΕ). 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (IWO) 
ανακοίνωσε ότι εάν παρθούν τα παραπά-
νω μέτρα δεν θα απειλήσουν τις υπάρ-
χουσες θέσεις εργασίας, αντιθέτως θα 
συμβάλλουν στην δημιουργία περισσό-
τερων και αξιοπρεπέστερων θέσεων ερ-
γασίας. Επίσης θα εξοικονομηθούν πόροι 
από την μείωση των εισαγωγών πετρε-
λαίου που θα διοχετευθούν για την μεί-
ωση της φτώχειας. Η Κομισιόν εκτιμά ότι 
σε κάθε θέση εργασίας που χάνεται από 
τον τομέα της πυρηνικής ενέργειας στην 
ΕΕ, αντιστοιχούν δύο θέσεις εργασίες 
στους τομείς των ΑΠΕ. Έως το 2030 
στα Κράτη μέλη της ΕΕ θα δημιουρ-
γηθούν από 70-420.000 θέσεις ερ-
γασίας. Στις ΗΠΑ οι θέσεις εργασί-
ας που θα δημιουργηθούν θα είναι 
από 470.000 έως 650.000 και στην 
Κίνα από 500.000 έως 1.400.000.

Η Τράπεζα της Ελλάδος σε έκθε-
σή της (2012) προέβλεπε την δημι-
ουργία 97.500 έως 209.000 θέσε-

ων εργασίας στην Ελλάδα κατά το 
διάστημα 2010-2020 στην «πράσι-
νη ενέργεια».

Με ποιο τρόπο όμως θα δημιουρ-
γηθούν αυτές οι θέσεις εργασίας;

Στην Αμερική για παράδειγμα, όπως 
εξηγεί το Ινστιτούτο Νέου Κλίματος, οι 
παρεμβάσεις στις οικοδομές για εξοι-
κονόμηση ενέργειας κατά το διάστημα 
2009-2020 μπορούν να αποδώσουν 
600.000 έως 900.000 θέσεις εργασί-
ας, ενώ έως το 2013 είχαν ήδη δημι-
ουργηθεί 263.000 θέσεις εργασίας στον 
τομέα των ηλεκτροκίνητων και υβριδι-
κών οχημάτων.
Ηλεκτρική Ενέργεια

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση δια-
φόρων πρωτογενών πηγών ενέργειας 
και διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα, 
ανάλογα με τις διαθέσιμες Ενεργειακές 
Πηγές, την Ενεργειακή Πολιτική, τις γε-
ωφυσικές, γεωλογικές και κλιματικές ιδι-

αιτερότητες της κάθε χώρας. 
Έχουμε τις συμβατικές Πηγές Παρα-

γωγής Ενέργειας όπως είναι τα ορυκτά 
στερεά, υγρά η αέρια καύσιμα, όπως εί-
ναι το πετρέλαιο, ο άνθρακας (λιγνίτης, 
λιθάνθρακας), το φυσικό αέριο, η πυρη-
νική ενέργεια και στις Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας (ΑΠΕ) που χρησιμοποιούν 
ανεξάντλητες πηγές, όπως ο άνεμος, ο 
ήλιος, το νερό, κ.α.).

Το πετρέλαιο συμμετέχει με υψη-
λό ποσοστό στην παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας στις αραβικές πετρελαι-
οπαραγωγές χώρες (στην Υεμένη είναι 
100%), στις άλλες χώρες όμως έχει 
περιοριστεί σημαντικά το ποσοστό του 
χρησιμοποιούμενου πετρελαίου. Σε με-
ρικές χώρες παρατηρείται πολύ υψηλό 
ποσοστό συμμετοχής του φυσικού αε-
ρίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (Ολλανδία 60%, Ιρλανδία 50%).

Το έτος 2006 η χρήση του λιθάν-
θρακα είναι υψηλή στην Νότια Αφρική 
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(93%) και στην Πολωνία (92%), επίσης 
στην Δανία (54%), την Μ. Βρετανία 
(37,5%), την Κορέα (38%), ΗΠΑ (50%). 
Ο λιγνίτης συμμετέχει σε υψηλό ποσοστό 
στην Ελλάδα (55%) και στην Γερμανία 
(42%). Η πυρηνική ενέργεια έχει υψηλό 
ποσοστό στην Γαλλία (78%), στο Βέλγιο 
(55%), στην Ουγγαρία (38%), στη Σου-
ηδία (47%), στη Νότια Κορέα (37%) και 
στην Ελβετία (43%). Η υδροηλεκτρική 
ενέργεια χρησιμοποιείται στην Νορβηγία 
(98,5%), στην Αυστρία (64%), στον Κα-
ναδά (58%), στην Ελβετία (51%) και σε 
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες όπως στη 
Βραζιλία (83%), τη Βενεζουέλα (72%), 
τη Γκάνα (67%), την Κένυα (51%). 

Στην Ελλάδα η παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας γίνεται με τους θερμοη-
λεκτρικούς σταθμούς. Στην Δυτική Μα-
κεδονία παράγεται περίπου το 50% της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σχεδιασμός έγι-
νε έτσι ώστε να είναι κοντά στα κοιτά-
σματα της πρώτης ύλης, του λιγνίτη, με 
σημαντικές όμως απώλειες που οφεί-
λονται στην μεταφορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας στα κέντρα κατανάλωσης. Ση-
μαντικά αποθέματα λιγνίτη υπάρχουν 
στην Δράμα, στην Δυτική Μακεδονία, 
στην Ελασσόνα και στην Μεγαλόπολη. 
Το 66,5% της εγκατεστημένης ισχύος 
(στοιχεία 2011) των ηλεκτροπαραγω-
γικών μονάδων είναι θερμικοί σταθμοί. 
Με λιγνίτη λειτουργούν 4.930 MW, με 
πετρέλαιο 730 MW και με φυσικό αέριο 
4.579 MW. Από αυτούς το 19,6% είναι 
μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και το 
1,9% μονάδες ΑΠΕ.

Παρόλο που ο λιγνίτης θεωρείται με-
γάλη ενεργειακή πηγή στη χώρα μας και 
συνεισφέρει στο 53% στην παραγωγή 
(ενώ το φυσικό αέριο μόνον 28%) και 
με δεδομένο ότι τα αποθέματα λιγνίτη 
επαρκούν για άλλα 35 χρόνια, θα πρέ-
πει να αντικατασταθεί με νέα καύσιμα. 
Ο στόχος είναι μέχρι το 2020 να αυξη-
θεί η συμμετοχή των ΑΠΕ στην κατανά-
λωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 34%. Η 
άποψη που κυριαρχεί είναι ότι θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν νέα καύσιμα, όπως 
το φυσικό αέριο και οι λιθάνθρακες. Οι 
λιθάνθρακες επιτυγχάνουν υψηλότερο 
βαθμό απόδοσης από τον λιγνίτη με συ-
νέπεια να εκπέμπουν μικρότερες ποσό-
τητες διοξειδίου του άνθρακα. 

Ένα πλεονέκτημα του άνθρακα επί-
σης είναι ότι είναι διαθέσιμος για τα επό-
μενα 200 χρόνια, ενώ το φυσικό αέριο 
θα εξαντληθεί τα επόμενα 60 χρόνια. 

 
Η μάχη της Κλιματικής  
Αλλαγής–Παρίσι 2015 

Πρέπει να δοθεί σκληρή μάχη για να 
κερδηθεί η υπόθεση της Κλιματικής Αλ-
λαγής διότι αντιδρά η μεγαλύτερη οικο-
νομική δύναμη του πλανήτη: τα ορυκτά 
καύσιμα και οι μεγάλοι ρυπαντές η ναυ-
τιλία και η βιομηχανία εξόρυξης πετρε-
λαίου και άνθρακα.

Στην συμφωνία του Παρισιού, παρα-
τηρούμε ότι σε αυτή δεν γίνονται επί λέ-
ξει αναφορές στα ορυκτά καύσιμα. Μα 

είναι η συμφωνία νομικά δεσμευτική η 
είναι ένα γενικόλογο κείμενο πολιτικών 
διακηρύξεων; Αναλαμβάνουν οι αναπτυσ-
σόμενες χώρες ορισμένες συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις η όχι; Τι απόφαση πάρθηκε 
για τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη 
οι οποίες πλήττονται περισσότερο από 
τις επιπτώσεις της κλιματική αλλαγής; 

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζόν 
Κέρι επιμένει ότι έγινε «συμφωνία» 
(agreement) και όχι «συνθήκη» (treaty). 
Διότι η συνθήκη θα πρέπει να εγκριθεί 
από το Κογκρέσσο στο οποίο τώρα κυ-
ριαρχούν οι ρεπουμπλικάνοι που δεν 
θέλουν να ακούσουν για κανένα εμπό-
διο στα ορυκτά καύσιμα. Εάν για κάποιο 
λόγο απορριφθεί από τις ΗΠΑ η συμφω-
νία, θα έχουμε σίγουρα μία οπισθοδρό-
μηση για όλους. Επομένως η ουσία της 
νέας Συμφωνίας της COP 21 στο Πα-

ρίσι είναι οι ισχυρές νομικές δεσμεύσεις 
των χωρών που συμμετείχαν και όχι η 
νομική υπόσταση αυτής. 

Σημαντικό είναι ότι στη Συμφωνία 
λείπουν συγκεκριμένες αναφορές για 
την δέσμευση αποκατάστασης των φτω-
χότερων χωρών που ήδη δοκιμάζονται 
από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής.

Τα μικρότερα νησιωτικά Κράτη 
(AOSIS) αποκτούν για πρώτη φορά 
στην ιστορία τους δικό τους άρθρο στην 
Συμφωνία, που έχει μεγάλη σημασία για 
την αναγνώριση του δράματος που έχει 
ήδη αρχίσει να οδηγεί τους κατοίκους 
στην περιβαλλοντική προσφυγιά. Το αρ-
νητικό είναι ότι οι χώρες αυτές δεν θα 
αποζημιωθούν για την ζημιά που υπέ-
στησαν, αλλά θα πρέπει να πληρώσουν 
το τίμημα για μία κρίση που δεν δημι-

ούργησαν. Υπάρχει δηλαδή εξαιρετικά 
σημαντικό κενό στη Συμφωνία του Πα-
ρισιού που παραπέμπει σε θέματα κλι-
ματικής δικαιοσύνης αφού δεν αναφέ-
ρεται σαφώς για την χρηματοδότηση 
τους από το Πράσινο Κλιματικό Ταμείο. 

Όσον αφορά στους ιθαγενείς λαούς 
και το δικαίωμα κατοχής της γης τους 
έτσι ώστε να συμβάλλουν περισσότερο 
στον έλεγχο της αποψίλωσης των δα-
σών και εδώ για πρώτη φορά σε κλιμα-
τική Συμφωνία γίνεται αναφορά στα «δι-
καιώματα των ιθαγενών λαών».

Οι περισσότεροι από 10.000 πολί-
τες που συγκεντρώθηκαν στις 30 Νο-
εμβρίου 2015 που άρχισε η Διάσκεψη, 
παρά την απαγόρευση, σχηματίζοντας 
ανθρώπινη αλυσίδα, έξω από το με-
τασκευασμένο αεροδρόμιο Λε Μπουρ-
ζέ έξω από το Παρίσι, για να ζητήσουν 
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από τους ηγέτες των 196 χωρών που 
συμμετείχαν στην Διάσκεψη ουσιαστική 
δράση για το Κλίμα. Η γαλλική αστυνο-
μία έκανε 341 προσαγωγές και 9 άτομα 
παρέμειναν σε κράτηση. Στην προσπά-
θεια της να διαλύσει την συγκέντρωση 
στην Πλατεία Ρεπουμπλίκ η αστυνομία 
καταγράφηκε σε βίντεο να ποδοπατούν 
τα χέρια και τα λουλούδια που είχαν το-
ποθετηθεί εις μνήμην των νεκρών. Στην 
Πλατεία τοποθετήθηκαν επίσης εκατοντά-
δες ζευγάρια παπούτσια, μεταξύ αυτών 
και τα παπούτσια του Πάπα Φραγκίσκου 
και του Γ.Γ. του ΟΗΕ, συμβολίζοντας το 
πλήθος των ανθρώπων που στερήθηκαν 
το δικαίωμα της διαδήλωσης. Την ίδια 
ημέρα έγιναν διαδηλώσεις σε 175 χώ-
ρες με συμμετοχή 720.000 ανθρώπων. 

Η αξιωματούχος του ΟΗΕ Κριστιά-
να Φιγκέρες, αρμόδια για την διοργά-
νωση της Συνόδου στο Παρίσι, άρχισε 
την ομιλία της λέγοντας ότι «ποτέ στο 
παρελθόν μία τόσο μεγάλη ευθύνη δεν 
βρισκόταν στα χέρια τόσο λίγων». 

Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ήλ-
θαν στην Διάσκεψη με δύο βασικές δε-
σμεύσεις: μία για τις μειώσεις ρύπων 
που θα επιτύχουν χωρίς βοήθεια και μία 
πολύ μεγαλύτερη για τις μειώσεις που 
θα επιτύχουν εάν λάβουν την ανάλογη 
χρηματική βοήθεια. 

Οι πυκνοκατοικημένες χώρες σε πα-
ράκτιες ζώνες αναμένεται να πλημμυ-
ρίσουν εξαιτίας της ανόδου της στάθ-
μης των θαλασσών και η διατροφική 
ασφάλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ανθρώπων κινδυνεύει λόγω των κλιμα-
τικών διαταραχών.
Ινδία   946 εκατ. τόνοι 
Μπαγκλαντές  136 “ “
Νότια Αφρική  25 “ “
Βραζιλία   33 “ “
Κένυα   29 “ “

Η Σύνοδος του Παρισιού δεν ανα-
γνώρισε το δικαίωμα προστασίας των 
περιβαλλοντικών προσφύγων. 

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπά-
μα τόνισε πως «είναι ένα σημείο καμπής 
και τώρα είναι η στιγμή που επιτέλους 
αποφασίσαμε να σώσουμε τον πλανήτη 
μας, υπάρχει μία αίσθηση κατεπείγοντος 
και μία όλο και μεγαλύτερη συνειδητο-
ποίηση ότι είναι στο πλαίσιο των δυνα-
τοτήτων μας να κάνουμε κάτι για αυτό».

Ας δούμε όμως τι κάνουν ορισμένοι 
επιχειρηματίες προς όφελος της ανάσχε-
σης κλιματικής αλλαγής. Ο Μπίλ Γκέϊτς 
της Microsoft πρόσφατα μείωσε τις επεν-
δύσεις σε ορυκτά καύσιμα από 1,4 δις 
σε 475 εκατομμύρια δολάρια και μαζί με 
άλλους επιχειρηματίες αλλά και κυβερ-
νήσεις προωθούν μία νέα πρωτοβουλία 
αύξησης δαπανών για την έρευνα νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών. Επίσης έχουν 
δεσμευτεί Μάρκ Ζούκεμπερκ facebook, 
ο Τζάκ Μο του Alibaba, ο Τζέφ Μπέζος 
του Amazon, ο Ρατάν Τατά του ομίλου 
Τατά και ο Πάτρις Ματσέπε της African 
Rainbow Minerals.

Ο βασικός σκοπός είναι η εξάλειψη 
της «κοιλάδας του θανάτου» που με-

σολαβεί ανάμεσα στην αρχική σύλλη-
ψη μίας πολλά υποσχόμενης τεχνολο-
γίας και στην εμπορική εκμετάλλευσή 
της. Αιολικά, αποθήκευση άνθρακα, βι-
οκαύσιμα, σχάση, σύντηξη, η τεχνολο-
γία πρέπει να είναι καθαρή και να μπο-
ρεί γρήγορα να υιοθετηθεί, δήλωσε ο 
Μπίλ Γκέϊτς. 

Οι Τράπεζες θεωρούν πλέον υψηλού 
ρίσκου τις επενδύσεις σε ορυκτά καύ-
σιμα και δεν δίνουν δάνεια για επεν-
δυτικά προγράμματα με βάση τα ορυ-
κτά καύσιμα.

Οι επιστήμονες είχαν κάνει σαφές 
ότι δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη μία 
αποτυχημένη προσπάθεια παγκόσμιας 
Συνδιάσκεψης για το Κλίμα.

Πολλές ελπίδες αφήνει το γεγονός 
ότι οι χώρες που ευθύνονται για το 80% 
των εκπομπών των αερίων του θερμο-
κηπίου υπέγραψαν όλες την πρωτοβου-

λία αυτή (Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία, Ιαπωνία, 
Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Καναδάς. 

Οι επιδοτήσεις των ορυκτών καυσί-
μων είναι τέσσερις φορές υψηλότερες 
από αυτές των ΑΠΕ και επομένως απο-
τελεί το πρώτο βήμα η μείωση και κα-
τάργηση των επιδοτήσεων αυτών. 

Η Συμφωνία COP21 του Παρισιού 
άνοιξε απλά το δρόμο. Η υλοποίησή 
της όμως απαιτεί μεγάλη προσπά-
θεια σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να 
υπάρξουν ισχυρές νομικές δεσμεύ-
σεις όχι μόνο από τις Κυβερνήσεις 
αλλά και από την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, τις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και 
τους πολίτες. 

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η Νέα 
Συμφωνία δεν θα λύσει από μόνη της 
το πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής. 
Στην καλύτερη περίπτωση θα μειώσει τις 
παγκόσμιες εκπομπές ρύπων στο 50%. 

Αυτό όμως είναι ήδη αρκετό για να δι-
ατηρηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας 
στους 2 βαθμούς Κελσίου.

Θα πρέπει να σχεδιαστεί μία στρα-
τηγική που θα επιτρέψει να μεταβούμε 
στην νέα εποχή με νέο παραγωγικό μο-
ντέλο, νέες παραγωγικές δραστηριότη-
τες που θα δημιουργήσουν και νέες βι-
ώσιμες θέσεις εργασίας σε νέους τομείς 
που αναδύονται από τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειες, στις οποίες πρέπει να 
καταλήξουμε κατά 100% έως το 2050. 
Όσοι κατά την γνώμη μας ομιλούν για 
την επίτευξη του στόχου αυτού στο τέ-
λος του αιώνα, κάνουν λάθος. Είναι πολύ 
αργά και δεν έχουμε αυτή την πολυτέ-
λεια της άνεσης χρόνου. 

Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι 
(ακούτε κύριοι της ΔΕΗ; ) ότι η οικονο-
μική ανάπτυξη της χώρας δεν έρχεται 
με καινούργιες Μονάδες Λιγνίτη, ούτε 
με καινούργιες Πετρελαϊκές Μονάδες, 
ούτε με την εξόρυξη Φυσικού Αερίου 
και Πετρελαίου στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Όλες αυτές οι επενδύσεις έχουν 
ημερομηνία λήξης, επομένως είναι λαν-
θασμένες και άστοχες. 

Σε αντίθεση των παραπάνω μπο-
ρούμε όλοι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, 
οι ενεργειακοί οργανισμοί, να κατανοή-
σουμε ότι πρέπει να στραφούμε σε κάτι 
καινοτόμο προς όφελος του Περιβάλλο-
ντος, της Οικονομίας και της Κοινωνίας. 
Και αυτό το καινοτόμο δεν είναι άλλο 
από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
στις οποίες έχουμε ήδη αρκετή εμπει-
ρία και μπορούμε να τις διαχειριστούμε 
προς όφελος πρώτα του Περιβάλλοντος.
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την χρη-
ματοδότηση της Ελλάδας στα πλαίσια του γνω-
στού ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανα-
φοράς) με 20,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την 
περίοδο 2007-2013. Τα κονδύλια θα έπρεπε 

να δοθούν για επενδύσεις στον παραγωγικό τομέα 
της οικονομίας, για την βελτίωση της παραγωγικότη-
τας και της επιχειρηματικότητας, για την αναβάθμιση 
της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών, για την ενί-
σχυση της έρευνας και της τεχνολογίας, για την προ-
ώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, για να γίνει πιο 
ελκυστική η ελληνική περιφέρεια, καθώς επίσης και 
για έργα υποδομών.

Περισσότερα από τα μισά χρήματα λοιπόν, περίπου 
13 δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν ως δια μαγείας 

σε κατασκευαστικά έργα, με 441 εκατομμύρια ευρώ 
να καταλήγουν σε μικρές κατασκευαστικές εταιρείες, 
τη στιγμή που τα υπόλοιπα κατέληξαν στους “εθνικούς 
μας εργολάβους”, δηλαδή τον ΑΚΤΩΡ (Μπόμπολας), 
την ΤΕΡΝΑ (Κόκκαλης, Περιστέρης, Ψυχάρης) και τον 
ΑΒΑΞ (Ιωάννου, Παρασκευαϊδης).

Τα οικονομικά στοιχεία αποτελούν αδιάψευστο μάρ-
τυρα πως ακόμα και σε καιρό κρίσης, η Ελλάδα έκα-
νε δρόμους, γεφύρια και αεροδρόμια, για να ταΐζονται 
οι μεγάλες κατασκευαστικές και να υφαίνουν το δικό 
τους “successstory”, σε αντίθεση με την επιχειρημα-
τικότητα η οποία στραγγαλιζόταν από τη λιτότητα και 
το κλείσιμο της στρόφιγγας των τραπεζών.

Η είσπραξη των κονδυλίων του ΕΣΠΑ από τους 
τρεις μεγαλοκαρχαρίες δεν είναι ευδιάκριτη εξ’ αρχής, 

αφού τα κονδύλια φαίνεται να τα εισπράττουν δεκά-
δες εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονται ως κοινοπραξί-
ες και συνεταιρισμοί, με συνέπεια στους Ευρωπαϊκούς 
Ελέγχους να φαίνονται όλα καλώς καμωμένα, αλλά 
στην πραγματικότητα εταιρείες του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
κάνουν συμπράξεις με εταιρείες της ΤΕΡΝΑ και της 
ΑΒΑΞ, δημιουργώντας νέες εταιρείες οι οποίες τελικά 
πήραν και τα έργα.

Μόνο από εκτιμήσεις του βασικού όγκου των έργων, 
φαίνεται πως οι συγκεκριμένες εταιρείες  έχουν εισπράξει:

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3.101.559,863 ευρώ + 1.205.431, 620 
ευρώ από την ΑΕΓΕΚ την οποία απορρόφησε, 
ΤΕΡΝΑ 2.678.987, 416 ευρώ,
ΑΒΑΞ 1.978.818,704 ευρώ.

ΕΣΠΑ 2007-2013  
ΠΟΥ  ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΤΑ 20,4 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ   

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΑ

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. REDS Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε.

ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε. ΒΕΑΛ Α.Ε. ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α.Ε.

AKTOR BULGARIA S.A ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. CORREA HOLDING LTD ATHENS RESORT CASINO 

Α.Ε.

AKTOROM SRL ROMANIA ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε. HELECTOR CYPRUS LTD PROFIT CONSTRUCT SRL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.

ISCUT BUCURESTI S.A. ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. HELECTOR GERMANY 
GmbH KARTEREDA HOLDING LTD GAMBLING MALTA LTD 

(STOIXIMAN)

AKTOR KUWAIT WLL ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. HERHOF GmbH SC CLH ESTATE SRL ELDORADO GOLD 

CORPORATION
AL AHMADIAN AKTOR LLC 

DUBAI Π&Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

HERHOF RECYCLING 
CENTER OSNABRUCK GmbH ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

AKTOR TECHNICAL 
CONSTRUCTION LLC ABU 

DHABI
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε. JV HELECTOR CYBARCO PROMAS A.E.

MILLENIUM 
CONSTRUCTION 

EQUIPMENT & TRADING 
DUBAI

ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.

AKTOR QATAR BRANCH ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

AECO DEVELOPMENT LLC 
OMA ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 

Α.Ε.
ΒΙΟΣΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑ.Ε. ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.

Δ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Α.Ε. ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. METROPOLITAN ATHENS 
PARK A.E.

ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε. POLIS PARK Α.Ε.
SALONICA PARK Α.Ε.
SMYRNI PARK Α.Ε.
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – J&P ΑΒΑΞ

Έχοντας στην κατοχή του μετοχές στο MEGA Channel 
και όντας ιδιοκτήτης του εκδοτικού συγκροτήματος 
“ΠΗΓΑΣΟΣ” που εκδίδει το “Εθνος”, την “Ημερησία” 
και άλλα έντυπα ενημέρωσης και περιοδικά, ο όμι-
λος ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαχειρίζεται επίσης τα απορρίμματα 
της Αττικής, δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας 
αλλά και στο χώρο του διαδικτυακού τζόγου μέσω της 
εταιρείας “STOIXIMAN”, απέκτησε με το ποσό των 11 
εκατομμυρίων ευρώ τα μεταλλεία χρυσού στις Σκου-
ριές Χαλκιδικής λαμβάνοντας υπεραξία άνω των 200 
εκατομμυρίων στα επόμενα δέκα χρόνια, αγόρασε με 
φωτογραφικό διαγωνισμό κι έναντι 18 εκατομμυρίων 
ευρώ την ψηφιακή πλατφόρμα DIGEA λίγο πριν πέσει 
“το μαύρο” στην ΕΡΤ, ενώ ασχολείται επίσης με αιο-
λικά πάρκα, με τη διανομή Τύπου μέσω της εταιρείας 
“ΑΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, με τα λιγνιτωρυχεία Φλώ-
ρινας και με την... είσπραξη διοδίων από δρόμους που 
ακόμα κατασκευάζονται (π.χ. Ολυμπία Οδός, ΝΕΟ 
Κορίνθου-Πατρών). 

Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με μεγαλομετόχους 
τον Γιώργο Περιστέρη, τον Νικόλαο Καμπά και την 
MorganStanley και συνεργάτες σε διάφορες δραστη-
ριότητες τον Σταύρο Ψυχάρη (ΔΟΛ) και τον Σωκράτη 
Κόκκαλη, έχει προνομιακή εκμετάλλευση των αιολικών 
πάρκων, διαχειρίζεται από το 2013 τα απορρίμματα 
της Πελοποννήσου και ασκεί την επιρροή του σε εθε-
λόδουλες κυβερνήσεις είτε μέσω διαρροών στα χει-
ραγωγημένα ελληνικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ή 
ακόμα και “facetoface” με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
την λεκτική επίθεση από το βήμα συνεδρίου κατά του 
υπουργού Ανάπτυξης τότε και ανήμπορου ν’ αντιδρά-
σει Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος είχε ανακοινώσει τη 
ματαίωση του οδικού άξονα Κεντρικής Ελλάδας, την 
οποία ανακοίνωση φυσικά έκανε “γαργάρα” αργότε-
ρα και η κατασκευή προχώρησε κανονικά. 

ΤΕΡΝΑ – ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ

€551.615.400,00

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

€145.883.237,00

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ

€139.143.300,00

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣ-
ΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

€107.275.700,00

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΑΚΤΩΡ 
ΑΤΕ ΕΡΓΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙ-
ΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 
ΔΟΜΟΚΟΣ 458

€98.789.630,00

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

€70.211.500,00

Κ/ΞΤΕΡΝΑΑΕ ALPINE BAU 
GmbH ΑΚΤΩΡΑΤΕ POWELL 
ELECTRICAL SYSTEMS INC

€53.770.000,00

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ €45.578536,00
Κ/ΞΤΕΡΝΑΑΕ THALES 
AUSTRIA GmbH

€17.172.160,00

ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ 
ΤΕΧΝ ΤΟΥΡΙΣΤ & ΞΕΝΟΔ 
ΕΠΙΧ

€14.665.335,00

Κ/Ξ ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ ΚΑΣΤΑΤ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

€5.096.339,00

ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

€9.974.920,00

Κ/Ξ ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

€3.243.800,00

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑ-
ΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟ/
ΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-
ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ

€180.383.039,00

ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗ-
ΣΗΣ ACS&FERROVIAL

€792.008.100,00

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ-
ΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣΗΣ 
ACS&FERROVIAL

€444.176.400,00

ΣΥΝΟΛΟ €2.678.987.416,00

Η J&P ΑΒΑΞ του Δάκη Ιωάννου, γνωστός στην 
πιάτσα για την αγάπη του στη συλλογή έργων ζωγρα-
φικής, απολαμβάνει τα κέρδη του από την Αττική Οδό, 
τη γέφυρα Ρίου-Αντίρριου, τα έργα στον Μαλιακό Κόλ-
πο και τον οδικό άξονα Ελευσίνας-Τσακώνα ως “συνε-
ταιράκι” του Μπόμπολα, ενώ πέρα από τις εισπράξεις 
κοινοτικών πόρων μέσω του ΕΣΠΑ, εμφανίζει δανει-
σμό από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες της τάξης 
των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τη στιγμή που αυτές (οι 
ίδιες τράπεζες) λένε μεγαλοπρεπή “όχι” σε όποιον τις 
επισκεφτεί για να αιτηθεί δανειακή διευκόλυνση μερι-
κών χιλιάδων ευρώ. 

Στην περίπτωση ελέγχου των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, 
άραγε ποιος θα καταβάλλει όσα από τα κονδύλια θεω-
ρηθούν ως μη δικαιολογημένα; Οι “εθνικοί μας εργολά-
βοι” ή μήπως το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ο Έλληνας 
φορολογούμενος όπως ακριβώς συνέβη και με την ανα-
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών; Ρητορικό το ερώτημα...

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΖΙ,  
ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ  

ΜΙΑ «ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ»
Τέσσερις φορείς διατηρούν το δικαίωμα να παγώ-

σουν την εκταμίευση χρημάτων, μέσω της διαδικασί-
ας της δημοσιονομικής διόρθωσης ή ακόμα και της 
απένταξης όταν διαπιστώνουν ύποπτες συνδιαλλαγές. 
Πρόκειται για τη Διαχειριστική Αρχή ενός προγράμμα-
τος (πρωτοβάθμιος έλεγχος), για την Αρχή Πιστοποίη-
σης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), την Ανεξάρτητη 
Αρχή της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) 
καθώς για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είτε αυτοβούλως 
ή σε συνεργασία, αυτές οι αρχές δικαιούνται να κινη-
θούν και να ελέγξουν αν όλα βαίνουν καλώς, ενημε-
ρώνοντας ταυτόχρονα την δικαιοσύνη. Στη θεωρία 
όλα αυτά, γιατί στην πράξη παρατηρείται κωλυσιερ-
γία η οποία σε πλείστες περιπτώσεις έχει τα χαρακτη-
ριστικά της συγκάλυψης. Ως πότε άραγε;

ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ,  
ΜΚΟ, ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Το μεγάλο σκάνδαλο με την υφαρπαγή εκατομμυ-

ρίων ευρώ από τα κοινοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ της 
περιόδου 2007-2013, αναμένεται να οδηγήσει στο 
εδώλιο των κατηγορουμένων, υπαλλήλους τεσσάρων 
Διαχειριστικών Αρχών και πιο συγκεκριμένα από την 
Διαχειριστική Αρχή της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του υπουργείου Εργασίας, την αντίστοιχη της 
Περιφέρειας Αττικής, την Αρχή που είναι υπεύθυνη για 
την Ψηφιακή Σύγκλιση της Κοινωνίας της Πληροφορί-

ας, καθώς επίσης και υπαλλήλους της Γενικής Γραμμα-
τείας Ισότητας. Το γραφείο του ανακριτή ο οποίος έχει 
επιφορτιστεί με τη διαλεύκανση του σκανδάλου, περ-
νούν καθημερινά χαμηλόβαθμα αλλά και υψηλόβαθ-
μα στελέχη των παραπάνω αρχών, προσπαθώντας ν’ 
αντικρούσουν τις κατηγορίες με τις οποίες οσονούπω 
θα βρεθούν αντιμέτωποι, όπως για παράδειγμα την 
“παράβαση καθήκοντος” και/ή τη διευκόλυνση εται-
ρειών στην υφαρπαγή κοινοτικών πόρων προς δικό 
τους -οικονομικό- όφελος, κατηγορίες αδικημάτων 
που εμπίπτουν στα βαριά ποινικά αδικήματα.

Η έκταση της διαπλοκής και των νομικών παρα-
βάσεων όχι μόνο των εταιρειών που εμπλέκονται σ’ 
αυτές αλλά και των διαχειριστικών αρχών, είναι τερά-
στια, ενώ παρασιτικά κυκλώματα και μεσάζοντες κερ-
δοσκοπούν ασύστολα μέσω της αρπαγής τεράστιων 
κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονται για τις αδύ-
ναμες κοινωνικές ομάδες (φτωχοί και άνεργοι) αυτής 
της χώρας. 

Οι μίζες ρέουν άφθονες προς συγκεκριμένους ανθρώ-
πους, ενώ τα κονδύλια καταλήγουν ξανά και ξανά στα 
ίδια χέρια, ασχέτως αν τα δικαιούνται ή όχι. Το παρά-
δειγμα με έργο 4 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο η 
προθεσμία υποβολής προτάσεων ήταν μόλις 16 ημέ-
ρες, αποτελεί μόνο ένα από τα δεκάδες ή εκατοντά-
δες παραδείγματα “φωτογραφικών διαγωνισμών” που 
ευνοούν συγκεκριμένες μειοψηφίες και είναι εις βάρος 
της μεγάλης, χειμαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας. 

Πέντε περιπτώσεις ΜΚΟ, η Ελληνική Εταιρεία Διοί-
κησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), το Κέντρο Ανάπτυξης και 
Επιχειρηματικότητας (ΚΕΑΕΠ), η Ελληνική Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), η Ομοσπονδία 
Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥ-
ΝΕ) και η “ΚΕΣΣΑ Δήμητρα” διερευνώνται ήδη δικα-
στικά, ενώ κάποιες εξ’ αυτών έχουν πιστοποιηθεί από 
Δημόσιες Αρχές ως παράτυπες και για ορισμένες έχει 
ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη. Επειδή όμως το “ταγκό” 
χρειάζεται πάντα δύο, θα πρέπει οι ποινικές διώξεις 
να μην περιοριστούν μόνο κατά των νόμιμων εκπρο-
σώπων των εταιρειών αλλά και κατά των Διαχειριστι-
κών Αρχών, με την αγαστή συνεργασία και τις υπογρα-
φές των οποίων υπήρξε προνομιακή μεταχείριση των 
άνωθεν επιχειρήσεων.

ΠΑΓΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ 
ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Παρά τη σαφή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

περί άμεσης παύσης πληρωμών και επιστροφής των 
καταβληθέντων ποσών από εταιρείες που λειτουρ-
γούν παρατύπως, κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει 
στην Ελλάδα, αφού σε αντίθεση με άλλες περιπτώ-
σεις το “αιτιολογικό ότι η υπόθεση δεν έχει τελεσιδι-
κήσει δικαστικά” ακόμα κρατεί...

Γιατί λοιπόν οι Διαχειριστικές Αρχές ενώ σε ορι-
σμένες περιπτώσεις ενεργούν άμεσα -και σωστά- όταν 
διαπιστώνουν μικρές παραβάσεις, σε άλλες περιπτώ-
σεις όπου διακυβεύονται δεκάδες ή και εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ κάνουν τα στραβά μάτια; Ποιο είναι 
εκείνο το αόρατο χέρι που προστατεύει τις προνομι-
ούχες εταιρείες του κυκλώματος;

Ο έλεγχος του πόθεν έσχες των προσώπων που 
εμπλέκονται σε ύποπτες υποθέσεις ευρωπαϊκών επιδο-
τήσεων και το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαρια-
σμών θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα των δικαστι-
κών αρχών της χώρας, οι οποίες φυσικά και γνωρίζουν 
ότι το φαινόμενο της συστηματικής διαπλοκής κρατι-
κών λειτουργών με συγκεκριμένες εταιρείες και πρό-
σωπα που σχεδόν μονοπωλούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ, 
δεν είναι χτεσινό.
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Για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος κατήγ-
γειλαν το ΚΕΕΛΠΝΟ από κοινού ο υπουργός 
Υγείας κ. Ξάνθος και ο αναπληρωτής υπουργός 
κ. Πολάκης, στηριζόμενοι στο πόρισμα των Επι-
θεωρητών Υγείας σχετικά με τη διαχείριση χρη-

μάτων που προορίζονταν για επικοινωνιακή καμπάνια 
του Κέντρου την περίοδο 2012-2014, κι ενώ η εφημε-
ρίδα μας είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα από 
τον περασμένο Ιούνιο (Τεύχος 71).

Η έρευνα των Επιθεωρητών δείχνει ότι το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ σπατάλησε σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ, με 
απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες επικοινωνίας 
και εκστρατείες για τις οποίες μάλιστα δεν είχε 
αρμοδιότητα υλοποίησης. Μάλιστα, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο συνολι-
κός προϋπολογισμός του προγράμματος επικοινωνίας 
ανήλθε στα 9.762.000 ευρώ, εκ των οποίων συμβα-
σιοποιήθηκαν 4.575.000 ευρώ και τελικά πληρώθη-
καν τα 3.026.000 ευρώ. Ένα μέρος των χρημάτων 
αυτών, περίπου 640.000 ευρώ, αποφασίστηκαν το 
2009, όμως υλοποιήθηκαν το πρώτο έτος της ελεγ-
χόμενης περιόδου.

Οι επίμαχες καμπάνιες αφορούσαν: α) την εθνι-
κή επικοινωνιακή εκστρατεία πρόληψης για τον καρκί-
νο, η οποία είχε αποφασιστεί σε προηγούμενη περίο-
δο, β) σε δράσεις για την εποχική γρίπη της περιόδου 
2011 – 2012, γ) συμπράξεις του ΚΕΕΛΠΝΟ για την 
υποστήριξη νομοθετικών ρυθμίσεων του υπουργείου 
Υγείας για το έτος 2012, όπως και δ) την προώθηση 
των γενόσημων φαρμάκων και την ορθή χρήση των 
αντιβιοτικών. 

Οι πηγές χρηματοδότησης του προγράμμα-
τος ήταν από το ΕΣΠΑ, από ίδιους πόρους και από 
την μετατροπή χρήσης ενός μέρους του δανείου, που 
είχε ληφθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ για την πανδημία της 
γρίπης, ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Το εξοργιστικό της υπόθεσης είναιότι παρά το γεγο-
νός πως υπήρχε η δυνατότητα για δωρεάν προβολή 
από τα ΜΜΕ, με βάση τις νομοθετικές διατάξεις και 
τους κανονισμούς του ΕΣΡ για τα ενημερωτικά μηνύ-

ματα κοινωνικού χαρακτήρα, κάτι τέτοιο δεν αξιοποι-
ήθηκε από την διοίκηση του Κέντρου, με αποτέλεσμα 
όλα αυτά τα ποσά να καταλήξουν σε τσέπες μιντιαρ-
χών. Σύμφωνα με το υπουργείο, υπολογίζεται ότι με 
αυτή τη δυνατότητα από τα 3 εκατομμύρια ευρώ που 
τελικά πληρώθηκαν τουλάχιστον τα μισά θα μπο-
ρούσαν να είχαν εξοικονομηθεί.

Ακόμα και «βαφτίσια» κάνανε στο ΚΕΕΛΠΝΟ ονο-
μάζοντας τον καρκίνο «επιδημικό λοιμώδες νόσημα» 
για να φτιάξουνμια αντικαρκινική καμπάνια προϋπο-
λογισμού 1,6 εκατ. ευρώ που τελικά ανέθεσαν στην 
εταιρία Mindwork Business Solutions, της συζύγου 
του Γιάννη Στουρνάρα, Σταυρούλας Νικολοπούλου.

Στην υπόθεση εμπλέκονται 15 εταιρείες επι-

κοινωνίας με μία εξ’ αυτών να κατέχει τη μερίδα του 
λέοντος, καθώς επίσης και 20 υπηρεσιακοί παράγο-
ντες του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Κατά την παρουσίαση των στοιχείων που κατατέ-
θηκαν στον εισαγγελέα, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας 
Ξανθός, ανέφερε ότι υπάρχουν ευθύνες μελών του 
ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά και των πολιτικών διοικήσε-
ων του υπουργείου Υγείας τη συγκεκριμένη περίοδο.

Σημειώνεται ότι υπουργοί Υγείας την επίμαχη 
περίοδο ήταν μέχρι τον Μάϊο του 2012, ο Ανδρέας 
Λοβέρδος, στη συνέχεια ανέλαβε ο Ανδρέας Λυκουρέ-
ντζος, ακολούθησε ο Άδωνις Γεωργιάδηςαπό τον Ιού-
νιο του 2013 και ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 
2014 ανέλαβε ο Μάκης Βορίδης.

ΚΕΕΛΠΝΟ: ΠΑΡΤΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατέθε-
σε ο ανεξάρτητος Βουλευτής Β’ Αθηνών Ευστάθι-
ος (Στάθης) Παναγούλης, προς τους υπουργούς: 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμά-
των – Επικρατείας Αρμόδιο για τα Μέσα Μαζικής Επι-
κοινωνίας, με θέμα «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΚΑΝΑΛΑΡΧΩΝ 
& ΕΚΔΟΤΩΝ».

Ο Βουλευτής επικαλούμενος το άρθρο 1 του 
ν. 4281/2014 που αποτελεί τροποποίηση του ν. 
3213/2003 αναφέρει ότι: «Υποχρέωση υποβολής 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έχουν οι ιδιο-
κτήτες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύ-
νοντες σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., 
οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και 

οι διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής 
επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λει-
τουργίας ή γενικά έχουν την εκμετάλλευση τηλεοπτι-
κών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορ-
φής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς 
και ραδιοφωνικών σταθμών, όπως και των βασικών 
μετόχων αυτών, όπως επίσης οι ιδιοκτήτες, οι μέτο-
χοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβου-
λοι και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, 
καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές 
ειδήσεων και ενημέρωσηςκάθε μορφής επιχειρήσεων 
ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται διαδικτυακά μέσα 
ενημέρωσης ή εκδίδουν ημερήσια ή έντυπα περιοδι-
κά πανελλαδικής ή τοπικής κυκλοφορίας, όπως και 

των βασικών μετόχων αυτών».
Ο Βουλευτής ρωτά τους αρμόδιους κ.κ. Υπουργούς 

αν: α) έχουν συμμορφωθεί με την παραπάνω νομική 
υποχρέωση οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών και 
οι εκδότες εφημερίδων για το οικονομικό έτος 2015 
(χρήση 2014), β) ποια είναι τα αποτελέσματα του ελέγ-
χου ως προς τους υπόχρεους που υπέβαλαν δήλωση 
πόθεν έσχες, γ) αν υπήρξαν παραπομπές σε έρευνα 
από το ΣΔΟΕ ή τους οικονομικούς εισαγγελείς για 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή άλλα φορολογικά αδι-
κήματα, δ) ποιοι υπόχρεοι αρνήθηκαν να συμμορφω-
θούν με το νόμο και ε) σε ποιες ενέργειες προβήκα-
τε για την εφαρμογή του νόμου και ποιες κυρώσεις 
επιβλήθηκαν σε βάρος τους.

ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΚΑΝΑΛΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΖΗΤΑΕΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ  
Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
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ΘΥΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΚΤ) 

Πιστοποιημένοι «μεσάζοντες» 
μέσω των γνωστών ΚΕΚ (Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης), 
καθώς επίσης Αναπτυξιακές 
και Αστικές μη κερδοσκοπικές 

εταιρείες του δημοσίου και των ΟΤΑ -οι 
επονομαζόμενες ΜΚΟ του δημοσίου-και 
φυσικά μεγάλοι συνδικαλιστικοί φορείς 
-οι επονομαζόμενοι και εργατοπατέρες- 
απορρόφησαν πάνω από το 50% των 
πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ)1, τα οποία υποτίθεται ότι 
προορίζονταν για τους ανέργους και τις 
αδύναμες κοινωνικά ομάδες την περίο-
δο 2007-2014.

Τον τελευταίο καιρό βρισκόμαστε ξανά 
μπροστά σε ένα μπαράζ προγραμμάτων, 
τα πρώτα της νέας επταετίας (2014-2020) 
που στόχο έχουν (υποτίθεται) την ανά-
σχεση της ανεργίας, με τον προϋπολο-
γισμό του νέου συστήματος των επιτα-
γών κατάρτισης (voucher)που αφορά 
125.000 νέες θέσεις εργασίας, να έχει 
οριστεί στα 450 εκατομμύρια ευρώ, τη 
στιγμή που με 200 εκατομμύρια ευρώ 
χρηματοδοτείται ένα Πρόγραμμα Κοινω-
φελούς Εργασίας (για τρίτη συνεχόμε-
νη χρονιά), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται 
τα προγράμματα Τοπικό και ΤΟΠΣΑ που 
στοχεύουν σε τοπικές πρωτοβουλίες για 
την απασχόληση μακροχρόνια άνεργων 
και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Για «αθέμιτες πρακτικές των ΚΕΚ που 
εγκαθίστανται έξω από τα Κέντρα Προώ-
θησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και προ-
σεγγίζουν ανέργους με κάθε τρόπο για 
τη δική τους επιχείρηση», έκανε λόγο η 
Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, όμως 
δεν ίδρωσε το αφτί κανενός. Μιλώ-
ντας με αριθμούς, τα ΚΕΚ εισπράττουν 
1.380 ευρώ για την κατάρτιση 80 ωρών 
σε κάθε άτομο εάν μετά το πεντάμηνο 
βρει δουλειά ή 1.080 εάν δε βρει δου-
λειά, με ορισμένες από τις μεγαλύτερες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας 
να έχουν τα δικά τους ΚΕΚ, δηλαδή τα 
δικά τους ισχυρά λόμπι άντλησης κοι-
νοτικών πόρων για λίγους κι εκλεκτούς.

Εξάλλου, συνδικαλιστικοί φορείς 
εργαζομένων όπως το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και 
εργοδοτών όπως η ΠΑΣΕΓΕΣ, διαχειρί-

1 Το ΕΚΤ είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF), 
βοηθώντας τα κράτη μέλη να αποκαθιστούν 
και να αυξάνουν την ανάπτυξη, εξασφαλί-
ζοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη 
σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020».

στηκαν περί το 65% των πόρων τα τρία 
τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη «αποτυ-
χία» ως προς την ενίσχυση των αδύ-
ναμων κοινωνικών ομάδων και εξαι-
ρετική «επιτυχία» ως προς το γέμισμα 
της τσέπης τους. Άκρως αποτυχημένη 
φυσικά και η υλοποίηση του προγράμ-
ματος κοινωφελούς εργασίας μέσω του 
ΟΑΕΔ στους Δήμους τον τελευταίο χρό-
νο, αφού οι μόνιμοι υπάλληλοι αρνήθη-
καν να συνεργαστούν με τους «πενταμη-
νίτες» του προγράμματος, θεωρώντας 
τους απειλή για την καρέκλα τους, ενώ 
το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένας έλεγ-
χος οδηγούσε τους περισσότερους στο 
να μην πηγαίνουν καθόλου στη δουλειά 
και να βάζουν μόνο υπογραφές.

Μήπως όμως τα προγράμματα ΤΟΠΕ-
ΚΟ και ΤΟΠΣΑ έφεραν κάποιο αποτέλε-
σμα; Ούτε κατά διάνοια, αφού ρίχνοντας 
μια ματιά στους φορείς και τις δαπάνες 
που χρηματοδοτούν τα συγκεκριμένα 
προγράμματα στην εφαρμογή τους θα 
διαπιστώσουμε ότι: 40% των δαπανών 
πηγαίνει για κατάρτιση στα ΚΕΚ, 40% 
για συμβουλευτική – ενημέρωση δικτύ-
ωση, 10% για το συντονισμό του έργου 
και ένα 10% των δαπανών πηγαίνει για 
την ενίσχυση των ωφελούμενων. Με τα 
μέχρι τώρα δεδομένα, λιγότεροι από 
το 2% των ωφελούμενων πρόκειται να 
εξασφαλίσουν εργασία μέσα από αυτή 

τη διαδικασία.
Όσον αφορά εξάλλου το μοντέλο της 

κοινωνικής οικονομίας, το οποίο λανσά-
ρεται εδώ και μία εικοσαετία περίπου από 
το ΕΠΑΝΑΔ (Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) 
απέτυχε παταγωδώς α) να δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας, β) να «γεννήσει» 
κοινωνικές επιχειρήσεις, με χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα την Κεντρική Μακε-
δονία όπου τα 2 τελευταία χρόνια δεν 
προέκυψε καμία κοινωνική επιχείρηση 
από επιδοτούμενα προγράμματα, παρά 
μόνο προέκυψαν κοινωνικές επιχειρήσεις 
από εθελοντικές οργανώσεις και συνε-
ταιριστικές ομάδες (π.χ. καταναλωτικός 
συνεταιρισμός BIOCOP). 

Πως θα μπορούσε όμως να προκύ-
ψει θετικό αποτέλεσμα, όταν τίθεται ως 
προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση μιας 
τέτοιου τύπου επιχείρησης, να έχει χρη-
ματοδοτηθεί ξανά στο παρελθόν; Και τι 
έγινε αν μία «κοινωνική επιχείρηση» δεν 
δημιούργησε ούτε μία νέα θέση εργα-
σίας; Σημασία έχει να ανήκει στο λόμπι 
των προνομιούχων, οι οποίοι έπαιρναν, 
παίρνουν και θέλουν να συνεχίσουν να 
καρπώνονται το μεγαλύτερο κομμάτι της 
πίτας. Με την αρωγή φυσικά των καρε-
κλοκένταυρων της εξουσίας. Αυτών που 
βρίσκονται στους υπουργικούς θώκους 
ή εκείνων που έχουν στρογγυλοκαθίσει 

στα γραφεία των υπουργείων και δεν 
μπορούν ή -το πιθανότερο- δε θέλουν 
να σταματήσει το μεγάλο φαγοπότι 
των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοτι-
κού Ταμείου.

Ειδικά από το 2011 και μετά όταν 
θεσπίστηκε νόμος για την κοινωνική 
οικονομία, υπήρξαν προγράμματα ΕΣΠΑ 
(EQUAL, Κατάρτιση, Κοινωφελής Εργα-
σία, ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ, κ.τ.λ.) που είχαν 
μηδαμινό αντίκρισμα για την κοινω-
νία και την Ελληνική οικονομία. Στον 
κεντρικό σχεδιασμό δόθηκε βαρύτη-
τα στην κατάρτιση των ανηλίκων μέσω 
μιας άρρωστης νοοτροπίας, όπου χιλιά-
δες νέοι – άνεργοι απλώς εθίζονται να 
κάθονται στα θρανία και να περιμένουν 
να δουλέψουν για ένα πεντάμηνο. 

Ποια είναι η αξία των θεωρητικών 
μαθημάτων αν αυτά δεν συνοδεύονται 
από την εφαρμογή όσων διδάσκονται 
για την παραγωγή προϊόντων και υπη-
ρεσιών μέσα στους χώρους εργασίας 
και όχι μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας;

Γιατί οι πραγματικοί φορείς της κοινω-
νικής οικονομίας έμειναν στο περιθώριο 
και οι πόροι που προορίζονταν για την 
κοινωνική οικονομία – επιχειρηματικό-
τητα κατέληξαν στις τσέπες των επιτή-
δειων, με συνέπεια η ενεργοποίηση των 
ανέργων να γίνει όνειρο θερινής νυκτός 
και η τοπική παραγωγή να πιάσει πάτο;
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Ποιοι είναι τελικά οι δικαιούχοι των 
προγραμμάτων κατάρτισης; Είναι οι επι-
χειρήσεις, τα κλαδικά σωματεία εργαζομέ-
νων (π.χ. Εργατικά Κέντρα), οι ΚΟΙΝΣΕΠ, 
οι ΑΜΚΕ, τα ιδρύματα, όπως προβλέπεται 
άλλωστε και από το ν. 3879/2010; Προ-
ϋπόθεση φυσικά όλοι αυτοί οι φορείς, α) 
να μπορούν να σχεδιάσουν οι ίδιοι ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης, β) να επιλέξουν 
οι ίδιοι τους ανέργους που θέλουν να 
εκπαιδευτούν, γ) να μπορούν να τους 
εκπαιδεύσουν στον χώρο εργασίας και 
δ) να στοχεύουν στην αύξηση της τοπι-
κής παραγωγής, ε) στην ανάπτυξη της 
καινοτομίας και στ) στην εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών. 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ 
Η ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ Η 
ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΧΟΜΠΙ ΤΗ 
ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ;

Βαθιά χωμένες στη λάσπη φαίνεται 
πως είναι μερικές από τις διαχειριστι-
κές αρχές του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα, με 
την Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων 
Κοινωνικής Οικονομίας να υπενθυμίζει 
τέσσερις (4) υποθέσεις υφαρπαγής και 
διασπάθισης κοινοτικών πόρων.

Η υπόθεση ΕΕΔΕ με απορρόφη-
ση μεγαλύτερη από 100 εκατομμύρια 
Ευρώ τα τελευταία χρόνια για κατάρ-
τιση, επιμόρφωση και συμβουλευτική, 
έχουν διαπιστωθεί παράνομες πράξεις 
απορροφητικότητας σε 3 τουλάχιστον 
από αυτά τα προγράμματα, με εικονικά 
τιμολόγια 12 εκατομμυρίων ευρώόπως 
βεβαιώνει και ο ΣΔΟΕ, με τη μη τήρη-
ση νόμιμων διαδικασιών και προθεσμι-
ών προκειμένου να ευνοηθεί η συγκε-
κριμένη εταιρεία και εκταμίευση ποσών 
για άλλα έργα μολονότι δεν παραδόθη-
κε το φυσικό αντικείμενο στο 70% που 
απαιτείται για να κλείσει το έργο.

Η υπόθεση ΚΕΑΕΠ Αστική μη Κερδο-
σκοπική Εταιρεία με ουσιαστικό διαχειρι-
στή τον πρώην περιφερειακό σύμβουλο 
Αττικής κ. Κ. Μπάστα, όπου ύστερα από 
καταγγελία διαπιστώθηκε από την Περι-
φέρεια ότι κατείχε τη θέση του υπεύθυ-
νου της επιτροπής για τα προγράμμα-
τα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και χωρίς να 
δηλώσει το κώλυμα σχέσης του με τη 
συγκεκριμένη εταιρεία ως όφειλε, κατηύ-
θυνε το 1/3 σχεδόν των προγραμμάτων 
ΤΟΠΣΑ άμεσα ή έμμεσα προς την εται-
ρεία των συμφερόντων του.  

Η υπόθεση ΟΕΣΥΝΕ (Ομοσπονδία 
Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχει-
ρηματιών), στην οποία κατακυρώθηκε 
παράνομα πρόγραμμα 9.780.000 ευρώ 
και στην οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη 
ύστερα από αγώνα που έκαναν άλλοι 
οργανισμοί για 2 χρόνια πετυχαίνοντας 
την απένταξη του έργου, χωρίς ωστόσο 
να γίνουν ενέργειες για την επιστροφή 
των εισπραχθέντων, ούτε φυσικά κινή-
θηκε κάποια νομική διαδικασία για τις 
ευθύνες της επιτροπής που ενέκρινε 
παράνομα το έργο, με συνέπεια τελικά 

να χαθούν οι πόροι για τη χώρα.
Η υπόθεση διαχειριστικής Αρχής 

«Ψηφιακή Σύγκληση και Ψηφιακές Ενι-
σχύσεις» που ανήκουν στην μονάδα Κοι-
νωνία της Πληροφορίας του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης, ένα τεράστιο σκάνδαλο 
κι ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό, χαμένο 
κι αυτό για τους φορείς που πληρούσαν 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΡΑ. ΝΑ 
ΑΠΟΔΩΘΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΦΥΓΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

Ευθύνες υπάρχουν για τους προϊστα-
μένους των διαχειριστικών αρχών των 
κοινοτικών προγραμμάτων, για όσους 
έβαζαν την υπογραφή τους για την εκτα-
μίευση αυτών των ποσών, για εκείνους 
που αμέλησαν να κοινοποιήσουν τα στοι-
χεία προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 
και γι’ αυτούς που τόσα χρόνια παγίω-
σαν μια κουλτούρα μίζας, συγκάλυψης, 
ασυδοσίας σε αυτή την έρημη χώρα που 
λέγεται Ελλάδα.Είναι το γνωστό «τέρας 
της γραφειοκρατίας» που ισχυρίζεται ότι 
«δεν γίνεται αλλιώς». 

Αλίμονο όμως αν τους πιστέψου-
με. Δύο φορές αλίμονο αν συνεχίσου-
με στον ίδιο δρόμο. Η αλλαγή πλεύσης 
είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Με ενέρ-
γειες όπως: α) λίγα χρήματα σε πολλούς 
και όχι πολλά σε λίγους, προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος της διαφθοράς, β) με 
αξιολόγηση και έλεγχο για το αν κάθε 
ευρώ που πέφτει στην αγορά, παράγει 
δύο (ευρώ), γ) με αξιοποίηση δομών και 
τεχνικού εξοπλισμού που κατέχει το κρά-
τος και τα οποία «σαπίζουν» χρόνο το 
χρόνο, μέρα τη μέρα.

Αλλαγές όμως χρειάζονται και στο 
θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αφού εξομοι-
ώνει τις ΚΟΙΝΣΕΠ με τις εταιρείες του 
ιδιωτικού τομέα, επιβάλλοντας σ’ αυτές 
και τέλος επιτηδεύματος από την αρχή 
της σύστασής τους, ουσιαστικά δημιουρ-
γεί αντικίνητρα και οδηγεί στη μιζέρια 
και στα χρέη εγχειρήματα ανέργων με 
το «καλημέρα».

Αλλαγές όμως χρειάζεται και η φιλο-
σοφία του τρόπου προκήρυξης των προ-
γραμμάτων, με εξοικονόμηση πόρων οι 

οποίοι θα πρέπει να κατευθυνθούν στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των ανέργων, 
στην παραγωγή προϊόντων και υπηρε-
σιών, με λίγα λόγια στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας.

Χρειάζεται να μην παίζουν οι ανα-
πτυξιακές εταιρείες του κράτους και των 
ΟΤΑ διπλό ρόλο, εισπράττοντας πακτωλό 
χρημάτων, τόσο σαν κράτος όταν πρό-
κειται για κρατικούς πόρους, όσο και 
σαν κοινωνικοί φορείς όταν πρόκειται 
για πόρους της κοινωνικής οικονομίας. 

Και αφού τόσα χρόνια δόθηκε η 
δυνατότητα στις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις εργοδοτών και εργαζομένων να 
συντονίζουν τις κοινωνικές συμπράξεις 
χωρίς αποτέλεσμα, ας δοκιμάσουμε και 
το άλλο μοντέλο τώρα, όπου οι φορείς 
αυτοί (κράτος, ΟΤΑ, ιδιωτικές εταιρείες, 
αναπτυξιακές εταιρείες, συνδικαλιστικά 
όργανα) θα μπορούν να είναι συμπράτ-
τοντες εταίροι, αλλά δε θα εκπροσω-
πούν ούτε θα διοικούν τα συνεταιριστι-
κά εγχειρήματα.

Να εφαρμόσουμε το μοντέλο των 
κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξε-
ων, όπου οι φορείς της κοινωνικής οικο-
νομίας θα μπορούν να δημιουργούν και 
να υλοποιούν με διαφάνεια, με κοινωνι-
κή λογοδοσία και χωρίς αποκλεισμούς, 
επιχειρηματικά σχέδια προς όφελος της 
κοινωνικής πλειοψηφίας.

Τέρμα πια στη διαχείριση των πόρων 
με συγκεντρωτικό τρόπο από ιδιωτικές 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις με ειδικές 
πιστοποιήσεις που τις καθιστούν «κλει-
στά επαγγέλματα» για τους λίγους απο-
τρέποντας την διάχυση των πόρων στους 
πολλούς.

Τέρμα πια στον πλουτισμό των λίγων 
προνομιούχων με το πρόσχημα της κοι-
νωνικής ευαισθησίας και της κοινωνικής 
οικονομίας, που διευρύνει τις κοινωνικές 
ανισότητες και συμβάλει στην περαιτέ-
ρω φτωχοποίηση των πληβείων.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Άραγε πως νιώθουν στο Υπουργείο 

Εργασίας που είναι επιφορτισμένοι, λόγω 
αρμοδιότητας, με το τεράστιο έργο της 
ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομί-
ας, όταν στην Ευρώπη η ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας κατέχει το 10% 
της οικονομίας και στην Ελλάδα το 2%;

Έχουν ευθύνη για την κατάντια της 
χώρας που μαστίζεται από μία πρωτο-
φανή για τα παγκόσμια δεδομένα οικο-
νομική κρίση και εξακολουθούν να μην 
ενισχύουν την κοινωνική επιχειρηματι-
κότητα;

Έχουν σχέδιο για την ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας ή θα αρκεστούν 
-για μία ακόμη φορά- σε τροποποιήσεις 
νόμων και πλαισίων;

Έχουν την πολιτική βούληση να ξερι-
ζώσουν την κυρίαρχη νοοτροπία κατα-
σπατάλησης των πόρων από την κρα-
τική γραφειοκρατία;

Ενδιαφέρονται να μάθουν πού πήγαν 
τόσα χρόνια όλες αυτές οι χρηματοδο-
τήσεις, χωρίς κανένα αποτέλεσμα και 
χωρίς να δημιουργηθεί η προοπτική για 
μια νέα επιχειρηματικότητα, όπως εξάλ-
λου ήταν και ο σκοπός των προγραμμά-
των αυτών;

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Η αρμόδια αναπληρώτρια Υπουργός 
πάντως, Ράνια Αντωνοπούλου έχει παρα-
δεχτεί προσφάτως τη σημαντική υστέ-
ρηση της κοινωνικής οικονομίας στην 
Ελλάδα, ως συνέπεια των πολιτικών 
επιλογών των προηγούμενων κυβερνή-
σεων να κατευθύνουν τους κοινοτικούς 
πόρους σε «ημέτερους», όμως εκτός 
από τη διαπίστωση, οφείλει να σταθεί 
έμπρακτα στο πλευρό των αυθεντικών 
δικαιούχων της κοινωνίας των πολι-
τών, οι οποίοι αφενός μεν δηλώνουν 
πρόθυμοι να συμμετέχουν στο διάλο-
γο που ανοίγει η κυβέρνηση, ως προς 
την αλλαγή του υφιστάμενου πλαισί-
ου, αφετέρου δε είναι έτοιμοι να αντι-
δράσουν δυναμικά προσφεύγοντας στα 
αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στις Βρυξέλλες.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ

Ενόψει και του Πανελλήνιου Συνέ-
δριου για την Κοινωνική Οικονομία, που 
θα διεξαχθεί τον Μάρτιο στην Αθήνα 
θα πρέπει και οι κοινωνικές συμπράξεις 
σε όλες τις περιφέρειες, να είναι έτοι-
μες να πάρουν την υπόθεση στα χέρια 
τους, εκμεταλλευόμενοι το ισχυρό τους 
χαρτί, ότι μπορούν δηλαδή να λειτουρ-
γούν είτε χωρίς κέρδος, είτε με χαμηλή 
κερδοφορία και να είναι βιώσιμες εξα-
σφαλίζοντας εισόδημα σε αυτούς που 
εργάζονται μέσα από τέτοιες επιχειρή-
σεις, συνεταιρισμούς και μη κερδοσκο-
πικές εταιρείες. Μπορούν οι οργανώσεις 
της Κοινωνίας των Πολιτών να υποδεί-
ξουν και να εφαρμόσουν ένα άλλο απο-
κεντρωμένο και συνεργατικό μοντέλο; 
Μένει ν’ αποδειχθεί στην πράξη.
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«Λαβράκια» έβγαλαν οι 
ελεγκτές του Σώματος 
Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), 
ύστερα από έρευνες 

που διεξήγαγαν σε υποθέσεις τα στοι-
χεία των οποίων είχαν περιέλθει στην 
υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα 
και η διενέργεια του ελέγχου σχετικά 
με το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής ολο-
κληρώθηκε στα τέλη του περασμένου 
χρόνου (2015).

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-
ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Ιδιωτικός υπάλληλος – μέλος 
Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του 
κατά 18.426.220,84 € χωρίς να προ-
κύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η 
διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία 
των τραπεζικών λογαριασμών και την 
αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές 
του δηλώσεις.

2. Μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περι-
ουσία του κατά 12.847.184,89 € χωρίς 
να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευ-
σης. Η διαπίστωση έγινε από την επε-
ξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών 
και την αντιπαραβολή τους με τις φορο-
λογικές του δηλώσεις.

3. Επιχειρηματίας με εκμετάλλευ-
ση παραδοσιακού καφενείου υπέβαλε 
ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήματος με συνολικό ύψος αποκρυβεί-
σας φορολογητέας ύλης 3.645.906,03 
€.Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθε-
τήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών 
λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλω-
θέντα εισοδήματα.

4. Δικηγόρος από μη έκδοση και από 
ανακριβή έκδοση φορολογικών στοι-
χείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 
2.596.889,00 €. Η διαπίστωση έγινε 
από την επεξεργασία των τραπεζικών 
λογαριασμών και την αντιπαραβολή 
τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

5. Συνταξιούχος υπέβαλε ανακρι-
βείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήμα-
τος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας 
φορολογητέας ύλης 2.762.495,40 €. Οι 
εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθη-
καν από επεξεργασία τραπεζικών λογα-

ριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα 
εισοδήματα.

6. Ξενοδοχειακή επιχείρηση από μη 
έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέ-
κρυψε εισοδήματα ύψους 1.656.337,72 
€. Η διαπίστωση έγινε από την επεξερ-
γασία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές της δηλώσεις.

7. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 
συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορο-
λογητέας ύλης 1.278.913,47 €. Οι εν 
λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν 
από επεξεργασία τραπεζικών λογαρια-
σμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα 
εισοδήματα.

8. Επιχειρηματίας στο χώρο της 
αλιείας υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος με συνολι-
κό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας 
ύλης 1.165.835,25 €. Οι εν λόγω δια-
πιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επε-
ξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε 
σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

9. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακριβείς 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 
συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορο-
λογητέας ύλης 1.116.608,57 €. Οι εν 
λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν 
από επεξεργασία τραπεζικών λογα-
ριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέ-
ντα εισοδήματα. Επίσης δεν υπέβαλε 
δήλωση Φόρου Χαρτοσήμου ύψους 
166.089,76 €. 

10. Αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας 
ακινήτου υπέβαλε ανακριβή δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος (από πώληση 

ακινήτου) με συνολικό ύψος αποκρυ-
βείσας φορολογητέας ύλης 820.564,00 
€. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειο-
θετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζι-
κών λογαριασμών σε σύγκριση με τα 
δηλωθέντα εισοδήματα.

11. Ιατρός από μη έκδοση φορολο-
γικών στοιχείων, απέκρυψε εισοδήμα-
τα ύψους 755.509,83 €. Η διαπίστωση 
έγινε από την επεξεργασία των τραπεζι-
κών λογαριασμών και την αντιπαραβολή 
τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

12.  Μη επιτηδευματίας, μέλος Ν.Π. 
προσαύξησε την περιουσία του κατά 
674.880,63 € χωρίς να προκύπτει η 
αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης υπέ-
βαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογί-
ας εισοδήματος (ενοίκια) με συνολικό 
ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ …ΤΙΜΩΡΙΑ  
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΨΗΛΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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216.511,34 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις 
στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία 
τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκρι-
ση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Επί-
σης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου Χαρ-
τοσήμου για ποσό ύψους 17.169,69 €.

13. Ιατρός προσαύξησε την περιου-
σία του κατά 751.532,93 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργα-
σία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές του δηλώσεις.

14. Μέλος Ν.Π. υπέβαλε ανακρι-
βείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
(από αμοιβές μερισμάτων) με συνολι-
κό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας 
ύλης 692.759,07 €. Οι εν λόγω διαπι-
στώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επε-
ξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε 
σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήμα-
τα. Επίσης δεν υπέβαλε δήλωση Φόρου 
Δωρεάς για ποσό ύψους 214.308,29 €.

15. Δικηγόρος από μη έκδοση και 
από ανακριβή έκδοση φορολογικών 
στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 
633.398,36 €. Η διαπίστωση έγινε από 
την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές του δηλώσεις.

16. Επιχείρηση ενοικιαζομένων 
δωματίων από μη έκδοση φορολογι-
κών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα 
ύψους 538.219,88 €. Οι εν λόγω δια-
πιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επε-
ξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε 
σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

17. Συνταξιούχος υπέβαλε ανακρι-
βείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήμα-
τος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας 
φορολογητέας ύλης 506.853,19 €. Οι 
εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθη-
καν από επεξεργασία τραπεζικών λογα-
ριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα 
εισοδήματα. 

18. Αστρολόγος από μη έκδοση 
φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισο-
δήματα ύψους 295.948,39 €. Οι εν 
λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν 
από επεξεργασία τραπεζικών λογαρια-
σμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα 
εισοδήματα.

19. Ανεπάγγελτη, σύζυγος του ανω-
τέρω (με α/α 5) συνταξιούχου, υπέβαλε 
ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήματος με συνολικό ύψος αποκρυβεί-
σας φορολογητέας ύλης 392.059,88 
€, ενώ προσαύξησε την περιουσία της 
κατά 13.603,57 € χωρίς να προκύπτει 
η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπί-
στωση έγινε από την επεξεργασία των 
τραπεζικών λογαριασμών και την αντι-
παραβολή τους με τις φορολογικές της 
δηλώσεις.

20. Οδοντίατρος από μη έκδοση και 
ανακριβή έκδοση φορολογικών στοι-
χείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 
192.117,88 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις 
στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία 
τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση 
με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

21. Δικηγόρος από μη έκδοση και 
από ανακριβή έκδοση φορολογικών 
στοιχείων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 
156.600,21 €. Η διαπίστωση έγινε από 
την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές του δηλώσεις.

22. Ιδιώτης υπέβαλε ανακριβείς 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 
συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορο-
λογητέας ύλης 155.000,00 €. Επίσης 
υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογί-
ας μεταβίβασης ακινήτων με ποσό ανα-
κρίβειας ύψους 160.000,00  €. Οι εν 
λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν 
από επεξεργασία τραπεζικών λογαρια-
σμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα 
εισοδήματα.

23. Ιδιωτικός υπάλληλος προσαύξη-
σε την περιουσία του κατά 141.713,48 
€ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή 
προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από 
την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές του δηλώσεις. 

24. Ιατρός προσαύξησε την περιου-
σία του κατά 122.216,64 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργα-
σία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές του δηλώσεις.

25. Ανεπάγγελτη, σύζυγος του ανω-
τέρω (με α/α 13) ιατρού, προσαύξησε 
την περιουσία της κατά 109.622,25 € 
χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή 

προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από 
την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές της δηλώσεις.

26. Επιτηδευματίας με δραστηριότητα 
στο παρελθόν με λογιστικές υπηρεσίες 
και κατασκευαστικές εργασίες από μη 
έκδοση φορολογικών στοιχείων, απέ-
κρυψε εισοδήματα ύψους 105.895,40 
€. Η διαπίστωση έγινε από την επεξερ-
γασία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές του δηλώσεις.

27. Κατασκευαστική επιχείρηση 
υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολο-
γίας εισοδήματος (από πώληση ακινή-
του) με συνολικό ύψος αποκρυβείσας 
φορολογητέας ύλης 100.000,00 €. Οι 
εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθη-
καν από επεξεργασία τραπεζικών λογα-
ριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα 
εισοδήματα.

28. Διαφημιστική εταιρεία έλαβε 
(1.665) εικονικά φορολογικά στοιχεία 
συνολικής αξίας 67.113.460,00 €.

29. Επιχείρηση συστημάτων Η/Υ 
και προγραμμάτων πληροφορικής έλα-
βε (1.665) εικονικά φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 1.696.027,00 €.

30. Εργολάβος ελαιοχρωματισμών 
έλαβε (24) πλαστά - εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 1.630.876,96 € 
και εξέδωσε ένα (1) εικονικό φορολογικό 
στοιχείο συνολικής αξίας 500.500,00 €.

31. Έμπορος ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών και ηλεκτρικών εγκαταστά-

σεων έλαβε (46) εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 499.873,50 €.

32. Κατασκευαστής τεχνικών έργων 
έλαβε (32) εικονικά φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 339.465,00 €.

33. Επιχείρηση κατασκευαστικών 
εργασιών εξέδωσε (765) εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
3.979.043,91 €.

34. Επιχείρηση κατασκευής τεχνι-
κών έργων εξέδωσε (745) εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
3.007.611,98 €.

35. Επιχείρηση κατασκευής ρού-
χων εξέδωσε τριάντα τρία (33) εικο-
νικά φορολογικά στοιχεία συνολικής 
αξίας 2.539.197,25 €.

36. Επιχείρηση εμπορίας πολυτίμων 
μετάλλων εξέδωσε διακόσια ενενήντα 
τρία (293) εικονικά φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 1.782.270,30 €.

37. Επιχείρηση διακοσμήσεων εξέδω-
σε πενήντα τρία (53) εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 771.918,57 €.

38. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων εξέδωσε πενήντα τρία (53) 
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 550.908,71 €. 

39. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων εξέδωσε πενήντα (50) 
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 534.177,79 €.

40. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου 
λευκών ειδών εξέδωσε σαράντα επτά 
(47) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνο-
λικής αξίας 319.205,00 €.
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41. Επιχείρηση κατασκευαστικών 
εργασιών εξέδωσε οκτώ (8) εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
202.255,00 €.

42. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου 
λευκών ειδών εξέδωσε σαράντα επτά 
(47) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνο-
λικής αξίας 319.205,00 €. 

43. Επιτηδευματίας παροχής υπη-
ρεσιών γραμματειακής υποστήριξης και 
μεταφράσεων εξέδωσε (111) εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
225.439,82 €.

44. Επιχείρηση τοποθέτησης χωρι-
σμάτων, ψευδοροφών κλπ. εξέδωσε 
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 195.753,27 € και δεν κατα-
χώρησε στο βιβλίο εσόδων-εξόδων εκα-
τόν εξήντα (160) φορολογικά στοιχεία 
συνολικής αξίας 84.484,97 €.

45. Επιχείρηση εμπορίου πυρο-
σβεστικών ειδών εξέδωσε εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
126.981,60 € και δεν εξέδωσε φορο-
λογικά στοιχεία σε απροσδιόριστο πλή-
θος συναλλαγών αξίας 623.573,49 €.

46. Εστιατόριο – αναψυκτήριο δεν 
δήλωσε δύο (2) φορολογικές ταμεια-
κές μηχανές (Φ.Τ.Μ.) και δεν εξέδω-
σε (1.674) φορολογικά στοιχεία αξίας 
1.842.034,48 €.

47. Ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν 
εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνο-
λικής αξίας 1.656.337,72 €.

48. Επιχείρηση κατασκευαστικών 
εργασιών δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορο-
λογικά στοιχεία σε απροσδιόριστο πλή-
θος συναλλαγών αξίας 890.625,00 €.

49. Υπαίθρια καντίνα δεν εξέδωσε 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
123.617,50 €. 

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

1. Ιατρός, προσαύξησε την περιου-
σία του κατά 751.532,93 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργα-
σία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές του δηλώσεις.

2. Ιδιώτης υπέβαλε ανακριβείς δηλώ-
σεις φορολογίας εισοδήματος με συνο-
λικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας 
ύλης 368.192,90 €. Οι εν λόγω διαπι-
στώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επε-
ξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε 
σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

3. Ιατρός προσαύξησε την περιου-
σία του κατά 200.031,66 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Επίσης υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος (καταβολής 
ποσών δανείων) με συνολικό ύψος από-
κρυψης 232.059,34 €. Οι εν λόγω δια-
πιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επε-
ξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε 
σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. 

4. Αθλητικό Σωματείο δεν απέδω-
σε τέλη χαρτοσήμου δανείου ύψους 
657.214,06 €. Το σωματείο προσκό-
μισε αποδεικτικά καταβολής των ανα-
λογούντων τελών κατόπιν εκούσιας 
συμμόρφωσης.

5. Τεχνική Εμπορική εταιρεία εξέ-
δωσε (89) εικονικά φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 1.607.355,78 €.

6. Επιχείρηση ξυλουργικών εργασιών 
εξέδωσε δέκα (10) εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 135.165,00 €.

7. Εταιρεία εκμετάλλευσης τουρι-
στικών σκαφών εξέδωσε δεκατρία (13) 
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 104.000,00 €. 

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  & 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ

1. Ιδιωτικός υπάλληλος, προσαύξη-
σε την περιουσία του κατά 677.334,12 
€ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή 

προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από 
την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Ιατρός από μη έκδοση φορολο-
γικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα 
ύψους 415.735,32 €. Οι εν λόγω δια-
πιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επε-
ξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε 
σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

3. Ιερόδουλος προσαύξησε την περι-
ουσία της κατά 183.923,88 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργα-
σία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές της δηλώσεις.

4. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία 
της κατά 165.904,55 € χωρίς να προ-
κύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η 
διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία 
των τραπεζικών λογαριασμών και την 
αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές 
της δηλώσεις.

5. Ηλεκτρολόγος – Εργολάβος οικο-

δομών υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου 
μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθα-
ρής αξίας 503.801,27 €, που διαπιστώ-
θηκε, μέσω της επεξεργασίας των τρα-
πεζικών λογαριασμών.

6. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης εξέδωσε και έλαβε 
πλαστά και εικονικά φορολογικά στοι-
χεία, έλαβε εικονικά και εξέδωσε μερι-
κώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνο-
λικής αξίας 2.440.000,71 €. 

7. Επιχείρηση λιανικού εμπορίου 
ενδυμάτων εξέδωσε και έλαβε εικονι-
κά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξί-
ας 987.717,77 €.

8. Επιχείρηση κατασκευαστικών 
εργασιών εξέδωσε πλαστά και εικονι-
κά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξί-
ας 477.709,00 €.

9. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
πληροφορικής και εμπορίου Η/Υ έλαβε 
μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία 
συνολικής αξίας 707.620,54 €.

10. Επιχείρηση χονδρικού εμπορί-
ου οικοδομικών υλικών έλαβε μερικώς 
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 587.000,00 €.

11. Επιχείρηση γενικών κατασκευα-
στικών εργασιών έλαβε μερικώς εικονι-
κά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξί-
ας 150.000,00 €.

12. Επιχείρηση παραγωγής μεταξοτυ-
πιών, έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 110.000,00 €.

13. Επιχείρηση εμπορίας αυτοκινή-
των, έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 100.000,00 €.

14. Επιχείρηση διεθνών οδικών 
μεταφορών δεν εξέδωσε φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 697.791,00 €.

15. Αυτοκινητιστής δεν εξέδωσε 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
602.000.98 €.

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Επιχειρηματίας που δραστηριο-
ποιείται στο χονδρικό εμπόριο γεωρ-
γικών προϊόντων, υπέβαλε ανακριβείς 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 
συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολο-
γητέας ύλης 1.363.994,41 €. Η διαπί-
στωση έγινε από την επεξεργασία των 
τραπεζικών λογαριασμών και την αντι-
παραβολή τους με τις φορολογικές του 
δηλώσεις.

2. Επιχειρηματίας που δραστηριο-
ποιείται στο χονδρικό εμπόριο ειδών 
υγιεινής, προσαύξησε την περιουσία 
του κατά 250.096,96 € χωρίς να προ-
κύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η 
διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία 
των τραπεζικών λογαριασμών και την 
αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές 
του δηλώσεις.

3. Ιατρός, προσαύξησε την περιου-
σία του κατά 107.680,68 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργα-
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σία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές του δηλώσεις.

4. Οδοντίατρος, προσαύξησε την 
περιουσία του κατά 56.808,68 € χωρίς 
να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευ-
σης. Η διαπίστωση έγινε από την επε-
ξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών 
και την αντιπαραβολή τους με τις φορο-
λογικές του δηλώσεις.

5. Επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων 
έλαβε δέκα (10) πλαστά και εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
103.919,00 €. 

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ 
ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινή-
των υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου 
μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθα-
ρής αξίας 9.642.561,00 €, που διαπι-
στώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των 
τραπεζικών λογαριασμών.

2. Δικηγόρος προσαύξησε την περι-
ουσία της κατά 5.840.120,85 € χωρίς 
να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέ-
λευσης. Η διαπίστωση έγινε από την 
επεξεργασία των τραπεζικών λογαρια-
σμών και την αντιπαραβολή τους με τις 
φορολογικές του δηλώσεις.

3. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινή-
των υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου 
μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθα-
ρής αξίας 4.452.159,75 €, που διαπι-
στώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των 
τραπεζικών λογαριασμών.

4. Αγρότης προσαύξησε την περιου-
σία της κατά 4.257.663,00 € χωρίς να 
προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. 
Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργα-
σία των τραπεζικών λογαριασμών και 
την αντιπαραβολή τους με τις φορολο-
γικές του δηλώσεις.

5. Από έλεγχο σε επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, 
διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωσης 
Φόρου Δωρεάς και η ανακριβής δήλωση 
Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανα-
κρίβειας ύψους 1.967.479,96 €.

6. Ανεπάγγελτος υπέβαλε ανακριβή 
δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων 
συνολικής καθαρής αξίας 900.000,00 
€, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξερ-
γασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

7. Έμπορος πτηνών προσαύξησε 
την περιουσία του κατά 604.504,00 € 
χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή 
προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από 
την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές του δηλώσεις.

8. Από έλεγχο σε επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, 
διαπιστώθηκε, η μη υποβολή δήλωσης 
έναρξης εργασιών, η μη τήρηση λογι-
στικών βιβλίων, η μη έκδοση φορολο-
γικών στοιχείων συνολικής καθαρής 
αξίας 2.789.180,40 €.

9. Οικοδομική επιχείρηση εξέδωσε 
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολι-
κής αξίας 645.680,77 €.

10. Επιχείρηση οδικών μεταφορών 
εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 169.200,00 €.

11. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης εξέδωσε και έλαβε εικονικά 
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 
130.332,00 €.

12. Έμπορος παλαιών σιδήρων,ε-
ξέδωσε εικονικά φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 114.087,15 €.

13. Επιχείρηση παραγωγής ειδών 
αρτοποιίας δεν εξέδωσε φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 127.514,00 €. 

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Επιχειρηματίας στο τομέα των 
χωματουργικών εργασιών, προσαύξη-
σε την περιουσία του κατά 227.331,66 
€, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή 
προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από 

την επεξεργασία των τραπεζικών λογα-
ριασμών και την αντιπαραβολή τους με 
τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Έμπορος παλαιών σιδήρων και 
μετάλλων, προσαύξησε την περιουσία 
του κατά 119.266,68 €, χωρίς να προ-
κύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η 
διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία 
των τραπεζικών λογαριασμών και την 
αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές 
του δηλώσεις.

3. Ανεπάγγελτος προσαύξησε την 
περιουσία του κατά 86.795,04 €, χωρίς 
να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευ-
σης. Η διαπίστωση έγινε από την επε-
ξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών 
και την αντιπαραβολή τους με τις φορο-
λογικές του δηλώσεις.

4. Ανεπάγγελτος προσαύξησε την 
περιουσία του κατά 59.448,00 €, χωρίς 
να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευ-
σης. Η διαπίστωση έγινε από την επε-
ξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών 
και την αντιπαραβολή τους με τις φορο-
λογικές του δηλώσεις.

Οι ανωτέρω (1), (2), (3) και (4) απο-
τελούν μέλη της ίδιας οικογένειας.

5. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου 
παλαιών σιδήρων και μετάλλων, εξέ-
δωσε πλαστά και εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 108.549,41 €. 

VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/
ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. Μεταφορική επιχείρηση έλα-
βε ογδόντα (80) εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 422.268,00 €. 
Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υπο-
βολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου 
προέκυψε φόρος 84.453,00 €. Τέλος, 
από την ανακριβή υποβολή περιοδι-
κών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό 
φόρου 301.456,00 €.

2. Μεταφορική επιχείρηση έλαβε 
είκοσι δύο (22)  εικονικά φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 68.790,00 €. 
Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υπο-
βολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου 
προέκυψε φόρος 13.758,00 €. Τέλος, 
από την ανακριβή υποβολή περιοδι-
κών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό 
φόρου 46.664,00 €.

Πηγή: www.epoli.gr
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Η 
ετήσια Έκθεση του Συνηγό-
ρου του Πολίτη, η οποία κατε-
τέθη στην αρμόδια Επιτροπή 
Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής, εξαπολύει μύδρους 

κατά των φορέων ασφάλισης για 
κακοδιαχείριση. Σε σχέση με το 2011 
τα παράπονα των πολιτών έχουν 
διπλασιαστεί, με τα επίσημα στοι-
χεία να δείχνουν ξεκάθαρα πως η 
πρωτοφανής οικονομική κρίση που 
πλήττει τη χώρα μας δεν αφήνει ανε-
πηρέαστους ούτε τους πολίτες ούτε 
τη λειτουργία του κράτους και τις 
υπηρεσίες του. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι μόνο για το έτος 2015, ο Συνή-
γορος του Πολίτη έλαβε πάνω από 
16 χιλιάδες αναφορές, αριθμός κατά 
50% αυξημένος σε σχέση με τέσσε-
ρα χρόνια πριν.

Αναφορές για τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
(σε ποσοστό 35%), αναφορές σε σχέση 
με φορολογικά προβλήματα (σε ποσο-
στό 20%) και αναφορές σχετικά με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση κυριαρχούν στον 
Φορέα, ενώ η Συνήγορος του Πολίτη κα. 
Καλλιόπη Σπανού στηλιτεύει την καθυ-
στέρηση της συνολικής μεταρρύθμισης 
που θα φέρει τη διοίκηση του κράτους 
στο ύψος των σύγχρονων απαιτήσεων 
και προσδοκιών και θα την οδηγήσει 
στην απόδοση που απαιτούν οι πολίτες 
και η εποχή μας.

Στην Ετήσια Έκθεση επισημαίνεται η 
προσπάθεια του κράτους να διασφαλί-
σει τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών 
συστημάτων με υπονόμευσητης ποιό-
τητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
με τα ασφαλιστικά δικαιώματα και 
τα κοινωνικά επιδόματα να περιο-
ρίζονται σημαντικά, ενώ, παράλλη-
λα, παρατηρείται υποβάθμιση στις 
υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης 
και περίθαλψης.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται 
στον τομέα της Ασφάλισης, αλλά αγγί-
ζουν τη Συνταξιοδότηση (απώλεια ασφα-
λιστικών δικαιωμάτων με υπαιτιότητα της 
Διοίκησης), την Υγεία (λειτουργία μονά-
δων υγείας, ειδικά θέματα υγείας ανηλί-
κων, φαρμακευτική περίθαλψη, ψυχική 
υγεία) και την Πρόνοια (παροχές λόγω 
αναπηρίας, κ.α.).

Είναι χαρακτηριστικά, δε, τα παρα-

κάτω παραδείγματα κακοδιοίκησης σε 
υγεία, ασφάλιση και πρόνοια:

Παράδειγμα 1 (ΑΣΦΑΛΙΣΗ):
Ασφαλισμένος του ΟΓΑ, ο οποίος 

έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές 
για περισσότερα από 15 χρόνια, λαμ-
βάνει σύνταξη μικρότερη από αυτή του 
ανασφάλιστου υπερήλικα. 

Ο Συνήγορος πρότεινε, στις περιπτώ-
σεις που το ποσό της σύνταξης το οποίο 
λαμβάνει ο συνταξιούχος γήρατος του 
ΟΓΑ υπολείπεται της σύνταξης που λαμ-
βάνει ο ανασφάλιστος υπερήλικας, το 
ποσό αυτό να αυξάνεται τουλάχιστον στο 
όριο της σύνταξης που χορηγείται στον 
ανασφάλιστο.

Παράδειγμα 2 (ΥΓΕΙΑ):
Ο Συνήγορος έλαβε αναφορές ασθε-

νών που πάσχουν από τη νόσο του 
Parkinson, για τους οποίους η Εκτελε-
στική Επιτροπή του ΚΕΣΥ είχε εγκρίνει 
τη διενέργεια συγκεκριμένης θεραπευτι-
κής μεθόδου (εμφύτευση διεγέρτη) από 

τον Δεκέμβριο του 2013. Η διαδικασία 
προμήθειας των απαιτούμενων υλι-
κών από το Νοσοκομείο «Αττικό» και η 
πραγματοποίηση της εμφύτευσης καθυ-
στέρησε υπέρμετρα και ολοκληρώθηκε 
ύστερα και από επανειλημμένες παρεμ-
βάσεις του Συνηγόρου μόλις τον Οκτώ-
βριο του 2014.

Παράλληλα, ο Συνήγορος διαπίστω-
σε, κατά τη διερεύνηση αναφορών ότι 
παρά την ύπαρξη ρητής πρόβλεψης για 
τον δωρεάν εμβολιασμό ανασφάλιστων 
παιδιών, στην πράξη οι αρμόδιοι φορείς 
αδυνατούν να ανταποκριθούν λόγω 
έλλειψης των απαραίτητων εμβολίων. Ο 
Συνήγορος καταρχήν προέβη σε εξατο-
μικευμένους χειρισμούς για την κάλυ-
ψη των συγκεκριμένων αναγκών μέσω 
ΜΚΟ και στη συνέχεια ζήτησε στοιχεία 
από το Υπουργείο Υγείας.

Στον τομέα της υγείας είναι εμφα-
νείς οι επιπτώσεις από δυσλειτουργί-
ες του συστήματος, καθώς δεν μπο-

ρεί να καλύψει τους στόχους που το 
ίδιο θέτει. Οι αιτίες δεν είναι μόνον 
οικονομικές και συγκυριακές, αλλά 
ανάγονται και σε πάγια προβλήματα 
οργάνωσης ή ακόμη και νοοτροπί-
ας» αναφέρεται στην έκθεση.

Παράδειγμα 3 (ΠΡΟΝΟΙΑ): 
Σφάλματα, αβλεψίες και θεσμικά 

κενά στη λειτουργία των ΚΕΠΑ, Καθυ-
στερήσεις και παρελκυστικές πρακτικές, 
αλλά και προβλήματα σε παροχές που 
δίνονται βάσει οικονομικών κριτηρίων 
είναι μερικές από τις πιο χαρακτηριστι-
κές ομάδες προβλημάτων που κλήθη-
κε να αντιμετωπίσει ο Συνήγορος του 
Πολίτη. Είναι ενδεικτικό πως: 

Σε ασφαλισμένο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χορη-
γήθηκε αναδρομικά επίδομα παραπληγί-
ας, αλλά με παρακράτηση φόρου 20%. 
Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου στο 
τοπικό υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπου 
τονίστηκε η σχετική ειδική διάταξη νόμου 
περί απαλλαγής από φόρο του συγκε-
κριμένου επιδόματος, το ποσό του επι-
δόματος που παρακρατήθηκε επεστρά-
φη στον δικαιούχο.

Παράλληλα στη χορήγηση παροχών 
αναπηρίας λόγω τυφλότητας, δημιουρ-
γήθηκε πρόβλημα με τη χρήση του όρου 
«πρακτικά τυφλός» και την αντιστοίχι-
σή του προς το προβλεπόμενο ποσοστό 
αναπηρίας στις περιπτώσεις που η οπτι-
κή οξύτητα των δύο οφθαλμών είναι 
μικρότερη του 1/20 και μη βελτιούμενη. 
Ο Συνήγορος παρενέβη σε περιπτώσεις 
που προσδιορίστηκε ποσοστό αναπηρί-
ας 95%, παρόλο που ο ενδιαφερόμε-
νος είχε θεωρηθεί από την υγειονομική 
επιτροπή «πρακτικά τυφλός», με αποτέ-
λεσμα να μην είναι εφικτή η χορήγηση 
συγκεκριμένης παροχής (προσαύξησης 
στη σύνταξη) από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με 
τις καταστατικές διατάξεις του οποίου 
απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 100%. 
Στη συνέχεια, το ποσοστό αναπηρίας 
προσδιορίστηκε σε 100%

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των αιτημά-
των που κατατίθενται στον Συνήγο-
ρο του Πολίτη έχουν θετική έκβαση, 
καθώς ποσοστό άνω του 80% τελι-
κά επιλύονται με τη διαμεσολάβη-
ση της Αρχής. 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ 

ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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Ο πανεπιστημιακός και πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Κέντρου Οικο-
λογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) 
μίλησε στην web TV της ιστο-
σελίδας www.zougla.gr, για το 

παράνομο τέλος κοινής ωφέλειας που 
συνεχίζει να εισπράττει η ΔΕΗ από τους 
καταναλωτές μέσω των λογαριασμών, 
πέντε χρόνια αφότου το συγκεκριμέ-
νο τέλος καταργήθηκε με νόμο για δύο 
λόγους: α) επειδή η ΔΕΗ έγινε Ανώνυ-
μη Εταιρεία και β) επειδή η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θεωρούσε ότι το συγκεκριμένο 
τέλος αποτελούσε κρυφή χρέωση της 
εταιρείας προς τους καταναλωτές.

-Τι είναι λοιπόν το τέλος κοινής 
ωφέλειας κ. Χριστοδουλάκη;

«Μ’ ένα νομοθέτημα που ψηφίστη-
κε το 1999 καθιερώθηκε ένα τέλος 
κοινής ωφέλειας στους καταναλωτές 
το οποίο «δήθεν» θα εξυπηρετούσε το 
κόστος ηλεκτροπαραγωγής των νησιών, 
το οποίο θεωρείτο υψηλό εξαιτίας της 
καύσης του μαζούτ που πραγματοποι-
ούνταν στα 33 αυτά νησιά. 

1Έτσι, μ’ αυτό το τέλος κοινής ωφέ-
λειας θα υπήρχε μια εξισορρόπηση μετα-
ξύ του κόστους παραγωγής ενέργειας 
των εργοστασίων λιγνίτη που βρίσκο-
νται στην Ηπειρωτική Ελλάδα και του 
κόστους παραγωγής ενέργειας με καύ-
ση μαζούτ των νησιών». 

-Και ερχόμαστε στο 2011 όπου 
τι έγινε ακριβώς κ. Χριστοδουλάκη;

«Το 2011 λοιπόν, το συγκεκριμέ-
νο τέλος καταργήθηκε με νόμο εξαιτί-
ας ότι η ΔΕΗ έγινε Ανώνυμη Εταιρεία 
και επίσης επειδή η Ε.Ε. δεν θεωρούσε 
σωστό το κόστος της νησιωτικής Ελλά-
δας να το επωμιστούν οι καταναλωτές 

της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Αλλά δυστυ-
χώς η ΔΕΗ συνεχίζει να βάζει το τέλος 
κοινής ωφέλειας στους λογαριασμούς, 
που αντιστοιχεί περίπου στο 25% του 
συνολικού λογαριασμού κάθε κατανα-
λωτή, με τα χρήματα αυτά να καταλή-
γουν στην μαύρη τρύπα της ΔΕΗ».

-Εσείς από πότε ασχολείστε με 
το συγκεκριμένο θέμα και σε ποιες 
ενέργειες έχετε προβεί;

«Από το 2012 έχουμε καταθέσει 20 
αγωγές, δηλαδή μέλη του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. διεκ-
δικούν τα χρήματα που έχουν πληρώσει 
παράνομα μέσω των λογαριασμών της 
ΔΕΗ Α.Ε. από το 2011 και μετά. Έχουν 
κερδηθεί πρωτόδικα οι 2 αγωγές, τις 
αποφάσεις των οποίων έχει εφεσιβά-
λει η εταιρεία και περιμένουμε να δούμε 
πως θα καταλήξει η υπόθεση».

-Κι ενώ η ΔΕΗ εισπράττει συνε-
χώς, εντούτοις ισχυρίζεται ότι έχει περί-
που 2.5 δισεκατομμύρια ευρώ  χρέη από 
ανεξόφλητους λογαριασμούς. Τι έχετε 
να πείτε γι’ αυτό;

«Άλλη ιστορία αυτή. Η ΔΕΗ ισχυρίζε-
ται ότι έχει υπόλοιπα 2,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ από ανεξόφλητους λογαριασμούς, 
ενώ αποδεδειγμένα φαίνεται ότι μόλις 
400 χιλιάδες ευρώ είναι από «μικρούς» 
καταναλωτές των 500 με 700 κιλοβα-
τώρων το μήνα. Οι  μεγάλοι καταναλω-

τές, οι «εμπορικοί» καταναλωτές όπως 
λέγονται (π.χ. η Λάρκο, ο όμιλος Μυτι-
ληναίου, άλλες βιομηχανίες και σχεδόν 
το σύνολο των ΔΕΚΟ) είναι εκείνοι που 
χρωστούν 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ κι 
όμως η ΔΕΗ Α.Ε. πολλές φορές κατε-
βάζει τους διακόπτες του ρεύματος από 
τους μικρούς μόνο καταναλωτές επειδή 
δεν έχουν να πληρώσουν».

-Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποιο 
είναι το κόστος κατανάλωσης μαζούτ 
που παράγει ηλεκτρική ενέργεια 
στα νησιά;

«Το ετήσιο κόστος ξεπερνά το 1,5 
δις ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό που θα 
μπορούσε να πέσει στο μισό αν η ΔΕΗ 
αντί για μαζούτ, να παρήγαγε ηλεκτρι-
κή ενέργεια στα νησιά με φυσικό αέριο. 
Τότε θα πλήρωνε περίπου τα μισά λεφτά 
(εξοικονόμηση 50%) και επιπροσθέτως 
αυτά τα νησιά θα μπορούσαν να είναι 
«πράσινα νησιά» όσον αφορά την ενέρ-
γεια τους και θα μπορούσαμε σαν χώρα 
να έχουμε όφελος περιβαλλοντικό με 
την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. 
Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για τους 
διοικούντες αυτή την χώρα».

-Άρα η ΔΕΗ συνεχίζει να χρεώ-
νει στον καταναλωτή το κόστος της 
πρώτης ύλης (μαζούτ) που χρειάζε-
ται για να παραχθεί ηλεκτρική ενέρ-

γεια στα νησιά.
«Ακριβώς. Δυστυχώς όμως υπάρχει 

ακόμα και το τέλος των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας. Μεγάλη η κομπίνα 
με τις ΑΠΕ. 

Πολλοί άνθρωποι χρεώθηκαν για να 
κάνουν φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρ-
κα και κάποιοι αυτοκτόνησαν λόγω των 
χρεών, αφού δεν λειτουργεί το σύστη-
μα. Μόλις το 0,03% των καταναλωτών 
πουλάει ΑΠΕ. Και παρά το γεγονός ότι 
υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι οποιοσ-
δήποτε μπορεί να παράγει και να που-
λάει ρεύμα, δυστυχώς αυτό έχει σταμα-
τήσει και βλέπουμε «μεγαλοκαρχαρίες» 
να κάνουν μικτή χρήση (πετρέλαιο - 
φυσικό αέριο) να παράγουν ρεύμα και 
να πουλάνε φτηνότερο ρεύμα από την 
ΔΕΗ. Κι αν ρωτήσετε ποιος επωμίζε-
ται το κόστος της παραγωγής ενέργει-
ας από τις ΑΠΕ των μεγαλοβιομηχάνων 
και παράλληλα το κόστος της μεταφο-
ράς μαζούτ προς τα νησιά, θα σας απα-
ντήσω «εμείς»1 φυσικά».

-Η ΔΕΗ από την πλευρά της, έχει 
στραφεί δικαστικά εναντίον σας;

Όχι βέβαια, ποτέ. Από το 2012 εμείς 
σαν ΠΑ.Κ.Ο.Ε. καταγγέλλουμε επανει-
λημμένως το σκάνδαλο της ΔΕΗ μέσω 
της εφημερίδας «ΟΙΚΟνομία» που εκδί-
δουμε, η οποία βγαίνει σε 50.000 αντί-
τυπα και πηγαίνει σε 35.000 συνδρομη-
τές-μέλη του ΠΑΚΟΕ.

-Τι θα μπορούσε να κάνει ένας 
καταναλωτής;

Ν’ απευθυνθεί σε εμάς και να συμμε-
τάσχει στις ομαδικές αγωγές που κάνου-
με σαν ΠΑ.Κ.Ο.Ε. εναντίον του τέλους 
κοινής ωφέλειας που εισπράττει η ΔΕΗ, 
εντελώς δωρεάν».

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
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4 ΙΣΤΟΡIΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΔΟΥΚΑΣ

Το περασμένο καλοκαίρι η χώρα μας έγινε αποδέκτης ενός μεγά-
λου αριθμού μεταναστών κυρίως από ασιατικές χώρες που βρί-
σκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και σε πολιτική αστάθεια. Βέβαια, 
το πρόβλημα των μεταναστών ήταν πανευρωπαϊκό και απασχό-

λησε και άλλες χώρες, που φρόντισαν να ανοίξουν τα σύνορα και να 
υποδεχτούν όλα αυτά τα μεταναστευτικά κύματα. 

Μπορεί το καλοκαίρι να πέρασε και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των 
μεταναστών να έχει αποχωρήσει απ’ την χώρα  μας προς άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, όμως η Αθήνα δεν παύει να φιλοξενεί αρκετούς ακόμα 
μετανάστες, που έχουν «ξεμείνει»  στην χώρα μας, είτε γιατί δεν έχουν 
τους οικονομικούς πόρους να φύγουν προς την υπόλοιπη Ευρώπη είτε 
γιατί συμβιβάστηκαν με την ιδέα της Ελλάδας και αποφάσισαν να δοκι-
μάσουν την τύχη τους εδώ. 

Βρεθήκαμε, λοιπόν, στην πλατεία Βικτώριας, που απέχει λίγα μόνο 
λεπτά απ’ το κέντρο της Αθήνας και καταγράψαμε τις ιστορίες τεσσά-
ρων μεταναστών αλλά και τις εντυπώσεις τους για την Ελλάδα και 
τους Έλληνες. 

Μπορεί να δυσκολευτήκαμε λίγο, γιατί οι περισσότεροι εξ’ αυτών 
μιλάνε διάφορες αραβικές διαλέχτους και λίγοι ξέρουν στοιχειώδη αγγλι-
κά, αξίζει όμως να διαβάσετε την κάθε ιστορία ξεχωριστά.

Το πρώτο άτομο που  
συναντήσαμε ήταν ο 
Adlene, αλγερινής 
καταγωγής 30 ετών. 
Η οικογένεια του βρί-
σκεται πίσω στην Αλγε-
ρία και όπως ανέφερε 
μπορεί να βρίσκεται 
πολύ μακριά τους 
όμως κάποια στιγμή 
πιστεύει ότι θα τους 
ξαναδεί. Στην Αλγερία 
έκανε πολλές δουλειές 

ταυτοχρόνως για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα γι’ αυτόν και την οικο-
γένειά του. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι έχει δουλέψει από  μηχανικός 
σε εργοστάσιο μέχρι αρτοποιός. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την χώρα 
γιατί δεν υπάρχει κρατική μέριμνα για τα κατώτερα κοινωνικά στρώμα-
τα και οι δουλειές είναι δυσεύρετες.  Έφθασε στην Ελλάδα πριν από 
μόλις 20 μέρες μέσω πλοίου και αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Μυτιλή-
νης και έπειτα στο λιμάνι του Πειραιά ενώ αναγκάστηκε να πληρώσει 
περίπου 1,000 ευρώ. Αρχικά έμενε σ’ ένα υπόγειο στην Αθήνα όμως 
σύντομα τον εκδίωξαν και αναγκάστηκε να περνάει τις νύχτες του στην 
Βικτωρίας. Όπως δήλωσε θέλει να βρει κάποια δουλειά για να έχει ένα 
εισόδημα μέχρι να αναχωρήσει για το εξωτερικό είτε στην Ιταλία είτε 
στην Νορβηγία. Τέλος, μας εξέφρασε το παράπονο του ότι δεν υπάρ-
χει κάποια βοήθεια απ’ τις τοπικές αρχές παρά μόνο από κάποιες εθε-
λοντικές οργανώσεις που μοιράζουν τρόφιμα και νερό. Παρ’ όλα αυτά 
χαρακτήρισε τους Έλληνες ως φιλόξενους και καλούς ανθρώπους. 

Ο επόμενος που μιλήσα-
με ήταν ο Mourrat απ ‘την 
Τυνησία, 22 ετών. Στην 
πατρίδα του δούλευε ως 
ξεναγός σ’ ένα τουριστικό 
γραφείο ενώ είναι κάτο-
χος δύο διπλωμάτων: το 
ένα του υδραυλικού και 
το άλλο του χορευτή, που 
δήλωσε ότι είναι το πάθος 
της ζωής του. Έχει χάσει 
την οικογένεια του σε 

πόλεμο και όπως μας δήλωσε δεν έχει κανέναν στον κόσμο. 
Γι’ αυτό δεν υπήρχε λόγος να μένει στην Τυνήσια, δεν υπάρχει 

τίποτα να τον κρατάει πίσω ενώ η ανυπαρξία του κράτους στην μέρι-
μνα για τα κατώτερα στρώματα τον έκανε να αποφασίσει πιο γρήγορα 
για την φυγή του απ’ την χώρα. Στην Ελλάδα έφθασε, όπως και πολ-
λοί άλλοι, με πλοίο που προσάραξε στο λιμάνι της Μυτιλήνης δίνοντας 
το ποσό των 2,000 ευρώ. 

Μπορεί να βρίσκεται ήδη δύο μήνες στην χώρα μας αλλά όπως 
μας δήλωσε χαρακτηριστικά δεν του αρέσει καθόλου εδώ, μένει προ-
σωρινά μέχρι να βρει τους οικονομικούς πόρους για να ταξιδέψει προς 
την Γερμανία. Μας τόνισε πόσο δύσκολα περνάει τον τελευταίο μήνα 
στην χώρα μας λόγω του «πολικού» κρύου που επικρατούσε αλλά και 
λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει καμία βοήθεια απ’ τις ελληνικές 
αρχές παρά μόνο εθελοντές απ’ την Ιρλανδία. 

Κατάλυμα δεν έχει βρει ακόμα και αναγκάζεται να κοιμάται όπου 
βρει στην πλατεία Βικτωρίας. Μας αποχαιρέτησε απογοητευμένος για 
όσα βιώνει αλλά με την ελπίδα ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και 
εμείς του ευχηθήκαμε καλή τύχη. Παρ΄όλα αυτά κλείσαμε την συζήτη-
ση δηλώνοντας ευτυχής για την επιλογή του να έρθει εδώ.

Εκτός απ’ τις δύο περι-
πτώσεις μεταναστών, 
που βρίσκονται μόνο 
για λίγο καιρό στην 
Ελλάδα, συναντήσα-
με και δύο περιπτώ-
σεις ανθρώπων που 
βρίσκονται για πολύ 
περισσότερο στην 
χώρα μας. Μία από 
αυτές ήταν η περίπτω-
ση του Haqsaidul, 28 
ετών, με καταγωγή απ’ 

το Μπαγκλαντές. Είναι ιδιοκτήτης ενός μικρού παντοπωλείου και με το 
εισόδημα που βγάζει συντηρεί τον εαυτό του και την οικογένειά του 
που βρίσκεται πίσω στην χώρα του. 

Έχει κάνει δύο χρόνια σπουδές με αντικείμενο την διοίκηση επι-
χειρήσεων. Στην Ελλάδα έφθασε σε ηλικία 19 ετών και όπως δήλωσε 
ήρθε εδώ για τις προοπτικές για ένα πιο ευοίωνο μέλλον. 

Στην χώρα μπήκε παράνομα χωρίς διαβατήριο και κάποιο ειδικό 
έλεγχο ενώ τα τρία πρώτα χρόνια παραμονής του στην Ελλάδα παρακο-
λουθούσε ειδικά μαθήματα για να μάθει καλύτερα την ελληνική γλώσ-
σα και κουλτούρα. Χαρακτηριστικά είπε ότι τα πρώτα χρόνια δούλευε 
παράνομα, δίχως κάποια ασφάλιση και προστασία ενώ τα τελευταία 
χρόνια πιστεύει ότι η μαύρη εργασία έχει μειωθεί κατά πολύ. 

Η τωρινή κατάσταση της χώρας είναι πολύ πιο σταθερή απ’ ότι 
παλιότερα καθώς οι μισθοί είναι ικανοποιητικοί και δεν υπάρχουν κοι-
νωνικό-θρησκευτικές  εντάσεις παρά το γεγονός ότι το 90% του πλη-
θυσμού, όπως είπε, είναι μουσουλμάνοι και το υπόλοιπο 10% άλλα 
θρησκεύματα. Μένει πλέον στην Αθήνα και του αρέσει η ελληνική κουλ-
τούρα ενώ δήλωσε ότι οι έλληνες πριν την οικονομική κρίση ήταν πολύ 
λιγότερο ρατσιστές απέναντι στις μειονότητες ενώ μετά την κρίση με τις 
οικονομικές δυσχέρειες που βιώνουν όλοι έχουν αυξηθεί οι ρατσιστι-
κές συμπεριφορές. Παρ’ όλα αυτά κλείσαμε την συζήτηση δηλώνοντας 
ευτυχής εδώ και ευτυχής για την επιλογή του να έρθει εδώ.

Ο Gerges Adel με 
καταγωγή απ’ την 
Αίγυπτο ήταν ο τελευ-
ταίος που συνομιλή-
σαμε. Είναι 49 ετών 
και  ιδιοκτήτης κατα-
στήματος με είδη 
ρουχισμού και υπο-
δημάτων. Συντηρεί 
και φροντίζει την 
οικογένειά του εδώ 
στην Αθήνα. Στην 
Αίγυπτο σπούδασε 

σε γεωπονική σχολή αλλά ποτέ δεν κατάφερε να ασκήσει το επάγγελ-
μα του γεωπόνου κάτι το οποίο εν τέλει τον ωφέλησε όπως χαρακτη-
ριστικά μας είπε. Στην χώρα του ήταν ράφτης και δούλευε σε εταιρεία 
ενδυμάτων κάτι που λειτούργησε θετικά υπέρ  του καθώς κατείχε τις 
γνώσεις να ασχοληθεί με το κατάστημα ρουχισμού.

Στην Ελλάδα ήρθε σε ηλικία 24 ετών και όπως δήλωσε το μερο-
κάματο στην Αίγυπτο είναι πενιχρό και δεν αρκεί για να φροντίσεις την 
οικογένειά σου ενώ  τα βασικά προϊόντα είναι ακριβά σε σχέση με το 
μηνιαίο εισόδημα που λαμβάνει ένας απλός εργαζόμενος. Ήρθε στην 
Ελλάδα με τουριστική visa και είχε την πρόθεση να μείνει για ένα μήνα 
μόνο αλλά αυτός ο ένας μήνας έγινε ένας χρόνος και κατέληξε να βρί-
σκεται 25 χρόνια στην Ελλάδα. Στην αρχή το κράτος δεν τον βοήθησε 
καθόλου όπως μας είπε και τα μόνα χαρτιά που είχε ήταν η κάρτα visa. 
Τα πρώτα χρόνια διέμενε σε φιλικό του πρόσωπο και μετά από πέντε 
παραμονής του στην χώρα κατάφερε να βγάλει άδεια παραμονής και να 
ανοίξει τελικά το μαγαζί με τα ρούχα που κατέχει. Στο τέλος μας δήλω-
σε ότι παρά τις δυσκολίες, που αντιμετώπισε, αυτός και η οικογένειά 
του δηλώνουν ευτυχισμένοι εδώ. Τα πρώτα χρόνια διέμεινε σε φιλικό 
του πρόσωπο και μετά από πέντε χρόνια παραμονής του.

Η κάθε ιστορία απ’ τα 
τέσσερα άτομα που συνο-
μιλήσαμε είναι ξεχωρι-
στή. Το μόνο κοινό σημείο 
που έχουν είναι οι αντι-
ξοότητες που συνάντη-
σαν με την είσοδο τους 
στην χώρα. Ο εθελοντής 
που βρήκαμε και συνο-
μιλήσαμε μαζί του έχει 
έρθει στην Ελλάδα με 

σκοπό να διευκολύνει όσο δύναται την ζωή των μεταναστών. Μιλάμε 
για τον Albert, ισπανό στην καταγωγή απ’ την πόλη της Μπαρσελόνα, 
23 ετών. 

Δεν ανήκει σε κάποια διεθνή εθελοντική οργάνωση αλλά πήρε μόνος 
του την πρωτοβουλία μαζί με τον κολλητό του και δικά του έξοδα  να 
έρθουν εδώ να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν. Βρίσκεται στην 
Ελλάδα μόλις 2 εβδομάδες αλλά θέλει να μείνει άλλους δύο μήνες για 
να μπορέσει να ταξιδέψει και στα νησιά του Αιγαίου, που φιλοξενούν 
μετανάστες. Όταν τον ρωτήσαμε με ποιον τρόπο βοηθά τους μετανά-
στες χαρακτηριστικά μας είπε με οποιονδήποτε, μοιράζει φαγητό, νερό, 
ρούχα ενώ φροντίζει και για την ασφάλεια των μεταναστών. Μάλιστα, 
είχε μαζί του μια επαγγελματική κάμερα και όταν τον ρωτήσαμε τι την 
θέλει μας απάντησε ότι έχει σκοπό να φτιάξει ένα είδους ντοκιμαντέρ 
με τις εμπειρίες του εδώ στην Ελλάδα. 

Τον ρωτήσαμε πώς είναι η κατάσταση στην Ισπανία  με το θέμα 
των προσφύγων και μας είπε ότι τώρα δεν αντιμετωπίζουν τόσο σοβα-
ρά προβλήματα όσο αντιμετώπιζαν 20 χρόνια πριν όταν υποδέχονταν 
κύματα μεταναστών απ’ την Ουκρανία, την Πολωνία και την Ουγγαρία. 

Περίμενε όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα ότι η κατάσταση θα ήταν 
πολύ χειρότερη με βάση πάντα πώς τα παρουσίαζαν τα μέσα επικοι-
νωνίας της χώρας του. Πίστευε ότι όλοι οι δρόμοι της Αθήνας θα ήταν 
γεμάτοι με μετανάστες. Στους οικισμούς του Ελαιώνα, που πρόσφερε 
εθελοντική βοήθεια πριν από μέρες, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη 
από αυτήν της πλατείας Βικτωρίας. Στον Ελαιώνα οι μετανάστες έχουν 
ένα μέρος να κοιμηθούν, να πλυθούν, να τραφούν, να προστατευτούν 
ενώ στην Βικτωρίας απλά κοιμούνται στα παγκάκια εκτιθέμενοι σε κάθε 
λογής κίνδυνο, όπως μας είπε. 

Τέλος, τον ρωτήσαμε τι πρέπει να κάνουν οι ευρωπαϊκές αρχές 
για να περιοριστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης και μας είπε ότι τα 
σύνορα των χωρών που βρίσκονται στα σύνορα της Ευρώπης με την 
Αφρική και Ασία πρέπει να παραμένουν κλειστά.

Επίσης, είναι αναγκαίο η Ε.Ε να χρηματοδοτήσει τις χώρες, που υπο-
δέχονται όλους αυτούς τους πρόσφυγες, για να βελτιωθεί η κατάστα-
ση στις ίδιες τις χώρες για να μπορέσουν να μεριμνήσουν, με την σειρά 
τους, για τον πληθυσμό των μεταναστών που φιλοξενούν. Μας απο-
χαιρέτησε, με την ευχή να λυθεί το πρόβλημα όσο πιο γρήγορα γίνεται, 
γεγονός που θα ωφελήσει τόσο την Ελλάδα όσο και τους μετανάστες.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ  
ΖΗΤΗΜΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν οι τελευταίες 
εξελίξεις στη χώρα μας γύρω από το προσφυγικό ζήτημα. 
Η σύλληψη των 5 διασωστών στη Λέσβο αποτελεί «μαύρη 
σελίδα» για τη Ελλάδα όσον αφορά τη διαχείριση του ζητή-
ματος, με τις δικαστικές αρχές να τους απαγγέλουν κατη-
γορίες σε βαθμό κακουργήματος για την πρόθεσή τους να 
διευκολύνουν την είσοδο μεταναστών στη χώρα μας και 
τελικά να αφήνονται ελεύθεροι με εγγύηση οι 4 εξ’ αυτών, 
τη στιγμή που για τον ένα διατάχθηκαν περιοριστικοί όροι οι 
οποίοι του απαγορεύουν την έξοδο από την χώρα.

Είναι προφανές ότι το ζήτημα είναι πολιτικό, δεδομένου 
ότι οι ελληνικές αρχές εφαρμόζοντας το γράμμα και όχι το 
πνεύμα του νόμου, ξεκινούν από λανθασμένη αφετηρία την 
προσπάθειά τους να βάλουν σε «τάξη» τη διαχείριση του προ-
σφυγικού, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά. 

Δεν μπορεί ν’ αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνι-
κή κυβέρνηση ο «έλεγχος» των θαλάσσιων συνόρων, αλλά 
η διάσωση των προσφύγων που προσπαθούν να περάσουν 
στην Ευρώπη με «σάπιες» βάρκες και η εξασφάλιση ασφαλών 
διόδων μετακίνησης προς την Γηραιά Ήπειρο, όπως επιτάσ-
σουν οι διεθνείς συνθήκες που έχουμε υπογράψει ως χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση του μισού δισεκατομμυρίου ανθρώ-
πων είναι δεδομένο ότι μπορεί: α) να υποδεχτεί μερικά εκα-
τομμύρια πρόσφυγες και να τα ενσωματώσει στη λειτουργία 
της με στοχευμένες πολιτικές που θα έχουν θετικό αντίκτυπο 
στην γερασμένη ηλικιακά οικονομία της Ε.Ε. και τα ασφαλι-
στικά ταμεία, β) να επιβραβεύει και όχι να διώκει εθελοντές 
που έχουν σπεύσει στην χώρα μας από όλα τα μήκη και τα 
πλάτη του κόσμου για να βοηθήσουν στο προσφυγικό ζήτη-
μα και γ) να πάψει να δίνει χώρο στις ολοένα και αυξανό-
μενες ξενοφοβικές, μισαλλόδοξες πολιτικές εκφράσεις που 
συναντώνται πλέον παντού στους κόλπους της.

Το ΠΑΚΟΕ πρωτοπόρο εδώ και 36 χρόνια στον υγι-
ές εθελοντισμό πιστεύει ότι σ’ ένα σωστό οργανωμέ-
νο κράτος πρέπει οι πρόσφυγες  να αποτελούν κομ-
μάτι δημιουργίας των λαών.
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MONSANTO: Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σύγχυση στους πολίτες και κατα-
ναλωτές της ΕΕ προκαλεί έκθε-
ση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφά-
λειας τροφίμων σχετικά με την 
κατάταξη της ουσίας glyphosate 

στις μη καρκινογόνους τη στιγμή ο ΠΟΥ 
υποστηρίζει το αντίθετο. Σύμφωνα με 
δημοσίευμα του περιοδικού Hotdoc, 
η εν λόγω ουσία, που αποτελεί ενερ-
γό συστατικό της σειράς ζιζανιοκτόνων 
Roundup που κυκλοφορεί η Monsantoμε 
κέρδη που αγγίζουν τα 6,5 δις δολάρια, 
ευθύνεται για καρκινογενέσεις και βλά-
βες στο DNAενώ η απόφαση της EFSA 
είναι υποκινούμενη από την πολυεθνική

Για πολλά χρόνια η ουσία glyphosate, 
ανακαλυφθείσα το 1970 και πρώτη σε 
χρήση ζιζανιοκτόνος ουσία παγκοσμί-
ως για πολλά χρόνια θεωρούταν ασφα-
λής. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έχουν 
διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις και 
καταγγελίες από επιστήμονες και περι-
βαλλοντικές οργανώσεις δημιουργώ-
ντας προβλήματα στις εταιρείες της 
συγκεκριμένης αγοράς. Στην ευρωπαϊκή 
ένωση και στην χώρα μας επιτρέπεται η 
κυκλοφορία και η χρήση προϊόντων που 
έχουν ως βάση το εν λόγω συστατικό. 
Συμβουλευτικό όργανο για την ανανέ-
ωση της έγκρισης της EFSA, η οποία σε 
έκθεση της από το Νοέμβρη του 2015 

κατατάσσει το glyphosateστις μη καρ-
κινογόνους ουσίες. Αφού υπολόγισαν 
την ελάχιστη ποσότητα που μπορεί ένα 
άτομο να καταναλώσει χωρίς να βλάψει 
την υγεία του, οι επιστήμονες του οργα-
νισμού αυτού κατέληξαν πως ένα άτομο 
βάρους 80 κιλών μπορεί με ασφάλεια 
να καταναλώνει 40 mgglyphosateγια 
το υπόλοιπο της ζωής του.

Άλλη έκθεση ωστόσο, που διενεργή-
θηκε υπό την αιγίδα του ΠΟΥ, κατατάσ-
σει την ουσία αυτή στις πιθανώς καρκι-
νογόνους για τον άνθρωπο, που μάλιστα 
προκαλεί βλάβες στο DNAκαι τα χρω-
μοσώματα των ανθρώπινων κυττάρων. 
Σε αντίθεση με την έρευνα της EFSA η 
οποία δεν κατονόμασε τις έρευνες που 
στηρίχτηκε για το πόρισμα της, η Διε-
θνής Υπηρεσία για την Έρευνα του Καρ-
κίνου (IARC που λειτουργεί στα πλαίσια 
του ΠΟΥ) δημοσιεύει στην έκθεσή της τις 
έρευνες πάνω στις οποίες στηρίζει την 
αναφορά της. Αξίζει να σημειώθει ότι, 
η Greenpeace εκτιμά πως η Monsanto 
έκανε κατά παραγγελίαν έρευνες πάνω 
στις οποίες βασίστηκε η EFSA.

Αν η καταγγελία αυτή της Greenpeace 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, 
σημαίνει πως οι επιστήμονες της EFSA 
συντάσσουν εκθέσεις υπέρ μιας εται-
ρείας κολοσσού σε βάρος της υγεί-

ας των πολιτών , την οποία υποτίθε-
ται ότι υπηρετούν. Το ελληνικό τμήμα 
της Greenpeace συλλέγει υπογραφές 
εναντίον του glyphosate και καλεί τον 
έλληνα υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, 
Βαγγέλη Αποστόλου, να απαγορεύσει 
την συγκεκριμένη ουσία στην Ελλάδα, 
τουλάχιστον μέχρι την επαναξιολόγη-
ση του από την Κομισιόν. Το υπουργείο 
απαντά πως «Ακολουθούμε την πολιτι-
κή της Ε.Ε εφόσον δεν έχει απαγορευ-
θεί το συγκεκριμένο συστατικό στην ΕΕ, 
δεν απαγορεύεται και στην Ελλάδα» 
προσθέτοντας ακόμα « Αυτά τα θέματα 
συζητούνται, είναι σε εξέλιξη. Αν αλλά-
ξει κάτι στην ΕΕ, προφανώς θα εφαρ-
μοσθεί και εδώ».

Στις ΗΠΑ, δικηγορικές εταιρείες εκπρο-
σωπούν ενάγοντες κατά της Monsanto. 
Οι μηνυτές κατηγορούν την πολυεθνική 
πως γνώριζε από καιρό ότι το glyphosante 
ήταν επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία 
και ωστόσο έκανε μια εκτενή εκστρατεία 
παραπληροφόρησης για να πείσει κυβερ-
νητικέ υπηρεσίες, αγρότες και γενικά τον 
πληθυσμό για το αντίθετο. Φυσικά, η 
Monsanto αρνείται κατηγορηματικά κάτι 
τέτοιο. Στην ιστοσελίδα της η εταιρεία 
αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: Ζιζανι-
οκτόνα που βασίζονται στο glyphosate, 
υποστηρίζονται από μια από τις πληρέ-

στερες παγκοσμίως βάσεις δεδομένων 
όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, την 
ασφάλεια και το περιβάλλον». Ένα χαρα-
κτηριστικό επεισόδιο που αποδεικνύει το 
αντίθετο συνέβη σε ντοκιμαντέρ του γαλ-
λικού Canal+. Εκεί ένας λομπίστας της 
Monsantoόταν ρωτήθηκε από δημοσι-
ογράφο για το glyphosateαπαντά «μπο-
ρείς να πιεις ένα ολόκληρο ποτήρι και 
δεν θα σε βλάψει». Ο δημοσιογράφος 
του προσφέρει όντως ένα ποτήρι και ο 
λομπίστας σε πανικό απαντά «Δεν είμαι 
ηλίθιος» και διακόπτει την συνέντευξη.

Το περιοδικό Hotdoc που δημοσι-
οποίησε τα παραπάνω, επικοινώνησε 
με την Κομισιόν προκειμένου να μάθει 
πως οι Βρυξέλλες σκοπεύουν να χειρι-
στούν την έκθεση της EFSA. H απάντηση 
του γραφείου τύπου επιβεβαίωσε πως 
η Ευρωπαϊκή επιτροπή θα λάβει υπό-
ψη της την έκθεση της EFSA ώστε να 
ανανεώσει την έγκριση του glyphosate. 
Απέφυγε τέλος να σχολιάσει την έκθε-
ση του ΠΟΥ και τις μηνύσεις των αμε-
ρικανών πολιτών.

Το ΠΑΚΟΕ έχει προβεί σε καταγ-
γελίες για την εν λόγω εταιρεία και 
έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει μια συνε-
χή «σιωπή» σαν είδος «CAMORA».

Ως πότε τα “lobby” του κεφαλαί-
ου θα ελέγχουν τις τύχες των λαών;
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Η επανεξέταση των όρων της ΚΥΑ 
(Κοινή Υπουργική Απόφαση) με 
βάση τους οποίους υπογράφη-
κε η Έγκριση Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΕΠΟ) της συνολικής επένδυσης 
της Eldorado Gold1, στα μεταλλεία Χαλ-
κιδικής το 2011 επί υπουργίας του Γεωρ-
γίου Παπακωνσταντίνου, αναμένεται ν’ 
αποτελέσει ένα από τα επόμενα επεισό-
δια του σήριαλ «Μεταλλευτική δραστη-
ριότητα στην Χαλκιδική».

Αφορμή για την επανεξέταση φαί-
νεται πως είναι και η πρόσφατη απόφα-
ση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το 
οποίο δικαιώνει για 3η διαδοχική φορά 
-το τελευταίο διάστημα- την εταιρεία, 
ακυρώνοντας την ανάκληση των εργασι-
ών λόγω ελλιπούς Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων, που είχε επιβάλει ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Πάνος Σκουρλέτης, αλλά όχι και το πρό-
στιμο των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που 
επιβλήθηκε στην E.G. για 21 περιβαλλο-
ντικές παραβάσεις επί της νομοθεσίας 
στα υποέργα των Μαύρων Πετρών και 
της Ολυμπιάδας, το διάστημα 2012-2014.

Οι εκκρεμότητες  που υπάρχουν αυτή 
τη στιγμή συνοψίζονται ως εξής: α) ανα-
μένεται έως το τέλος Μαρτίου η απά-
ντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
σχετικά με την έκδοση ή όχι της άδειας 
που έχει ζητήσει η εταιρεία για την ανα-
1 Η συνολική επένδυση της Eldorado Gold αφορά 
τρεις περιοχές του νομού Χαλκιδικής. Το Στρατώνι 
όπου υπάρχουν διαπιστωμένα κοιτάσματα αργύρου, 
ψευδάργυρου και μολύβδου, την Ολυμπιάδα όπου 
υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα χρυσού, αργύρου, 
ψευδάργυρου και μολύβδου και τις Σκουριές όπου 
υπάρχουν κοιτάσματα χρυσού και χαλκού.

κατασκευή του εργοστασίου στην Ολυ-
μπιάδα, β) αναμένεται η έγκριση δόμησης 
του εργοστασίου εμπλουτισμού χαλκού 
στις Σκουριές από την Πολεοδομία, η 
λειτουργία του οποίου -όπως ισχυρίζε-
ται η εταιρεία- θα επιτρέψει την εξόρυξη 
χρυσού χωρίς κυάνιο, αλλά με τη μέθο-

δο flash melting. 
Γιατί λοιπόν οι διοικούντες της Eldorado 

Gold δεν προχώρησαν στην κατασκευή 
πιλοτικής μονάδας, η οποία θα πιστοποι-
ούσε ότι η προτεινόμενη μέθοδος μεταλ-
λουργίας είναι ασφαλής για τους εργα-
ζόμενους και το περιβάλλον, σύμφωνα 
και με τους περιβαλλοντικούς όρους-
δεσμεύσεις της συμφωνίας του 2011; 
Διότι κανείς από τα μέλη της προηγού-
μενης συγκυβέρνησης (Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 
δεν τολμούσε να επιβάλλει στην εταιρεία 
τη συμμόρφωσή της ως προς την τήρη-
ση όσων είχε υπογράψει στη σύμβαση 
παραχώρησης των μεταλλείων.

Επιπροσθέτως, γιατί χρησιμοποιούν 
τους εργαζομένους ως εκβιαστικό μέσο 

για να πετύχουν τον στόχο τους, στρέφο-
ντας με αυτό τον τρόπο τη μία κοινωνική 
ομάδα κατά της άλλης; Διότι το κεφάλαιο 
σπάνια ενδιαφέρεται για την ευημερία της 
εργατικής τάξης. Το μόνο που το απασχο-
λεί είναι οι αριθμοί. Κι αν αυτοί οι αριθμοί 
«πάνε κατά διαόλου» όπως λόγου χάρη η 
μετοχή της Eldorado Gold (από τα $8 έχει 
κατρακυλήσει στα $2.5), τότε ποιοι εργα-
ζόμενοι, ποια στελέχη, ποιοι διευθυντές 
και κουραφέξαλα; Όλοι θα θυσιαστούν. 

Και ψάξε εσύ μετά Κυβέρνηση της 
Ελλάδας, να βρεις δουλειά στους άνερ-
γους μεταλλωρύχους, όπως… δεν βρή-
κες για τους άνεργους του εργοστασίου 
λιπασμάτων της Δραπετσώνας, κι όπως… 
δεν βρήκες για τους χιλιάδες άνεργους 
των μνημονιακών ετών.

Από την άλλη βέβαια και κάνοντας τον 
Συνήγορο του Διαβόλου, μπορεί να γυρί-
σουν (οι Καναδοί) και να πουν «ρε παι-
διά, τι γίνετε σ’ αυτή τη χώρα; Αυτά που 
μας έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια όλοι 
εκείνοι που βρίσκονταν στις ίδιες θέσεις 
μ’ εσάς τώρα, δεν ισχύουν; Υπάρχει συνέ-
χεια στο κράτος που λέγεται Ελλάδα; Τη 
μία λέτε και μετά… ξελέτε»;

Εμείς λέμε: όχι στους αποκλει-
σμούς των επενδύσεων φυσικά, όχι 
όμως στην καταστροφή του περιβάλ-
λοντος και σεβασμός στην δημόσια 
υγεία των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής. Όχι στο «άλλα λέμε στις 
6 το πρωί, άλλα στις 12 το μεσημέ-
ρι και άλλα μόλις νυχτώσει» φυσι-
κά, όχι όμως και στη χρησιμοποίηση 
εργαζομένων ως εκβιαστικό μέσο για 
να πετύχουμε οποιονδήποτε στόχο.

ΤΟ ΣτΕ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΤΗΣ ELDORADO GOLD ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΛΛΑ Η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ «ΚΥΑ 2011» ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Όσον αφορά τα σχεδιαζόμενα φράγματα που θα κατασκευ-
αστούν στο Στρατώνι και στις Σκουριές προκειμένου στην κοίλη 
τους να τοποθετηθούν τοξικά απόβλητα, έχει υπάρξει μελέτη 
σχετικά με την κατασκευή τους; Σε περίπτωση που κάποιο από 
τα φράγματα αυτά δεν αντέξει λόγω ελλιπούς κατασκευής 
ή λόγω κάποιου σεισμού, τι προβλέπουν οι όροι της συμφω-
νίας. Ποιος θα πληρώσει «τη νύφη» σε αυτή την περίπτωση; 
Γιατί δεν είναι λίγα τα παραδείγματα τέτοιων φραγμάτων τα 
τελευταία χρόνια παγκοσμίως, που λόγω ελλιπούς σχεδια-
σμού ή αστοχίας υλικών κατέρρευσαν και δημιούργησαν ανυ-
πολόγιστες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον, σκορπώ-
ντας ταυτόχρονα το θάνατο στις περιοχές όπου βρίσκονταν.

Επίσης, τι θα συμβεί στην περίπτωση που η εταιρεία τα 
«βροντήξει» αύριο το πρωί από την περιοχή ακυρώνοντας ορι-
στικά και αμετάκλητα την επένδυση; Ποιος θα αποκαταστή-
σει το τοπίο; Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν είναι υποχρεωμέ-
νη να το κάνει μέσω της σύμβασης του 2011 που υπέγραψε, 
αλλά η κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου Υπουργού σημειώνει 
ότι: «το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπερισχύει του Εθνικού σε ζητή-

ματα περιβαλλοντικής προστασίας και η εταιρεία θα αναγκα-
στεί ν’ αποκαταστήσει την αποψιλωμένη περιοχή».

Συμπερασματικά, η σύγκρουση αυτή δείχνει να μην ευνο-
εί ούτε την κυβέρνηση, η οποία θα φορτωθεί το βάρος των 
απολύσεων αν σταματήσει η λειτουργία των μεταλλείων και 
θα φανεί ασυνεπής στον οποιοδήποτε επενδυτή θελήσει να 
ασχοληθεί με την Ελλάδα άμεσα ή μακροπρόθεσμα, αλλά ούτε 
και την Eldorado Gold, οι μέτοχοι της οποίας βλέπουν από τη 
μία τη μετοχή της εταιρείας να κατρακυλά και από την άλλη 
τις επενδύσεις τους στην περιοχή (γύρω στα 750 εκατομμύ-
ρια ευρώ όπως ισχυρίζονται) να βρίσκονται στον αέρα, αφού 
ο διευθύνων σύμβουλος (Πολ Ράιτ) που έχουν ορίσει, δεν έχει 
καταφέρει ακόμα να πάρει τις άδειες που χρειάζονται για να 
προχωρήσει το έργο.

Ε, τότε ποιος είναι ο ευνοημένος από αυτή τη σύγκρου-
ση θ’ αναρωτηθείτε; Μα φυσικά η εταιρεία Ελληνικός Χρυ-
σός, η οποία το 2003 αγόρασε από το Ελληνικό Δημόσιο τα 
μεταλλεία της Χαλκιδικής για 11 εκατομμύρια Ευρώ κι έχο-
ντας πουλήσει από το 2011 σχεδόν το σύνολο του ποσοστού 

της στην Eldorado Gold -για πολλά περισσότερα εκατομμύρια 
ευρώ- είναι ήδη κερδισμένη, αδιαφορώντας αν θα προχωρή-
σει ή όχι η επένδυση από τους Καναδούς. 

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και τριάντα χρόνια πρωτοπόρο, ασχολεί-
ται με το θέμα. Πρώτα στην Ολυμπιάδα μέσω της περιβαλ-
λοντικής μελέτης που διήρκεσε τρεις μήνες και στη συνέχεια 
με πολλές παρεμβάσεις διατύπωσε και διατυπώνει ακόμα τα 
παρακάτω ερωτήματα:

1. Τα εκατομμύρια κυβικά στερών αποβλήτων που προέ-
κυψαν μέχρι τώρα από την εξόρυξη και αυτά που θα προκύ-
ψουν στη συνέχεια τι θα γίνουν;

2. Τα εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα που αποψιλώθηκαν 
πως θα αποκατασταθούν;

3. Οι παράνομες τσιμεντένιες εγκαταστάσεις που έχουν 
δημιουργηθεί τι θ’ απογίνουν;

Για όλα αυτά η εταιρεία ΣΙΩΠΑ. Το μόνο που ξέρει 
είναι να εκβιάζει ότι θ’ απολύσει τους εργαζόμενους. 
Άραγε την επιστροφή των χρημάτων στο Ελληνικό 
Δημόσιο που της επέβαλε η Ε.Ε., την έκανε;

«LAST BUT NOT LEAST» ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
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Στροφή στα εναλλακτικά καύσιμα και 
πιο συγκεκριμένα στο υγροποιημένο 
φυσικό αέριο (LNG) αναμένεται να 
κάνουν οι κλάδοι των μεταφορών 

και δη η ναυσιπλοΐα μέσα στην επόμενη 
πενταετία, εξαιτίας: α) της περιορισμένης 
ποσότητας μη ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας όπως είναι το πετρέλαιο και κυρίως 
β) των περιβαλλοντικών επιταγών για χρή-
ση «οικολογικών» καυσίμων. 

Η λύση του φυσικού αερίου το οποίο 
χρησιμοποιείται ευρέως στον κτιριακό 
τομέα (θέρμανση, μαγείρεμα), τις βιομη-
χανίες (για συμπαραγωγή ενέργειας) και 
στην κίνηση οχημάτων, θα εφαρμοστεί και 
στη ναυσιπλοΐα προκειμένου αφενός μεν 
να μειώσει τα κόστη της και αφετέρου δε, 
να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές, περι-
βαλλοντικές κατευθύνσεις.

Για το λόγο αυτό, περισσότερα από 800 
πλοία στην Ελλάδα -μέσα στην επόμενη 
πενταετία- θα πλέουν έχοντας ενσωματώ-
σει σύστημα φυσικού αερίου, ενώ αυξητι-
κή τάση παρουσιάζει ο αριθμός των νέων 
πλοίων που θα χρησιμοποιούν αποκλειστι-
κά φυσικό αέριο, εξαιτίας: α) της τιμής του 
φυσικού αερίου η οποία θα καταστεί ακό-
μα πιο ανταγωνιστική στο μέλλον σε ΗΠΑ 
και Ευρώπη, β) των μειωμένων εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα έως 25% και γ) 
των μειωμένων εκπομπών θείου έως 55% 
που προσφέρει. Η μείωση της ηχορύπαν-
σης καθώς επίσης και η νέα, δυναμική αγο-
ρά διάθεσης και μεταφοράς καυσίμου με 
πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις σε υπο-
δομές αποτελούν δύο ακόμα θετικά στοι-
χεία της χρήσης φυσικού αερίου. 

Παρόλα αυτά, τα εμπόδια ως προς τη 
χρήση αυτού του εναλλακτικού καυσίμου 
είναι ακόμα μεγάλα και εντοπίζονται κυρί-
ως στην ελλιπή ενημέρωση των πλοιοκτη-
τών και επιχειρηματιών του κλάδου, ενώ 
και το διεθνές θεσμικό πλαίσιο παρουσι-
άζει ακόμα ελλείψεις σε θέματα κανονι-
σμών και προδιαγραφών που αφορούν τις 
διαδικασίες, τον εξοπλισμό, κ.τ.λ. Επιπρο-
σθέτως, ζητήματα όπως η φορολογία και η 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή δημιουργούν 
αβεβαιότητα και σκεπτικισμό σε οποιονδή-
ποτε θέλει να επενδύσει στη συγκεκριμέ-
νη μορφή ενέργειας.

Πάντως, αν υπάρξει διευρυμένο δίκτυο 
ανεφοδιασμού και εγγύηση απρόσκοπτου 
ανεφοδιασμού σε μακροπρόθεσμο ορίζο-
ντα, οι επενδυτές θα προχωρήσουν στην 
επόμενη κίνησή τους εξαιτίας και των 
αυστηρών κανονισμών στις περιοχές ECA 
(Βόρεια Ευρώπη) σχετικά με τη χρήση καυ-
σίμων χαμηλών εκπομπών θείου (0,5%) 
που ισχύει από τις αρχές του χρόνου και 
θα ισχύσει σε όλη την Ευρώπη καθώς και 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το 
2020 και μετά. 

Αν το υψηλό κόστος κατασκευής των 
υποδομών που απαιτούνται για τη χρήση 

LNG στα πλοία αντισταθμιστεί από ευρω-
παϊκές δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλί-
ες, τότε ενδεχομένως η αλλαγή ρότας της 
ελληνικής ναυσιπλοΐας (από το πετρέλαιο 
στο φυσικό αέριο) να έρθει πιο σύντομα 
απ’ ότι πιστεύεται.

ΤΟ ΝΕΟ TOYOTA MIRAI 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΗΔΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Χρησιμοποιώντας υδρογόνο για την 
παραγωγή ενέργειας και εκπέμποντας 
νερό, το νέο Toyota Mirai υπόσχεται να 
ανταποκριθεί σε όλες τις προσδοκίες για 
ένα αυτοκίνητο «επόμενης γενιάς» σημα-
τοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής 
στην αυτοκίνηση.

Το Mirai υιοθετεί το σύστημα Toyota 
Fuell Cell (TFCS), το οποίο περιλαμβά-
νει ένα σύστημα συστοιχίας κυψέλων και 
ρεζερβουάρ υδρογόνου υψηλής πίεσης, με 
μηδενικές εκπομπές CO2 ή άλλων ρίπων 
κατά τη λειτουργία του, μέγιστη ισχύ 114 
kW (155 DIN hp), πυκνότητα ισχύος εξό-
δου της τάξης των 3,1 Kw/L.

Όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι διασφαλίζεται πρω-
τίστως η αποφυγή διαρροής υδρογόνου, 
ενώ στην απευκταία περίπτωση που υπάρξει 
διαρροή, εξασφαλίζεται άμεση ανίχνευση 
και διακοπή της ροής του υδρογόνου, απο-
τρέποντας έτσι τη συσσώρευσή του μέσα 

στο αμάξωμα. Από κει και πέρα, μια δομή 
που διαχέει αποτελεσματικά και απορρο-
φά την ενέργεια κρούσης μέσα από πολ-
λαπλά εξαρτήματα διασφαλίζει υψηλή 
ασφάλεια στις συγκρούσεις και προστα-
τεύει τη συστοιχία της μπαταρίας Toyota 
FC Stack και το ρεζερβουάρ υδρογόνου, 
σε περίπτωση σύγκρουσης (εμπρόσθια, 
οπίσθια ή πλευρική).

Επιπροσθέτως στο πακέτο της ασφά-
λειας περιλαμβάνονται ακόμα: α) σύστημα 
προ-σύγκρουσης που βοηθά στην αποφυγή 
συγκρούσεων ή στη μείωση των επιπτώσε-
ων μιας σύγκρουσης μέσα από προειδοποι-
ήσεις και έλεγχο του φρένου, β) σύστημα 
προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρί-
δα κυκλοφορίας (Lane Departure Alert), 
το οποίο με τη βοήθεια κάμερας ανιχνεύ-
ει λευκές και κίτρινες σημάνσεις στο οδό-
στρωμα και προειδοποιεί τον οδηγό όταν 
το όχημα τείνει να εξέλθει της λωρίδας 
κυκλοφορίας που χρησιμοποιεί, γ) το Drive 
Start Control που περιορίζει τις ξαφνικές 
εκκινήσεις ή την απότομη επιτάχυνση κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας του επιλογέα 
ταχυτήτων και γ) ένα Μόνιτορ Τυφλού 
Σημείου (Blind Spot Monitor) το οποίο 
χρησιμοποιεί ραντάρ για την ανίχνευση 
οχημάτων σε γειτονικές λωρίδες κυκλο-
φορίας, τα οποία δεν φαίνονται από τους 
καθρέφτες του αμαξιού.

Σχεδιαστικά, εφαρμόστηκε μια νέα 
τεχνική που δίνει έμφαση στις αριστερές 
και δεξιές «γρίλιες» του οχήματος οι οποί-
ες αντλούν αέρα για παροχή οξυγόνου στο 
σύστημα ψύξης, ενώ η φουτουριστική αίσθη-
ση του οχήματος αποπνέει από το πλαϊνό 
προφίλ που παραπέμπει στη ρέουσα μορ-
φή μιας σταγόνας νερού και εκφράζει τη 
φιλοσοφία του οχήματος (άντληση αέρα 
και αποβολή νερού). Εσωτερικά το Mirai 
είναι ευρύχωρο, ενώ οι μαλακές επενδύ-
σεις στις πόρτες και το ασημί φινίρισμα 
δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον 
καμπίνας. Ρυθμιζόμενα ηλεκτρικά καθί-
σματα οκτώ κατευθύνσεων παρέχονται για 
την επίτευξη της βέλτιστης θέσης, ενώ ο 

κεντρικός πίνακας οργάνων περιλαμβάνει 
ταχύμετρο και οθόνη πολλαπλών πληρο-
φοριών, τη στιγμή που ο οδηγός μπορεί 
να αλλάζει τις ενδείξεις χρησιμοποιώντας 
χειριστήρια τα οποία είναι τοποθετημένα 
στο τιμόνι. Προσφέρεται επίσης αυτόμα-
τος και ανεξάρτητος έλεγχος θερμοκρα-
σίας αριστερά και δεξιά, κλιματισμός με 
διακόπτες eco mode και τεχνολογία καθα-
ρισμού αέρα «Nanoe 10».

Η μπαταρία Toyota FC Stack που τρο-
φοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα διασφαλίζει 
δυναμική απόκριση σε όλες τις ταχύτητες του 
οχήματος, επιτρέποντας την άμεση αύξηση 
της ροπής στο πρώτο πάτημα του γκαζιού 
και την ισχυρή και ομαλή επιτάχυνση στη 
συνέχεια, ενώ η τοποθέτηση της μπαταρί-
ας και του ρεζερβουάρ κεντρικά, κάτω από 
το πάτωμα βοηθούν ώστε να επιτυγχάνεται 
χαμηλό κέντρο βάρους και άριστη κατανο-
μή βάρους εμπρός - πίσω. Ο ηλεκτροκινη-
τήρας, η αεροδυναμική σχεδίαση, η πλήρης 
στεγανοποίηση όλων των εξαρτημάτων του 
αμαξώματος, η χρήση ηχοαπορροφητικών 
υλικών διατεταγμένων σε όλη την καμπίνα 
και τα ηχομονωτικά κρύσταλλα στο παρ-
μπρίζ και τα παράθυρα, συνεισφέρουν στην 
αθόρυβη λειτουργία του αυτοκινήτου, ενώ 
το «Bs mode» (brake support) βοηθά στην 
καλύτερη απόδοση των φρένων και βελτι-
ώνει την απόδοση πέδησης, όταν ο οδηγός 
επιθυμεί να μειώσει σημαντικά την ταχύ-
τητα του οχήματος όπως σε παρατεταμέ-
νες κατηφορικές διαδρομές.

Το νέο μοντέλο της ιαπωνικής αυτοκι-
νητοβιομηχανίας Toyota κυκλοφορεί ήδη 
στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της 
Γερμανίας και της Δανίας (γύρω στα 50 με 
100 οχήματα αναμένονται για το 2016 σ’ 
αυτές τις αγορές), ενώ από το 2017 θα 
προστεθούν κι άλλες αγορές. Η τιμή του 
Mirai θα λέγαμε ότι είναι ελαφρώς «τσι-
μπημένη» (66.000 Ευρώ + ΦΠΑ στην Γερ-
μανία), αν και η τιμή του υδρογόνου είναι 
σαφώς χαμηλότερη από άλλα παραδοσι-
ακά (όπως το πετρέλαιο) ή εναλλακτικά 
καύσιμα (όπως το φυσικό αέριο).

Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ 
ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΣΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ KEY TOYOTA FUEL CELL SYSTEM (TFCS) 

Ονομασία: Toyota FC Stack
Τύπος: Κυψέλη καυσίμου πολυμερούς ηλεκτρολύτη
Πυκνότητα ισχύος: 3.1 kW/L
Μέγιστη Ισχύς: 114 kW (155 DIN hp)
Σύστημα Αφύγρανσης: Εσωτερική ανακυκλοφορία (χωρίς αφυγραντήρα)
Αριθμός Ρεζερβουάρ Υδρογόνου: 2
Ονομαστική πίεση λειτουργίας: 70 MPa (περίπου 700 bar)
Πυκνότητα αποθήκευσης ρεζερβουάρ: 5,7 wt%
Εσωτερική χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 122,4 λίτρα 
(εμπρός ρεζ.: 60 λ., πίσω ρεζ.:62,4 λ.)
Τύπος ηλεκτροκινητήρα: Σύγχρονος AC
Μέγιστη ροπή: 335 Nm
Τύπος μπαταρίας: Υδριδίου νικελίου μετάλλου

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
TOYOTA MIRAI
Μήκος: 4.890 mm
Πλάτος: 1.815 mm
Ύψος: 1.535 mm
Μεταξόνιο: 2.780 mm
Μετατρόχιο (εμπρός/πίσω):1.535 
mm/1.545 mm
Ελάχιστη απόσταση  
από το έδαφος: 130 mm
Εσωτερικό μήκος: 2.040 mm
Εσωτερικό πλάτος: 1,465 mm
Εσωτερικό ύψος: 1.185 mm
Απόβαρο: 1.850 kg
Καθίσματα: 4
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