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Aπαλλαγμένο από τον εφιάλτη  
των κλιματικών αλλαγών

Xωρίς καμένα δάση

Mε την ορθολογιστική και ελεγχόμενη  
διαχείριση των απορριμμάτων

Kαι δίχως το φόβο του επικίνδυνου  
για την υγεία νερού!
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Διαχρονικό το μήνυμα για την κοινωνία των πολιτών, 
αλλά δυστυχώς χωρίς αντίκρισμα από την «εξουσία». 
Υποσχέσεις για ανάπτυξη και για καλύτερη ποιότητα 
ζωής, αλλά δυστυχώς αυτές μετατρέπονται σε 
«φρούδες» ελπίδες. 
Ελπίζω στο 2017 να οργανωθούμε πρώτα εμείς οι 
πολίτες και να σκεφθούμε ορθολογιστικά, ώστε να 
πιέσουμε την όποια εξουσία να πορευτεί προς όφελος 
του λαού και όχι των διάφορων «loby» που δυστυχώς 
κακοδιαχειρίζονται τις κοινωνίες.
Είναι καιρός πλέον να αυτοδιαχειριστούμε την πορεία 
την δική μας και των παιδιών μας.

Χρόνια τώρα όλοι οι έλληνες πασχίζουμε να στήσουμε 
την δημοκρατία, την ειρήνη, την δικαιοσύνη και την 
κοινωνική προστασία. 
Δυστυχώς όμως μέσα σε λίγους μήνες του 2009, το 
οικοδόμημα αυτό κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος και 
αυτό γιατί η δόμησή του είχε στηριχτεί σε άχρηστα 
και επικίνδυνα υλικά.
Γι' αυτό τώρα που πληρώσαμε και πληρώνουμε 
ακριβά το τίμημα αυτό, πρέπει πρώτα να χτίσουμε νέο 
οικοδόμημα, με ηθικές, κοινωνικές και οικονομικές 
βάσεις, έτσι ώστε να πορευτούμε σωστά εμείς και τα 
παιδιά μας.Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης (Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνος Σολδάτος (Γ. Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος)
Γεώργιος Τσούνης (Μέλος)

Νομικοί Σύμβουλοι: 
Περικλής Σταυριανάκης, 
Δημήτρης Φιλιπόπουλος,  
Ευστάθιος Ανρέου Λεόντιος

Κεντρικά Γραφεία: 
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα

Τηλέφωνα:  210 8100804 – 805 
210 7230505

Fax: 210 8101609

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

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

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40€

Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €

Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

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

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

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

οικονομία

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0804,

210 810 0805

Η ελπίδα σβήνει τελευταίαedi to  
rial

Δεδομένα χάρτη ©2016 Google 100 μέτρα

Νικ. Φλώρου 8

ΠΑΚΟΕ

Νικ. Φλώρου 8 - Χάρτες Google https://www.google.gr/maps/place/Νικ.+Φλώρου+8,+Αθήνα+...

1 από 3 12/8/16, 9:53 AM

  Η νέα μας διεύθυνση: NικολάουΦλώρου 8, Αθήνα



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2016
οικονομίαΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ 3

Τ
ο φυσικό αέριο κίνησης θεωρείται 
«καθαρό» καύσιμο επειδή εκπέμπει 
τους λιγότερους ρύπους σε σχέση 
με άλλα συμβατικά καύσιμα αλλά 

και επειδή δεν νοθεύεται. Σε αντίθεση με 
τα αυξανόμενα περιστατικά νοθείας καυ-
σίμου και τα περιστατικά «πειραγμένης» 
αντλίας που καταγράφονται σε πρατήρια 
συμβατικών καυσίμων, το φυσικό αέριο 
κίνησης δεν μπορεί να νοθευτεί γιατί η 
παροχή του γίνεται υπό πίεση με ειδι-
κούς αγωγούς απ’ ευθείας από το εθνικό 
σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου σε 
ειδικό εξοπλισμό στα πρατήρια.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η 
εγγύηση ότι οι καταναλωτές «παίρνουν 
ό,τι πληρώνουν»: ένα καθαρό καύσιμο, 
ασφαλές, το οποίο θεωρείται το οικο-
νομικότερο της αγοράς και το λιγότερο 
ρυπογόνο.

Η χρήση του φυσικού αερίου στις 
μεταφορές μειώνει τη ρύπανση (ατμο-
σφαιρική και ηχορύπανση). Πρόκειται 
για το πιο καθαρό εναλλακτικό καύσιμο, 
εκπέμποντας πολύ λιγότερους ρύπους 
σε σχέση με τα οχήματα βενζίνης και 
πετρελαίου. Ένα όχημα φυσικού αερίου 
που λειτουργεί σε σχετικά υψηλά φορτία 
συνήθως εκπέμπει περίπου 25% λιγότερο 
CO2 από ένα παρόμοιο όχημα που λει-
τουργεί με βενζίνη ή diesel.

Ακόμη, η τιμή του φυσικού αερίου είναι 
περίπου 60% χαμηλότερη σε σύγκριση 
με τη βενζίνη, 25%-30% χαμηλότερη σε 
σύγκριση με το πετρέλαιο και περίπου 
40% χαμηλότερη σε σύγκριση με το LPG. 
Χάρη στο χαμηλό κόστος παραγωγής 
και διάθεσης, των παρεχόμενων φορο-
λογικών κινήτρων και των επιδοτήσεων 
οχημάτων CNG, το συμπιεσμένο φυσικό 
αέριο αποτελεί μια ιδιαίτερα οικονομική 
επιλογή για οδηγούς. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την κατανά-
λωση ενός καυσίμου το οποίο φέρει όλες 

τις προδιαγρα-
φές ασφάλειας 
εφοδιασμού, η 
οικονομία παύει 
να καταγράφει 
απώλειες εξαι-
τ ίας παράνο-
μων πρακτικών. 
Σύμφωνα με τον 
Πρόεδρο του 
Συνδέσμου Εται-
ρειών Εμπορίας 
Πετρελαιοειδών 
(ΣΕΕΠΕ), Γιάννη 
Αληγιζάκη, «στο 9μηνο τόσο η αγορά όσο 
και τα στοιχεία των πρώτων ημερών του 
Οκτωβρίου επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει 
πτώση. Η συνεχιζόμενη ύφεση είναι μια 
πολύ σοβαρή αιτία της πτώσης και της 
κρίσης στον κλάδο των καυσίμων». Ο κ. 
Αληγιζάκης επεσήμανε ότι οι φόροι και 
η μεγάλη παραβατικότητα (λαθρεμπόριο, 

νοθεία κλπ) οδη-
γούν σε μειωμέ-
να κρατικά έσο-
δα, συντηρούν 
τ ις  συνθήκες 
αθέμιτου αντα-
γωνισμού στην 
αγορά, αποτε-
λούν κίνητρο 
για λαθρεμπόριο 
και μειώνουν την 
ανταγωνιστικό-
τητα της ελλη-
νικής οικονομίας. 

«Η υψηλή φορολογία οδηγεί σε μείωση 
καταναλώσεων άρα και δυσκολία της 
οικονομίας να επανεκκινήσει ενώ δημιουρ-
γεί αυξημένες απαιτήσεις στις εταιρείες 
καυσίμων για κεφάλαια κίνησης, σε μια 
εποχή που το τραπεζικό σύστημα ακόμη 
προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες του, 
προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερα προ-

βλήματα στην προσπάθεια του κλάδου 
να επιβιώσει» σημειώνει σχετικά.

Το φυσικό αέριο κίνησης δεν μπορεί 
να νοθευτεί γιατί η παροχή του γίνεται 
υπό πίεση με ειδικούς αγωγούς απ’ ευθεί-
ας από το εθνικό σύστημα μεταφοράς 
φυσικού αερίου.

Ακόμη, σύμφωνα με έρευνα του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που 
παρουσιάστηκε πρόσφατα και αφορά 
στα πρατήρια βενζίνης που λειτουργούν 
με πειραγμένες αντλίες, το 14,5% των 
παραδόσεων ήταν προβληματικές. Το 
ποσοστό αυτό είναι αρκετά αυξημένο σε 
σύγκριση με το 4% που είχε καταγραφεί 
πριν από τέσσερα χρόνια. Οι προβλημα-
τικές παραδόσεις εντοπίστηκαν κυρίως 
στα πρατήρια με τις χαμηλότερες τιμές 
πώλησης και οι αποκλίσεις από την ανα-
μενόμενη ποσότητα (και αυτή που νόμιζε 
ότι αγοράζει ο οδηγός-καταναλωτής) 
έφθαναν το 9,5%.

ΑΕΡΙΟΚIΝΗΣΗ:

Ένα καθαρό καύσιμο για την  
ατμόσφαιρα και την οικονομία

Οι ιδιώτες και επαγγελματίες οδηγοί μπορούν να προμηθευτούν φυσικό 
αέριο κίνησης και να απαλλαχτούν από το άγχος της ποιότητας του καυσίμου 
που χρησιμοποιούν.

Πρατήρια Fisikon υπάρχουν σε κομβικά σημεία στην Αττική, την Κεντρική και 
Βόρεια Ελλάδα και το δίκτυό τους διευρύνεται συνεχώς. Συγκεκριμένα πρατήρια 
λιανικής πώλησης για τον ανεφοδιασμό οχημάτων με κινητήρα φυσικού αερίου 
λειτουργούν στην Αττική, στην Κηφισιά (Λ. Κηφισίας 264), στην Ν. Φιλαδέλφεια 
(8ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θες/νίκης), στην Ανθούσα (1ο χλμ Λ. Ανθούσας) και στα 
Άνω Λιόσια (Καραϊσκάκη και Νικηταρά). Ακόμη, στη Θεσσαλονίκη, στην Πυλαία 
(Λ. Γεωργικής Σχολής 128) και στην Νέα Μαγνησία (Κων/νου Καραμανλή 136, 
Ιωνία), στη Λάρισα (Οδός Βόλου 65), στο Βόλο (Οδός Λαρίσης 202) και τη Λαμία 
(6ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Στυλίδας). Παράλληλα, το νέο πρατήριο βρίσκεται στον 
Αγ. Ιωάννη Ρέντη, στην οδό Καναπιτσερή 12 & Ηλ. Βενέζη 4 (Πρατήριο ΕΚΟ - Μ. 
Κρητικός & ΣΙΑ Ε.Ε.) και σε λίγες μέρες στο Κορωπί επί της οδού Μαρκοπούλου.

Από πού μπορούμε να προμηθευτούμε φυσικό αέριο κίνησης
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Τ
ο Σάββατο 26 Νοεμβρίου στις 10π.μ 
στην ραδιοφωνική εκπομπή του 
ΠΑΚΟΕ στην ΕΡΤ-OPEN που παρου-
σιάζει ο Παναγιώτης Χριστοδουλά-

κης,  δυο ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν 
με τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας του 
ΥΠΕΝ κ. Βεριόπουλο και με την κ. Γιαννο-
πούλου συνεργάτη του κ. Παπαδόπουλου 
Χριστόφορου , Βουλευτή Σύριζα. 

Το θέμα που συζητήθηκε με τον κ. 
Βεριόπουλο ήταν η συμμετοχή και η επίδραση 
του φυσικού αερίου στην ενεργειακή κρίση 
και γενικότερα στην ενεργειακή πολιτική 
της χώρας

Οι ειδήσεις που βγήκαν από τη 
συζήτηση αυτή ήταν οι εξής:

• Η συμμετοχή στην διεθνή αγορά των 
ΗΠΑ στις πωλήσεις φυσικού αερίου άλλαξαν 
την μονοπωλιακή δομή στο υφιστάμενο 
σύστημα 

• Η δημιουργία αξόνων στον αγωγό του 
ΤΑΡ θα ενισχύσει τη γεωπολιτική θέση της 
χώρας μας προς τις Βουλγαρία, Ουγγαρία, 
Ιταλία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
πολιτική προοπτική για συνεργασίες

• Η κατασκευή δικτύων στην επόμενη 
πενταετία για οικιακή και βιομηχανική 
κατανάλωση με στόχο την ανατροπή των 
συσχετίσεων 70% (ηλεκτροπαραγωγή) 
20% (βιομηχανική) και 10 % οικιακή χρήση 
με την υλοποίηση προγραμμάτων 140 
εκατομμυρίων ευρώ με την ενεργή και   

ουσιαστική συμμετοχή της Ε.Ε 65% - 70% .
• Η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε 

να μετατραπούν νησιά μη διασυνδεδεμένα 
από την ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο το 
πετρέλαιο η μαζούτ με το οικονομικότερο 
και φιλικό προς το περιβάλλον φυσικό αέριο

 Ο γενικός γραμματέας παραδέχτηκε ότι 
οι μέχρι και σήμερα πολιτικής διαχείρισης 
του φυσικού αερίου και γενικότερα της 
ενεργειακής υφιστάμενης κρίσης ήταν σε 
λάθος δρόμο .

Στην συνέχεια η συζήτηση που έγινε με 

την συνεργάτη του Βουλευτή του Σύριζα 
κ. Παπαδόπουλου κ. Γιαννοπούλου ήταν 
περισσότερο διερευνητική , δημιουργώντας 
πολλά ερωτήματα.

Το θέμα ήταν η διαχείριση της πνευματικής 
ιδιοκτησίας . Ένα θέμα σημαντικό που κατά 
την άποψη του ΠΑΚΟΕ αποτελεί αντικείμενο 
μιας ανεξάρτητης αρχής που θα ελέγχεται 
από ένα αδιάβλητο όργανο όπως π.χ. ο 
συνήγορος του πολίτη ή του καταναλωτή 
με στόχο την αδιάβλητη και ορθολογιστική 
λειτουργία του. 

Σήμερα το σύστημα που λειτουργεί 
με διάφορες ιδιωτικές Ανώνυμες εταιρίες 
«μπάζει» σε πολλά σημεία και δημιουργεί 
πολλά ερωτηματικά , μερικά από αυτά είναι:
• Πως κατανέμονται τα έσοδα στον εν 
δυνάμει δικαιούχο
• Πως διαμορφώνεται το σύστημα 
των εισπράξεων και με ποια κριτήρια 
γίνονται αυτέ
• Ποια είναι τα ανταποδοτικά τέλη που 
δίδονται στην χρέωση των δικαιωμάτων 
αυτών;

Αφορμή της συζήτησης ήταν η ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα της Βουλής για το 
επικείμενο νομοσχέδιο το οποίο επικυρώνει 
και συμπληρώνει την οδηγία της Ε.Ε. με 
αντικείμενο τα πνευματικά δικαιώματα της 
φράσης «ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ» για ορθογραφικά 
και συντακτικά λάθη.

Με την ευκαιρία της παραπάνω φράσης, 
ο παρουσιαστής της εκπομπής Παναγιώτης 
Χριστοδουλάκης δηλώνει δημόσια ότι και 
αυτός εν τη ρύμη του λόγου του , είπε ότι 
ο συνεργάτης του ΠΑΚΟΕ που άρχισε μετά 
από καταγγελία στο ΠΑΚΟΕ έρευνα σε 
διάφορες καφετέριες και bar της περιοχής 
στο πεδίο του Άρεως ότι ένα κατάστημα δεν 
είχε τιμολόγιο ενώ όλα τα μαγαζιά είχαν… 
τιμολόγια .

Η συζήτηση τελείωσε λόγω χρόνου, 
αλλά η έρευνα συνεχίζεται και πιστεύουμε 
ότι θα αναδείξει … τα προβλήματα.

Φυσικό αέριο, ενέργεια και πνευματικά δικαιώματα

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την οριστική και απο-
τελεσματική επίλυση του μείζονος προβλήματος στην 
περιοχή του Ασωπού και των ενεργειών που απορρέουν 
από τη διαβούλευση που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 
2015 και κατέληξε στην απόφαση 207/2015  απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, πραγματοποιεί ένα ουσιαστικό και κρίσιμο «βήμα» 
με την αξιοποίηση των προγραμματικών και χρηματοδοτι-
κών εργαλείων που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επέν-
δυσης» (ΟΧΕ), αποτελεί ένα τέτοιο εργαλείο υλοποίησης 
συνεκτικών αναπτυξιακών σχεδίων με συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις και υποχρεώσεις έναντι των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 από τα οποία αντλεί 
χρηματοδοτικούς πόρους. Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας θα 
συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτή την προσπάθεια, την 
οποία θα συνδράμουν και άλλα «Τομεακά» Προγράμματα 
του ΕΣΠΑ.

Πρακτικά, η ΟΧΕ αποτελεί το μέσο για την προώθηση 
και υλοποίηση των στόχων και της υλοποίησης των ενερ-
γειών που έχει αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Στερεάς Ελλάδας για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του 
πολυεπίπεδου προβλήματος στην περιοχή παρέμβασης που 
ορίζεται από την Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) του Ασωπού. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχοντας εκπονήσει 
μια ολοκληρωμένη πολιτική για την βιώσιμη επίλυση του 
σύνθετου προβλήματος της ΛΑΠ Ασωπού, αξιοποιώντας 
το στοιχείο της ωριμότητας των ενεργειών που ήδη έχουν 
δρομολογηθεί,  έρχεται να καλύψει μέσω της προτεινόμενης 
ΟΧΕ τεχνικά  και χρηματοδοτικά ζητήματα.

Η στρατηγική της ΟΧΕ με χωρική εφαρμογή την Λεκάνη 
Απορροής (ΛΑΠ) του Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού), αξιοποιεί  
μίγμα δράσεων δημόσιας χρηματοδότησης που αφορούν 
στην προστασία του περιβάλλοντος, πρόληψης κινδύνων, 
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, δημιουργίας 
- οργάνωσης και εξυγίανσης επιχειρηματικών υποδο-
μών και ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής 
συνοχής των αστικών κέντρων, καθώς και διασφάλισης 
της δημόσιας υγείας. 

Αξιοποιεί επίσης δράσεις έξυπνης εξειδίκευσης ενδεικτικά 
σε ζητήματα βιομηχανικής συμβίωσης, περιβαλλοντικής 
προστασίας και διαχείρισης, ενεργειακής αποδοτικότη-
τας κ.λπ. Προβλέπονται επίσης δράσεις ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και της προσαρμοστικότητας των 
Επιχειρήσεων της περιοχής.

Στην στρατηγική της ΟΧΕ ΛΑΠ του Ασωπού προβλέπεται 
επίσης η κινητοποίηση επενδυτικών πόρων για τη δημιουρ-
γία σύνθετης επένδυσης με τη μορφή «Επιχειρηματικού 
Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης», μέσω του οποίου θα 
διασφαλισθεί η χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση 
των περιοχών / θυλάκων των Άτυπων Βιομηχανικών 
Συγκεντρώσεων στην «περιοχή παρέμβασης» της ΟΧΕ, με 
πρόβλεψη πιθανής επέκτασής τους σε όμορες εκτάσεις, 
για την εξασφάλιση μιας οικονομικά βιώσιμης και αειφο-
ρικής διαδικασίας συνολικής εξυγίανσης και ανάπτυξης 
του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων – Σχηματαρίου, 
που θα αποτελέσει ισχυρό οργανωμένο πόλο ανάπτυξης 
της τοπικής και ευρύτερα της Εθνικής Οικονομίας. Το 
Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης και Ανάπτυξης στην 
υπό συζήτηση «περιοχή παρέμβασης» θα δημιουργηθεί 
κατ’ εφαρμογή του Ν.3982/2011.

 Από τη διαβούλευση που ανακοινώνεται μέσα από 
την Πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
την μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2016 επεξεργασία θέσεων, 
απόψεων, προτάσεων και, αφού ληφθεί υπόψη το κανο-
νιστικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
θα προκύψει το τελικό σχέδιο της Στρατηγικής της ΟΧΕ, 
το οποίο θα τεθεί επίσης σε ευρύτερη διαβούλευση, ώστε 
να οριστικοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί σε επιχειρησιακό 
επίπεδο τον Φεβρουάριο του 2017.

 Τα κείμενα των Προτάσεών σας θα υποβάλλονται 
μέσω  «Τυποποιημένου Δελτίου Προτεινόμενης Δράσης» 
που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ της σχετικής Πρόσκλησης 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και διατίθεται ηλεκτρο-
νικά σε επεξεργάσιμη μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας: http://www.pste.gov.gr  (επισυνάπτεται και 
στο παρόν email).

 Οι προτάσεις μπορούν να  υποβάλλονται μέχρι την 
28η Νοεμβρίου 2016 με τους εξής τρόπους: 

α) εγγράφως στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περι-
βάλλοντος και Χωροταξίας (Φίλωνος 36-39, ΤΚ 32131 
Λιβαδειά, τηλ. 22613 50306),

β) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στη διεύθυνση tagalegasi@pste.gov.gr , 

γ) σε ηλεκτρονική μορφή στην ειδική πλατφόρμα δια-
βούλευσης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας: 

http://hello.crowdapps.net/perifereia-stereas-
diavouleusi/challenges/?c=41 

 Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και την συνερ-
γασία σας.

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση διαμόρφωσης πλαισίου στρατηγικής ΟΧΕ Ασωπού
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Μ
ε τους δυνατούς νοτιάδες των προηγούμενων 
ημερών, ένα ενήλικο ρινοδέλφινο με εμφανή τα 
σημάδια κακοποίησης, εκβράστηκε νεκρό στις 
ακτές της Σάμου. Οι ερευνητές του Ινστιτού-

του Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», μετέβησαν 
άμεσα στην περιοχή όπου και διενέργησαν αυτοψία. Με 
βάση τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, εκτιμούμε ότι η 
δολοφονία του δελφινιού έγινε στην περιοχή της βορείου 
Δωδεκανήσου και με τα θαλάσσια ρεύματα εκβράστηκε 
τελικά στις νότιες ακτές τις Σάμου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η ουρά του δελφινιού ήταν 
δεμένη με σχοινί – εμφανώς από ανθρώπινο χέρι - ενώ 
επίσης είχαν γίνει τομές στο σώμα του δελφινιού, έτσι ώστε 
να βουλιάξει και να μην γίνει αντιληπτή αυτή η βίαιη θανά-
τωση. Δυστυχώς το γεγονός αυτό δεν είναι μεμονωμένο, 
αλλά αποτελεί συχνή πρακτική για μία μικρή μειοψηφία 
ψαράδων σε πολλές περιοχές των ελληνικών θαλασσών. 
Μέσα από καταγγελίες πολιτών, έχουμε αναφορές για 
συγκεκριμένα αλιευτικά σκάφη και ψαράδες που προκαλούν 
τις ηθελημένες θανατώσεις, ενώ αναζητούμε περισσότερα 
στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποδείξεις 
για τις συγκεκριμένες ειδεχθείς πράξεις.

 Είναι παράδοξο τέτοια περιστατικά να λαμβάνουν 
χώρα στην Ελλάδα, όπου στην αρχαιότητα η θανάτωση 
των δελφινιών τιμωρείτο με θανατική ποινή. Τα δελφίνια 
δεν προστατεύονταν τότε για την ομορφιά τους, αλλά για 
τη σημασία τους ως ρυθμιστής των θαλάσσιων οικοσυ-
στημάτων, καθώς ως ανώτεροι θηρευτές έχουν σημαντικό 
ρόλο στην εξυγίανση των ιχθυαποθεμάτων.

Σήμερα όμως που κατ’ ευφημισμό θεωρούμε τους 
εαυτούς μας πολιτισμένους, τόσο οι πολίτες, όσο και η 
πολιτεία που φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη, συχνά επιλέ-
γουμε το ρόλο του θεατή στη σφαγή των σπάνιων ειδών 
των θαλασσών μας. Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, μέσα 
από δράσεις, νομικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, με 
τη στήριξη ενός δυναμικού δικτύου ευαισθητοποιημένων 
πολιτών, προσπαθεί εδώ και χρόνια να δώσει ένα τέλος σε 
αυτές τις απαράδεκτες ηθελημένες θανατώσεις. 

Όμως αυτό δεν είναι αρκετό, απαραίτητο είναι να 
υπάρξουν και άλλες αποτελεσματικές πρωτοβουλίες, από 
φορείς και πολίτες σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να γίνει 
ξεκάθαρο, ότι η κοινωνία των πολιτών δεν ανέχεται πλέον 
τη σφαγή της άγριας ζωής, από αυτή τη μικρή μειοψηφία 
συμπολιτών μας.

Βίαιη θανάτωση δελφινιού

 H μικρή Σάρλοτ 
ταξίδεψε στις Πρέσπες 
και βραβεύτηκε!

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία 
Σεναρίου κέρδισαν τα παιδιά των Πρεσπών 
στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
«Παιδί και Κινηματογράφος» σε τελετή 
που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 
στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 
στην Αθήνα.

Για την ταινία που βραβεύτηκε εργάστη-
καν 9 παιδιά 7-11 ετών με την επίβλεψη 
του κ. Ηλία Φωτάκη δημιουργώντας τη 
δική τους μικρή ταινία εμπνευσμένα από το 
βιβλίο του Φρανκ Βίβα «Η Μικρή Σάρλοτ 
Σκηνοθέτης». 

Οι ήρωες του βιβλίου, η Σάρλοτ και 
ο γάτος της ο Μουντζούρης, έγιναν οι 
πρωταγωνιστές των παιδιών που με πολύ 
φαντασία δημιούργησαν μία μικρή ιστορία 
επηρεαζόμενοι από το δικό τους κόσμο και 
ερεθίσματα.  Έτσι λοιπόν οι λίμνες των 
Πρεσπών δεν θα μπορούσαν να λείπουν από 
τον κινηματογραφικό φακό των παιδιών 
τα οποία μετέφεραν τη Σάρλοτ από τη Νέα 
Υόρκη, που ζει στο βιβλίο, στις Πρέσπες και 
εκεί ξετυλίχθηκε μία μικρή ιστορία. 

Η ιστορία αυτή κέρδισε το πρώτο βρα-
βείο στην κατηγορία Σενάριο και τα παιδιά 
ταξίδεψαν στην Αθήνα για να λάβουν μέρος 
στην τελετή βράβευσης που πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο στο Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης.

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώθηκε από 
το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
EΜΣΤ, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
Νέας Υόρκης ΜοΜΑ, την Κινηματογραφι-
κή Εταιρεία Αθηνών, το σωματείο ΜΑΖΙ 
για την ΕΦΗΒΙΚΗ υγεία, τον Οργανισμό 
Ανάδειξης Ελληνικού Πολιτισμού OPUS 
και τον Εκδοτικό Οίκο ΜΕΛΙΣΣΑ υπό την 
αιγίδα του υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

Η συμμετοχή της Πρέσπας πραγματο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο των κοινών Δράσεων 
του Δήμου Πρεσπών και της Εταιρίας 
Προστασίας Πρεσπών στη Δημοτική Βιβλιο-
θήκη της Πρέσπας. O ρόλος της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης ξεπερνά τον καθιερωμένο 
και αναμενόμενο ρόλο μίας βιβλιοθήκης, 
αποτελώντας εργαστήριο πολιτισμού στην 
περιοχή. 

Στο πλαίσιο των δράσεων της βιβλι-
οθήκης διοργανώνονται επιμορφωτικές 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα 
παιδιά (αλλά και ενήλικες) της περιοχής, 
όπως η συγκεκριμένη με την προετοιμασία 
της συμμετοχής στον πανελλαδικό διαγω-
νισμό κινηματογράφου. Ευχαριστούμε τους 
διοργανωτές για την πολύ ωραία πρωτο-
βουλία, καθώς και την τελετή βράβευσης 
που έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά από όλη 
την Ελλάδα να συναντηθούν με φόντο έναν 
πολύ όμορφο και σημαντικό χώρο, όπως 
το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Τέλος να συγχαρούμε τους μικρούς 
σκηνοθέτες της Πρέσπας και να τους ευχα-
ριστήσουμε που έφεραν την Πρέσπα στην 
πρώτη θέση! 
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3Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – ΑΘΗΝΑ  
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
9:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
10:00 ΕΝΑΡΞΗ - Ορισμός Προ-

εδρείου και Επιτροπών - Χαιρετισμοί 
από Ιρλανδία (βίντεο) και Σλοβενία 
(εν αναμονή, μάλλον κείμενο) - Χαιρε-
τισμοί προσκεκλημένων (Περιφέρεια 
Αττικής, ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ, Ομοσπονδία 
Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ) 

10:30 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Εισή-
γηση α) «Η πορεία ιδιωτικοποίησης 
του κύκλου του νερού μετά την 
2η Πανελλαδική» (15’) (ΚΩΣΤΑΣ 
ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΣΕΚΕΣ) - Εισήγηση 
β) «Για την τιμολόγηση του νερού» 
(15’) (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 
SAVEGREEWATER) - Ερωτήσεις – 
απαντήσεις - Τοποθετήσεις (8 λεπτά 
για ένα εκπρόσωπο από κάθε συλλο-
γικότητα, 5 λεπτά λοιποί εκπρόσωποι, 
προσκεκλημένοι 3 λεπτά) - Κλείσιμο 
εισηγητών 

14:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
15:30 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - 

Εισήγηση: «Τα κινήματα του νερού 
και η Πανελλαδική Συμμαχία» (15’) 
(ΛAΖΑΡΟΣ ΑΓΓEΛΟΥ - ΚIΝΗΣΗ 136). 
- Τοποθετήσεις (5 λεπτά) - Κλείσιμο 
εισηγητή 

17:30 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΨΗΦΙΣ-
ΜΑΤΑ 

19:00 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για το 
ΣΕΚΕΣ ΠEΤΡΟΣ ΜΠΑΣΤEΑΣ 

ΜAΘΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑIΝΕΙ  
ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚO  
ΚOΛΠΟ ΚΑΙ ΠEΡΙΞ 
ΑΥΤΟY 

Η ΑΛΚΥΩΝ (Ομοσπονδία Οικο-
λογικών Οργανώσεων Κορινθιακού 
Κόλπου), μέσα από την ιστοσελίδα 
της, παρέχει πληροφόρηση στον 
πολίτη, για τα σημαντικά θέματα 
του Κορινθιακού. 

Στοχεύοντας στο να γίνει ένας 
κόμβος πρωτογενούς ενημέρωσης 
(ανεβάζοντας ειδήσεις «από πρώτο 
χέρι»), στην σελίδα μας, μπορείς να 
διαβάσεις για σημαντικές ειδήσεις, 
δράσεις, να έχεις πρόσβαση σε οπτι-
κοακουστικό υλικό, να ενημερωθείς 
για μελέτες, για το τι συμβαίνει στα 
φυσικά οικοσυστήματα στην στεριά 
και στην θάλασσα, για θέματα που 
αφορούν την ποιότητα της ζωής σου, 
για θέματα ρύπανσης και όχι μόνο. 

 Ειδήσεις πάντα τεκμηριωμέ-
νες από τους επιστημονικούς μας 
συνεργάτες και διασταυρωμένες από 
μαρτυρίες πολιτών. Η ενημέρωση με 
νέα θέματα είναι συνεχής. 

Γίνε συμμέτοχος στο τι συμβαίνει 
στον Κορινθιακό Κόλπο, με την δική 
σου μαρτυρία. 

Τ
ο πολύ 1.000 χρόνια ζωής απο-
μένουν στην ανθρωπότητα αν 
παραμείνει στη Γη, σύμφωνα με 
τον διάσημο Βρετανό θεωρητικό 

φυσικό Στίβεν Χόκινγκ.
Ακόμη και αν ακούγεται πολύ το 

διάστημα αυτό, ο διευθυντής ερευνών 
στο Κέντρο Θεωρητικής Κοσμολογίας του 
Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, εξήγησε 
ενώπιον διακεκριμένων επιστημόνων για-
τί δεν πρέπει να χάσουμε καθόλου χρόνο: 
«Πιστεύω ότι η ζωή στη Γη αντιμετωπίζει 
ολοένα και μεγαλύτερους κινδύνους 
ολοκληρωτικής εξαφάνισής της», είπε 
ο Χόκινγκ στη διάλεξή του στο Oxford 
University Union, περιγράφοντας με 
μελανά χρώματα το μέλλον. «Οι πυρηνικοί 
πόλεμοι, οι γενετικά μεταλλαγμένοι ιοί, η 
τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορούσε να 
στραφεί εναντίον μας είναι μερικά μόνον 
απ” τα σενάρια καταστροφής, που θα 
μπορούσαν σύντομα να υλοποιηθούν»…

Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την 
επιβίωση της ανθρωπότητας θα πρέπει να 
προωθήσουμε με αλματώδεις ρυθμούς 
τα διαστημικά προγράμματα: «πιστεύω 
ότι η ανθρωπότητα δεν θα έχει μέλλον 
αν δεν εξερευνήσουμε το διάστημα», είπε 
ο διάσημος κοσμολόγος. Στη συνέχεια 

εξέφρασε την επιθυμία να ταξιδέψει 
στο διάστημα με το σκάφος του δισε-
κατομμυριούχου Ρίτσαρντ Μπράνσον, 
το Virgin Atlantic Spaceship: «θέλω να 
κινητοποιήσω όσο το δυνατόν περισσό-
τερο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης 
για τα διαστημικά ταξίδια.»

Ο καθηγητής Χόκινγκ χαιρέτισε τις 
επιστημονικές ανακαλύψεις της τελευ-
ταίας πεντηκονταετίας που συνέβαλαν 
τα μέγιστα σε μια καλύτερη κατανόηση 
του σύμπαντος και περιέγραψε το 2016 
ως μια «υπέροχη εποχή να ζει κανείς 
και να κάνει έρευνα στον τομέα της 
θεωρητικής Φυσικής.»

Η πρώτη αποικία…
Ο 74χρονος κοσμολόγος μιλά συχνά 

για το μέλλον της ανθρωπότητας στο 
διάστημα, αλλά και για τους κινδύνους 
που την απειλούν εκεί. Από κοινού με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο του Facebook 
Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον Ρώσο δισε-
κατομμυριούχο Γιούρι Μίλνερ ο Χώκινγκ 
σχεδιάζει να ερευνήσει τον πλανήτη 
Proxima B για σήματα -ενδείξεις μιας 
εξωγήινης μορφής ζωής.

Ο Proxima B είναι ο πιο κοντινός 

πλανήτης στη Γη εκτός του ηλιακού 
μας συστήματος, που ανακαλύφθηκε 
μέχρι στιγμής. Ο εξωπλανήτης αυτός 
απέχει… μόνον τέσσερα έτη φωτός κι 
οι ειδικοί υποθέτουν ότι θα μπορούσε 
να μοιάζει στη Γη και άρα να φιλοξενεί 
κάποια μορφή ζωής.

Τα επόμενα χρόνια θα δαπανηθούν 
περί τα 100 εκατομμύρια δολάρια για τη 
λεγόμενη πρωτοβουλία «Breakthrough».

Προειδοποιεί για τους εξωγήινους
Ο διάσημος επιστήμονας, που πάσχει 

από τη τη νόσο του κινητικού νευρώνα 
(αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση) και 
επικοινωνεί μέσω συσκευής παραγωγής 
ομιλίας, πιστεύει στην ύπαρξη εξωγή-
ινων, αλλά προειδοποιεί ότι μπορεί να 
είναι επικίνδυνοι για την ανθρωπότητα.

Σε μια περσινή συνέντευξή του στην 
ισπανική εφημερίδα El Pais είχε πει: «αν 
μας επισκεφθούν εξωγήινοι, θα μπορούσε 
αυτό να καταλήξει όπως η ανακάλυψη 
της Αμερικής απ” τον Κολόμβο. Για τους 
αυτόχθονες δεν εξελίχθηκαν καλά τα 
πράγματα. Οι εξωγήινοι θα μπορούσαν 
να μεταβληθούν σε νομάδας και να 
προσπαθήσουν να κατακτήσουν και να 
εποικήσουν όλους τους πλανήτες, που 
μπορούν να φθάσουν.»

Πρέπει να εγκαταλείψουμε τη Γη! – 
Για πότε το βλέπει ο Χόκινγκ

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση με τα χιλιάδες απορ-
ρίμματα στους δρόμους της Ζακύνθου και το νησί βρίσκεται 
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 

Εδώ και δύο εβδομάδες, οι απορριμματοφόρες του 
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων παραμένουν με 
τα χειρόφρενα σηκωμένα, μετά την κατάληψη της εισόδου 
του ΧΥΤΑ του Σκοπού από τους κατοίκους του Καλαμακίου. 
Η πρόσβαση σε κάποιους δρόμους της πόλης από τους 

τεράστιους όγκους σκουπιδιών που έχουν συσσωρευθεί 
είναι πολύ δύσκολη και φυσικά ελλοχεύουν κίνδυνοι για 
την υγεία και από τα ποντίκια που μαζεύονται στους όγκους 
σκουπιδιών.

Οι κάτοικοι φανερά αγανακτισμένοι διαμαρτύρονται πιο 
έντονα από κάθε άλλη φορά, κλείνοντας την οδό Κυπρίων 
Αγωνιστών με σκουπίδια ως ένδειξη διαμαρτυρίας και 
ζητώντας από τους αρμόδιους άμεσα κάποια λύση.

Γέμισαν... ποντίκια οι δρόμοι στη Ζάκυνθο
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(1) Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών 
(ΠΑΚΟΕ) προέβη στις 03/10/2016 σε πληροφόρηση 
των μετόχων της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) σχετικά με τα κάτωθι:

(1.1) Από 07.04.2015 και εφεξής δεν υφίσταται ανανέ-
ωση έγκρισης λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» που 
εκμεταλλεύεται η ανωτέρω εταιρεία από τον Ελληνικό 
Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), σε αντίθεση με την 
υφιστάμενη νομοθεσία.

(1.2) Από 07.04.2015 και εφεξής η ως άνω εταιρεία 
δεν προβαίνει σε ικανοποίηση των πιστωτών της και στην 
μεταβίβαση του εναπομείναντος χρηματικού ποσού στον 
ΕΟΑΝ ως αυτή οφείλει κατά ρητή επιταγή του νόμου.

(1.3) Από 07.04.2015 και εφεξής το Υπουργείο 
Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δεν 
εκδίδει – ως οφείλει – την εκ του νόμου επιτασσόμενη 
και προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση περί καθορι-
σμού του τρόπου κατανομής του ποσού που θα πρέπει 
να περιέλθει στον ΕΟΑΝ από την ΕΕΑΑ και εν συνεχεία 
να διανεμηθεί στα υφιστάμενα και νέα συστήματα εναλ-
λακτικής διαχείρισης συσκευασιών1.

(1.4) Ο ΕΟΑΝ από της ιδρύσεως του μέχρι σήμερα 
δεν καταρτίζει προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών2, όπως επιτάσσει η εθνική και κοινοτι-

1 Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. Γ του ν.2939/2001 όπως 
ισχύει και αυτολεξεί «…Γ. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήματος 
ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται 
μόνον εφόσον: ….. 2) Βεβαιώνεται από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. 
ότι το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται στους όρους των 
προηγούμενων παραγράφων Α (εδ.2) και Β του άρθρου αυτού 
και στα Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5). Στην 
έγκριση του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης μπορεί να προβλέπονται ειδικότεροι όροι για την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Η έγκριση ισχύει για 
έξι (6) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή 
αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα 
τότε ισχύοντα νέα δεδομένα ή κατ` εφαρμογή του άρθρου 9 
(παρ. 4). Η διαδικασία ανανέωσης, αναστολής ή ανάκλησης 
των εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται από κανονισμούς 
που εκδίδονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά από εισήγηση του 
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π... «Αν ανακληθεί «ή αν δεν ανανεωθεί» η έγκριση 
ενός συστήματος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή αν λυθεί το νομικό 
πρόσωπο ενός συστήματος, το ποσό που απομένει, ύστερα από 
την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους, 
περιέρχεται στον Ε.Ο.ΕΔ.Σ.Α.Π, ο οποίος υποχρεούται να το 
αποδώσει σε υφιστάμενα ή νέα συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται 
ο τρόπος κατανομής του ποσού αυτού μεταξύ των υφιστάμενων 
και νέων συστημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα»». 
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.Γ προστέθηκε με το άρθρο 
1 Ν.3854/2010,ΦΕΚ Α 94/23.6.2010. *** Η φράση «ή αν δεν 
ανανεωθεί» προστέθηκε στο προτελευταίο εδάφιο με το άρθρο 
δέκατο πέμπτο Ν.4296/2014,ΦΕΚ Α 214/2.10.2014.

2 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2939/2001 και 
αυτολεξεί «… Άρθρο 5…. Προγράμματα εναλλακτικής 
διαχείρισης των συσκευασιών …. 1. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. εκπονεί 
και εφαρμόζει προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται στην 
πρόληψη των ζημιογόνων για το περιβάλλον δράσεων που 
προέρχονται από τη διαχείριση των συσκευασιών και των 
αποβλήτων των συσκευασιών και στη λήψη των ενδεδειγμένων 
μέτρων σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 4…. 2. Τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο:…. -Μέτρα για 
την καθιέρωση συστημάτων διαχωρισμού των αποβλήτων στην 
πηγή, με υποχρεωτική τη συμμετοχή σε αυτά του τελικού χρήστη 
ή καταναλωτή…. -Μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής 
διαχείρισης των συσκευασιών κατ` εφαρμογή του άρθρου 7…. 
-Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων για ανάκτηση 
και ανακύκλωση, σύμφωνα με το άρθρο 10…Τα προγράμματα 
εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας….»

κή νομοθεσία, με αποτέλεσμα 
τόσον το υφιστάμενο Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕΣΔΑ) όσον και τα υφιστάμενα 
Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) να μην 
πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις 
σχεδιασμού που θέτει η εθνική3 
και κοινοτική νομοθεσία4 5 φέρο-
ντα τοιουτοτρόπως σημαίνουσες 
νομικές πλημμέλειες.

(1.5) Το σύστημα «ΣΣΕΔ ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΗ» που εκμεταλλεύεται 
η εταιρεία ΕΕΑΑ ΑΕ δεν επιτρέπει 
την συμμετοχή των πλέον των 
1.600 πελατών αυτής στην διοί-
κηση και στον έλεγχο της ΕΕΑΑ 
ΑΕ, όπως επιτάσσει η κοινοτική 
νομοθεσία6.

(2) Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών 
προέβη στις 12/10/2016 σε αίτηση προς την Εισαγγελία 
Πλημμελειοδικών Αθηνών περί χορήγησης εντολής προς 
τον ΕΟΑΝ αναφορικά με την έκδοση από τον ΕΟΑΝ των 
κάτωθι δύο εγγράφων:

(2.1) Αντίγραφο από έγγραφο του Ελληνικού Οργα-
νισμού Ανακύκλωσης το οποίο να βεβαιώνει ότι το 
σύστημα «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» πληροί τους όρους των 
προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης του άρθρου 
5 του ν. 2939/2001, όπως προβλέπει το άρθρο 7 παρ. 
Γ εδάφιο 2) του ν. 2939/2001.

(2.2) Αντίγραφο από έγγραφο του Ελληνικού Οργα-
νισμού Ανακύκλωσης το οποίο να βεβαιώνει ότι έχει 
ανανεωθεί με πράξη του Ελληνικού Οργανισμού Ανα-
κύκλωσης η έγκριση λειτουργίας του συστήματος 
εναλλακτικής διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για το 
χρονικό διάστημα από 07.04.2015 και εφεξής.

(2.3) Η ως άνω αίτηση αιτιολογείται μεταξύ άλλων 
και με τα κάτωθι:

(2.3.1) Διότι καλόπιστες τρίτες επιχειρήσεις κατα-
βάλλουν ετησίως στην ΕΕΑΑ ΑΕ ποσά που ξεπερνούν 
στο σύνολο τους τα 30.000.000 ευρώ τελώντας αυτές 
πλανεμένα στην σφαλερή εντύπωση ότι συμμετέχουν 
στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗ» το οποίο αυτό σύστημα τάχα πληροί τους όρους 
των προγραμμάτων του άρθρου 5 του ν. 2939/2001 και

3 Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν 4042/2012 και αυτολεξεί 
«… Άρθρο 22 …. (άρθρο 28 της Οδηγίας)… Σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων… 4. Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να 
είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τα απόβλητα 
που ορίζονται στα άρθρα 5 και 15 του ν. 2939/2001 (άρθρο 14 
της Οδηγίας 94/62/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και 
τα απορρίμματα συσκευασίας. EEL 365/10/31.12.1994), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3854/2010…».

4 Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οδηγίας 1994/62/ΕΚ 
όπως ισχύει και αυτολεξεί «… Άρθρο 14 Σχέδια διαχείρισης …. 
Σύμφωνα με τους στόχους και τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα σχέδια 
διαχείρισης αποβλήτων που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 
7 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, ειδικό κεφάλαιο για τη διαχείριση 
των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται βάσει 
των άρθρων 4 και 5….»

5 Σύμφωνα με το άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
όπως ισχύει και αυτολεξεί «… Άρθρο 28 ….Σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων…. 5. Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων είναι 
σύμφωνα προς τις απαιτήσεις σχεδιασμού περί αποβλήτων που 
ορίζονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 94/62/ΕΚ…»

6 Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 1994/62/ΕΚ όπως 
ισχύει και αυτολεξεί «.. Άρθρο 7 …. Συστήματα επιστροφής, 
συλλογής και ανάκτηση…. Τα συστήματα αυτά πρέπει να 
επιτρέπουν τη συμμετοχή των οικονομικών παραγόντων των 
συγκεκριμένων τομέων καθώς και των αρμόδιων δημόσιων 
αρχών….»

(2.3.2) Διότι η ΕΕΑΑ ΑΕ έχει ανα-
λάβει συμβατικές δεσμεύσεις απέναντι 
στους πελάτες αυτής και συγκεκριμένα 
«… Να είναι εφοδιασμένη η ιδία ή 
μέσω τρίτων της επιλογής της με 
το σύνολο των νομίμων εγκρίσε-
ων, αδειών και πιστοποιήσεων που 
απαιτούνται από τον Νόμο για την 
οργάνωση συστήματος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευα-
σιών … Να τηρεί όλες τις βάσει του 
Νόμου υποχρεώσεις…».

(3) Στις 12/10/2016 η Εισαγγελία 
Πλημμελειοδικών Αθηνών δίδει εντολή 
στον ΕΟΑΝ να χορηγήσει αντίγραφα 
των ανωτέρω υπό (2.1) και (2.2) 
προαναφερόμενων εγγράφων.

(4) Στις 12/10/2016 το ΠΑΚΟΕ 
ενημερώνει τους μετόχους της ΕΕΑΑ 

ΑΕ σχετικά με το περιεχόμενο της προαναφερόμενης 
αίτησης και αντίστοιχης χορήγησης εισαγγελικής εντολής 
πληροφορώντας αυτούς επιπροσθέτως και σχετικά με 
τα κάτωθι:

(4.1) Η ΕΕΑΑ στο πλαίσιο 1.600 και πλέον συμβάσεων 
προσχώρησης έχει αναλάβει την συμβατική δέσμευση 
να χορηγήσει δικαιώματα συμμετοχής των αντισυμ-
βαλλόμενων στους συσσωρευμένους οικονομικούς 
πόρους αυτής, δέσμευση η οποία δεν έχει τηρηθεί παρά 
το γεγονός ότι τα αντίστοιχα τέλη συμμετοχής έχουν 
εισπραχθεί από αυτήν. 

(4.2) Το ανωτέρω αποκτά επιπρόσθετη βαρύτητα αν 
αναλογιστεί κανείς, ότι πλέον των 1600 επιχειρήσεις 
κάθε χρόνο με τις ετήσιες δηλώσεις που υποβάλλουν 
στην ΕΕΑΑ μεταβιβάζουν σε αυτήν απόρρητες εμπορικές 
πληροφορίες.

(5) Στις 13.10.2016 ο ΕΟΑΝ διά του με αριθμό 2196 
εγγράφου ενημερώνει ότι:

(5.1) Ο ΕΟΑΝ δεν υποχρεούται να εκδίδει βεβαιώ-
σεις που προβλέπει το άρθρο 7 παρ. Γ, εδάφιο 2) του 
ν. 2939/2001.

(5.2) Οι βεβαιώσεις που προβλέπει το άρθρο 7 παρ. 
Γ εδάφιο 2) του ν. 2939/2001 αποτελούν εσωτερική 
υπόθεση του ΕΟΑΝ και συγκεκριμένα αφορούν τις σχέ-
σεις μεταξύ της Υπηρεσίας του ΕΟΑΝ προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο αυτού.

(5.3) Ο όρος βεβαίωση που θέτει ο νόμος θα πρέπει 
να τεθεί σε εισαγωγικά, δηλαδή δεν υπάρχει ως νομική 
έννοια.

(5.4) Από 06.04.2015 μέχρι σήμερα, δηλαδή εδώ και 
πάνω από 18 μήνες, δεν ασκεί τα καθήκοντα του ως 
οφείλει και συγκεκριμένα δεν περαιώνει την αξιολόγηση 
της αίτησης περί την ανανέωση έγκρισης λειτουργίας 
του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΗ» που έχει υποβάλλει η ΕΕΑΑ ΑΕ.

(6) Στις 14.10.2016 το ΠΑΚΟΕ υποβάλλει καταγ-
γελία στον Υπουργό Οικονομικών με θέμα την έκδοση 
εικονικών τιμολογίων εκ μέρους της ΕΕΑΑ ΑΕ τα οποία 
φορολογικά παραστατικά αφορούν δαπάνες της ΕΕΑΑ 
περί φερόμενης διενέργειας ανύπαρκτων συναλλαγών 
και ανύπαρκτων εργασιών διαχείρισης υλικών αποβλή-
των συσκευασίας και συγκεκριμένα α) την φερόμενη 
και ανύπαρκτη παραχώρηση δικαιώματος συμμετοχής 
των πελατών της ΕΕΑΑ ΑΕ στους συσσωρευμένους 
οικονομικούς πόρους αυτής και β) την φερόμενη και 
ανύπαρκτη εκτέλεση εργασιών επιμέρους και αυτοτε-
λούς διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά, προετοιμασία 
για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση) πλαστικών 
και χάρτινων αποβλήτων συσκευασίας, την οποία αυτή 
επιμέρους διαχείριση υλικών αποβλήτων η ΕΕΑΑ τιμο-
λογεί εισπράττοντας αντίστοιχα χρήματα.

Η διαπλοκή στην ΕΕΑΑ δεν έχει τέλος
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Ε
ίναι και ξεκάθαρο πως ο Αλέξης 
Τσίπρας έχει εναποθέσει όλες τους 
τις ελπίδες για την πολιτική του 
επιβίωση στον Ομπάμα. Συνδέοντας 

ασφαλώς την παραμονή του στη θέση 
του πρωθυπουργού με την απομείωση 
του χρέους. Δεν θα κρίνω αν σκέφτεται 
ορθά ο πρωθυπουργός. Δηλαδή αν μια 
μείωση χρέους μπορεί να τον διασώσει.

Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι 
πως μετά τον Ομπάμα έρχεται λαίλαπα 
για την Ελλάδα – και όχι μόνο – και 
αυτό το αντιλαμβάνται πλέον όλο και 
περισσότεροι… Είτε εκλεγεί η Χίλαρι, είτε 
εκλεγεί ο Τράμπ. Η ιστορία του Γιώργου 
Παπανδρέου έχω την αίσθηση πως θα 
πρέπει να παραδειγματίσει τον Έλληνα 
πρωθυπουργό.

Δεν θα απείχε πολύ από την πραγ-
ματικότητα αν κάποιος έλεγε το 2010 
και το 2011 πως το δολάριο θα έπρεπε 
να είχε τυπωμένη την φωτογραφία του 
Γιώργου, εντούτοις ο τέως πρωθυπουργός 
δεν κατάφερε να επιβιώσει (πολιτικά) και 
συγκεκριμένα εξωθεσμικά κέντρα τον 
έστειλαν να κάνει μόνιμο τουρισμό… Στο 
δια ταύτα τα κέντρα που κάνουν κουμάντο 
παγκοσμίως είναι πολύ πιο ισχυρά από 
τον Ομπάμα και τον κάθε Ομπάμα!!! Και 
το διακύβευμα είναι συγκεκριμένο…

Το διακύβευμα της οικονομικής κρί-
σης στην Ελλάδα, δεν είναι άλλο από το 
μοίρασμα των κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, σε Αιγαίο και Ιόνιο… 
Κατά την γνώμη μου η κρίση χρέους στην 
Ελλάδα, που μετατράπηκε σε κοινωνική 
κρίση, επί της ουσίας είναι ενεργειακή 
κρίση και βίαια αναδιανομή πλούτου σε 
διακρατικό επίπεδο και σε ανταγωνισμό 
οικονομικών συμφερόντων.

Τι θα πάρει η Ελλάδα; Σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις την μερίδα του λέοντας 
την παίρνουν ιδιώτες και η Ελλάδα θα 
κληθεί να μοιραστεί με την Τουρκία ότι 
περισσέψει… Τι θα πάρουν οι Έλληνες; 
Τίποτα… Φτώχεια, ανέχεια και εθνική 
κατάθλιψη, για να μην γκρινιάζουν και 
το κυριότερο για να μην τολμήσουν να 
αντιδράσουν…

Σύμφωνα με έγκυρα ρεπορτάζ για το 
«big deal» στο Αιγαίο υπήρχαν προτάσεις 
από εταιρείες της Γαλλίας, της Ρωσίας και 
των ΗΠΑ. Οι δυο πρώτες, όμως «έμειναν 
απέξω», αφού στην συμφωνία της χαρ-
τοπετσέτας (Γιάλτα), της Ελλάδας της 
«έλαχε» να ανήκει εις την Δύσιν… Δηλα-
δή στις ΗΠΑ. Εσχάτως και οι Γερμανοί 
«ανακάλυψαν» ότι έχουμε πετρέλαια… 
Άργησαν καμιά εκατοστή χρόνια, αλλά 
τελικά το πήραν χαμπάρι… Μόνο που τα 
συγκεκριμένα πετρέλαια ανήκουν αλλού…

Κάπου εκεί στο 2009 με αφορμή τον 
αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης 
είχα πάρει πέντε συνεντεύξεις από καθη-
γητές πανεπιστημίου του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου της Θράκης, οι οποίοι 
ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ, μου μίλησαν για 
τα πετρέλαια του Αιγαίου, βάζοντας σε 
δεύτερη μοίρα, τον πολυδιαφημισμένο 

μέχρι τότε αγωγό…
Μου είχαν επισημάνει όλοι τους, πως 

τα πετρέλαια στο Αιγαίο βρίσκονται σε 
μεγάλο βάθος με αποτέλεσμα το κόστος 
εξόρυξης να είναι πολύ υψηλό και να 
απαιτούνται τεχνολογικά εξελιγμένα 
γεωτρύπανα. 

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, όταν 
η τιμή του πετρελαίου ήταν χαμηλή, η 
εκμετάλλευση του πετρελαίου στο Αιγαίο 
ήταν ασύμφορη. Τώρα όμως που έχει 
ανέβει η παγκόσμια ζήτηση, λόγω και της 
ραγδαίας ανάπτυξης της Κίνας και της 
Ινδίας, η τιμή του κυμαίνεται σταθερά σε 
υψηλό επίπεδα καθιστώντας την άντληση 
υδρογονανθράκων από μεγάλο βάθος 
πιο κερδοφόρα από ποτέ.

Μάλιστα σε μεταγενέστερες συζητή-
σεις, μου είχαν αποκαλύψει πως αποφα-
σίστηκε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 
στο Αιγαίο να το αντλήσει ένα αμερικάνικο 
κονσόρτσιουμ σε συνεργασία με Έλληνες 
εφοπλιστές οι οποίοι θα προμηθεύσουν 
τα απαραίτητα για την εξόρυξη και την 
εκμετάλλευση πλοία.

Οι εξελίξεις δικαιώνουν τους συγκεκρι-
μένους καθηγητές του Δημοκρίτειου και για 
ακόμα έναν λόγο… Μου είχαν επισημάνει 
πως σχεδόν σε όλες τις χώρες που έχουν 

πολύ Πετρέλαιο, οι λαοί δυστυχούν και 
κάποιοι καθεστωτικοί που καλούνται να 
φέρουν εις πέρας το «σχέδιο» εκχώρησης 
τους, ζουν ζωή χαρισάμενη…

Κι επειδή πολλοί θα επικαλεστούν 
την «περίφημη» οικονομική διπλωματία, 
δηλαδή την ανάγκη η Ελλάδα να φέρει 
επενδύσεις με «αντάλλαγμα» τον ορυκτό 
της πλούτο, θα πρέπει να σημειώσουμε 
πως για να έχει επιτυχία αυτή η τακτική, 
θα πρέπει να έχει κάποιους καθορισμένους 
στρατηγικούς στόχους. 

Οι οικονομικές θέσεις των χωρών 
είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει 
αναμφισβήτητα την ευρύτερη έννοια 
της διπλωματίας. Το να επικαλούμαστε 
την οικονομική διπλωματία οι Έλληνες, 
σε τόσο χαλεπούς καιρούς, είναι κάτι 
παραπάνω από ουτοπικό.

Όταν υπάρχει τόση εχθρότητα και 
αδιαλλαξία από τους «εταίρους» απέ-
ναντι μας, το να επικαλούμαστε εμείς 
την οικονομική διπλωματία, είναι σαν 
να πηγαίνουμε με το τόξο και το βέλος 
να κερδίσουμε έναν παγκόσμιο πόλεμο. 
Θεωρητικά η οικονομία σαν παράγοντας 
ισχύος μιας χώρας, επηρεάζει την ευρύτερη 
έννοια της διπλωματίας. Μια χώρα για 
να ασκήσει αποτελεσματική διπλωματία, 

πρέπει να έχει τα λεγόμενα σημεία ισχύος. 
Σημεία ισχύος είναι η κοινωνική συνο-

χή, είναι η οικονομία, είναι οι Ένοπλες 
δυνάμεις, είναι η θέληση την οποία έχει 
το πολιτικό σύστημα στο σύνολο του σε 
περιπτώσεις όπου θίγονται τα καλώς 
εννοούμενα συμφέροντα της χώρας, 
πολλώ δε μάλλον όταν αυτά είναι νόμιμα. 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις προβάλ-
λουμε τα σημεία ισχύος για να είμαστε 
πειστικοί στην εξεύρεση κάποιας λύσης. 
Εμείς αντιθέτως τα τελευταία 7 χρόνια 
δεν έχουμε να επιδείξουμε σημεία ισχύος, 
αντιθέτως είμαστε ευάλωτοι απέναντι 
σε κερδοσκόπους και γεωστρατηγικά 
συμφέροντα, τα οποία «επιθυμούν» να 
μας βλάψουν. 

Ως εκ τούτου το «σενάριο» οικονομική 
διπλωματία, στην παρούσα φάση δεν 
μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα…

Ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε απ’ 
όλο αυτό είναι η αντίδραση. Αλλά πριν 
την αντίδραση, προηγείται η αφύπνιση… 
Δυστυχώς όμως η πληροφόρηση στην 
Ελλάδα, έχει καταστεί «Πύργος της Βαβέλ» 
παραπληροφόρησης με αποτέλεσμα, να 
μην υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εθνική 
στρατηγική πληροφόρησης και αφύπνισης…

Αριστοτέλης Βασιλάκης

Η Ελληνική κρίση είναι… Ενεργειακή
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ 

Ο κ. Τρεμόπουλος για μια ακόμη φορά 
δεν απάντησε στα ερωτήματα που 
του θέσαμε, για το πώς γίνεται και 
οι κοινοτικοί πόροι πηγαίνουν σε 

μια κλειστή με τις Ελίτ των ΜΚΟ και όχι στο 
σύνολο των ανθρωπιστικών οργανώσεων 
που παρουσιάζουν σημαντικό εθελοντικό 
έργο. Αυτός αντί να απαντήσει ζητάει από 
το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο να απαντή-
σει, γιατί μας επέτρεψε να κάνουμε τέτοιες 
άβολες ερωτήσεις. 

Στο τέλος μάλιστα για ενοχοποιήσει 
εμμέσως εμάς, που τολμούμε να θέτουμε 
τέτοια ερωτήματα μιλάει για « πρακτικές 
που επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ανάγκη 
κάθαρσης και στον χώρο των ΜΚΟ από 
ιδιοτελείς στάσεις και πρακτικές, που καμιά 
σχέση δεν έχουν με την κοινωνική προσφορά, 
τη συλλογική δράση, την αλληλεγγύη και 
το κοινό καλό » . 

Ποιές είναι αυτές οι πρακτικές και από 
πού προέρχονται; Ποια είναι τα πολιτικά 
πρόσωπα που ασκούν δύναμη επιρροής και 
εξουσίας για να επιτυγχάνονται προνόμια 
χρηματοδότησης για ελάχιστες ΜΚΟ με 
υπέρογκα ποσά, για το προσφυγικό αλλά 
και για άλλες ανθρωπιστικές και περιβαλ-
λοντικές δράσεις; 

Μήπως είναι το Πανελλήνιο Παρα-
τηρητήριο, που το καλεί να δώσει εξη-
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Όλοι γνωρίζουν ότι ένα άτυπο δίκτυο 
όπως το Π.Π. δεν μπορεί να χρηματοδο-
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ΉΤΑΝ ΝΑ ΔΥΣΦΗΜΊΣΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΤΑΙΏΣΕΙ 
ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ 
ΠΟΛΙΤΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ. 
Δεν το πέτυχε και αυτό τον έχει πληγώσει 
μάλλον ως φαίνεται. 

Για αυτό ας ξαναθέτουμε τα ερωτή-
ματα χωρίς το Παρατηρητήριο στη μέση, 
δεν χρειάζεται. Τα ξαναθέτουμε εμείς ως 
ενεργοί πολίτες και υπεύθυνοι προς την 
κοινωνία Πολιτών. 

Να μας απαντήσουν επί της ουσίας ο 
κ. Τρεμόπουλος και ο κ. Χρυσόγελος ως 
πολιτικοί η πρώην πολιτικοί ενός προοδευ-
τικού χώρου.

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 Κ. ΤΡΕΜΌΠΟΥΛΕ 
• Ως πολιτικός ήσουν 2,5 χρόνια ευρω-

βουλευτής. Πότε έθεσες ερώτημα, πότε 
διαμαρτυρήθηκες, πότε αγωνίστηκες, ενάντια 
στην εκτροπή των πόρων του ΕΚΤ προς το 
κράτος, που προορίζονταν στους αυθεντικούς 
φορείς της κοινωνικής οικονομίας; 

• Πότε ενημέρωσες το σύνολον των 
φορέων ς της κοινωνικής οικονομίας για 

τα δικαιώματά τους και ότι υπάρχουν πόροι 
για αυτούς; 

• Πότε παρενέβης για το περίφημο άρθρο 
3 του ν. 4430/16, που στην αρχική του εκδο-
χή, συμπεριλάμβανε ως φορείς κοινωνικής 
οικονομίας και τις κρατικές επιχειρήσεις; 

• Ποιος δικαιώνεται από την τροποποί-
ησή του εσύ ταυτίστηκες με προηγούμενο 
καθεστώς η το Πανελλήνιο 

Παρατηρητήριο που αγωνίστηκε για την 
αλλαγή του η οποία και επετεύχθη. 

• Λες ότι οι ΜΚΟ με τις οποίες σχετίζεσαι 
πήραν πόρους (μας πόσους άραγε.) όχι από 
το κράτος, αλλά από κάπου αλλού. Πες από 
πού. είναι γνωστό ότι όλοι οι πόροι για την 
κοινωνική οικονομία είναι μόνο ευρωπαϊκοί. 

• Παρουσιάζεις τις ΜΚΟ σου υπεράνω 
χρημάτων και όλοι εσείς κάνετε εθελοντισμό. 
Συνεχίστε έτσι λοιπόν. 

• Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια. 
Η τροποποίηση του αρ. 3 του 

4430/16 σου δημιουργεί ένα μικρό 
πρόβλημα. 

Δεν θα μπορέσεις να παρουσιάσεις ως 
φορείς κοινωνικής οικονομίας τις ΜΚΟ 
κρατικών φορέων με τις οποίες συνεργά-
ζεστε προνομιακά. Έτσι κατανοούμε την 
δυσφορία σας. 

• Υπερασπίζεσαι την αρμόδια υπουργό. 
Από πότε έγινες εκπρόσωπος τύπου της 
υπουργού εργασίας; 

• Έχεις εξουσιοδοτηθεί άραγε να μιλάς 
εν ονόματι του Ιδρύματος Χ. Μπελ και του 
πράσινου κινήματος στο οποίο ανήκει; 

• Ανήκεις κι εσύ στον «κύκλο των προ-
νομιακών συνεργατών» του Ιδρύματος; 

• Πότε αγωνίστηκες για ανοικτή αντι-
κειμενική λειτουργία όλων των Ιδρυμάτων; 

 Είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΙ στην Ελλάδα απέκτησαν ουσιαστική 
σχέση εμπιστοσύνης με τις Οργανώσεις της 
κοινωνίας Πολιτών μετά την αποχώρησή 
σας από το κόμμα; 

 Οι πρώην σύντροφοί σας πάντως δεν 
το θεωρούν καθόλου τυχαίο. 

 ΤΑ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΜΌΝΟ 
ΔΙΚΆ ΜΑΣ. 

 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΕΙ Ο Κ. 
ΤΡΕΜΌΠΟΥΛΟΣ 

 ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 ΠΟΥ ΉΘΕΛΕ ΠΆΝΤΟΤΕ ΝΑ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΊ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΌΣ

 Θεσσαλονίκη 8 Νοεμβρίου 2016
Το Παρατηρητήριο των Οργανώσεων 

της Κοινωνίας των Πολιτών Κεντρικής 
Μακεδονίας, μετά και τη δεύτερη προσωπική 
επίθεση σε εκπρόσωπο οργάνωσης-μέλους 
μας, την οποία αυτή τη φορά υπογράφει 
προσωπικά άλλο άτομο «για το Πανελλή-
νιο Παρατηρητήριο», δυστυχώς νιώθει την 
ανάγκη να επανέλθει.

Το Παρατηρητήριο Κ. Μακεδονίας 

απευθύνεται και πάλι προς το Πανελλήνιο 
Παρατηρητήριο, ως οργάνωση – φορέα και 
όχι ως πρόσωπα που υπογράφουν «για», 
και το καλεί: 

• Να πάρει θέση και να μας διευκρινίσει 
αν υιοθετεί το κείμενο του Δ. Μιχαηλίδη ή 
αν καταδικάζει την επιθετική πρακτική του 
Δ. Μιχαηλίδη, διευκρινίζοντας με σαφήνεια 
ότι δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα για να 
υπογράφει «για το Πανελλήνιο Παρατη-
ρητήριο».

• Να πάψει να αποφεύγει τη συλλογική 
τοποθέτηση ως οργάνωση και να χρησιμο-
ποιεί άτομα που απαντούν «για το Πανελ-
λήνιο Παρατηρητήριο», δίνοντας την εικόνα 
«εκκαθάρισης λογαριασμών».

• Να πάψει να λειτουργεί μέσω ατομικών 
εκφραστών, πρακτική που δεν συνάδει με 
συλλογικά εγχειρήματα και πολύ περισσότερο 
με φορείς που κόπτονται για την Κοινωνική 
και Αλληλέγγυα Οικονομία.

• Να διακινήσει προς τους αποδέκτες 
των δικών του κειμένων και την άποψη του 
Παρατηρητηρίου Κ. Μακεδονίας, καθώς 
και την τωρινή απάντηση, όπως επιτάσσει 
η δεοντολογία. 

Είναι γνωστό, βεβαίως, ότι το Πανελ-
λήνιο Παρατηρητήριο δεν είναι κάποιο 
δευτεροβάθμιο όργανο των περιφερειακών 
Παρατηρητηρίων αλλά μια άτυπη δικτύωση 
των κατά τόπους περιφερειακών Παρατηρη-
τηρίων. Αυτό όμως δεν δίνει το δικαίωμα σε 
κανένα μέλος της, ούτε ηθικά ούτε νομικά, 
να χρησιμοποιεί πρακτικές σπίλωσης άλλων 
οργανώσεων ή ατόμων με σημαντική προ-
σφορά, μάλιστα, στον χώρο της κοινωνίας 
των πολιτών και της ΚΑΛΟ.

Αν υπάρχει κάποια συλλογική λειτουργία 
στο Πανελλήνιο Παρατηρητήριο, τονίζουμε 
την ανάγκη να πάρει υπόψη ότι τα ερωτήματά 
μας τίθενται συλλογικά, μετά από απόφαση 
του οργάνου του Παρατηρητηρίου των 
Οργανώσεων της Κεντρικής Μακεδονίας 
και όχι από κάποιο άτομο στο όνομά του.

Τέλος, καλούμε όλα τα Περιφερειακά 
Παρατηρητήρια να πάρουν θέση πάνω στις 
πρακτικές αυτές σπίλωσης μέσω δημόσιας 
αντιπαράθεσης, που μόνο την προώθηση 
της ΚΑΛΟ δεν εξυπηρετούν ενώ αντιθέτως 
δίνουν επιχειρήματα στους εχθρούς των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 
Ταυτόχρονα, όμως, αυτές οι πρακτικές επι-
βεβαιώνουν ότι υπάρχει ανάγκη κάθαρσης 
και στον χώρο των ΜΚΟ από ιδιοτελείς 
στάσεις και πρακτικές, που καμιά σχέση 
δεν έχουν με την κοινωνική προσφορά, τη 
συλλογική δράση, την αλληλεγγύη και το 
κοινό καλό.

Aπάντηση σε δεύτερο κείμενο του 
Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου
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Γιατί δεν απαντάει ο κ. Τρεμόπουλος στους 
ενεργούς πολίτες και στη κοινωνία πολιτών  

που ήθελε πάντοτε να εκπροσωπεί ως πολιτικός
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Ο κ. Σκουρλέτης απέρριψε την από 
την 9 Σεπτεμβρίου 2016 αίτηση 
Θεραπείας της εταιρίας Ελληνι-
κός Χρυσός για την ανάκληση της 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (τον περασμένο Ιούλιο) περί 
επιστροφής του προσαρτήματος «Τεχνική 
Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλ-
κού, Χρυσού και Θειϊκού Οξέος Μαντέμ 
Λάκκου».

Μη πραγματοποιήσιμη έκρινε την 
επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις 
Σκουριές λόγω του ανέφικτου σχεδίου 
της εταιρείας για την μεταλλουργία, ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Πάνος Σκουρλέτης.

Η Ελληνικός Χρυσός ζητούσε απόσυρση 
προηγούμενης απόφασης του υπουργείου 
Ενέργειας, που μπλόκαρε την επένδυση 
της εταιρίας στις Σκουριές.

Η εταιρία μεταξύ άλλων προέβαλε τον 
ισχυρισμό ότι η προσβαλλόμενη απόφαση 
προσκρούει στο δεδικασμένο της από-
φασης 3191/2015 του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, αντίθετα στην απορριπτική 
του υπουργού τονίζεται ότι «εκδόθηκε 
ακριβώς σε συμμόρφωση προς την από-
φαση του ΣτΕ».

Μια κρίσιμη για την υπόθεση των Σκου-
ριών απόφαση έλαβε σήμερα το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος απορρίπτοντας την από 
9 Σεπτεμβρίου 2016 αίτηση Θεραπείας 
της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός για την 
ανάκληση της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί επι-
στροφής του προσαρτήματος «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 
ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ» 

Δημοσιεύτηκε στην «Διαύγεια» η απόρ-
ριψη της από 9 Σεπτεμβρίου 2016 Αίτησης 
Θεραπείας της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ» για την ανάκληση της απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας περί επιστροφής του προσαρτήματος 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ». 

Όπως υπενθυμίζει η Στ. Πουλημένη 
στο «Κόκκινο», από την έγκριση της συγκε-
κριμένης μελέτης εξαρτάται η υλοποίηση 
της μονάδας μεταλλουργίας, δηλαδή η 
δυνατότητα της εταιρείας να παράγει 
καθαρά μέταλλα και να φορολογείται 
τηρώντας τον βασικό όρο για τον οποίο 
της δόθηκε η άδεια. 

Η υπόθεση του flash smelting αποτελεί 
μια ξεκάθαρη προσπάθεια της εταιρείας 
να εξαπατήσει το κράτος καθώς πουθενά 
στον πλανήτη η μέθοδος αυτή δεν έχει 
εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την ύπαρξη 
τόσο μεγάλου ποσοστού αρσενικού στο 

πέτρωμα. 
Το Υπουργείο στην αιτιολόγηση της 

επιστροφής της μελέτης τον Ιούλιο είχε 
εντοπίσει πλήθος ανακριβειών και ανε-
παρκών στοιχείων στην τεχνική μελέτη 
της εταιρείας καθώς όπως αναφερόταν 
μεταξύ άλλων η τελευταία δεν αντιμετω-
πίζει θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(αφορούν την αντιμετώπιση της διαχείρισης 
σημαντικών ποσοτήτων έντονα τοξικών 
απαερίων, το αρσενικό, το διοξείδιο του 
θείου κτλ) και αποδεικνύεται μη εφαρ-
μόσιμη και επικίνδυνη για το περιβάλλον 
και τους κατοίκους. 

Το υπουργείο επιστρέφοντας την 
μελέτη το καλοκαίρι ζητούσε από την 
εταιρεία να συμπληρωθεί και να διορθωθεί 
σε διάστημα δύο μηνών σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις που διατυπώνονται κατά τις 
σχετικές τεχνικές κρίσεις της υπηρεσίας. 

Στη λήξη της προθεσμίας που είχε η 
εταιρεία για να προσκομίσει νέα στοιχεία 
κατέθεσε αίτηση θεραπείας όπου ισχυριζό-
ταν ότι κακώς επεστράφη η τεχνική μελέτη 
χωρίς όμως να απαντά στα ουσιαστικά 
ζητήματα ανεπαρκειών των στοιχείων που 
αναφέρονται στην μελέτη της. 

Η απόφαση του Π. Σκουρλέτη (ανα-
λυτικά παρακάτω) επαναλαμβάνει και 
αναλύει εκτενώς τους βασικούς όρους 
με τους οποίους παραβιάζεται η έγκριση 
τεχνικής μελέτης από την εταιρεία και 
λαμβάνει υπόψη της και την σχετική 
απόφαση του ΣτΕ (20 Ιανουάριου) με την 
οποία το Ανώτατο δικαστήριο απέρριπτε 
προηγούμενες αποφάσεις του Υπουρ-
γείου (απόφαση Σκουρλέτη και απόφα-
ση Λαφαζάνη) μετά από διαπίστωση εκ 
μέρους του της παράβασης των όρων 
και συγκεκριμένα ότι εδώ τρία χρόνια η 
εταιρεία δεν έχει κάνει επιτόπιες δοκιμές 
ημιβιομηχανικού τύπου για να αποδείξει 
την εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής 
μεθόδου που έχει επιλέξει (flash smeltjng-
ακαριαία τήξη)

Η απόρριψη της αίτησης θεραπείας 
της εταιρείας από το Υπουργείο συνιστά 

επιπλέον παραδοχή ότι η εταιρεία παρα-
βιάζει την σύμβαση της με το Ελληνικό 
Δημόσιο (καθώς αντιβαίνει στους όρους 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και απο-
τίμησης του περιβαλλοντικού και οικονο-
μικού ισοζυγίου του έργου) και δικαιώνει 
τους κατοίκους της περιοχής που επί 
τόσα χρόνια φωνάζουν για την τεράστια 
επικινδυνότητα αυτού του εξορυκτικού 
σχεδίου και τις καταστροφικές επιπτώσεις 
στην ζωή του τόπου τους 

Στην απόφαση του υπουργείου στοι-
χειοθετούνται αναλυτικά οι παρακάτω 
αιτιολογίες: 

Α. Ανακριβή στοιχεία ως προς τις 
παραμέτρους βάσης σχεδιασμού – Ασυμ-
φωνία των παραμέτρων που παρατίθενται 
στην «Τεχνική Μελέτη ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ», υποβληθείσα 
ως ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5 (Απόφασης έγκρισης 
Τεχνικής Μελέτης υποέργου Σκουριών) και 
6 (Απόφασης Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης 
υποέργου Ολυμπιάδας) με τα αποτελέ-
σματα των πραγματοποιηθεισών δοκιμών 
και την επικαιροποιημένη προμελέτη.

Β. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την 
τελική παραγωγή αργού και καθαρού 
μεταλλικού χαλκού, καθαρού μεταλλικού 
αργύρου, και καθαρού μεταλλικού χρυσού 
σε συσχετισμό με ανεπαρκή στοιχεία ως 
προς την αντιμετώπιση του ζητήματος της 
εύρυθμης λειτουργίας της ακολουθούσας 
την τήξη (downstream) παραγωγικής 
διαδικασίας.

Γ. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την 
εξειδίκευση και συμπλήρωση της περι-
γραφόμενης στην υποβληθείσα Τεχνική 
Μελέτη διαδικασίας μεταλλουργικής 
επεξεργασίας σε επίπεδο μελέτης εφαρ-
μογής (engineering).

Δ. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την 
υποβολή ειδικών μελετών που θα αφορούν 
κάθε μία από τις μοναδιαίες διεργασίες 
που συνιστούν την ολοκληρωμένη μεταλ-
λουργική μέθοδο επεξεργασίας.

Ε. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την 

αντιμετώπιση κατά το πρόγραμμα δοκιμών 
των ειδικών τεχνικών ζητημάτων.

1) Της εκτιμώμενης, με βάση την 
υψηλή περιεκτικότητα του μίγματος σε 
σίδηρο, θείο και αρσενικό, υποβαθμισμένης 
ποιότητας της μάτας.

2) Των υψηλών απωλειών χαλκού, 
χρυσού και αργύρου στη σκωρία και στη 
σκόνη και της παρουσίας μαγνητίτη και 

3) Των διαφυγών αρσενικού τόσο 
στη μάτα όσο και στη σκωρία.

Ε.1 Οι περιεκτικότητες του μίγματος 
συμπυκνωμάτων τροφοδοσίας σε σίδηρο 
+ θείο (66-76 %) και σε αρσενικό (5-8 %) 
είναι υπερβολικά υψηλές συγκριτικά με 
τις γνωστές περιεκτικότητες λειτουργίας 
καμίνων τεχνολογίας flash smelting (FS), 
σε ασυμφωνία με τη συνήθη βιομηχανική 
πρακτική. Αντίθετα, είναι πολύ χαμηλή η 
περιεκτικότητά του μίγματος σε χαλκό (2,8-
5,9 %). Ως αποτέλεσμα, η μάτα θα είναι 
υποβαθμισμένης ποιότητας σε Cu και με 
υψηλές ακαθαρσίες, γεγονός που καθιστά 
τα παραγόμενα εκ της μάτας προϊόντα 
αργό και ηλεκτρολυτικό χαλκό, καθώς 
και το παραγόμενο εκ των καπναερίων 
θειικό οξύ, πολύ πιθανώς μη εμπορεύσιμα 
ή ακόμα και μη ανακτήσιμα.

Ε.2: Παρατηρήθηκε κατά 81-130% 
υψηλότερος ρυθμός σχηματισμού σκω-
ρίας απ’ αυτόν της μάτας, παράλληλα με 
υψηλές απώλειες χαλκού στη σκωρία και 
με την αναπόφευκτη, λόγω του έντονα 
οξειδωτικού περιβάλλοντος, δημιουργία 
μαγνητίτη. Αυτά καθιστούν: – υψηλή την 
απώλεια χαλκού και χρυσού στη σκω-
ρία, – τις δύο φάσεις σκωρίας και μάτας 
δύσκολα διαχωρίσιμες, λόγω παραπλή-
σιας πυκνότητας και μεγάλου σχετικά 
όγκου της σκουριάς, – απαραίτητη την 
προσθήκη ικανής ποσότητας SiO2, αλλά 
με κόστος την αύξηση του ιξώδους της 
σκωρίας που εμποδίζει την καταβύθιση 
των σταγονιδίων μάτας σε αντίθεση με 
τη συνήθη βιομηχανική πρακτική όπου 
οι αντίστοιχοι ρυθμοί είναι περίπου ίσοι, 
ενώ δεν ευνοείται, μέσω της ρύθμισης 
των οξειδωτικών συνθηκών στην κάμινο, 
η παραγωγή μαγνητίτη.

Ε.3: Οι διαφυγές αρσενικού τόσο στη 
μάτα, όσο και στη σκωρία παρουσιάζονται 
ως σχεδόν ανύπαρκτες σε αντίθεση με τη 
συνήθη βιομηχανική εμπειρία

ΣΤ. Ανεπαρκή στοιχεία ως προς την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της δια-
χείρισης των σημαντικών ποσοτήτων 
έντονα τοξικών απαερίων (offgasses) και 
των, επικίνδυνων για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων, πιθανών 
διαφυγών αυτών στους χώρους του 
εργοστασίου (fugitive emissions).

left.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Απέρριψε την αίτηση Θεραπείας  
της «Ελληνικός Χρυσός» 
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Σ
τη δημιουργία ενός πρότυπου Βαλ-
κανικού Κέντρου Άγριων Σαρκο-
φάγων προχωράει ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 
με την υποστήριξη του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος. 
To καινοτόμο αυτό έργο έχει ως στόχο 

να επεκτείνει τη δράση και την εμβέλεια του 
Περιβαλλοντικού Κέντρου του ΑΡΚΤΟΥ-
ΡΟΥ στα Βαλκάνια και να αποτελέσει το 
σημαντικότερο κέντρο προστασίας, περί-
θαλψης, αποκατάστασης και φιλοξενίας 
για τραυματισμένα και πρώην αιχμάλωτα 
άγρια σαρκοφάγα στην ευρύτερη περιοχή. 
Επιπλέον, φιλοδοξεί να γίνει το αρτιότερο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
και Ευαισθητοποίησης του κοινού και 
του μαθητικού πληθυσμού.

Η ουσιαστική αναβάθμιση του Περι-
βαλλοντικού Κέντρου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 
επισφραγίζει πολυετείς περιφερειακές 
δράσεις και συνεργασίες στα Βαλκάνια 
όπως η φιλοξενία πρώην αιχμάλωτων 
αρκούδων και λύκων από την Αλβανία, τη 
Σερβία και την ΠΓΔΜ αλλά και διασυνορι-
ακά προγράμματα όπως το BALCAN-NET, 
το ECO-NET κ.ά.

Το πρόγραμμα για τη δημιουργία του 
Πρότυπου Βαλκανικού Κέντρου Άγριων 
Σαρκοφάγων ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και 
θα έχει διετή διάρκεια. Με την ολοκλήρωσή 
του το νέο εκσυγχρονισμένο Κέντρο, που 
θα δημιουργηθεί υπό την εποπτεία της 
έμπειρης διεπιστημονικής ομάδας του 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, θα πληροί τις ευρωπαϊκές 
και διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές. 

Οι εγκαταστάσεις και οι δράσεις του 
συνοψίζονται στα εξής: 

• Ανανέωση με σύγχρονο εξοπλισμό και 
επέκταση των Καταφυγίων της Αρκούδας 
και του Λύκου για την εξασφάλιση της 
ευζωίας των αρκούδων και λύκων που 
φιλοξενούνται εκεί και προέρχονται από 
τη χώρα μας, τα Βαλκάνια και Τη Γεωργία.

• Δημιουργία υποδομών πρόσβα-
σης για άτομα με κινητική αναπηρία στα 
Καταφύγια και τα Κέντρα Ενημέρωσης.

• Δημιουργία ενός σύγχρονου ειδι-
κού Κτηνιατρείου-χειρουργείου για την 
αντιμετώπιση σοβαρών τραυματισμών 
αρκούδων και λύκων, εξοπλισμένου με 
σύγχρονα ιατρικά όργανα και εκσυγχρο-
νισμός του Κτηνιατρείου Άγριας Ζωής.

• Εγκατάσταση συστήματος καμερών 
παρακολούθησης των φιλοξενούμενων 
ζώων στα Καταφύγια Αρκούδας και Λύκου 
με δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης στο 
ευρύ κοινό.

• Εκσυγχρονισμός της Ομάδας Άμεσης 
Επέμβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ με προμήθεια 
του κατάλληλου εξοπλισμού για την υλο-
ποίηση επιστημονικών δράσεων έρευνας 
και για την διάσωση τραυματισμένων 
αρκούδων και λύκων.

• Ανανέωση των εκθεμάτων και δημι-
ουργία νέου ενημερωτικού υλικού για 
τους επισκέπτες του Κέντρου που θα 
αναδεικνύει τη βαλκανική διάσταση των 
φυσικών βιοτόπων και της άγριας ζωής. 

• Δημιουργία πρωτότυπων εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και δράσεις ευαισθητο-
ποίησης με στόχο την ενεργό δράση και 
συμμετοχή των πολιτών και του μαθητικού 
πληθυσμού στην προστασία των άγριων 
σαρκοφάγων και των βιοτόπων τους στα 
Βαλκάνια. 

Το πρόγραμμα αυτό δίνει στον ΑΡΚΤΟΥ-
ΡΟ τη δυνατότητα να ανανεώσει ριζικά 
τις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντι-
κού Κέντρου (Καταφύγια της Αρκούδας 
και του Λύκου, Κέντρο Ενημέρωσης για 
την Αρκούδα και το Λύκο, Κτηνιατρικός 
Σταθμός) και να τα εφοδιάσει με άρτιο 
τεχνολογικά εξοπλισμό.

Παράλληλα, η ενίσχυση της Ομά-
δας Άμεσης Επέμβασης θα δώσει τη 
δυνατότητα στην Επιστημονική Ομάδα 
του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ να επεκτείνει ακόμη 
περισσότερο το ερευνητικό της έργο για 
τη βαθύτερη γνώση της κατάστασης του 
πληθυσμού άγριων σαρκοφάγων στην 
Ελλάδα αλλά να συμμετέχει σε μεγάλο 
ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για την 
κατανόηση της λειτουργίας του χειμέριου 
ύπνου των αρκούδων, κ.ά. Η κατασκευή 
καινούργιων φωλιών διαχείμασης και η 
αποκατάσταση των παλιών στο Καταφύγιο 
σε συνδυασμό με τη φιλοξενία μεγάλου 
αριθμού αρκούδων όλων των ηλικιών θα 
δημιουργήσουν ιδανικές συνθήκες για την 

επιστημονική μελέτη των φυσιολογικών 
διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη 
διάρκεια του χειμέριου ύπνου. Τη στιγμή 
αυτή ερευνητές από τις Σκανδιναβικές 
χώρες προσπαθούν να κατανοήσουν τη 
φυσιολογία του χειμέριου ύπνου στα 
βόρεια κλίματα. Οι παρεμβάσεις στο 
Καταφύγιο της Αρκούδας του ΑΡΚΤΟΥ-
ΡΟΥ θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για τη μελέτη του χειμέριου 
ύπνου και στα ζεστά, μεσογειακά κλίματα.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τη 
συνεχή υποστήριξη των δράσεων του 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ συμβάλλει στην προσπάθεια 
της οργάνωσης να συνεχίσει και να διευ-
ρύνει τις δράσεις ενημέρωσης, έρευνας 
και ευαισθητοποίησης των πολιτών των 
Βαλκανίων για τους πλούσιους φυσικούς 
βιοτόπους και την προστασία των μεγάλων 
άγριων σαρκοφάγων. 

Η δημιουργία του Πρότυπου Βαλκανι-
κού Κέντρου προσφέρει ευρεία δυνατό-
τητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του 
(ψηφιακά μέσα, πρόσβαση σε άτομα με 
κινητική αναπηρία) και το καθιστά κέντρο 
διαχείρισης της άγριας ζωής σε όλα τα 
Βαλκάνια. 

Οι εργασίες εκσυγχρονισμού των εγκα-
ταστάσεων θα ξεκινήσουν τους επόμενους 
μήνες. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών 
οι εγκαταστάσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ θα 
παραμείνουν ανοικτές για τους επισκέπτες 
κατά τις προγραμματισμένες ημέρες και 
ώρες ξεναγήσεων. Το Καταφύγιο της 
Αρκούδας λειτουργεί καθημερινές (εκτός 
Τετάρτης) και Σαββατοκύριακα, ενώ το 
Κέντρο Ενημέρωσης για την Αρκούδα και 
το Καταφύγιο του Λύκου κάθε Σάββατο 
και Κυριακή. 

Οι επισκέψιμοι χώροι λειτουργούν 
επίσης σε όλες τις αργίες. 

Διεθνής διάκριση για τον  
ΑΡΚΤΟΥΡΟ και την Isobar
H ιστοσελίδα της ελληνικής MKO βραβεύτηκε με Red Dot Award

Σε τελετή που έγινε την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, στο Konzerthaus του 
Βερολίνου, η Ιsobar Greece παρέλαβε το βραβείο που κέρδισε για τον σχεδι-
ασμό της ιστοσελίδας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, στον κορυφαίο διεθνή θεσμό Red Dot 
Communication Design Awards 2016! 

Το site του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, βραβεύτηκε στην κατηγορία Online ανάμεσα σε 
πολλές ακόμη συμμετοχές απ’ όλο τον κόσμο. 

Τα Red Dot Design Awards αποτελουν μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις 
στο χώρο του design. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 26 ειδικούς στο χώρο 
της επικοινωνίας από διάφορες χώρες του κόσμου. 

Υπενθυμίζεται ότι η ιστοσελίδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ έχει ήδη βραβευθεί στην 
Ελλάδα με βραβείο Ermis Gold στην κατηγορία Social Awareness Sites και Ermis 
Silver στην κατηγορία Mobile Websites, ενώ έχει τιμηθεί και με βραβείο ΕΒΓΕ.

H Isobar αποτελεί συνεργάτη στρατηγικής επικοινωνίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. 
Υποστηρίζει έμπρακτα το έργο της οργάνωσης με τον δωρεάν σχεδιασμό της 
ιστοσελίδας, καθώς και με online καμπάνια fundraising. 

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος δημιουργεί 

Βαλκανικό Κέντρο Άγριων Σαρκοφάγων
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Α
ύξηση στον παιδικό καρκίνο 
παρουσιάζεται τα τελευταία 30 
χρόνια σύμφωνα με τον διακεκρι-
μένος παιδο ογκολόγο Στέργιος 

Ζαχαρούλη και τη διάλεξη που παρέδωσε 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με θέμα τις 
θεραπευτικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης 
του παιδικού καρκίνου.

 «Ενώ ο παιδικός καρκίνος είναι σπά-
νιος, υπάρχει αύξηση τα τελευταία 30 
χρόνια με μια συχνότητα 20 παιδιά σε 
100 χιλιάδες πληθυσμό. Εχουν διαγνω-
σθεί διάφοροι τύποι παιδικού καρκίνου 
όπως η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
και οι όγκοι στον εγκέφαλο» δήλωσε ο 
καθηγητής, ο οποίος είναι διευθυντής του 
Παιδιατρικού Ογκολογικού Τμήματος στη 
«Harley Street Clinic του Λονδίνου» και 
διευθυντής Παιδο Νευροογκολογίας στο 
«The Royal Marsden NHS Foundation 
Trust» του Λονδίνου.

Κάθε χρόνο 40 χιλιάδες παιδιά λαμβά-

νουν ενεργό θεραπεία κατά του καρκίνου. 
Πάνω από τα το 75%των παιδιών επιβι-
ώνουν. Τα καλά αποτελέσματα επιβίωσης 
οφείλονται κυρίως στην πολύ καλή κλινική 
έρευνα.

 «Το θετικό είναι ότι με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας αρχίζουμε και αναγνωρίζουμε 
τους διαφορετικούς τύπους όγκου, με τις 
κατηγορίες γονιδιακών μεταλλάξεων και 
μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά 
και διαφορετική απάντηση θεραπείας».

 Ο δρ Ζαχαρούλης αναφέρθηκε επίσης 
στα διάφορα ηθικά διλήμματα που αντι-
μετωπίζουν οι γιατροί κατά τη θεραπεία 
του ασθενή: «Ποιος αποφασίζει αν θα 
συνεχίσουν οι γιατροί την πειραματική 
θεραπεία ή όχι; Ο γιατρός, ο γονιός ή ο 
ασθενής;» Ενώ συμπλήρωσε ότι «πρόκειται 
για δύσκολα ερωτήματα, που πρέπει να 
εξατομικεύονται ανάλογα με τις συνθήκες».

 Σύμφωνα με το Αθηναικό Πρακτορείο 
ειδήσεων, η διάλεξη ήταν αφιερωμένη στη 

μνήμη του αριστούχου φοιτητή του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, Νεόφυτου Χανδριώτη.

 Ο δρ Ζαχαρούλης, ο οποίος υπήρξε 
θεράπων ιατρός του αείμνηστου φοιτητή, 
τόνισε: «Κάθε καρκινοπαθής είναι ένας 
μικρός ήρωας. Ήρωας και σύμβολο ήταν 
και ο Νεόφυτος Χανδριώτης. Το χαμόγελο 
του Νεόφυτου ήταν ειλικρινές χαμόγελο, 
θέλησης για μάχη. Τα μετάλλια που εξα-
σφάλισε ο Νεόφυτος ως πρωταθλητής 
και αθλητής μέσα από τους αγώνες του, 
ήταν ακριβώς όπως και ο αγώνας που 
έδωσε κατά του καρκίνου».

 Την διάλεξη χαιρέτισε ο πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής, 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος, 
μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η παρέμβαση 
του δρος Ζαχαρούλη έρχεται να δώσει «μία 
πεπαιδευμένη ελπίδα, μία νότα αισιοδοξί-
ας, μπροστά στις αναπάντεχες δυσκολίες 
που πλήττουν τα παιδιά, τους νέους σε 
μία ευαίσθητη περίοδο της ζωής τους».

Δες πόσα κιλά  
θα πάρεις  
εαν δεν  
κοιμάσαι αρκετά

Δεν κοιμάσαι αρκετά ; Κινδυ-
νεύεις να παχύνεις προειδοποιούν 
οι επιστήμονες. Δες πόσα κιλά θα 
πάρεις εάν πάσχεις από έλλειψη… 
ύπνου !!!

 Σύμφωνα με την επιθεώρη-
ση European Journal of Clinical 
Nutrition, Βρετανοί επιστήμονες 
πραγματοποίησαν ανάλυση 11 παλαι-
ότερων μελετών, εξετάζοντας την 
επίδραση της έλλειψης ύπνου στην 
πρόσληψη θερμίδων.

Η σύγκριση αφορούσε ανθρώ-
πους που κοιμούνταν από 3,5 έως 
5,5 ώρες και αυτούς που κοιμούνται 
7 έως 12 ώρες ύπνου σε καθημε-
ρινή βάση.

Οσοι κοιμόντουσαν λιγότερο, 
λάμβαναν 385 επιπλέον θερμίδες 
την ημέρα. Με βάση το γεγονός 
πως η αύξηση ενός κιλού σωματικού 
βάρους, αντιστοιχεί σε περίπου 7.000 
θερμίδες, τότε οι 385 θερμίδες την 
ημέρα σε διάστημα ενός μήνα αντι-
στοιχούν σε επιπλέον 1,5 κιλό, ενώ 
σε διάστημα ενός έτους σε 20 κιλά !!!

«Η βασικότερη αιτία της παχυ-
σαρκίας είναι η ανισορροπία μεταξύ 
πρόσληψης θερμίδων και δαπάνης 
ενέργειας» δήλωσε η Δρ Γκέρντα Ποτ 
από το Τμήμα Διαβήτη και Επιστημών 
Διατροφής του Βασιλικού Κολεγίου 
του Λονδίνου, συμπληρώνοντας πως 
η νέα μελέτη έρχεται να ενισχύσει 
τη θεωρία ότι η έλλειψη ύπνου συμ-
βάλλει σε αυτή την ανισορροπία.

 Οπότε εάν θέλετε να αδυνατί-
σετε, ίσως θα πρέπει να βαρύνετε 
λίγο παραπάνω το… πάπλωμα σας.

Ανάπτυξη παρουσιάζει ο παιδικός 
καρκίνος τα τελευταία χρόνια

Μια χημική ουσία που βρέθηκε σε εκατοντάδες 
αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, μεταξύ 
των οποίων αποσμητικά, σαμπουάν, πλαστικά μπου-
κάλια νερού, κονσέρβες- μπορεί να διπλασιάσουν τον 
κίνδυνο μιας γυναίκας να αποβάλλει, προειδοποιούν 
οι ειδικοί.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι οι έγκυοι θα πρέπει 
να αποφεύγουν τις τροφές από κονσέρβες, να μην 
ζεσταίνουν το φαγητό τους σε πλαστικά δοχεία, ακόμα 
και να μην ακουμπάνε τις αποδείξεις.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Stanford της 
Καλιφόρνια ανακάλυψαν ότι οι έγκυοι με τα υψηλό-
τερα επίπεδα της χημικής ουσίας δισφαινόλη Α (BPA) 
στο αίμα τους είχαν 80% περισσότερες πιθανότητες 
να αποβάλλουν.

Η επικεφαλής της έρευνας, δρ. Ruth Lathie, δήλω-
σε: «Μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω έρευνες, γυναίκες 
με ανεξήγητες αποβολές θα πρέπει να αποφεύγουν 

την έκθεσή τους στη δισφαινόλη Α, προκειμένου να 
μειώσουν έναν πιθανό κίνδυνο».

«Αποφύγετε οτιδήποτε σχετίζεται με το μαγείρεμα 
και το ζέσταμα σε πλαστικά σκεύη, καθώς οι χημικές 
ουσίες που απελευθερώνονται από το πλαστικό είναι 
περισσότερες όταν βρίσκονται σε υψηλές θερμοκρα-
σίες», προειδοποιεί η δρ. Lathie.

Σε άλλη έρευνα, το Αμερικανικό Ινστιτούτο για την 
υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού έλεγξε τα στοιχεία 
501 ζευγαριών που προσπαθούσαν να συλλάβουν την 
περίοδο 2005-2009. Ζητήθηκε από τα ζευγάρια να 
δώσουν δείγμα ούρων, προκειμένου να μετρηθούν τα 
επίπεδα BPA και φθαλικών ενώσεων –ένα άλλο είδος 
χημικής ουσίας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή 
πλαστικού.

Οι μελετητές βρήκαν ότι ο κίνδυνος έφτανε το 80% 
όταν οι έγκυες γυναίκες έρχονταν σε επαφή με BPA. 
Επιπλέον, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα υψηλά 

επίπεδα φθαλικών ενώσεων επηρεάζουν τη γονιμότητα 
των ανδρών, αλλά όχι των γυναικών. Ζευγάρια, όπου 
ο σύντροφος παρουσίαζε υψηλά επίπεδα φθαλικών 
ενώσεων, αντιμετώπιζαν 20% μεγαλύτερο κίνδυνο 
να μην συλλάβει η γυναίκα.

Η δρ. Linda Giudice, πρόεδρος της Αμερικανικής 
Εταιρείας για την Αναπαραγωγική Ιατρική τονίζει: 
«Οι χημικές αυτές ουσίες είναι αιτία ανησυχίας για 
όλους μας».

Η δισφαινόλη Α (ΒPA) βρίσκεται μεταξύ άλλων 
σε πλαστικά μπουκάλια νερού, κονσέρβες, γυαλιά 
ηλίου και αποδείξεις. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι 
καλύτερες πηγές BPA είναι τροφές και ποτά, καθώς 
η χημική ουσία απελευθερώνεται από τα πλαστικά 
ή τις κονσέρβες και επηρεάζει τα τρόφιμα που είναι 
αποθηκευμένα μέσα. Φθαλικές ενώσεις υπάρχουν 
σε βερνίκια νυχιών, make up, αποσμητικά, αρώματα, 
σαμπουάν και after shave.

Τα πλαστικά μπουκάλια και σκεύη ένοχα για αποβολές
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Τ
ο εικονόγραμμα κιν-
δύνου είναι μια εικό-
να πάνω σε ετικέτα. 
Η εικόνα φέρει ένα 

σύμβολο προειδοποίησης και 
συγκεκριμένα χρώματα τα 
οποία αποσκοπούν στο να 
ενημερώνουν για τη βλάβη 
που μπορεί να προκαλέσει 
μια ουσία ή ένα μείγμα στην 
υγεία του ανθρώπου ή στο 
περιβάλλον. 

Ο κανονισμός CLP εισήγα-
γε ένα νέο σύστημα ταξινό-
μησης και επισήμανσης των 
επικίνδυνων χημικών προϊό-
ντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Επίσης, στα εικονογράμματα 
επήλθαν αλλαγές προκειμένου 
να ευθυγραμμιστούν με το 
Παγκοσμίως Εναρμονισμέ-
νο Σύστημα των Ηνωμένων 
Εθνών.

Τα νέα εικονογράμματα 
έχουν σχήμα κόκκινου ρόμβου 
σε λευκό φόντο και αντικαθι-
στούν τα παλαιά τετράγωνα 
σύμβολα πορτοκαλί χρώματος 
που χρησιμοποιούνταν βάσει 
της προγενέστερης νομοθε-
σίας. Από την 1 Δεκεμβρίου 
2010, ορισμένες ουσίες και 
μείγματα έχουν ήδη επιση-
μανθεί σύμφωνα με τη νέα 
νομοθεσία, αλλά τα παλαιά 
εικονογράμματα μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά έως 
την 1η Ιουνίου 2017. 

Μέχρι τότε, στα κατά 
τόπους σούπερ-μάρκετ ή 
παντοπωλεία, ενδέχεται να 
υπάρχουν απορρυπαντικά, 
έλαια για λυχνίες ή άλλα προ-
ϊόντα επισημασμένα είτε με το 
πορτοκαλί είτε με το λευκό 
εικονόγραμμα.

Ο πίνακας παρουσιάζει παρα-
δείγματα σχετικά με το τι σημαί-
νουν τα εικονογράμματα και τι 
θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
τα προϊόντα σε περίπτωση μη 
ορθού χειρισμού τους. 
Παρέχει επίσης ορισμένα παρα-
δείγματα μέτρων ασφάλειας 
που πρέπει να λαμβάνονται 
όταν χρησιμοποιούνται αυτά 
τα προϊόντα. Έχει αποκλειστι-
κά ενημερωτικό σκοπό και σε 
περίπτωση αμφιβολίας, ΕΛΕΓ-
ΧΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. 
Περισσότερες πληροφορίες 
διατίθενται στη διεύθυνση echa.
europa.eu

Παραμείνετε σε απόσταση, να 
φοράτε προστατευτικά ενδύματα. 
Μακριά από θερμότητα, 
σπινθήρες, φλόγα ή θερμές 
επιφάνειες. Μην καπνίζετε.

Μην θερμαίνετε ή ψεκάζετε 
κοντά σε γυμνή φλόγα. Να 
χρησιμοποιούνται 
εργαλεία που δεν παράγουν 
σπινθήρες, να διατηρείται ο 
περιέκτης ερμητικά κλειστός.

Μην θερμαίνετε. Να φοράτε 
προστατευτικά ενδύματα. Σε 
περίπτωση επαφής με τα ρούχα 
και το δέρμα, ξεπλύνετε με νερό.

Να προστατεύεται από τις 
ηλιακές ακτίνες. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια, ενδύματα, 
μέσα ατομικής προστασίας για 
τα μάτια και το πρόσωπο.

Να διατηρείται στον αρχικό 
περιέκτη. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια, ενδύματα, 
μέσα ατομικής προστασίας για 
τα μάτια και το πρόσωπο.

 Απαιτείται προσοχή κατά τον 
χειρισμό. Μην τρώτε, μην 
πίνετε, μην καπνίζετε, όταν το 
χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείτε 
μέσα ατομικής προστασίας. 
Αποφύγετε την επαφή με το 
δέρμα και τα μάτια. Φυλάσσεται 
κλειδωμένο.

Διαβάστε τις οδηγίες 
προφύλαξης πριν από τη χρήση. 
Αποφεύγετε να αναπνέετε 
σκόνη ή αναθυμιάσεις. 
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Εάν 
παρουσιάζονται αναπνευστικά 
συμπτώματα, καλέστε το κέντρο 
δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

Αποφύγετε την επαφή με 
το δέρμα και τα μάτια. Να 
αποφεύγεται η ελευθέρωση 
στο περιβάλλον.

Να αποφεύγεται η 
ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Μαζέψτε τη χυμένη 
ποσότητα.

Πυροτεχνήματα, 
πυρομαχικά.

Φωτιστικό έλαιο, βενζίνη, 
υγρό αποχρωματισμού 
νυχιών, απολυμαντικό 
χεριών, κόλλα.

Χλωρίνη, οξυγόνο.

Δοχεία ή φιάλες με αέριο.

Καθαριστικά αποχέτευσης, 
οξέα, βάσεις, αμμωνία, 
καθαριστικό ψησταριάς.

 
Εντομοκτόνα, ανταλλακτικά 
υγρά νικοτίνης
για ηλεκτρονικά τσιγάρα. 

Τερεβινθέλαιο, πετρέλαιο, 
φωτιστικό πετρέλαιο.

 
 

Απορρυπαντικά, καθαριστικό 
τουαλέτας, αντιψυκτικό, 
υγρό καθαρισμού τζαμιών, 
σιλικόνη, κόλλα τύπου super 
glue, βερνίκι.

Ζιζανιοκτόνα, τερεβινθέλαιο, 
πετρέλαιο, βερνίκι.

Ασταθές εκρηκτικό. 
Κίνδυνος μαζικής έκρηξης.

Πολύ ή εξαιρετικά εύφλεκτο 
αέριο, αερόλυμα, υγρό και 
ατμοί.

 
Μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά (ή να την 
αναζωπυρώσει) ή έκρηξη.

Εάν θερμανθεί, μπορεί να 
εκραγεί, να προκαλέσει 
εγκαύματα ή τραυματισμούς.

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα, 
να προκαλέσει σοβαρά 
δερματικά εγκαύματα και 
οφθαλμικές βλάβες. 

Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη ή θάνατο σε 
περίπτωση κατάποσης, 
εισπνοής ή επαφής με το 
δέρμα.

Μπορεί να βλάψει τη 
γονιμότητα ή το έμβρυο, 
να προκαλέσει καρκίνο, 
αλλεργίες ή συμπτώματα 
άσθματος, να προκαλέσει 
βλάβες στα όργανα.

Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική δερματική αντίδραση 
ή σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό· 
βλάβη σε περίπτωση 
κατάποσης ή εισπνοής· βλάβη 
στο περιβάλλον.

Τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς.

Ο πίνακας παρουσιάζει παραδείγματα σχετικά με το τι σημαίνουν τα εικονογράμματα και τι θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
τα προϊόντα σε περίπτωση μη ορθού χειρισμού τους. Παρέχει επίσης ορισμένα παραδείγματα μέτρων ασφάλειας που 
πρέπει να λαμβάνονται όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα. Έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό και σε περίπτωση 
αμφιβολίας, ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση echa.europa.eu

Εικονογράμματα - Τι σημαίνουν;
Εικονόγραμμα Τι σημαίνει αυτό; Τι πρέπει να κάνω; Πού χρησιμοποιείται;

Εκρηκτικό

Εύφλεκτο

Οξειδωτικό

Αέριο υπό πίεση

Διαβρωτικό

Οξεία τοξικότητα

Σοβαρός κίνδυνος για την υγεία

Κίνδυνος για την υγεία/Επικίνδυνο
για τη στιβάδα του όζοντος

Επικίνδυνο για
το περιβάλλον

Νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης 
των επικίνδυνων χημικών προϊόντων
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Κλείνει  
προσωρινά  
η αγορά 
βιοκαλλιεργητών 
Ελληνικού

Προσωρινά κλειστή θα 
παραμείνει η βιολογική λαϊκή 
αγορά βιοκαλλιεργητών 
Ελληνικού, από τη Δευτέρα 
31/10/2016.
 Ακολουθεί το δελτίο του 
Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών 
Αγορών Αττικής:
Αγαπητοί καταναλωτές, θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε 
ότι από την Δευτέρα 
31/10/2016 θα ανασταλεί 
προσωρινά η λειτουργία της 
αγοράς βιοκαλλιεργητών 
του Ελληνικού. Για μικρό 
χρονικό διάστημα και έως 
ότου επιλυθεί το ζήτημα 
θα ήταν χαρά μας να σας 
εξυπηρετήσουμε από τις 
υπόλοιπες αγορές της Αττικής. 
Μας συγχωρείτε για την 
αναστάτωση!

Βιολογικά  
ή οργανικά 
προϊόντα;  
Ποια είναι  
τα καλύτερα
 
Τί διαφορά έχουν τα βιολογικά 
προϊόντα από τα οργανικά 
προϊόντα ; Ποια είναι τα 
καλύτερα, τι να προτιμήσω;
Ενώ ερώτημα το οποίο 
πολύ συχνά μας θέτουν 
καταναλωτές. Ας 
ξεκαθαρίσουμε λοιπόν το… 
τοπίο.
 Τα βιολογικά προϊόντα, 
δεν έχουν καμία απολύτως 
διαφορά από τα οργανικά 
προϊόντα, αφού απλά και οι 
δυο φράσεις περιγράφουν 
ακριβώς τον ίδιο όρο.
 Απλά πρόκειται για 
διαφορετική μετάφραση και 
απόδοση στη γλώσσα μας των 
λέξεων organic, bio, biologico, 
κλπ
 Στην Ελλάδα, έχει επικρατήσει 
περισσότερο ο όρος βιολογικά 
προϊόντα, χωρίς όμως η 
φράση οργανικά να είναι 
λανθασμένη…

Η χορτοφαγία είναι μια διατρο-
φική συμπεριφορά, στην οποία 
έχει αποκλειστεί η κατανάλωση 
κρέατος, πουλερικών και των 

υποπροϊόντων τους, ενώ πιο αυστηρές 
μορφές αποκλείουν τα ψάρια, τα γαλα-
κτοκομικά και τα αυγά.

Η χορτοφαγική δίαιτα φαίνεται να 
δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε θρεπτικά 
συστατικά όπως η πρωτεΐνη, ο σίδηρος, το 
ασβέστιο, ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη 
Β12, ωστόσο είναι πλούσια σε φυτικές 
ίνες και αντιοξειδωτικά και έχει συνδεθεί 
με τη μακροζωία.

Είναι γνωστό ότι τα όσπρια αποτελούν 
πηγή πρωτεϊνών, χαμηλής όμως βιολογι-
κής αξίας, λόγω της έλλειψης ορισμένων 
απαραίτητων για την ανάπτυξη αμινοξέων.

Πολλά από τα υπολειπόμενα στα 
όσπρια αμινοξέα βρίσκονται στα δημη-
τριακά (ψωμί, ρύζι, μακαρόνια, πατάτα). Ο 
συνδυασμός λοιπόν αυτός - οσπρίων με 
δημητριακά (π.χ. φακές με ρύζι, ρεβύθια 
με πατάτα, φασόλια με σιτάρι) φαίνεται 
να αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση 
του κρέατος. Καλές πηγές πρωτεΐνης για 
χορτοφάγους: Όσπρια, θαλασσινά, ξηροί 
καρποί, σόγια.

Παράλληλα, η μη κατανάλωση κρέα-
τος σχετίζεται με τη μειωμένη πρόσληψη 
σιδήρου. Είναι γνωστό πως ο σίδηρος που 
υπάρχει στο φυτικό βασίλειο έχει χαμηλή 
βιοδιαθεσιμότητα, δηλαδή απορροφάται 
σε μικρές ποσότητες εξαιτίας ορισμένων 
συστατικών (π.χ φυτικό οξύ, τανίνες) 
που υπάρχουν στις τροφές αυτές. Για να 
αυξηθεί η απορρόφησή του από αυτές τις 
πηγές, συνοδέψτε τις με τρόφιμα πλούσια 
σε βιταμίνη C καροτενοειδή. Καλές πηγές 

σιδήρου για χορτοφάγους: Θαλασσινά, 
χαλβάς, μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι.

Η Βιταμίνη Β12 βρίσκεται σχεδόν 
αποκλειστικά σε ζωικά τρόφιμα, και γι' 
αυτό το λόγο είναι πολύ συχνό το φαι-
νόμενο να παρατηρείται έλλειψή της σε 
χορτοφάγους.

Οι καλές πηγές Β12 για χορτοφάγους 
είναι τα θαλασσινά, το γάλα σόγιας, τα 
εμπλουτισμένα δημητριακά, τα συμπληρώ-
ματα βιταμίνης ίσως κρίνονται απαραίτητα.

Για τους αυστηρά χορτοφάγους που 
δεν καταναλώνουν γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα και ψάρια, το απαραίτητο για την 
ανάπτυξη και διατήρηση της καλής υγείας 
των οστών και των δοντιών ασβέστιο 

μπορεί να μην είναι δυνατόν να καλυφθεί 
από τη διατροφή, εύκολα.

Η βιταμίνη D που συμμετέχει στο 
μεταβολισμό του ασβεστίου, καθώς και 
η βιταμίνη Κ και το μαγνήσιο (Mg) δύο 
στοιχεία που συμβάλλουν στην καλή 
υγεία των οστών θα πρέπει επίσης να 
συνυπολογιστούν στο σχεδιασμό του 
διαιτολογίου. Οι καλές πηγές ασβεστίου 
για χορτοφάγους είναι τα όσπρια, ξηροί 
καρποί, χαλβάς, μπρόκολο, κουνουπίδι.

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε πως 
καλό θα ήταν στη διατροφή σας να εντά-
ξετε τα βιολογικά προϊόντα . Χωρίς χημικά 
λιπάσματα και φυτοφάρμακα, αποτελούν 
ιδανική λύση για μια ζωή γεμάτη υγεία… 

Χορτοφαγία (vegan)

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Αν και αρκετοί καταναλωτές ισχυρίζονται ότι τα βιολο-
γικά τρόφιμα έχουν καλύτερη γεύση, η αλήθεια είναι πως 
οι μελέτες στην ΕΕ έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να βρουν 
κάποιο αποδεικτικό στοιχείο που να το επιβεβαιώνει.

Εντούτοις, τα βιολογικά προϊόντα, βρίσκουν όλο και 
περισσότερο πρόσφορο έδαφος από γνωστούς σεφ, οι 
οποίοι τα συστήνουν και τα χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη 
για τα πιάτα τους.

Παραγωγοί βιολογικών προϊόντων δεν ισχυρίζονται ότι 
τα προϊόντα τους έχουν καλύτερη γεύση, απλά ότι έχουν μια 
αυθεντική γεύση, επειδή έχουν παραχθεί με φυσικό τρόπο.

Η αλήθεια είναι πως αρκετές φορές τα βιολογικά προϊόντα 
είναι πιο εύγευστα από τα αντίστοιχα συμβατικά, χωρίς να 
αποτελεί όμως κανόνα. Το μεγάλο προτέρημα των βιολο-
γικής καλλιέργειας, είναι πως δε χρησιμοποιούνται χημικά 
λιπάσματα και φυτοφάρμακα, ενώ παράλληλα σέβεται την 
ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Οι τυπικές πρακτικές της βιολογικής γεωργίας περιλαμ-
βάνουν:

• Πολύ αυστηρά όρια στη χρήση προϊόντων φυτοπρο-
στασίας και συνθετικών λιπασμάτων, ζωικών αντιβιοτικών, 
συντηρητικών και προσθετικών στην επεξεργασία των τρο-

φίμων καθώς και άλλες εισροές.
• Αμειψισπορά* ως βασική προϋπόθεση για ορθολογική 

χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων.
• Απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών.
• Χρησιμοποίηση των αυτοπαραγόμενων πόρων, όπως 

το ζωικό κοπρολίπασμα ή οι τροφές που παράγονται στο 
αγρόκτημα.

• Επιλογή φυτικών και ζωικών ειδών ανθεκτικών σε 
ασθένειες και προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες της 
περιοχής

• Εκτροφή ζώων ελευθέρας βοσκής, και όχι ενσταβλισμέ-
νων με την χρήση βιολογικών ζωοτροφών.

• Εφαρμόζοντας κτηνοτροφικές πρακτικές για την εκτροφή 
ζώων κατάλληλες για τις διαφορετικές ράτσες.

* Αμειψισπορά είναι η εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο 
χωράφι. Η αμειψισπορά μπορεί να περιέχει και αγρανάπαυση.

 Σκοπός της είναι ο εμπλουτισμός της γης με συστατικά 
που άλλα φυτά απορροφούν και άλλα αποδίδουν στο έδαφος. 
Η καλλιέργεια ενός μόνο φυτού (μονοκαλλιέργεια) έχει ως 
αποτέλεσμα μειώνονται τα συστατικά τα οποία απορροφά 
σε κάθε καλλιεργητική περίοδο.

Είναι πιο εύγευστα τα βιολογικά προϊόντα από τα συμβατικά;
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Ο
λοκληρώθηκε τη Δευτέρα 12 
Σεπτεμβρίου η κατ’ επίφαση 
διαβούλευση της ΚΥΑ «Έγκριση 
γενικών κανόνων κοστολόγησης 

και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. 
Μέθοδος και διαδικασίες για την ανά-
κτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος 
στις διάφορες χρήσεις του». Δείτε εδώ 
τα σχόλια που κατατέθηκαν, μεταξύ των 
οποίων και του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. 

Παρά την πολύ μεγάλη σημασία που 
έχει αφενός η ανάκτηση χρηματοοικονο-
μικού, περιβαλλοντικού κόστους και του 
κόστους του φυσικού πόρου και αφετέρου 
ο τρόπος κοστολόγησης των υπηρεσιών 
ύδατος στην ολοκληρωμένη διαχείριση 
των υδατικών πόρων, η προτεινόμενη ΚΥΑ 
αντιμετωπίζει το ζήτημα με ένα καθαρό 
οικονομίστικο και λογιστικό τρόπο και 
δίνει την εντύπωση ότι ο μοναδικός της 
στόχος είναι να καλυφθούν οι πάροχοι 
ύδατος και ότι η γνώση – ανάκτηση του 
συνολικού κόστους των υδάτινων πόρων 
οδηγεί αυτόματα σε αύξηση της τιμολό-
γησης των υπηρεσιών ύδατος. 

Τόσο ο χρόνος που επελέγη, όσο και 
οι αλλεπάλληλες παλινωδίες στον τρόπο 
με τον οποίο διεξήχθη η διαβούλευση, 
την κατέστησαν για μία ακόμη φορά 
προσχηματική και διεκπεραιωτική απο-
κλείοντας επί της ουσίας τους πολίτες 
και την κοινωνία, ενώ ούτε με αυτή την 
αφορμή κατάφερε να πραγματοποιή-
σει την παρθενική του συνεδρίαση το 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΩΝ και να 
γνωμοδοτήσει, ως όφειλε, παρόλο που 
έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που 
δημιουργήθηκε. 

Είναι βέβαιο, ότι η παράκαμψη των 
συμμετοχικών διαδικασιών, θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την αντιμετώπιση της συγκε-
κριμένης ΚΥΑ από τους πολίτες ως ένα 
ακόμα μνημονιακό μέτρο και ένα νέο 
χαράτσι, παρότι ο στόχος της θα έπρεπε 
να αποσοβεί νέες οικονομικές επιβαρύν-
σεις και να προωθεί μεθοδολογίες και 
προτάσεις που να συμβάλουν στη βιώσιμη 
διαχείριση των υδάτων. 

Πέρα όμως από τα διαδικαστικά ατο-
πήματα, υπάρχουν στην ουσία της προτει-
νόμενης ΚΥΑ αρκετά σημεία που χρήζουν 
άμεσης αλλαγής και τροποποίησης, με 
κυριότερα τα παρακάτω: 

1. Η εξαίρεση από τις διατάξεις της 
ΚΥΑ των υπηρεσιών ύδατος για ενεργει-
ακή χρήση, δίνει για μια ακόμα φορά το 
άλλοθι στην ταπείνωση/εξαφάνιση του 
υδροφόρου ορίζοντα και την εξάλειψη/
καταστροφή υδροφόρων σωμάτων κατά 
την εξόρυξη του λιγνίτη για την λεγόμενη 
«φθηνή» εθνική παραγωγή ενέργειας. 

Με αυτόν τον τρόπο, «νομιμοποιείται» 
η συνεχής αφαίρεση υδάτινων πόρων 
από τις τοπικές κοινωνίες και από όλες 
τις υπόλοιπες χρήσεις και συνεχίζεται 
χωρίς (οικονομικό) κόστος η αφαίμαξη 
του φυσικού - περιβαλλοντικού πόρου. 

Παράλληλα, η απουσία οποιασδήποτε 
οικονομικής επιβάρυνσης πριμοδοτεί και 
απενοχοποιεί τη λειτουργία των υφιστάμε-
νων υδροηλεκτρικών μονάδων και ενθαρ-
ρύνει τη δημιουργία νέων φραγμάτων 
και μικρών ή μεγάλων υδροηλεκτρικών 
μονάδων, οι οποίες χρησιμοποιούν τα 
υδάτινα σώματα σαν «αγωγούς ύδατος» 
και όχι σαν ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά 
και φυσικά σώματα. 

Τέλος, παρόλο που η ΚΥΑ έχει πλήρη 
εφαρμογή για υπηρεσίες ύδατος για 
αναψυχή (πλην της ύδρευσης) και βιο-
μηχανική χρήση, δεν υπάρχει ούτε μία 
αναφορά στο κείμενο για τους ειδικούς 
κανόνες υδροδότησης, ιδιαίτερα για το 
τουριστικό νερό και τα νερά ψύξης στη 
βιομηχανία. 

2. Η εξαίρεση από τις διατάξεις της 
ΚΥΑ των απολήψεων ύδατος από πηγάδια/
φρέατα και η τιμολόγηση του αρδευτικού 
νερού από το μεικτό προτεινόμενο σύστημα 
χρέωσης με σταθερό τέλος ανά στρέμμα 
καλλιέργειας και ένα μεταβλητό ανά κυβικό 
μέτρο νερού, στις περιπτώσεις όπου είναι 
μετρήσιμη η κατανάλωση νερού, στην 
ουσία διατηρεί για την πλειοψηφία των 
χρηστών αρδευτικού νερού τη στρεμματική 
χρέωση. Κατά συνέπεια, διαιωνίζεται η 
απαράδεκτη, σπάταλη χρήση νερού και 
ακυρώνεται οποιαδήποτε προσπάθεια 
βιώσιμης και ορθολογικής χρήσης του 
πόρου. 

Η «πληγή» αυτή της κατασπατάλησης 
του αρδευτικού νερού δεν πρόκειται να 
κλείσει αν δεν οριστεί άμεσα η υιοθέτηση 
συστημάτων μέτρησης της παρεχόμενης 
ποσότητας με την τοποθέτηση μετρητών 
και χρέωσης ανά κυβικό μέτρο (μαζί με 
άλλες συμπληρωματικές παραμέτρους). 

3. Αν η προσαύξηση στο κόστος υπη-
ρεσιών νερού λόγω του περιβαλλοντικού 

τέλους (περιβαλλοντικό κόστος και κόστος 
πόρου) δημιουργεί προβληματισμούς 
σε πολίτες και φορείς, η μεταφορά των 
πόρων και η διαχείρισή τους από το 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ δημιουργεί σαφή κι 
άμεσα ερωτήματα.

Από τον τρόπο λειτουργίας, το νομικό 
πλαίσιο που το διέπει, και την απόφαση 
για εκταμίευση μόνο του 2,5% των πόρων 
για έργα, προκύπτει βάσιμα η ανησυχία 
ότι, πιθανώς, το περιβαλλοντικό τέλος που 
μεταφέρεται στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ δε θα 
χρησιμοποιηθεί για καλύτερη διαχείριση 
του νερού, αλλά θα χαθεί στη «μαύρη 
τρύπα» της εξυπηρέτησης του χρέους ή 
οποιωνδήποτε άλλων κρατικών αναγκών. 

Αποτελεί πάγια θέση του Δικτύου 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS η αναγκαιότητα διαχεί-
ρισης του συνόλου των πόρων από έναν 
φορέα στον οποίο να υπάρχει άμεση συμ-
μετοχή κι εμπλοκή των αρμόδιων φορέων 
διαχείρισης ύδατος και εκπροσώπων της 
τοπικής κοινωνίας, με πανελλαδική λογική 
αλλά και ειδική εφαρμογή ανά ΛΑΠ, που 
να ευνοεί τους καλούς διαχειριστές και 
χρήστες και να προωθεί μέτρα για τη 
βιώσιμη και ορθολογική χρήση του ύδατος 
ανά ΛΑΠ για όλες τις χρήσεις. 

4. Παρότι ο γενικός στόχος της ΚΥΑ 
θα έπρεπε να είναι η ανάκτηση του χρη-
ματοοικονομικού κόστους και η εφαρμογή 
του περιβαλλοντικού τέλους μέσω θεσμο-
θέτησης γενικών κανόνων τιμολόγησης, 
που να οδηγούν σε δίκαιη και βιώσιμη 
τιμολόγηση για τις υπηρεσίες ύδατος, 
αυτό δεν επιτυγχάνεται, ούτε για την 
προστασία του φυσικού πόρου ούτε για 
τους τελικούς χρήστες. 

Οι μόνοι για τους οποίους προκύπτει 
ωφέλεια είναι οι πάροχοι ύδατος, οι οποίοι 
διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητά 
τους αλλά ταυτόχρονα «ομογενοποιούνται» 

με άδικο τρόπο, καθώς δεν προβλέπεται 
διαχωρισμός αυτών που διαχειρίζονται τον 
πόρο ορθολογικά, από τους σπάταλους. 
Ειδικά, ο καθορισμός του σταθερού/
πάγιου κόστους, ανεξάρτητα από την 
κατανάλωση, σίγουρα θα δημιουργήσει 
αδικίες και τριβές, ανάμεσα σε χρήστες 
και παρόχους υπηρεσιών ύδατος. 

Η δε πλήρης ανάκτηση του μεταβλητού 
κόστους από την πρώτη κλίμακα οδηγεί 
αυτόματα σε διάφορα, εν δυνάμει, επικίν-
δυνα μέτρα: ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται 
είτε με την μεγάλη αύξηση της τιμής της 
πρώτης κλίμακας που θα έχει σαν πιθανό 
αποτέλεσμα τη μη ελεύθερη πρόσβαση 
όλων των πολιτών σε υπηρεσίες ύδατος, 
είτε με τη μείωση των μεταβλητών δαπα-
νών που σίγουρα θα οδηγήσει σε μεγάλη 
μείωση δαπανών κόστους μισθοδοσίας. 

Η πλήρης ανάκτηση του μεταβλητού 
κόστους από την πρώτη κλίμακα, οδηγεί το 
μέτρο της κλιμακωτής αύξησης των τιμών 
ανά κυβικό μέτρο ουσιαστικά ανενεργό, 
ως εργαλείο βιώσιμης διαχείρισης των 
υδατικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα, ο μεν 
πάροχος, έχοντας διασφαλίσει την κάλυψη 
του συνολικού κόστους και χωρίς κανένα 
άλλο μέτρο επιβράβευσης ή τιμωρίας, δεν 
έχει ουσιαστικούς λόγους διαφοροποίησης 
και ορθολογικής διαχείρισης του πόρου, 
ο δε σπάταλος χρήστης δεν τιμωρείται 
αλλά μετακυλύει τις δαπάνες στους καλούς 
χρήστες από μεταβλητές δαπάνες λόγω 
κακής χρήσης (π.χ απαραίτητη ενέργεια 
για τις αυξανόμενες ποσότητες ύδατος). 

5. Πέρα από όσα, διεξοδικά, αναφέρ-
θηκαν παραπάνω, η εφαρμογή της ΚΥΑ 
και των μέτρων – προτάσεων που περιέχει 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν, χωρίς τις 
παρακάτω συμπληρώσεις: 

• Άμεση εφαρμογή κανόνων πραγ-
ματικής διαβούλευσης και συμμετοχικών 
διαδικασιών σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο με τη συμμετοχή πολιτών και 
ειλικρινή διάθεση αλλαγής ή συμπλήρωσης 
των άρθρων της ΚΥΑ. 

• Ενδυνάμωση αρμοδιοτήτων, ενί-
σχυση σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων 
και ακριβή χαρακτηρισμό του ρόλου της 
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. 

• Αποσαφήνιση ρόλου κα αρμοδιοτήτων 
των Δ/νσεων Υδάτων των Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων, αύξηση ειδικευμένου 
προσωπικού και οριοθέτηση του ουσια-
στικού ρόλου που πρέπει να παίξουν οι 
υπόλοιποι φορείς του αρδευτικού νερού 
(ΟΕΒ, ΤΟΕΒ κτλ). 

• Τέλος, και παρά τις χρόνιες αγκυλώ-
σεις της κεντρικής εξουσίας σε αυτό το 
ζήτημα, είναι αναγκαία και άμεση προτε-
ραιότητα η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής 
για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων 
και την εφαρμογή κανόνων ορθολογικής 
διαχείρισης, δίκαιης κατανομής βαρών 
ευθυνών και επιβράβευσης. Αποτελεί 
τεράστιο λάθος η προσπάθεια να παίξει 
το ρόλο αυτό η ΕΓΥ. 

Διαβούλευση για την κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος: 

Μια τρύπα στο νερό!
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Π
ράγματι ζούμε στην Ελλάδα, για 
περισσότερο από 6 χρόνια με 
διαρκή και επαναληπτική εφαρ-
μογή του φόβου και του τρόμου 

και των φοροκαταιγίδων που εκπέμπουν 
τα ΜΜΕ για λογαριασμό των διαδοχικών 
κυβερνήσεων, όπως τους το επιβάλλουν 
οι λεγόμενοι θεσμοί – δανειστές, που 
λειτουργούν στην Ελλάδα για λογαρια-
σμό των χωρών τους με 3 διαδοχικά 
αποτυχημένα ΜΝΗΜΟΝΙΑ.

Με υπολογισμούς του ΔΝΤ σε δραχμές 
για την Ελλάδα, με επαναληπτικές επίσημες 
καταχωρήσεις λανθασμένων εφαρμογών 
των θεσμών και των δανεισμών, με δήλωση 
του αποχωρήσαντος κου Τσιρώνη ότι οι 
θεσμοί δουλεύουν για τις χώρες τους και 
όχι για την Ελλάδα, με τον Μοσκοβίσι 
να λέει νάρκισσο που κανιβάλιζε τον 
Βαρουφάκη που του απαντά: όσο το 3ο 
μνημόνιο τους καταρρέει, τόσο με τιμούν 
με το μίσος τους, κανιβαλίζουν οι θεσμοί 
μαζί με τους 300 σε βάρος της οικονομίας 
και κυρίως της ψυχής των Ελλήνων. 

Για ποιό λόγο, με ποιά λογική και νόμι-
μη αιτία, οι πολιτικοί μας υποβάλλονται 
συνεχιστικά σε εφαρμογές παγκοσμίως 
κρινόμενες ως λανθασμένες και καταστρε-
πτικές για την χώρα. Πρέπει να βγαίνουν 
ικανοί, όχι ανίκανοι ούτε μαφιόζοι στην 
εξουσία.

Η ρήση του απελθόντος Αλεξιάδη,: Δεν 
έχετε να πληρώσετε φόρο κληρονομιάς; 
Εκχωρήστε το ακίνητο, που κατεύθυνε 
τα γραφεία κηδειών να συγκροτήσουν 

και λογιστικό τμήμα άμεσης μεταβίβασης 
των κληροδοτημάτων, ενδεικτικά αξίας 
50.000 των απογόνων που δεν μπορούν 
να πληρώσουν μεταβίβαση 5.000, ή 
χρωστούν, να εκχωρήσουν το ακίνητο και 
η διαφορά αξίας να πηγαίνει υπέρ του 
δημοσίου, όπως κάνουν και στην εκχώ-
ρηση ολόκληρης της απαίτησης ενοικίων 
ενδεικτικά 15.000 για την απαλλαγή 
τους φόρου εισοδήματος 800 ευρώ, 
φαίνεται να είναι ισχυρές ενδείξεις και 
αποδείξεις μίσους εναντίον των Ελλήνων, 
της παρέας των θεσμών – δανειστών 
με τους διαδοχικά εκλεγμένους μας 

στην βουλή των 300, να εκβιάζουν οι 
ξένοι τους δικούς μας. Αλλά αυτό, ότι 
οι ξένοι εκβιάζουν τους δικούς μας, δεν 
έχει ούτε λεχθεί ούτε αιτιολογηθεί από 
τους δικούς μας. 

Ασφαλώς, αν λεχθεί από τους 300 
δικούς μας ότι εκβιάζονται, θα πρέπει και 
να αιτιολογηθεί. Αιτιολογία για την προ-
σχώρηση μέσω εκβιασμού, υποχρεωτικά 
θα περιέχει τις προϋποθέσεις – δράσεις 
– παραβάσεις των δικών μας, που κατέ-
γραφαν και γνώριζαν οι ξένοι για να τους 
εκβιάζουν επί 6 χρόνια συνεχιστικά, σε 
βάρος όλων εμάς όμως.

Ξέρετε, όταν λέμε Χώρα, δεν εννοούμε 
κάτι το αόριστο, εννοούμε τους πολίτες 
– καταναλωτές αγαθών και υπηρεσιών 
στο νομικό και γεωγραφικό περιβάλλον 
που λέγεται Ελλάδα.

Υποχρέωση των ενώσεων καταναλω-
τών είναι η προστασία του εισοδήματος 
της ζωής και της υγείας των πολιτών 
– καταναλωτών, με τις προβλέψεις του 
Ν 2251/94 όπως ισχύει ενισχυμένος με 
την επί πλέον νομολογία.

Σήμερα οι πολίτες – καταναλωτές 
μετατραπήκαμε σε υπόδουλους υπό 
μαστιγωμών..

Έλληνες 6 χρόνια σε φόβο και τρόμο

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ....''Το δανείζεσθαι της εσχάτης αφροσύνης και μαλακίας 
εστίν''

"Ο δανεισμός είναι πράξη υπέρτατης αφροσύνης και μαλθακότητας"!

….«Ο δανεισμός είναι πράξη υπέρτατης αφροσύνης και μαλθακότητας»! 
Το είπε ο Πλούταρχος τον 1ο μ.Χ. αιώνα και να που έφθασε η στιγμή να 
εκτιμηθούν οι λόγοι του. «Εχεις; Μη δανείζεσαι γιατί δεν σου λείπουν. Δεν 
έχεις; Μη δανείζεσαι γιατί δεν θα ξεπληρώσεις το χρέος σου», προβλέπει 
ο μεγάλος συγγραφέας της αρχαιότητας και ας βγει κάποιος να αντιπα-
ραθέσει, ότι δεν έχει δίκιο...

…«Οι οφειλέτες είναι δούλοι όλων των δανειστών τους. Είναι δούλοι 
δούλων αναιδών και βάρβαρων και βάναυσων». Και οι δανειστές «Μετατρέ-
πουν την αγορά σε κολαστήριο για τους δύσμοιρους οφειλέτες, σαν όρνεα 
τους κατακρεουργούν και τους κατασπαράζουν βυθίζοντας το ράμφος στα 
σωθικά τους»... λέει κατηγορηματικά ο χαιρωνίτης ρήτορας. Και φέρνει 
παραδείγματα από την ιστορία της εποχής του, από τους μύθους αλλά και 
από τα παθήματα. Και χιούμορ επιστρατεύει ενίοτε μάλιστα μαύρο! Γιατί 
το κείμενο δεν γράφτηκε τυχαία. Η Αθήνα και οι άλλες ελληνικές πόλεις 
μαστίζονταν από τις συνέπειες της υπερχρέωσης, όταν ο Πλούταρχος περί 
το 92 μ. Χ αποφάσισε να μιλήσει μπροστά σε ακροατήριο για τις σοβαρές 
συνέπειες του δανεισμού.

….«Φύγε να γλυτώσεις από τον εχθρό και τύραννό σου, τον δανειστή 
που θίγει την ελευθερία σου, βάζει πωλητήριο στην αξιοπρέπειά σου κι αν 
δεν του δίνεις, σε ενοχλεί· αν πουλήσεις, ρίχνει την τιμή· αν δεν πουλήσεις 
σε αναγκάζει· αν τον πας στο δικαστήριο προσπαθεί να επηρεάσει την 
έκβαση της δίκης· αν του ορκίζεσαι σε προστάζει· αν κρατάς την πόρτα 
κλειστή στήνεται στο κατώφλι και σου βροντά αδιάκοπα...».

….«Ανθρωπος που μπλέκει μια φορά, μένει χρεώστης για πάντα και σαν 

το άλογο που του έχουν φορέσει χαλινάρι, δέχεται στη ράχη του τον έναν 
αναβάτη μετά τον άλλον».

…Ευλογώτατα μισείται η τοκογλυφία, διότι το κέρδος είναι από αυτό το 
ίδιο το νόμισμα και όχι από τον σκοπό για τον οποίο εξευρέθηκε το νόμι-
σμα. Διότι αυτό δημιουργήθηκε χάριν ανταλλαγής, ενώ ο τόκος το κάνει 
περισσότερο (και από το γεγονός αυτό έλαβε και το όνομά του· καθότι τα 
γεννώμενα είναι όμοια προς τους γεννώντες, ο δε τόκος είναι γέννηση 
νομίσματος από νόμισμα -εκ του ρ. τίκτω, παρακ. τέτοκα, μετ. τετοκός)· 
ώστε ανήκει στους ακρότατα παρά φύσιν τρόπους απόκτησης χρημάτων.

….«Η Δουλεία υπήρξε πάντοτε η αχάριστος κόρη της Ελευθερίας, ο 
δε άνθρωπος, μόλις αισθάνεται τας χείρας του ελευθέρας, ουδέν άλλο 
πράττει, ή να σφυρηλατεί, διά παντός υλικού, δεσμά!» 

….Επικαλούμενος στην εισαγωγή του ένα αξιόλογο χωρίο του πλα-
τωνικού έργου[1] σύμφωνα με το οποίο οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται 
να παίρνουν ξένο νερό από τους γείτονές τους προτού σκάψουν το δικό 
τους χωράφι μέχρι να φτάσουν στο στρώμα του πηλού και «μέχρι τῆς 
κεραμίδος γῆς» και να το βρουν άνυδρο έτσι πρέπει να πράττουν και στο 
χρηματοοικονομικό τομέα.

…..Ο διοικητής της ΤτΕ τονίζει ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να βγει 
δοκιμαστικά στις αγορές το 2017. Για τις προμήθειες των δανειστικών 
συμβάσεων ποιος ενδιαφέρεται?

….Ο κ. Βαρουφάκης επιτίθεται όχι μόνο στον δόκτορα Σόιμπλε και το 
σχέδιο του να πετάξει την Ελλάδα έξω από την Ευρωζώνη, αλλά και στους 
κυρίους Ντράγκι και Στουρνάρα, καθώς και στο ελληνικό χρεοκοπημένο 
τραπεζικό σύστημα, για τη συνειδητή συμμετοχή τους στο σχέδιο οικονο-
μικής ασφυξίας και πρόκλησης bank run που προκάλεσαν με στόχο την 
πτώση της κυβέρνησης ή την υποταγή της, υπέρ των συμφερόντων των 
δανειστών και της τρόικας εσωτερικού.

Οι Αγορές και οι προμήθειες στις δανειακές Συμβάσεις
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Την ξεκάθαρη θέση τους κατά των διατλαντικών 
εμπορικών συμφωνιών CETA-TiSA-TTIP επανέ-
λαβαν οι εκπρόσωποι των Οικολόγων Πράσινων 
στη συνεδρίαση της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής 
της Βουλής. Τις θέσεις του κόμματος ανέπτυξαν 
ο Γιώργος Δημαράς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 
μέλος των Οικολόγων Πράσινων και ο Κώστας 
Διάκος, αν.μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας 
των Οικολόγων Πράσινων.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι κατέθεσαν τις προτά-
σεις τους που συνοψίζονται στο αίτημα να μην 
προχωρήσει η συμφωνία CETA που επίκειται να 
υπογραφεί στην σύνοδο κορυφής των αρχηγών 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διεξαχθεί 
στις 27-28 Οκτωβρίου 2016. 

Ο Γιώργος Δημαράς επανέλαβε την αντίθεση 
των Οικολόγων Πράσινων για τη συμφωνία 
CETA, που έχει εκφράσει επανειλημμένα και στο 
κοινοβούλιο, τονίζοντας ότι θα καταψηφίσει τη 
συμφωνία όταν θα έρθει στη Βουλή για επικύρωση. 

Όπως τόνισε ο Γιώργος Δημαράς: «Η θέση 
των Οικολόγων Πρασίνων είναι συνέπεια της 
θεμελιακής πολιτικής τους για τη βιωσιμότητα των 
κοινωνιών και των οικονομιών. Εμείς διαφωνούμε 
με τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, που 
προωθείται με τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορί-

ου CETA-TiSA-TTIP. Οι διατλαντικές συμφωνίες 
είναι ένα ακόμα βήμα προς την καταστροφή του 
πλανήτη και την αποσταθεροποίηση των τοπικών 
οικονομιών, που εμείς θεωρούμε θεμέλιο της 
βιώσιμης οικονομίας.

Εμείς θέλουμε μια χώρα με διατροφική αυτάρ-
κεια και μια οικονομία ανθεκτική στις διεθνείς 
κρίσεις. 

Θέλουμε πολιτικές που θα διατηρήσουν τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα στηρίξουν την 
αγροτική παραγωγή και όχι την οικονομία του 
άκρατου ανταγωνισμού και της αγοράς χωρίς 
κανόνες, που προωθείται με αυτές τις συμφωνίες».

Ο
ι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν τους 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και την 
κυβέρνηση, να ακολουθήσουν 
τις προτροπές των 17 Ευρωβου-

λευτών των Σοσιαλιστών, της Αριστεράς 
και των Πρασίνων που δηλώνουν κατά 
της CETA. Tο ευρωπαϊκό κίνημα κατά της 
CETA εντατικοποιείται.

Η Βαλλονία έκανε το γενναίο πρώτο 
βήμα, η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει, 
ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες 
χώρες. Η Ελλάδα έχει σοβαρούς λόγους 
να μην δεχτεί την CETA. Η Γερμανία που 
θα είχε και το μεγαλύτερο όφελος από μια 
τέτοια συμφωνία ως εξαγωγική χώρα που 
είναι, έχει από τα δυναμικότερα κινήματα 
κατά της CETA, παρ’ ότι η κυβέρνηση συγκα-
ταλέγεται στους θερμούς υποστηρικτές 
της. Απόδειξη της αποτελεσματικότητας 
του μαζικού κινήματος, το προσωρινό 
μπλοκάρισμα της TTIP.

Και ενώ στην ΕΕ προσπαθούν να βρουν 
τρόπους να προσπεράσουν για άλλη μια 
φορά τις διαδικασίες και τη σημασία του 
βέτο, στην Ελλάδα δεν έχουμε αντιληφθεί 
ακόμα τίποτα. Για τους Πράσινους οι εμπο-
ρικές συμφωνίες CETA-TTIP-TiSA δεν είναι 
τίποτε άλλο από την προσπάθεια επιβολής 
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, 
δηλαδή την επιβολή των παγκόσμιων 
οικονομικών συμφερόντων πάνω στις κοι-
νωνίες. Οι διμερείς, πολυμερείς ή τομεακές 
εμπορικές συμφωνίες είναι διάδοχοι των 
παγκόσμιων συμφωνιών που προωθού-
νταν μέσω του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ), οι οποίες απέτυχαν με 
την αντίσταση ενός δυναμικού κινήματος 
ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και των 
χωρών του αναπτυσσόμενου κόσμου πριν 
15 χρόνια. 

Αναφορικά με την τελευταία απόφαση 
του ΠΣ των οικολόγων πράσινων:

Οι Οικολόγοι Πράσινοι:
1. Καλούν την κυβέρνηση να μην επι-

κυρώσει την CETA, ούτε να συμφωνήσει 
στην προσωρινή εφαρμογή της, γιατί στην 

πραγματικότητα την ίδια ώρα αρχίζει η 
αποδοχή της και η ισχύ της. Με άλλα λόγια 
«ουδέν μονιμότερο του προσωρινού».

2. Θεωρούν ότι η έκδοση της νομικής 
ερμηνευτικής δήλωσης από τους εκπρο-
σώπους του Καναδά και της Ε.Ε είναι 
ήσσονος σημασίας και ότι γίνεται για να 
κατευνάσει τις αντιδράσεις της Κοινωνίας 
των Πολιτών.

3. Επισημαίνουν ότι στην Ελλάδα 
βιώνουμε την επικύρωση και την εφαρ-
μογή των μνημονίων και όταν κάποτε 
η χώρα απαλλαγεί από τα μνημόνια, οι 
συμφωνίες CETA και οι ΤΤΙP, TiSΑ που θα 
ακολουθήσουν, θα αλυσοδέσουν μόνιμα 
τη χώρα μας.

4. Εκτιμούν ότι η CETA και η TTIP 
(συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε.) είναι οι 
δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Όποιος 
είναι αντίθετος με την TTIP οφείλει να 
είναι αντίθετος και με την CETA.

5. Προβλέπουν ότι αν επικυρωθούν οι 
συμφωνίες CETA, TTIP, TiSA, θα απολέσου-
με μόνιμα σαν χώρα τη Δημοκρατία και την 
Εθνική μας Ανεξαρτησία, θα έχουμε δρα-
ματικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία, 
ιδιαίτερα στην αγροτική παραγωγή και την 
ασφάλεια των τροφίμων, στο περιβάλλον 
και την υγεία, στα εργασιακά δικαιώματα, 
στο κοινωνικό κράτος, στο δικαιικό και 
δικανικό σύστημα της χώρας μας. Η CETA 
θα τιμωρεί όσες χώρες αποφασίσουν να 

πάρουν πίσω ιδιωτικοποιημένα αγαθά.
Η εκπρόσωπος τύπου, Μαρία Πετει-

νάκη, δήλωσε σχετικά: «Οι συμφωνίες 
χρειάζονται, όμως πρέπει να είναι σε 
εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Οι 
συμφωνίες χρειάζονται για να ελεγχθούν 
οι αρνητικές επιπτώσεις του παγκόσμιου 
εμπορίου, για να διατηρηθούν τα εργα-
σιακά δικαιώματα, για την τήρηση των 
παγκόσμιων συνθηκών όπως της COP 21 
για την μείωση των εκπομπών και κυρίως 
για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Θέλουμε 
διεθνείς πρωτοβουλίες για τη δημοκρατία, 
το περιβάλλον, την ειρήνη, τα δικαιώματα 
και την κοινωνική δικαιοσύνη και όχι μια 
συμφωνία για τις πολυεθνικές».

OXI ΣΤΗΝ CETA
Όχι στις εμπορικές συμφωνίες «ελεύθερου» εμπορίου! • Ναι στη διεθνή συνεργασία για την Ειρήνη,  

το Περιβάλλον,  την Δημοκρατία, τα Δικαιώματα και την Κοινωνική Δικαιοσύνη

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ CETA
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Κ
ατασπατάληση των κονδυλίων που 
προορίζονται για την επιδότηση 
και κατάρτιση ανέργων από την 
αναπληρώτρια υπουργό Εργασί-

ας Ράνια Αντωνοπούλου καταγγέλλει η 
γενική γραμματέας Δήμητρα Χαλικιά. Την 
ώρα που η ανεργία μαστίζει την ελληνική 
κοινωνία, το «ΘΕΜΑ» αποκαλύπτει μια 
απίστευτη υπόθεση κακοδιαχείρισης δημο-
σίου χρήματος, που μάλιστα προορίζεται 
για την πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα, 
αυτή των ανέργων. 

Πρόκειται για την άγρια κόντρα που έχει 
ξεσπάσει με τις καταγγελίες της γενικής 
γραμματέως Δήμητρας Χαλικιά κατά της 
αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ράνιας 
Αντωνοπούλου για απευθείας αναθέσεις με 
αυτεπιστασία προγραμμάτων κατάρτισης 
ανέργων, προκλητική εύνοια στα μεγάλα 
ΚΕΚ και φωτογραφικούς διαγωνισμούς. 

Το θέμα έχει φτάσει μέσω επιστολών, 
καταγγελιών και διαμαρτυριών κυβερνη-
τικών στελεχών και στο Μέγαρο Μαξίμου, 
το οποίο, προς το παρόν τουλάχιστον, 
παρακολουθεί αμέτοχο. 

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα περίφη-
μα Προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας 
για την απασχόληση ανέργων τα οποία 
αποκήρυσσε μετά βδελυγμίας ο ΣΥΡΙΖΑ 
από τη θέση της αντιπολίτευσης. 

Η γενική γραμματέας Δήμητρα Χαλικιά 
με επιστολή στο Μαξίμου καταγγέλλει 
ότι η υπουργός, όταν προέκυψε θέμα 
νομιμότητας στο περιεχόμενο πρόσκλη-
σης για την πρόσληψη ανέργων σε 34 
δήμους, κατηγόρησε εκείνη ότι «ζήτησε 
από το ΑΣΕΠ να βγάλει αντισυνταγματική 
τη συγκεκριμένη πρόσκληση».

Η κυρία Χαλικιά καταλογίζει ιδιοτέλεια 
στην κυρία Αντωνοπούλου και υποστηρίζει 
ότι η αναπληρώτρια υπουργός «κινείται στο 
πλαίσιο της συκοφαντικής δυσφήμησης 
σε βάρος μου, τόσο σε προσωπικό όσο 
και σε πολιτικό επίπεδο». 

Η συνέχεια της επιστολής της προς 
τον πρωθυπουργό, που κοινοποιήθηκε 
και στους υπουργούς Επικρατείας Αλέκο 
Φλαμπουράρη και Νίκο Παππά, Εργασίας 
Γιώργο Κατρούγκαλο και τον γ.γ. του πρω-
θυπουργού Δημήτρη Τζανακόπουλο, είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική 
και τα όσα αναφέρονται αποκτούν ιδιαίτερη 
βαρύτητα λόγω της ιδιότητας της κυρίας 
Χαλικιά: «Η αλήθεια για τη στάση της εν 
λόγω υπουργού είναι ότι αντιστάθηκα 
σε κακές (πάρα πολύ κακές) επιλογές 
διαχείρισης δημοσίου χρήματος που επι-
χειρεί, κυρίως με “αυτεπιστασίες”(δηλαδή 
απευθείας αναθέσεις σε κοινωνικούς 
εταίρους πολλών χιλιάδων ευρώ, πρακτική 
στην οποία διέπρεψαν οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. και 

έχει στιγματιστεί) ή άλλες πρακτικές που 
πριμοδοτούν τα μεγάλα ΚΕΚ, τη στιγμή 
που η κυβέρνησή μας έχει δηλώσει πάρα 
πολλές φορές ότι πρόκειται να χτυπήσει 
αυτή τη διαπλεκόμενη αγορά». 

Η κυρία Χαλικιά γίνεται πιο συγκε-

κριμένη στη συνέχεια της επιστολής της 
προς τον πρωθυπουργό: «Κορυφαίο 
παράδειγμα είναι το “περίφημο” 29-64 
(πρόγραμμα καταπολέμησης της ανερ-
γίας) και τις επιλογές που η ίδια η κυρία 
Αντωνοπούλου ζήτησε να έχουμε μέσα, 
ώστε να αποκλείονται τα μικρά ΚΕΚ 
(υπάρχουν διαμαρτυρίες, επιστολές και 
τα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση 
της πρόσκλησης που επιβεβαιώνουν τα 
προαναφερόμενα». Οι καταγγελίες της 
γενικής γραμματέως του υπουργείου 
Εργασίας, όμως, δεν σταματούν εδώ, 
αφού στην ίδια επιστολή-καταπέλτη για 
την αναπληρώτρια υπουργό προσθέτει: 
«Στο σημείο αυτό είμαι υποχρεωμένη να 
παρατηρήσω την “άναρχη εξειδίκευση 
του προγράμματος απασχόλησης ΕΣΠΑ 
2014-2020”, κάτω από τις κατευθύνσεις 
της εν λόγω υπουργού, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχουν χρήματα από συγχρηματο-
δοτούμενους πόρους για να καλυφθούν 
οι ανάγκες καταπολέμησης της ανεργίας 
σε Αττική και Νότιο Αιγαίο. Για τα παρα-
πάνω, έχω ενημερώσει γραπτά τόσο τον 
υπ. Επικρατείας Α. Φλαμπουράρη όσο και 
τον πρόεδρο της Βουλής Ν. Βούτση από 
το καλοκαίρι». 

Οι επικριτές της αναπληρώτριας 
υπουργού Εργασίας επισημαίνουν ότι 
ακόμη δεν έχει προκηρυχθεί το περίφημο 
«Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Ανεργίας 

για ηλικίες 29-64 ετών». Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα είχε προγραμματιστεί από τη 
Ν.Δ., καταργήθηκε στη συνέχεια από την 
κυρία Αντωνοπούλου με την αιτιολογία 
ότι είχε σχεδιαστεί όχι για ανέργους, αλλά 
για συγκεκριμένους φορείς κατάρτισης 
και εταιρείες που θα απασχολούσαν για 
ορισμένους μήνες τους ανέργους, και 
έτσι υποσχέθηκε ότι το πρόγραμμα θα 
επανασχεδιαζόταν και θα προκηρυσσόταν 
το αργότερο τον Απρίλιο του 2015. Το 
σχέδιο της πρόσκλησης που βγήκε την 
περασμένη εβδομάδα στη διαβούλευση 
από το υπουργείο Εργασίας απέχει από τα 
υπεσχημένα, ότι οι άνεργοι θα λάμβαναν 
5.500 ευρώ. Σύμφωνα με την πρόσκληση, 
παίρνουν 600 ευρώ για την κατάρτιση 
και 2.000 ευρώ για τρίμηνη πρακτική 
άσκηση. Οπως καταγγέλλεται, όμως, τα 
ίδια θα πάρουν και τα ΚΕΚ! Οσο για την 
απασχόληση; Εκπτώσεις και εδώ: παρά 
τις υποσχέσεις για εγγυημένη απασχόλη-
ση 26.000 ανέργων, η πρόβλεψη τώρα 
περιορίζεται στους 10.000. 

Τα Προγράμματα 
Κοινωφελούς Εργασίας

Από τη θέση της αντιπολίτευσης, ο 
ΣΥΡΙΖΑ ασκούσε δριμεία κριτική στην 
επιλογή των Προγραμμάτων Κοινωνικής 
Εργασίας για την εξασφάλιση, έστω απα-
σχόλησης πέντε μηνών για ανέργους. Τα 
προγράμματα με χρηματοδότηση μέσω 
ΕΣΠΑ χαρακτηρίζονταν τότε κοροϊδία σε 
βάρος των ανέργων, αφού επέστρεφαν 
στην ανεργία μετά από πέντε μήνες και 
δεν εξασφάλιζαν μόνιμες θέσεις εργασίας. 
Μάλιστα η μόνη περιφέρεια που δεν είχε 
ενταχθεί στα συγκεκριμένα προγράμμα-
τα ήταν αυτή αυτή της Αττικής υπό την 
κυρία Ρένα Δούρου. Ωστόσο, η τακτική 
των κοινωνικών προγραμμάτων συνεχί-
στηκε και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η 
αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός Ράνια 
Αντωνοπούλου, «κάνοντας την ανάγκη 
φιλοτιμία», αφού επανέλαβε όσα και 
προεκλογικά έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλα-
δή η κοινωφελής εργασία δεν λύνει το 
πρόβλημα της ανεργίας, στη συνέχεια 
με τη δικαιολογία «τι να κάνουμε αφού 
οι προηγούμενοι είχαν προγραμματίσει 
δράσεις με προϋπολογισμό 200 εκατ. 
ευρώ και θα καλύπτονταν και άμεσες 
ανάγκες των δήμων», εξήγγειλε ότι θα 
προχωρούσε η υλοποίηση. 

Είκοσι μήνες μετά, αυτό που έχει γίνει 
είναι ότι δεσμεύτηκαν 300 εκατ. ευρώ για 
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, αλλά 
μόνο για 2016-2017. Το ΕΣΠΑ, βέβαια, 
έχει ορίζοντα έως το 2020 - προφανώς 
έως τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει... Και 

Διαφθορά και διαπλοκή καταγγέλει στον Τσίπρα που σιωπά η Γ.Γ. του υπ.Εργασίας: 

Τα λεφτά για τους ανέργους  
πάνε σε «κολλητούς»

Ράνια Αντωνοπούλου Αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας 

Δήμητρα Χαλικιά Γενική γραμματέας του 
υπουργείου Εργασίας
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ακόμη χειρότερα: τα χρήματα που έχουν 
δεσμευτεί δεν επαρκούν για την Αττική 
και το Νότιο Αιγαίο! Ετσι, το υπουργείο 
Εργασίας υποχρεώθηκε να αναζητήσει 
έκτακτη χρηματοδότηση από το υπουρ-
γείο Οικονομικών, της τάξης των 55,22 
εκατ. ευρώ, από εθνικούς πόρους, με τον 
αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Γιώργο 
Χουλιαράκη να εγκρίνει τη χορήγηση 
12.011.325 ευρώ, και αυτά για το τρέχον 
έτος, αφαιρώντας τα από τα κονδύλια του 
τακτικού προϋπολογισμού για μισθούς 
και συντάξεις και φέρνοντας έτσι ακόμη 
πιο κοντά τον «κόφτη». 

Στην πολιτική της κυρίας Αντωνοπού-
λου αναγνωρίζεται ως θετικό στοιχείο 
ότι τα πεντάμηνα των προηγούμενων 
κυβερνήσεων έγιναν οκτάμηνα. Ωστόσο, 
της καταλογίζεται συγκεντρωτισμός στον 
προγραμματισμό και καμία συνεργασία με 
τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
καθώς, όπως καταγγέλλεται, «μοίρασε 
θέσεις σε κάθε δήμο, σύμφωνα με ένα δικό 
της μοντέλο προγραμματισμού», πράγμα 
που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην 
υλοποίηση. Για παράδειγμα, αναφέρεται 
ότι ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης είχε 
ζητήσει 200 άτομα το 2015 και τώρα του 
δόθηκαν 1.600, ενώ αντίστοιχα η Πάτρα 
είχε ζητήσει 500 άτομα πέρυσι και τώρα 
πήρε 1.600. Και ναι μεν οι δήμοι έχουν 
μεγάλη ανάγκη σε προσωπικό, αλλά είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστούν 
τόσο μεγάλο αριθμό ανέργων. Αυτό το 
διαφαινόμενο αδιέξοδο οδήγησε στη λύση 
των φάσεων: τμηματικές προκηρύξεις 
για την κάλυψη των προσφερόμενων 
θέσεων. Οι άνεργοι, συνολικά 43.000, 
θα απασχοληθούν επί οκτώ μήνες με 
500 ευρώ τον μήνα, έναντι 53.000 το 
2015. Σημαντικό κομμάτι των πόρων 
που διατίθενται, ωστόσο, θα πάει στο 
κομμάτι της... κατάρτισης των ανέργων 
και τους φορείς της, δηλαδή τα ΚΕΚ. 
Οι επικριτές της κυρίας Αντωνοπούλου 
υποστηρίζουν ότι «δεν αποδεικνύεται η 

πραγματική αναγκαιότητα υλοποίησης 
της κατάρτισης, τουλάχιστον για τους 
ανέργους».

Πάντως, η πολιτική του υπουργείου 
Εργασίας στην καταπολέμηση της ανεργίας 
στηλιτεύεται και από στελέχη του κόμμα-
τος. Είναι χαρακτηριστική η επιστολή του 
βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου 

Ηγουμενίδη, που κοινοποιήθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, 
με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση 
του νομοσχεδίου για την Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονομία, που κατατέθηκε 
τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή. Ο 
κ. Ηγουμενίδης εμφανίζεται ιδιαίτερα 
επικριτικός για το υπουργείο Εργασίας, 

τονίζοντας ότι «ολόκληρη η πολιτική του 
για τις πολιτικές απασχόλησης μέχρι σήμε-
ρα τείνει να περιορίζεται σε προγράμματα 
κοινωφελούς εργασίας, τα οποία η ιστορία 
έχει αποδείξει ότι δεν προσφέρουν ούτε 
μια πραγματική θέση εργασίας». 

Οι βολές εκ των έσω, όμως, εις βάρος 
της κυρίας Αντωνοπούλου έρχονται και 
από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο 
Μιχάλης Καρτερός, που είναι γραμματέας 
της Νομαρχιακής Σερρών και αδελφός 
του αρθρογράφου της Αυγής, Θανάση 
Καρτερού, του οποίου η σύζυγος και ο 
γιος είναι ιδιοκτήτες Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης στη Νιγρίτα. Ο κ. Καρτερός σε 
επιστολή που της απευθύνει μάλιστα είναι 
παραπάνω από δηκτικός, καθώς αναφέ-
ρει: «Η πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς 
στην Ελλάδα προτείνει ρυθμίσεις που ο 
προκάτοχός σας Βρούτσης δεν τόλμησε 
καν να σκεφτεί. Ρυθμίσεις που ικανοποιούν 
χρόνιες επιδιώξεις του βαθέος μηχανισμού 
του αμαρτωλού ΕΛΣΕΚΕΚ». 

Το ΑΣΕΠ, η προκήρυξη 
και το δελτίο-φάντασμα

Η δημόσια πρόσκληση μέσω του 
ΟΑΕΔ για τις 6.339 θέσεις κοινωφε-
λούς εργασίας σε 34 δήμους-θύλακες 
της υψηλής ανεργίας και τα παρατρά-
γουδα που δημιουργήθηκαν όταν το 
υπουργείο Εργασίας υποχρεώθηκε στην 
αναστολή της προκειμένου να αλλάξουν 
συγκεκριμένα κριτήρια ήταν αυτό που 
προκάλεσε την έκρηξη στις σχέσεις της 
αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας 
Ράνιας Αντωνοπούλου και της γενικής 
γραμματέως του υπουργείου Δήμητρας 
Χαλικιά. 

Η αναστολή στην υποβολή των 
αιτήσεων έγινε με το αιτιολογικό ότι 
είχε προηγηθεί σχετική απόφαση του 
ΑΣΕΠ προκειμένου να αποφευχθούν 
ζητήματα συνταγματικότητας. Μάλιστα, 
αντιρρήσεις για τη διατύπωση και τους 
όρους της πρόσκλησης, ιδιαίτερα για το 
σημείο που προβλεπόταν μοριοδότηση 
των ανέργων από τους συγκεκριμένους 
δήμους, είχε εκφράσει η Κεντρική Ενωση 
Δήμων Ελλάδας. Το δελτίο Τύπου για την 
αναστολή αναρτήθηκε στη σελίδα του 
υπουργείου στις 10 Οκτωβρίου, ωστόσο 
λίγες ώρες αργότερα «εξαφανίστηκε». 

Τώρα, η κυρία Χαλικιά καταγγέλλει 
στην επιστολή της προς τον πρωθυ-
πουργό ότι η πολιτική της προϊσταμένη 
καταλογίζει σε εκείνη παρέμβαση ώστε 
το ΑΣΕΠ να μπλοκάρει την πρόσκληση 
ενδιαφέροντος, ενώ το θέμα φέρνει 
στη Βουλή με ερώτησή της προς τον 
υπουργό Εργασίας η βουλευτής του 
Ποταμιού Κατερίνα Μάρκου και τίτλο 
«Δελτίο Τύπου-φάντασμα του υπουργείου 
Εργασίας για τα κοινωφελή προγράμμα-
τα» ζητώντας την κατάθεση όλων των 
εγγράφων για το ζήτημα.

Μιας και τα 300 εκατ. ευρώ που 
δεσμεύτηκαν για προγράμματα κοι-
νωφελούς εργασίας δεν έφτασαν για 
την Αττική και το Νότιο Αιγαίο, η κυρία 
Αντωνοπούλου ζήτησε από τον κ. Χου-
λιαράκη επιπλέον 55 εκατ. ευρώ, και 
εκείνος ενέκρινε επιπλέον 12.011.325 
ευρώ για το 2016.

Μια ατελείωτη λίστα προγραμμάτων κατάρτισης του 
υπουργείου Εργασίας με την υπογραφή της κυρίας Ράνιας 
Αντωνοπούλου, όπως προκύπτει από έγγραφα που έχει στη 
διάθεσή του το «ΘΕΜΑ», έχουν εκτελεστεί με απευθείας 
αναθέσεις-αυτεπιστασίες. Ενδεικτικά:

Πρόγραμμα «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και 
πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου»: Υλοποιείται με αυτεπιστασία από 
την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρημα-
τικότητας. Η επιχορήγηση για την αυτεπιστασία ανέρχεται 
στο ποσό των 2.677.200 ευρώ.

Πρόγραμμα «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευ-
τική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων 
νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών»: Δικαιούχος ο Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας 
(ΣΕΠΕ). Αναλαμβάνει με αυτεπιστασία την καταβολή των 
εκπαιδευτικών επιδομάτων των εκπαιδευομένων. Συνολικό 
κόστος της αυτεπιστασίας 2.489.602 ευρώ.

Πρόγραμμα «Κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευ-
τικής με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων 
νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας - logistics, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»: Ανατί-

θεται στην Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων 
(ΕΕΔΕ). Συνολική δαπάνη του προγράμματος 2.284.300 
ευρώ, εκ των οποίων η επιχορήγηση της αυτεπιστασίας 
ανέρχεται σε 1.379.200 ευρώ.

Πρόγραμμα «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και 
συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 
ετών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας - logistics»: 
Υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος. Το κόστος κατανέμεται ως εξής: για διοίκηση, 
διαχείριση, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση 
προγραμμάτων κατάρτισης, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
και συμβουλευτική καθοδήγηση των ωφελουμένων καθώς 
και δημοσιότητα από τον Σύνδεσμο, ποσό 193.257 ευρώ. 
Για τα εκπαιδευτικά επιδόματα των 164 ωφελουμένων 
ανέργων: 241.343 ευρώ.

Πρόγραμμα «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική 
με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 
18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας - logistics στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου»: 
Συνδικαιούχος η ΕΕΔΕ, που αφορά 136 ωφελούμενους 
ανέργους με κόστος αυτεπιστασίας 262.400 ευρώ, εκ των 
οποίων τα 135.448 ευρώ προορίζονται για την πληρωμή 
των επιδομάτων στους ωφελούμενους.

Απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων
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Μ
ε αφορμή το συνέδριο του 
ΣΥΡΙΖΑ και την εμφανή απο-
λογητική ανάγκη και σπουδή 
πολλών επιφανών στελεχών 

του κυβερνώντος κόμματος, να επανα-
προσδιορίσουν και να επανατοποθετήσουν 
ιδεολογικά την Ελληνική Αριστερά, μέσα 
στο ασφυκτικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, 
ειδικά για όποιον βρίσκεται έξω από το 
μαντρί του νεοφιλελεύθερου μονόδρο-
μου, θα πρέπει ξεκαθαρίσουμε ορισμένα 
πράγματα.

Χτες μόλις ανέβηκε στο βήμα του 
συνεδρίου ο υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος άρχισε την ομιλία 
του με τον ορισμό του Μίλαν Κούντερα 
για το φλερτ.

«Ο Μίλαν Κούντερα έδωσε κάποτε έναν 
ορισμό τι είναι το φλερτ. Ότι το φλερτ 
είναι υπόσχεση του σεξ χωρίς εγγυήσεις. 

Εγώ νομίζω ότι αυτοί που πιστεύουμε 
στον σοσιαλισμό και στον κοινωνικό μετα-
σχηματισμό, πιστεύουμε χωρίς εγγυήσεις, 
πουθενά δεν γράφεται, δεν υπάρχει υπο-
σημείωση στα βιβλία της Αριστεράς ότι 
παλεύουμε μόνο με τη σιγουριά, παλεύ-
ουμε μόνο γι αυτά που ξέρουμε εκ των 
προτέρων ότι θα κερδίσουμε. Παλεύουμε 
όποιες και να είναι οι συνθήκες, όποιοι 
και να είναι οι συσχετισμοί», επισήμανε.

Επί της ουσίας ο κ. Τσακαλώτος προ-
σπάθησε μέσω του Κούντερα να απενο-
χοποιήσει την ξεκάθαρη αποτυχία και 
απομόνωση της Ελληνικής Αριστεράς 
στο Ευρωπαϊκό κατεστημένο και την 
αγωνιώδη μετάλλαξη της σε ένα κόμμα 
εξουσίας που για να επιβιώσει πολιτικά 
είναι αναγκασμένο να μετατοπιστεί προς 
την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία.

Μόνο που η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημο-

κρατία έχει χάσει προ πολλού την έξωθεν 
καλή μαρτυρία. Κατά την γνώμη μου είναι 
εξίσου υπεύθυνη – αν όχι περισσότερο 
– με το ΕΛΚ και τους φιλελεύθερους 
για την νεοφιλελεύθερη λαίλαπα που 
καταδυναστεύει την Ευρώπη και την έχει 
καταστήσει σ’ ένα σύγχρονο απολίθωμα 
της μεσαιωνικής ολιγαρχίας.

Αν όλ’ αυτά τα προσαρμόσουμε στην 
ελληνική πραγματικότητα της τσαπατσου-
λιάς και της φθηνής ιδιοτέλειας θα λέγαμε 
πως ο Αλέξης Τσίπρας, αναγκάστηκε εκ 

των πραγμάτων να κρύψει επιμελώς 
ατημέλητα ότι έγινε πρωθυπουργός 
σαν αριστερός. Δεν είχε άλλη επιλογή 
ο πρωθυπουργός από το να ανασύρει 
από το χρονοντούλαπο της πολιτικής 
δημαγωγίας τα αραχνιασμένα μεταπολι-
τευτικά συνθήματα, περί προοδευτικού 
κεντροαριστερού μετώπου, σοσιαλδημο-
κρατίας και λοιπών φθηνών πολιτικών 
σοφιστειών.

Μιλάω ασφαλώς γι’ αυτού του είδους 
τις μεταπολιτευτικές μπούρδες που έχουν 

ως απώτερο σκοπό να ταχτοποιούν πολι-
τικές καριέρες. Τόσοι και τόσοι άλλοι πριν 
από τον Τσίπρα, έπραξαν κάτι ανάλογο στο 
πρόσφατο παρελθόν και τα κατάφεραν, 
γιατί να μην το επιχειρήσει και ο Αλέξης; 
Από κοντά και οι «γνωστοί-άγνωστοι» βρι-
κόλακες, κυρίως Πασοκικής προέλευσης, 
οι οποίοι ξαφνικά αγάπησαν τον ΣΥΡΙΖΑ, 
επιθυμώντας να κερδίσουν την μερίδα του 
λέοντος στη νομή της εξουσίας.

Μιλάμε για κάτι τύπους, οι οποίοι στο 
όνομα της «αριστεράς» και του «σοσια-
λισμού», έχτισαν βιλάρες κατακλέβοντας 
το δημόσιο χρήμα και καταστρατηγώντας 
κάθε έννοια αξιοκρατίας, ανάπτυξης 
και πατριωτισμού… Έχω γνωρίσει κάτι 
τέτοιους στον κύκλο μου, οι οποίοι πριν 
το Γενάρη του 2015 καθύβριζαν μετά 
βδελυγμίας τον ΣΥΡΙΖΑ και όμως αυτή 
την στιγμή αποτελούν τους φανατικό-
τερους υποστηρικτές του Τσίπρα… Ο 
λόγος είναι πολύ απλός… Παρέμειναν 
στις προσοδοφόρες θέσεις τους… Δεν 
τους πείραξε κανείς και εξακολουθούν 
να λειτουργούν παρασιτικά σε βάρος 
όλων των υπολοίπων…

Έτσι κι αλλιώς από την στιγμή που ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχασε την μάχη, το μόνο που του 
απέμεινε για να γαντζωθεί στην εξουσία, 
είναι να επιδοθεί σε κυβερνητικό λαϊκισμό 
και κομματικοδίαιτο παρασιτισμό. Για 
τους λίγους πραγματικούς Αριστερούς 
που του έχουν απομείνει, προτιμά να 
αναμασά τα λόγια του Κούντερα, περί 
πάλης ανεξαρτήτων συνθηκών και συσχε-
τισμών. Αυτό που λένε δηλαδή πολλά 
κυβερνητικά στελέχη… Σας φορέσαμε 
καπίστρι ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ μνημόνιο, αλλά 
στεναχωριόμαστε… Έτσι κι αλλιώς δεν 
αφορά εμάς, αλλά εσάς…

Ο Ευκλείδης, ο Κούντερα και η Αριστερά

Συστράτευση όλων για την αντιμετώπιση της ανεργίας 
και κυρίως της ανεργίας των νέων, ζήτησε ο Υπουργός 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης 
Κουρουμπλής, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών 
του Συνεδρίου με θέμα: «Η Νεολαία, στρατηγική προ-
τεραιότητα στις Περιφέρειες που μαθαίνουν: Καινοτόμα 
Επιχειρηματικότητα και Έξυπνη Εξειδίκευση», το οποίο 
διεξήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο Υπουργός τόνισε, «πόσο κομβικό αλλά και επώδυνο 
ζήτημα της ζωής μας είναι η ανεργία, η οποία μάλιστα 
στους νέους παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις». Όπως είπε ο 
κ. Κουρουμπλής, «χρειάζεται όλοι μαζί να στρατεύσουμε 
τις δυνατότητες μας πολιτικές, διανοητικές, οικονομικές, 
για να αναζητήσουμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 
τρόπους με τους οποίους θα αναχαιτίσουμε αυτό το 
υπονομευτικό για την κοινωνική συνοχή ζήτημα».

Ο Υπουργός σημείωσε ότι ειδικά στην Κρήτη, προ-
στίθενται στο ζήτημα της ανεργίας και οι επερχόμενες 
επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Έτσι προβάλλει 
η ανάγκη για έναν «οικολογικό πατριωτισμό», είπε ο κ. 
Κουρουμπλής. 

«Η Ευρώπη θα πρέπει να επιλέξει αν θα πάει σε 
ανταγωνισμό, πίσω από τον οποίον θα υποκρύπτεται ο 
εφιάλτης της μείωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και 

της "φόρτωσης" του εργασιακού κόστους στην εργασία η 
αν θα πάει σε επιλογές ποιοτικές, όπου θα εξασφαλίζει 
πλέον την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων μέσα από 
την αυτογνωσία και την κατάκτηση της γνώσης. Μέσα 
από την αξιοποίηση εργαλείων όπως είναι η κοινωνική 
οικονομία, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, ο συμμετοχικός 
στρατηγικός σχεδιασμός, με την ενεργοποίηση δηλαδή 
της κοινωνίας των πολιτών. Εδώ έρχεται να παίξει 
καθοριστικό ρόλο η Αυτοδιοίκηση. 

Η οποία γνωρίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε 

περιοχής, μπορεί να δώσει χώρο στην ανάπτυξη νεοφυών 
επιχειρήσεων και να διευκολύνει την ανάπτυξή τους», 
δήλωσε ο κ. Κουρουμπλής. 

Ο Υπουργός τόνισε αυτές οι λύσεις «πρέπει να 
προτιμηθούν». Πρόσθεσε μάλιστα ότι, το Υπουργείο 
Εσωτερικών επεξεργάζεται σε συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Α΄& Β’ Βαθμού και ετοιμάζει "πύλη" στην 
οποία επιχειρεί να καταγράψει όλο το Ελληνικό επιστη-
μονικό δυναμικό της διασποράς. «Τους επιστήμονες 
δηλαδή που έφυγαν λόγω της κρίσης, αλλά και όλους 
εκείνους τους επιστήμονες της διασποράς που μπορούν 
ανά πάσα στιγμή με τον τρόπο τους να φανούν χρήσιμοι 
για την πατρίδα», όπως είπε ο κ. Κουρουμπλής. 

Ο Υπουργός ζήτησε «να απαλλαγούμε από στερεό-
τυπα και προκαταλήψεις και να βρούμε κοινούς τόπους, 
συνεννόησης και συνεργασίας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε 
την εξειδίκευση και την καινοτομία. Γιατί μέσα από την 
αξιοποίηση της γνώσης αποκτούμε δύναμη και με τη 
δύναμη μπορούμε να απαντήσουμε στα μεγάλα και 
μικρά προβλήματα της εποχής μας».

«Είναι ανάγκη να βρούμε τον κοινό τόπο για να μπο-
ρέσουμε τη συμμετοχή όλων μας και της κοινωνίας των 
πολιτών ώστε να αποκτήσει η προσπάθεια και δύναμη 
και δυναμική», κατέληξε ο κ. Κουρουμπλής. 

Καταγραφή "brain drain" από ΥΠΕΣ, Δήμους και Περιφέρειες
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Το νέο κυβερνητικό σχήμα - τα ονόματα
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: Ιωάννης Δραγασάκης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργός: Παναγιώτης Σκουρλέτης
Αναπληρωτής Υπουργός με αρμοδιότητες Προστα-
σίας του Πολίτη: Νικόλαος Τόσκας
Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης: Μαρία Κόλλια-
Τσαρουχά
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Υπουργός: Δημήτρης Παπαδημητρίου
Αναπληρωτής Υπουργός: Αλέξανδρος Χαρίτσης
Υφυπουργός: Στέργιος Πιτσιόρλας
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών & Ενημέρωσης
Υπουργός: Νικόλαος Παππάς
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Παναγιώτης Καμμένος
Αναπληρωτής Υπουργός: Δημήτρης Βίτσας
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων
Υπουργός Παιδείας: Κωνσταντίνος Γαβρόγλου
Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας: Κωνστα-
ντίνος Φωτάκης
Υφυπουργός: Δημήτριος Μπαξεβανάκης
Υφυπουργός: Κωνσταντίνος Ζουράρις
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργός: Έφη Αχτσιόγλου
Αναπληρώτρια Υπουργός: Ουρανία Αντωνοπούλου
Αναπληρώτρια Υπουργός: Θεανώ Φωτίου
Υφυπουργός: Αναστάσιος Πετρόπουλος
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Νικόλαος Κοτζιάς
Αναπληρωτής Υπουργός: Γεώργιος Κατρούγκαλος
Υφυπουργός: Ιωάννης Αμανατίδης
Υφυπουργός για τον Απόδημο Ελληνισμό: Τέρενς 
- Σπένσερ Κουίκ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπουργός: Σταύρος Κοντονής
Αναπληρωτής Υπουργός: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος
Αναπληρωτής Υπουργός: Γεώργιος Χουλιαράκης
Υφυπουργός: Κατερίνα Παπανάτσιου
Υπουργείο Υγείας
Υπουργός: Ανδρέας Ξανθός
Αναπληρωτής Υπουργός: Παύλος Πολάκης
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργός: Όλγα Γεροβασίλη
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργός: Λυδία Κονιόρδου
Υφυπουργός Αθλητισμού: Γεώργιος Βασιλειάδης
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης
Αναπληρωτής Υπουργός: Σωκράτης Φάμελλος
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης

Υφυπουργός: Νικόλαος Μαυραγάνης
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Υπουργός: Ιωάννης Μουζάλας
Υφυπουργός: Ιωάννης Μπαλάφας
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής
Υπουργός: Παναγιώτης Κουρουμπλής
Υφυπουργός: Νεκτάριος Σαντορινιός
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός: Ευάγγελος Αποστόλου
Αναπληρωτής Υπουργός: Ιωάννης Τσιρώνης
Υφυπουργός: Βασίλειος Κόκκαλης
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργός: Έλενα Κουντουρά
Υπουργός Επικρατείας: Αλέξανδρος Φλαμπουράρης
Υπουργός Επικρατείας: Χριστόφορος Βερναρδάκης
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Δημήτριος 
Λιάκος
Υπουργός Επικρατείας & Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος: Δημήτρης Τζανακόπουλος

Ν.Δ.: Ανασχηματισμός ανακύκλωσης  
της αποτυχημένης Κυβέρνησης

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, 
με αφορμή τον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μετά από πολλή προσπάθεια ο κ. Τσίπρας έκανε έναν ανασχηματισμό ανακύκλωσης των ίδιων 
φθαρμένων προσώπων της αποτυχημένης Κυβέρνησής του.

Δημιούργησε δε και ορισμένα υπουργεία για να βολέψει τους κολλητούς του.
Για την Ελλάδα και τους πολίτες, δεν υπάρχει καμμία προοπτική απ’ αυτήν την επικίνδυνη 

Κυβέρνηση. Η ανάγκη πολιτικής αλλαγής γίνεται ακόμη πιο ισχυρή».
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Τ
η συνεργασία και την ενότητα 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών 
και των λαών με όρους ισοτιμίας, 
ειλικρίνειας αλλά και με βασικό 

πρωταγωνιστή την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την 
οικονομική ανάπτυξη των χωρών-μελών 
της Ευρώπης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, 
Γ. Πατούλης, κατά τον χαιρετισμό του, 
κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών 
της 6ης Συνδιάσκεψης της Ελληνογερμα-
νικής Συνέλευσης, που πραγματοποιείται 
στο Ναύπλιο.

Ο κ. Πατούλης επισήμανε πως, σε αυτή 
την περίοδο που το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα 
περνάει κρίση, πρέπει να ξεπεραστούν 
προκαταλήψεις και ιδεοληψίες που οδη-
γούν σε αδιέξοδα και να διαμορφωθεί ένα 
κοινό Ευρωπαϊκό μέτωπο, με επίκεντρο 
τις τοπικές κοινωνίες. «Σε έναν κόσμο 
ανοικτό όπως αυτός που ζούμε, όπου 
όλα κινούνται, όπου ισχύει ο νόμος των 
μεγάλων μεγεθών, ο μόνος τρόπος για να 
παίξουμε ρόλο και να μην μείνουμε στο 
περιθώριο των παγκόσμιων εξελίξεων, 
είναι να μείνουμε ενωμένοι» υπογράμμισε 
και πρόσθεσε χαρακτηριστικά:

«Σε αυτόν τον αγώνα οφείλουμε ως 
Αυτοδιοίκηση να πρωταγωνιστήσουμε. 
Κι αυτό το μήνυμα αποφασιστικότητας 
πρέπει να στείλουμε και στις κεντρικές 
κυβερνήσεις. Το μήνυμα ότι οι Δήμοι όλης 
της Ευρώπης ενώνουν τις δυνάμεις τους, 
μαζί με τις τοπικές μας κοινωνίες, για να 
οικοδομήσουμε σε νέες, στέρεες βάσεις, 
το κοινό μας μέλλον».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε πως, με 
αφορμή τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
σήμερα η Ευρώπη, «όλα τα Ευρωπαϊκά 
κράτη θα πρέπει να συναποφασίσουν 
ποια πορεία θέλουμε να ακολουθήσει η 
Ευρώπη για τους πολίτες της, τις γειτονικές 
της χώρες, το μέλλον του πλανήτη» και 

υπογράμμισε πως, πρέπει να ληφθούν 
πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν πως 
το ευρωπαϊκό όραμα δεν θα καταρρεύσει.

Σε αυτό το σημείο υπογράμμισε πως, 
το μέλλον των Δήμων και Περιφερειών 
της Ευρώπης, της Γερμανίας, της Ελλάδος, 
επηρεάζεται άμεσα από την εξέλιξη του 
Ευρωπαϊκού εγχειρήματος και κατέληξε 
υπογραμμίζοντας τη σημασία «να μιλήσου-
με για την ανοικτή Ευρώπη, την κοινωνική 
συνοχή, την προστασία των ατομικών 
δικαιωμάτων, την προστασία της ειρήνης 
την ικανότητά μας να εξασφαλίζουμε 
την οικονομική ισορροπία μέσα από τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, τη δυνατότητά μας να 
προσφέρουμε στους νέους της ηπείρου 
μας θέσεις εργασίας σε μια ευρωπαϊκή 
οικονομία που θα αναπτύσσεται και θα 
μεγεθύνεται».

Χαιρετισμούς απεύθυναν, επίσης, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας Κ. Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Π. Τατούλης, ο Δήμαρχος 
Ναυπλίου Δ. Κωστούρος, ο Πρέσβης 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας P. Schoof.

Μήνυμα του Αντιπροέδρου της Γερ-
μανικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
R. Kehle, μετέφερε ο Συντονιστής της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης για τη 
Νότιο Γερμανία F. Edelmann.

Οι σημερινές εργασίες της Συνδι-
άσκεψης άνοιξαν με την ομιλία του Α’ 
Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, Δ. Καφαντάρη, ο 
οποίος αναφέρθηκε στο Ελληνογερμανικό 
δίκτυο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην ομιλία του ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, πως «οι Δήμοι στην Ευρώπη, 
αποτελούν το κύτταρο της αναπτυξιακής 
προσπάθειας της κοινωνίας, που αργότερα, 
μετουσιώνεται σε ευρύτερη Εθνική και 
Ευρωπαϊκή ανάπτυξη» και πρόσθεσε πως 

«η εμπέδωση και η επέκταση αυτού του 
τρόπου συνεργασίας, δηλαδή μέσω της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανάμεσα σε όλες 
τις χώρες της Ευρώπης, θα συμβάλλει 
καταλυτικά στην Ευρωπαϊκή συνοχή».

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ο κ. 
Καφαντάρης, «υποστηρίζουμε την ιδέα 
της συγκρότησης μίας κοινής επιτροπής 
Δημάρχων κι εμπειρογνωμόνων στα 
πλαίσια της ΚΕΔΕ και της Ένωσης των 
Γερμανικών Δήμων. Η συγκεκριμένη επι-
τροπή σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εσωτερικών θα προτείνει βελτιώσεις και 
εφαρμογές, ώστε να γίνει πιο αποτελε-
σματική η Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Κατά τη σημερινή μέρα στο πλαίσιο 
της Συνδιάσκεψης θα πραγματοποιηθούν 
εκπαιδευτικές επισκέψεις και φόρουμ με 
θεματικές ενότητες που σχετίζονται με 
τον τουρισμό, την αγροτική οικονομία 
και το επιχειρείν.

Σε μία όχι και τόσο συνηθισμένη ενέργεια, σε μία 
πολύ συνηθισμένη ωστόσο διαδικασία, αυτή της δημο-
πράτησης δημοτικού έργου, «προχώρησε» ο Δήμαρχος 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Αριστείδης Βασιλόπου-
λος, όταν ενόψει δημοπρασίας για την ανακατασκευή 
πεζοδρομίων στον Καλλικρατικό Δήμο, ενημέρωσε 
την Ελληνική Αστυνομία και τη Δίωξη Οικονομικού 
Εγκλήματος ότι, εργολάβοι μοιράζουν επιταγές (!) 
σε συναδέλφους τους για να αποχωρήσουν από τον 
διαγωνισμό, να μείνουν πέντε μετά από κλήρωση 
(!) και στη συνέχεια να καταθέσουν συμφωνημένες 
προσφορές (!), με στόχο το μέγιστο του οικονομικού 
οφέλους γι’ αυτούς.

Ο Δήμαρχος και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, παρευ-
ρέθηκαν έξω από τον τόπο της δημοπράτησης και 
ενημέρωσαν τους μετέχοντες στη διαδικασία πως, σε 
περίπτωση που παρατηρηθεί το «γνωστό κόλπο» - όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος στη σχετική 

ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - θα 
ζητήσουν την αυτόφωρη δίωξή τους.

Αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον κ. Βασιλόπουλο, 
στην δημοπράτηση να συμμετάσχουν οι περισσότεροι 
εκ των παρευρισκομένων και το έργο να δίδεται με 
μεγάλο ποσοστό έκπτωσης, προς όφελος του Δήμου 
και φυσικά των δημοτών.

«Σύσσωμη η δημοτική αρχή ήμασταν εκεί από 
νωρίς το πρωί. Ενημερώσαμε την αστυνομία και τη 
δίωξη οικονομικού εγκλήματος και διαμηνύσαμε στους 
εργολάβους ότι αν δούμε χαρτάκια, κληρώσεις μεταξύ 
τους και άλλες ύποπτες κινήσεις θα ζητούσαμε την 
αυτόφωρή τους δίωξη.

 Όλα αυτά στις πλάτες και κυρίως με τα λεφτά του 
λαού της πόλης μας.

Τελικά; Ανέβηκαν οι περισσότεροι, κατέθεσαν προ-
σφορά και ο διαγωνισμός κατέληξε σε κάποιον που 
κατέθεσε 57%...», σχολίασε ο Δήμαρχος.

6η Ελληνογερμανική Συνέλευση Δημάρχων: 

Το σχέδιο που προωθείται

Η ασυνήθιστη ενέργεια Δημάρχου ενόψει δημοπρασίας έργου!
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Π
έφτουν τα τείχη σε αγορές και συντε-
χνίες. Καταργούνται οι περιορισμοί 
στο χονδρεμπόριο τροφίμων και 
υγρών καυσίμων.  Γραφειοκρατία 

τέλος για την ίδρυση καταστημάτων υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος.  Ρυθμίσεις για την 
προστασία του καταναλωτή στη λιανική και 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο »

ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΟΣΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Ο Οργανισμός προτείνει τη λειτουργία ιδι-
ωτικών οργανωμένων αγορών χονδρεμπορίου 
κρέατος, λαχανικών, φρούτων και αλιευμάτων, 
ενώ ζητά να σπάσουν οι λεόντειες... συμβάσεις 
των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών με 
τα βενζινάδικα 

Η έκθεση του ΟΟΣΑ γνωστή και ως «Εργα-
λειοθήκη No 3» -Toolkit, περιλαμβάνει την 
ανάλυση πέντε τομέων (ηλεκτρονικό εμπόριο, 
κατασκευές, μεταποίηση χημικών & φαρμακευ-
τικών προϊόντων, μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και  χονδρεμπόριο) και τις σχετικές 
συστάσεις του ΟΟΣΑ για τη βελτίωση του 
ανταγωνισμού σε αυτούς τους τομείς

ΟΙ«ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ» ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑ-
ΛΕΙΟΘΗΚΗΣ 

Οι 10 συστάσεις του Οργανισμού που 
φέρνουν τα πάνω κάτω στην αγορά και θα 
προωθηθούν στο πλαίσιο και της συμφωνίας 
με τους θεσμούς είναι: 

1. Ιδιωτικές οργανωμένες αγορές 
χονδρεμπορίου κρέατος, λαχανικών, 
φρούτων και αλιευμάτων. 

Μέχρι σήμερα επιτρέπεται η ύπαρξη μόνο 
μίας κεντρικής αγοράς (κρέατος, φρούτων, 
λαχανικών και αλιευμάτων) σε Αθήνα 
(Ρέντη) και Θεσσαλονίκη και η ίδρυση νέων 
προβλέπεται ΜΟΝΟ με υπουργικές αποφάσεις, 
σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ΟΟΣΑ. 

Με την αλλαγή που προτείνει ο ΟΟΣΑ, 
διευρύνονται οι δυνατότητες δημιουργίας 
ιδιωτικών χονδρεμπορικών αγορών, χωρίς 
να επηρεάζονται οι υπάρχουσες και ο 
δημόσιος χαρακτήρας τους. 

Παράλληλα ρυθμίζεται το πλαίσιο 
οργάνωσης και λειτουργίας των ιδιωτικών 
αγορών, ώστε να προστατεύεται αποτελε-
σματικά το δημόσιο συμφέρον (ασφάλεια 
τροφίμων, χωροταξία, υγιής ανταγωνισμός 
επαρκής τροφοδοσία της αγοράς).

Με τις αλλαγές αυτές διευκολύνεται η 
είσοδος νέων προμηθευτών και άρα ενισχύεται 
ο ανταγωνισμός, με θετικές συνέπειες για την 
οργάνωση του χονδρικού εμπορίου και για τους 
καταναλωτές, τόσο ως προς την ποιότητα όσο 
και ως προς τις τιμές

2. Διαφάνεια στις συμβάσεις προμή-
θειας υγρών καυσίμων. 

Λεόντειες... συμβάσεις των εταιρειών εμπο-
ρίας πετρελαιοειδών με τα βενζινάδικα εντοπίζει 
η «Εργαλειοθήκη No 3»

Σήμερα επιτρέπεται τα πρατήρια βενζίνης 
να συνάπτουν αποκλειστικές συμφωνίες με 
χονδρεμπόρους (εταιρείες εμπορίας πετρελαι-
οειδών) με μέγιστη διάρκεια τα πέντε χρόνια. 
Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα παρατάσεων 
εφόσον το ακίνητο ανήκει στον χονδρέμπορο. Ως 

αποτέλεσμα πολλοί πρατηριούχοι να βρίσκονται 
«δεμένοι» με συμβάσεις και για την προμήθεια 
καυσίμων για τουλάχιστον 20 χρόνια

Οι βενζινοπώλες, στην πράξη, αδυνατώντας 
να ανταπεξέλθουν στους όρους πώλησης 
βενζίνης και ντίζελ που επιβάλλουν οι εταιρείες 
εμπορίας, αναγκάζονται να παραχωρούν το 
ακίνητό τους και ουσιαστικά να πληρώνουν 
ενοίκιο..

Ο ΟΟΣΑ προτείνει να αποσυνδέεται η 
διάρκεια της αποκλειστικής συμφωνίας 
από το καθεστώς ιδιοκτησίας του ακινήτου, 
απελευθερώνοντας τους πρατηριούχους και 
αναχαιτίζοντας την τάση καθετοποίησης 
της αγοράς

Παράλληλα, υποδεικνύει να είναι υπο-
χρεωτική η εγκατάσταση συστημάτων 
διασφάλισης ποσοτικής και ποιοτικής 
ακεραιότητας καυσίμων σε όλη την αλυσί-
δα διακίνησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά 
στην πάταξη του λαθρεμπορίου

3. Νέοι «παίκτες» στην αγορά υγρών 
καυσίμων. 

» Προτείνεται να απελευθερωθεί περισ-
σότερο η αγορά χονδρικής εμπορίας στα 
υγρά καύσιμα, με την μείωση του απαι-
τούμενου αρχικού κεφαλαίου(100.000 
από 300.000 ευρώ για την άδεια εμπορίας 
πετρελαιοειδών προϊόντων)  και του ελά-
χιστου ορίου για το μέγεθος δεξαμενών 
(1.500 από 4.500 κυβικά μέτρα). Ενθαρρύνεται 
έτσι η είσοδος νέων εταιρειών, πλήττοντας τα 
ολιγοπώλια στον κλάδο

Επιπλέον, εξορθολογίζεται και ο ανταγω-
νισμός μεταξύ των ομίλων στο χονδρεμπόριο, 
όπως προκύπτει από πρόταση που κάνει ο 
Οργανισμός. 

Είναι χαρακτηριστικό το ακόλουθο που 
ισχύει στην αγορά: 

Στη διάρκεια της δικτατορίας είχαν καθι-
ερωθεί οι άδειες εμπορίας πετρελαιοειδών 
κατηγορίας ΣΤ’ για τις νησιωτικές περιοχές. Τη 
δεκαετία του ‘90 τούς δόθηκε το δικαίωμα να 
δραστηριοποιούνται στην υπόλοιπη χώρα με τα 
δικαιώματα της κατηγορίας Α’ (πετρελαιοειδή 
προϊόντα σε όλη τη χώρα) αλλά χωρίς τις υπο-

χρεώσεις (ελάχιστο κεφάλαιο, δεξαμενές κτλπ.). 
Το προνομιακό καθεστώς αυτό, που 

αφορά μόλις τέσσερις εταιρείες, καταργεί-
ται και παράλληλα αυξάνεται ο ελάχιστος 
αποθηκευτικός χώρος για τις «άδειες ΣΤ’» 
στα 1.000 κυβικά μέτρα

4. Φθηνότερα φάρμακα. 
Ως γνωστόν ισχύει ο λεγόμενος «κόφτης» 

του 15%, ο οποίος αφορά στην ανώτατη μείωση 
που μπορεί να λάβει η τιμή των γενόσημων 
φαρμάκων κατά την προηγούμενη ανατιμολόγηση. 

Εντούτοις, οι πληροφορίες λένε πως από 
αυτήν τη διαδικασία έχει προκόψει περί τα 
2.500 γενόσημα φάρμακα να είναι ακριβότερα 
από τα αντίστοιχα «off-patent», που έχει λήξει 
η περίοδος προστασίας της πατέντας τους.

Ο «κόφτης» διατηρείται, σύμφωνα με την 
υπόδειξη του ΟΟΣΑ, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου 
η προκύπτουσα τιμή του γενοσήμου θα είναι 
μικρότερη από εκείνη του αντίστοιχου off-
patent φαρμάκου

Αποτρέπεται έτσι ένα ανεξέλεγκτο dumping 
τιμών στα γενόσημα, στηρίζοντας την εγχώρια 
παραγωγή

5. Δωρεάν εγγύηση στα προϊόντα. 
Σύγχυση στη νομοθεσία του κατανα-

λωτή και ιδιαίτερα στις διατάξεις για την 
παροχή εγγυήσεων στα προϊόντα διαπι-
στώνει ο ΟΟΣΑ. 

Σήμερα οι καταναλωτές σε κάθε αγορά τους 
έχουν διετή εγγύηση εκ του νόμου (νόμιμη εγγύ-
ηση). Δεν ήταν σαφές όμως από τη νομοθεσία 
αν οι έμποροι υποχρεούνταν να προσφέρουν και 
πρόσθετη (εμπορική εγγύηση). Υπήρχε σύγχυση 
αυτών των δύο εννοιών και ο καταναλωτής 
συχνά κατέληγε να πληρώνει και για τις δύο.

Ο ΟΟΣΑ προτείνει αλλαγή των δια-
τάξεων. 

Σύμφωνα με τη σύστασή του, αποσαφη-
νίζεται ότι όλα τα αγαθά καλύπτονται από 
δωρεάν διετή εγγύηση που υποχρεούται 
να προσφέρει κάθε έμπορος.

Ταυτόχρονα όμως οι έμποροι δεν είναι 
υποχρεωμένοι να προσφέρουν περαιτέρω 

εγγύηση, διευκολύνοντας και τη δική τους 
θέση, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έμποροι 
καλούνταν να την προσφέρουν για αγαθά που 
ο κατασκευαστής τους δεν την παρείχε. 

Σε κάθε περίπτωση, θα διασφαλιστεί η 
πλήρης ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά 
με την ύπαρξη ή όχι εμπορικής εγγύησης

6. Ενίσχυση καταναλωτικών δικαι-
ωμάτων

Η έννοια του καταναλωτή αποσα-
φηνίζεται με τις προτεινόμενες αλλαγές 
προσαρμοζόμενη στις σύγχρονες ανάγκες. 
Διευκολύνεται έτσι η αποσυμφόρηση της 
Δικαιοσύνης και περιορίζονται οι εστίες 
έντασης στην αγορά.

Ο ΟΟΣΑ διαπίστωσε ότι κατά την ενσω-
μάτωση των κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό 
δίκαιο, υιοθετήθηκαν διαφορετικοί ορισμοί, 
με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν επικαλύ-
ψεις και αντιφάσεις. Αυτό συχνά οδήγησε σε 
συγκρούσεις μεταξύ παραγωγών, καταναλωτών 
και εμπόρων, που κατέληγαν στα δικαστήρια.

7. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαι-

σίου για την προστασία του καταναλωτή 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες τάσεις 
στην αγορά όπως η ανάπτυξη του ηλεκτρο-
νικού εμπορίου, συστήνει η τεχνοκρατική 
ομάδα του Οργανισμού. 

Έτσι καθιερώνονται διατάξεις που 
διέπουν τις συναλλαγές καταναλωτών 
- ηλεκτρονικών καταστημάτων. 

Ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου πέρυσι 
ξεπέρασε τα 4,5 δισ. ευρώ και βαίνει διαρκώς 
αυξανόμενος

8. Απλούστευση αδειοδότησης κατα-
στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Ο ΟΟΣΑ ζητά να επιτρέπεται εκτός από τις 
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και σε άλλες 
εταιρικές μορφές (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) να λειτουργούν 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστί-
αση, τρόφιμα κ.λπ.) χωρίς προέγκριση σχετικά 
με την τήρηση όρων ασφαλούς λειτουργίας.

Τη σχετική νομοθετική αλλαγή έχει ήδη 
προετοιμάσει το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης

9. Είσοδος επενδυτών σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 

Προτείνεται να είναι δυνατή η 
μετατροπή μιας Ομόρρυθμης Εται-
ρε ίας  σε  Ετερόρρυθμη Εταιρε ία , 
με αποτέλεσμα να διευκολύνονται οι επενδυτές 
ώστε να περιλάβουν στο εταιρικό σχήμα νέους 
ενδιαφερομένους. Διευκολύνεται έτσι η 
ανάπτυξη συνεργασιών και η αύξηση του 
μεγέθους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

10. Νέο πλαίσιο για τις εμπορικές 
εκθέσεις.

Ο ΟΟΣΑ συστήνει τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου για τις εμπορικές εκθέσεις,  
ώστε ο θεσμός να δώσει μεγαλύτερη ώθηση 
στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων 
(Β2Β) και να ενισχυθεί ο χαρακτήρας του 
ως εργαλείου τοπικής ανάπτυξης, προ-
ώθησης της ντόπιας παραγωγής και της 
εξωστρέφειας

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΛΩΝΑ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ  
ΟΙ «ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ» ΤΟΥ ΟΟΣΑ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εισαγγελική έρευνα  
για τη δυσοσμία στον Εύοσμο

Τα συνεχιζόμενα προβλήματα δυσοσμίας που εκδηλώνονται σε περιοχές της 
Δυτικής Θεσσαλονίκης, με επίκεντρο τον Δήμο Εύοσμου - Κορδελιού, προκάλεσαν 
ακόμη μία εισαγγελική παρέμβαση, 

Ενάμιση μήνα μετά την παραγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Ευόσμου της τότε 
προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Σύρμως Κακάλη, ο 
διάδοχός της Λάμπρος Τσόγκας παρήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας 
Περιβάλλοντος της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης νέα προκαταρκτική εξέταση και 
επιτόπιες έρευνες σε βιομηχανίες της δυτικής Θεσσαλονίκης για να διερευνηθεΐ 
εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα που εμπίπτουν στον νόμο περί προστασίας του 
περιβάλλοντος

Κατά πληροφορίες, δεν αποκλείεται να συσχετιστούν οι δύο έρευνες εφόσον 
έχουν το ίδιο αντικείμενο
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Η κατάθεση του προσχεδίου του 
προϋπολογισμού για το 2017 
επιβεβαιώνει τις προβλέψεις 
μας για περαιτέρω μείωση του 

εισοδήματος των συνταξιούχων και των 
εργαζομένων για τρίτη συνεχόμενη χρο-
νιά ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Προβλέπουν, λοιπόν, οι 
«τεχνοκράτες» της κυβέρνησης 2,5 δις 
επιβαρύνσεων για τις τσέπες των χαμηλών 
και μεσαίων εισοδημάτων. Είναι 1,5 δις. 
περικοπές κοινωνικών δαπανών και 1 
δις. επιβαρύνσεις λόγω νέων αυξήσεων 
των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτές οι 
επιβαρύνσεις είναι πέρα των 2,5 δις 
φόρων που θα επιβαρύνουν περαιτέρω 
την ελληνική κοινωνία.

Η δική μας πρόβλεψη είναι η εξής: 
μέχρι την κατάθεση του τελικού σχεδίου 
και την ψήφιση του προϋπολογισμού το 
Νοέμβριο, οι επιβαρύνσεις και οι περικοπές 
θα ξεπεράσουν τα 3 δις!! Δηλαδή ό,τι 
ακριβώς λέγαμε από τον Αύγουστο σε 
επανειλημμένες δημόσιες παρεμβάσεις 
μας. Δυστυχώς, όμως, δε θα σταματήσουν 
εκεί. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 και 
με αφορμή της «λειτουργία» του ΕΦΚΑ, 
του νέου φαραωνικού ασφαλιστικού 

Ταμείου και των κρυφών αλλά υπαρκτών 
ελλειμμάτων του (λόγω των συντάξεων 
των δημοσίων υπαλλήλων), θα κληθεί 
πολύ σύντομα ο κ. Τσίπρας και η παρέα 
του να απαντήσουν στα ερωτήματα που 
του θέτουν οι νέοι «σύντροφοι» του 
ΔΝΤ, δηλαδή στα αιτήματα για νέες 

μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού (εκτός 
των εργασιακών) για να ολοκληρωθεί η 
δεύτερη αξιολόγηση. 

Δυστυχώς για τον κ. Τσίπρα οι κου-
τοπονηριές δεν έχουν «πολύ πέραση» 
και το ειδύλλιο της νέας μνημονιακής 
άνοιξης που ζει, μάλλον θα αποκτήσει 

πολλά σύννεφα, ειδικά όταν ο κόφτης 
που καραδοκεί εμφανιστεί καθώς δε θα 
φτάνουν οι νέες περικοπές για το 2017 
που προβλέπει το προσχέδιο του προϋ-
πολογισμού. 

Οι μέχρι τώρα περικοπές που κατα-
γράφονται είναι τα 600 εκατ. από το 
ΕΚΑΣ, τα 350 εκατ. για τις επικουρικές 
συντάξεις (θα μιλάμε πλέον για τη «ρήτρα 
μηδενικής σύνταξης»!!), τα 60 εκατ. από 
τις συντάξεις χηρείας και τα 200 εκατ. 
για τους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι 
κάποιες από τις νέες περικοπές που θα 
ψηφίσουν σε λίγες ημέρες οι βουλευτές 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και δε θα είναι τίποτα 
μπροστά στις περικοπές που θα φέρει 
πολύ σύντομα ο κόφτης που έχουν ήδη 
ψηφίσει οι ίδιοι. 

Εκεί θα μιλάμε για την πλήρη σφαγή 
των συνταξιούχων. Αλλά γι’αυτό το κεφά-
λαιο θα μιλήσουμε λεπτομερώς, μόλις 
μας καταθέσει ο κ. Κατρούγκαλος και οι 
Ιρλανδοί σύμβουλοί του το σχέδιο της 
ενοποίησης των ασφαλιστικών Ταμείων, 
όπως ο ίδιος το οραματίστηκε και το 
ψήφισε. Εκεί θα μπει ο κάθε κατεργάρης 
στον πάγκο του…

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, στις 9:00 το πρωί, στο 
κτήριο των δικαστηρίων στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, 
θα εκδικασθεί η αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον μου, 
ο δικηγόρος Απ. Παπακωνσταντίνου και η εταιρεία "Απ. 
Παπακωνσταντίνου - Ν.

Χλέπας & συνεργάτες".
Η υπόθεση αφορά ένα κείμενο που δημοσίευσα τον 

Μάρτιο του 2016 και αφορούσε τη λειτουργία τεσσάρων 
μνμαγαζιών στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη. Κατά σειρά 
"Το Λιμάνι", το "Haagen - Dazs - Pasta al Porto", το 
"Αγκυροβόλι" και "το Δίχτυ".

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Το 2011, μετά από περίπου 6 χρόνια αγώνων, 

κάτοικοι του Πόρτο Ράφτη, πετυχαίνουν την έκδοση 
της 2274/2011 τελεσίδικης απόφασης από το ΣτΕ, με 
την οποία έπρεπε τα προαναφερόμενα καταστήματα 
να γκρεμίσουν όλα τα αυθαίρετα τμήματα, που είχαν 
προσθέσει στα αρχικά κτήρια και να επανέλθουν στην 
κατάσταση που ήταν πριν το 1983, για να μπορέσουν 
να λειτουργήσουν νόμιμα. 

Από το Λιμενικό Ταμείο, με την ίδια απόφαση, εζη-
τείτο να προχωρήσει σε ανάκληση των αδειών, κάτι 
το οποίο και έκανε, υπό την πίεση των αναφορών που 
είχαν γίνει από την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υπεράσπιση 
των παραλιών, τον Αύγουστο του 2014. 

Οι καταστηματάρχες άσκησαν προσφυγές κατά των 
αποφάσεων του Λιμενικού Ταμείου και αιτήσεις αναστολής 
μέχρι την εκδίκαση των προσφυγών, οπότε το Λιμενικό 
Ταμείο όρισε τον δικηγόρο Απ. Παπακωνσταντίνου και 
την εταιρεία "Απ. Παπακωνσταντίνου - Ν. Χλέπας & 
συνεργάτες", να το εκπροσωπήσουν, κατά την εκδίκαση 
των παραπάνω αναστολών. 

Παρά του ότι η εκδίκαση όλων των υποθέσεων ανα-
στολών έγινε μέσα στο 2014 και οι αποφάσεις βγήκαν 
τέλος του ίδιου χρόνου ή αρχές του επόμενου, ακόμα 
και οι αιτήσεις ανάκλησης αυτών που ασκήθηκαν από 

δύο καταστηματάρχες είχαν τελεσιδικήσει μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2015, τα συγκεκριμένα καταστήματα 
λειτουργούσαν σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό.

 Έτσι τον Μάρτιο του 2016, που γράφτηκε το επίμαχο 
άρθρο, φαινόταν σαν να έχουν πάρει όλοι οι καταστημα-
τάρχες αναστολή εκτέλεσης της ανάκλησης των αδειών 
λειτουργίας τους. Τουλάχιστον από την πλευρά των 
αρμόδιων αρχών δεν υπήρχε η παραμικρή αντίδραση. 

Όταν όμως δημοσίευσα αυτό το άρθρο, στην ιστοσελίδα 
της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για την Κοινωνία & το Περιβάλλον, 
όπως ονομάζεται σήμερα η συλλογικότητά μας, οι πρώτοι 
που ενημέρωσαν τον δικηγόρο Απ. Παπακωνσταντίνου 
για αυτό, ήταν ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης και 
ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Γιάννης Πολίτης. 
Σε αυτό το άρθρο ουσιαστικά, στρεφόμουν κατά των 
αρχών οι οποίες δεν προστάτευαν τη νομιμότητα, παρά 
την ύπαρξη της τελεσίδικης απόφασης του ΣτΕ, καθώς 
και πρωτόκολλων κατεδάφισης, που στο μεταξύ είχαν 
εκδοθεί για τις αυθαίρετες κατασκευές από την αρμόδια 
Κτηματική Υπηρεσία, για να καταλήξω ότι ο δικηγόρος 
προφανώς έχασε και τις 4 δίκες, όντας μάλλον άτυχος. 

Στην αγωγή που μου άσκησαν ο δικηγόρος Απ. 
Παπακωνσταντίνου και η εταιρεία "Απ. Παπακωνσταντί-
νου - Ν. Χλέπας & συνεργάτες", αντέκρουαν αυτά που 
ισχυριζόμουν στο άρθρο μου και λέγανε ότι μόνο μια 
δίκη χάθηκε (περίπτωση καταστήματος "Αγκυροβόλι"), 
ενώ οι άλλες τρεις κερδήθηκαν, είτε γιατί πήραν μεν 
αναστολή αλλά υπό τον όρο να χρησιμοποιούν μόνο 
το νόμιμο τμήμα του καταστήματος (περιπτώσεις "το 
Λιμάνι" και "το Δίχτυ"), είτε δεν πήρε καθόλου αναστολή 
(περίπτωση "Haagen - Dazs - Pasta al Porto"). 

Με τα στοιχεία που μας έδωσε ο δικηγόρος Απ. 
Παπακωνσταντίνου, κάναμε ένα έγγραφο προς τις αρχές, 
με το αίτημα να ελέγξουν κατά πόσο υλοποιούνται 
δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις, στην περίπτωση 
των συγκεκριμένων καταστημάτων στο λιμάνι του Πόρτο 
Ράφτη. Και ως απάντηση πήραμε ένα έγγραφο από το 
Λιμεναρχείο Ραφήνας, όπου μας πληροφορούσαν ότι μετά 

από εντολή του αρμόδιου υπουργείου, η οποία δόθηκε 
λόγω της αναφοράς μας, το Λιμεναρχείο Πόρτο Ράφτη 
ξεκίνησε ποινική δίωξη εναντίον των τριών καταστημά-
των, τα δύο γιατί παραβίαζαν τους όρους αναστολής 
και το τρίτο γιατί λειτουργούσε με ανακληθείσα άδεια. 

Το έγγραφο αυτό, έδειξε και κάτι άλλο όμως. Έδειξε, 
σε μεγάλη έκταση, την αμέλεια της διοίκησης για την 
επιβολή της νομιμότητας και αυτό αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία, λόγω του ότι οι άνθρωποι που είναι εντε-
ταλμένοι για την τήρηση του "κράτους δικαίου" και 
συγκεκριμένα ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης και ο 
πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Γιάννης Πολίτης, είναι 
οι δύο μάρτυρες κατηγορίας εναντίον μου. 

Ο Σωτήρης Μεθενίτης, υπόδικος, κατηγορούμενος, 
αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα, για παράβαση καθή-
κοντος, μετά τις αναφορές που είχαμε κάνει το 2014, 
για την κατάσταση που επικρατούσε στο παραλιακό 
μέτωπο και, ο Γιάννης Πολίτης, εναντίον του οποίου έχει 
σχηματισθεί δικογραφία και καλείται για εξηγήσεις από 
την 16η Πταισματοδίκη, για υποθέσεις του Λιμενικού 
Ταμείου, μετά από αναφορές της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για 
την κοινωνία & το περιβάλλον. ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ Την 
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, στις 9:00 το πρωί λοιπόν, στα 
δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, στο κτήριο 
ΠΡΟΚΑΤ ,στην αίθουσα 3, με αριθμό πινακίου 2, εκδι-
κάζεται η αγωγή που έχουν ασκήσει εναντίον μου, ο 
δικηγόρος Απ. Παπακωνσταντίνου και η εταιρεία "Απ. 
Παπακωνσταντίνου - Ν. Χλέπας & συνεργάτες", για 
ένα κείμενο που έκανα κριτική στις τοπικές αρχές του 
Μαρκόπουλου. 

Επειδή δεν πιστεύω ότι η προάσπιση του δημόσιου 
συμφέροντος, μπορεί να γίνεται με το να κατηγορούν οι 
εκπρόσωποι των αρχών, τους πολίτες που ασκούν κριτι-
κή, καλώ όποια και όποιον αισθάνεται αλληλέγγυος σε 
ανάλογους αγώνες, να βρεθεί δίπλα μου την ημέρα της 
εκδίκασης της αγωγής και να δυναμώσει τη φωνή μου. 

Με εκτίμηση 
Σταμάτης Αρναούτης

Εκδίκαση Αγωγής του δικηγόρου Απ. Παπακωνσταντίνου κατά του Σταμάτη Αρναούτη

Φιλοδωρήματα οι νέες συντάξεις Κατρούγκαλου!
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: 

Αποτελεσματικότητα των δράσεων για την έλλειψη 
και το σχεδιασμό στην αντιμετώπιση της ανεργίας

Ν
έα Ερώτηση προς το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κατέθεσε η Βουλευτής Β’ Αθη-

νών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα 
Παπακώστα-Σιδηροπούλου, με θέμα την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων και την 
έλλειψη σχεδιασμό στην αντιμετώπιση 
της ανεργίας.

Η Ερώτηση κατατέθηκε με αφορμή την 
παραίτηση της Γενικής Γραμματέας Διαχεί-
ρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου 
Εργασίας, η οποία κατήγγειλε την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου για αδιαφανείς 
διαδικασίες και απευθείας αναθέσεις 
έργων αξίας εκατομμυρίων Ευρώ στον 
ευαίσθητο τομέα της αντιμετώπισης της 
ανεργίας. Η Κατερίνα Παπακώστα υπεν-
θυμίζει πως κατέθεσε ανάλογη Ερώτηση 
τον περασμένο Ιούλιο, όπου ανέδειξε την 
ανάθεση έργων σε συλλογικούς φορείς 
επιλογής του Υπουργείου Εργασίας και 
την πλήρη απαξίωση των αρμοδίων και 
έμπειρων Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας. Τονίζει μάλιστα, ότι στο ερώτημα 
που είχε θέσει, για ποιό λόγο προτιμού-
νται οι εν λόγω συλλογικοί φορείς αντί 
να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό 
των Ειδικών Υπηρεσιών, δεν έλαβε κάποια 
συγκεκριμένη απάντηση.

Η Βουλευτής υπογραμμίζει πως οι 
συγκεκριμένες επιλογές δεν επιφέρουν 
κανένα αποτέλεσμα στις δράσεις για τους 
ανέργους, καθώς όπως είχε ήδη αναδεί-
ξει στην προηγούμενη Ερώτησή της, για 
προγράμματα που προκηρύχθηκαν τον 
Φεβρουάριο, οκτώ μήνες αργότερα δεν 
έχουν εκδοθεί ακόμη τα αποτελέσματα. Σε 
αυτό το πλαίσιο η Κατερίνα Παπακώστα 
συμπεραίνει την αδυναμία υλοποίησης των 
έργων από τους συλλογικούς φορείς και 
καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
να ακυρωθούν έστω και τώρα οι σχετικές 
κατακερματισμένες προκηρύξεις και να 
ενεργοποιηθούν οι Ειδικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου.

Στο κείμενο της Ερώτηση επισημαί-
νεται επιπλέον ότι με επίκληση στην 
μορφή του κατεπείγοντος, έχουν ανατεθεί 
κατακερματισμένα έργα εκατοντάδων 
χιλιάδων Ευρώ.

Η Βουλευτής ρωτά τον αρμόδιο Υπουρ-
γό για ποιό λόγο προτιμώνται οι απευθείας 
αναθέσεις σε εξωτερικούς φορείς και 
δεν επιλέγεται η σωστή αξιοποίηση του 
υπαρκτού ανθρώπινου δυναμικού των 
Ειδικών Υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί 
μία πιο αποτελεσματική οργάνωση στην 
προσπάθεια αντιμετώπισης της ανεργίας. 
Ρωτά επιπλέον τι πρόκειται να πράξει 
ο κ. Υπουργός μετά την διαπιστωμένη 
αδυναμία υλοποίησης των προγραμμά-
των για άνεργους νέους έως 29 ετών 
που έχουν ανατεθεί με την μορφή της 
αυτεπιστασίας σε συλλογικούς φορείς 

και ζητά να ενημερωθεί σε τι συνίστα-
ται η οκτάμηνη καθυστέρηση. Τέλος, η 
Κατερίνα Παπακώστα ρωτά πότε και με 
ποιό χρονοδιάγραμμα θα δημιουργη-
θούν οι 300.000 θέσεις εργασίας που 
έχει υποσχεθεί η Κυβέρνηση και πόσοι 
πρόχειροι μειοδοτικοί διαγωνισμοί για 
τις αναθέσεις έργων έχει υπογράψει η 
αρμόδια Υπουργός κα Αντωνοπούλου, 
ποιοί είναι οι ανάδοχοι και ποιά είναι η 
δαπάνη ανά έργο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΜΑ: Αναποτελεσματικότητα δρά-

σεων και Έλλειψη Σχεδιασμού στην Αντι-
μετώπιση της Ανεργίας 

Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοι-
νοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης παραιτήθηκε, καταγγέλλο-
ντας την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
για αδιαφανείς διαδικασίες και απευθείας 
αναθέσεις έργων εκατομμυρίων Ευρώ 
στον ευαίσθητο τομέα των δράσεων 
αντιμετώπισης της ανεργίας. 

Σε Ερώτηση που κατέθεσα στις 
11/07/2016, με θέμα «Ανεπαρκείς Ενέρ-
γειες για την αντιμετώπιση της ανεργίας», 
αναδείκνυα την ανάθεση σε συλλογι-
κούς φορείς της απολύτου επιλογής του 
Υπουργείου Εργασίας με την μέθοδο της 
αυτεπιστασίας, την υλοποίηση προγραμ-
μάτων αντιμετώπισης της ανεργίας και 
την πλήρη απαξίωση των αρμοδίων και 
έμπειρων Υπηρεσιών του Υπουργείου. 
Υπηρεσίες που με αποτελεσματικότητα 
είχαν υλοποιήσει σύνθετα συγχρημα-
τοδοτούμενα έργα καταπολέμησης της 
ανεργίας. Στο ερώτημα για ποιό λόγο 
προτιμούνται οι «ημέτεροι συλλογικοί 

φορείς» και οι απευθείας αναθέσεις, αντί να 
αξιοποιηθεί με σωστό τρόπο το ανθρώπινο 
δυναμικό των Ειδικών Υπηρεσιών, ώστε 
να επιτευχθεί μία αποτελεσματικότερη 
οργάνωση και εργασία στην προσπάθεια 
αντιμετώπισης της ανεργίας, δεν έλαβα 
κάποια συγκεκριμένη απάντηση.

Οι επιλογές της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου έχουν ως αποτέλεσμα την 
όδευση σε τέλμα των δράσεων για τους 
ανέργους. Επί παραδείγματι, όπως είχα 
αναδείξει και στην παλαιότερη Ερώτηση, 
για τα προγράμματα που έχουν προκη-
ρυχθεί από τις 16/2/2016 και αφορούν 
ανέργους έως 24 ετών, δεν έχουν εκδοθεί 
αποτελέσματα ακόμη και σήμερα (8 μήνες 
μετά). Τα προγράμματα χαρακτηρισμένα 
ως εμπροσθοβαρή, αφορούν 15.000 
ανέργους, οι οποίοι αναμένουν. Βιώνουν 
την κυβερνητική πολιτική, όπως και οι 
άνεργοι έως 64 ετών που αναμένουν 
τον ανασχεδιασμό από την κα Υπουργό 
για περισσότερο από 15 μήνες. Παρατη-
ρείται λοιπόν αναβολή, αναβλητικότητα 
και απαξίωση.

Οι κυβερνητικά επιλεγέντες συλλογι-
κοί φορείς αποδεικνύουν την αδυναμία 
υλοποίησης των έργων. Την ύστατη ώρα 
(αν και έχει παρέλθει τρίμηνο από την 
σχετική υπόδειξη στο Υπουργείο μέσω 
της Ερώτησής μου) και αφού υπάρχει η 
δυνατότητα από το διαχειριστικό πλαί-
σιο, πρέπει να ακυρωθούν οι σχετικές 
κατακερματισμένες προκηρύξεις και να 
ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Εργασίας.

Από τις δράσεις του Υπουργείου, δια-
φαίνεται ότι βασικό σχεδιασμό αποτελεί 
το πάγωμα των προγραμμάτων και δρά-
σεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας 
και η πλήρης απαξίωση των Υπηρεσιών 
του, ώστε να επιτευχθεί η συγκέντρωση 

πόρων και η ανάθεση σε «ημετέρους» 
έργων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η 
απευθείας ανάθεση έργων σε συλλογικούς 
φορείς με την μορφή της αυτεπιστασίας, 
οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη 
ικανότητα και δυνατότητα υλοποίησης 
τόσο μεγάλων έργων. 

Επίσης, από την ηγεσία του Υπουργείου, 
όπως διαπιστώνεται και στις αναρτήσεις 
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, έχουν ανατεθεί, με επί-
κληση στην μορφή του κατεπείγοντος, 
κατακερματισμένα έργα εκατοντάδων 
χιλιάδων ευρώ.

 Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουρ-
γός:

1. Για ποιό λόγο προτιμώνται οι απευ-
θείας αναθέσεις σε εξωτερικούς φορείς 
και δεν επιλέγετε την σωστή αξιοποίηση 
του υπαρκτού ανθρώπινου δυναμικού των 
Ειδικών Υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί 
μία πιο αποτελεσματική οργάνωση και 
εργασία στην προσπάθεια αντιμετώπισης 
της ανεργίας; 

2. Τι πρόκειται να πράξει ο κ. Υπουργός 
μετά την διαπιστωμένη αδυναμία υλοποί-
ησης των προγραμμάτων που αφορούν 
άνεργους νέους έως 29 ετών και έχουν 
ανατεθεί με τη μορφή της αυτεπιστασίας 
σε συλλογικούς φορείς; Σε τι συνίσταται 
η οκτάμηνη καθυστέρηση από την υπο-
βολή των αιτήσεων των ανέργων νέων, 
εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης; 

3. Πότε και με ποιό χρονοδιάγραμμα 
θα δημιουργηθούν οι 300.000 θέσεις 
εργασίας που έχει υποσχεθεί η Κυβέρνηση;

4. Πόσους πρόχειρους μειοδοτικούς 
διαγωνισμούς για τις αναθέσεις έργων 
έχει υπογράψει η αρμόδια Υπουργός κα 
Αντωνοπούλου, ποιοί είναι οι ανάδοχοι 
και ποιά η δαπάνη ανά έργο; 
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Προς τους κ. κ. Υπουργούς:
- Οικονομικών
- Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
- Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση ενός πανελλαδικού προ-
γράμματος μεγέθυνσης της οικονομίας με δημό-
σιες επενδύσεις στην παραγωγή και διάθεση 
καυσίμων για τις ανάγκες του Δημοσίου καθώς 
και λιπασμάτων για αγροτική χρήση από την 
αναερόβια επεξεργασία άχυρου.

Με την αρ. 1721/07.12.2015 ερώτηση μας θέσαμε 
υπόψη των κ. κ. Υπουργών ότι στο κρατίδιο Sachsen 
Anhalt της Γερμανίας λειτουργούν διυλιστήρια παρα-
γωγής πετρελαίου, βενζίνης, βιοαερίου και γεωργικών 
λιπασμάτων τα οποία επεξεργάζονται με αναερόβια 
τρόπο (ζύμωση) το άχυρο στο πλαίσιο καινοτόμου 
τεχνολογίας αιχμής η οποία χρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα NER300 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είναι επομένως ήδη γνωστό ότι σε 9 περιφέρειες 
της χώρας (Α. Μακεδονία και Θράκη, Κ. Μακεδονία, 
Δ. Μακεδονία, Αττική, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σ. Ελλάδα, 
Δ. Ελλάδα και Κρήτη) είναι εφικτή η σύσταση και 
λειτουργία έως και 11 διυλιστηρίων επεξεργασίας 
άχυρου συμπεριλαμβανομένου και του ρυζάχυρου 
και απόβλητης βιομάζας από ελαιοτριβεία και εργο-
στάσια παραγωγής ζάχαρης. Τα διυλιστήρια αυτά 
θα παρέχουν δωρεάν λίπασμα στους αγρότες και 
αποκλειστικά καύσιμα για τις ανάγκες του Δημοσίου, 
συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειών. Το εν 
λόγω τεχνολογικό πρότυπο επιλέχτηκε επειδή έχει 
αξιολογηθεί ως τεχνολογία αιχμής από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

Στο σημείο αυτό παρατίθενται οι με αριθμό 317 και 
με αριθμό 330 σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού 
Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Επίσημη 
Εφημερίδα της Κϋπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα 
Τέταρτο, Μέρος I, Αποφάσεις Υπουργικού Συμβου-
λίου, Αριθμός 4400, Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014, 
Αρ. 129) από τις οποίες αποδεικνύεται η χρήση του 
προγράμματος NER300 από την Κυπριακή Δημοκρατία 
στον τομέα των ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα ένας ενδεικτικά ττροτεινόμενος 
σχεδιασμός για την επίτευξη των παραπάνω θα μπο-
ρούσε να περιλαμβάνει τα εξής ειδικότερα βήματα:

(1) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας με το κρατίδιο Sachsen Anhalt - όπως 
έγινε και με την περίπτωση της Ρηνανίας Βεστφαλίας 
στον τομέα της φοροδιαφυγής - με αντικείμενο την 
κατάρτιση σχεδίων κατασκευής μονάδων αναερόβιας 
επεξεργασίας βιομάζας άχυρου στις προαναφερόμενες 
περιφέρειες.

(2) Ως ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο θα μπορούσε να 
προβλεφθεί για κάθε μονάδα αναερόβιας επεξεργα-
σίας άχυρου και λοιπής βιομάζας και η σύσταση μιας 
εταιρείας με μετόχους α) την αντίστοιχη Περιφέρεια 
κατά 49%, β) το ελληνικό δημόσιο κατά 51%.

Επιπλέον, η προαναφερθείσα προγραμματική πρό-
ταση παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, 
εντάσσεται πολλαπλώς - δηλαδή σε περισσότερες 
από μία επενδυτικές προτεραιότητες - τόσο α) του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) όσο και β) του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠ Αν ΕΚ) για την 
περίοδο 2014-2020. Σημειώνουμε ότι η πολλαπλή 

ένταξη της προγραμματικής πρότασης που προανα-
φέραμε σε περισσότερες από μία επενδυτικές προ-
τεραιότητες των ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΠΑνΕΚ θέτει 
και προτεραιότητα χρηματοδότησης αυτής σε σχέση 
με άλλες προγραμματικές προτάσεις, όπως αυτές 
παρατίθενται λχ στις δράσεις που αναφέρουν τα εν 
λόγω Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Ειδικότερα ως προς την ένταξη και χρηματοδότη-
ση της προγραμματικής πρότασης στις επενδυτικές 
προτεραιότητες του ΕΠΑνΕΚ διαπιστώνεται ότι:

Η ανωτέρω προγραμματική πρόταση εντάσσεται 
στην επενδυτική προτεραιότητα α) 4a, β) 6f, γ) 4b με 
τίτλο «Προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις επιχειρήσεις», δ) 4c και ε) 6g του εν 
λόγω επιχειρησιακού προγράμματος.

Επιπλέον ως προς την ένταξη και χρηματοδότηση 
της προγραμματικής πρότασης στις επενδυτικές προτε-
ραιότητες του Ε.Π. "Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α." διαπιστώνεται ότι:

Η πιο πάνω προγραμματική πρόταση εντάσσεται 
στην επενδυτική προτεραιότητα α) 4γ, β) 5 α, και γ) 6 
α του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1) Γιατί το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού (ΑΠ7067/1292Α1/22/12/2015, 
ΑΠ17444/15.12.2015) δεν εντάσσει την προανα-
φερόμενη προγραμματική πρόταση στις παραπάνω 

επενδυτικές προτεραιότητες;
2) Ποια είναι ακριβώς η προοπτική υλοποίησης 

μιας δημόσιας επένδυσης παραγωγής καυσίμων και 
λιπασμάτων από την επεξεργασία άχυρου και λοιπής 
βιομάζας γεωργικής προέλευσης, ώστε να καλύπτονται 
οι ανάγκες του Δημοσίου σε καύσιμα από εγχώριες 
πρώτες ύλες;

3) Πώς σκοπεύουν γενικά να καταρτίσουν και να 
υλοποιήσουν ένα πανελλαδικό πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων παραγωγής και διάθεσης καυσίμων και 
γεωργικών λιπασμάτων από αναερόβια επεξεργασία 
άχυρου το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις βέλτιστες 
διεθνείς πρακτικές;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μηταφίδης Τριαντάφυλλος, Αυλωνίτου Ελένη, Βάκη 
Φωτεινή, Γάκης Δημήτριος, Γιαννακίδης Ευστάθιος, 
Δέδες Ιωάννης, Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Ζεϊμπέκ 
Χουσεϊν, Θηβαίος Νικόλαος, Καρακώστα Ευαγγελία, 
Κατριβάνου Βασιλική, Κατσαβριά - Σιωροπούλου Χρυ-
σούλα, Λάππας Σπυρίδων, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, 
Μουμουλίδης Θεμιστοκλής, Μουσταφά Μουσταφά, 
Μπγιάλας Χρήστος, Ντζιμάνης Γεώργιος, Πρατσόλης 
Αναστάσιος, Πάντζας Γεώργιος, Παπαδόπουλος Νικό-
λαος, Παπαφιλίππου Γεώργιος, Πάλλης Γεώργιος, 
Ρίζος Δημήτριος, Σταμπουλή Αφροδίτη, Σεβαστάκης 
Δημήτρης, Σκουρολιάκος Παναγιώτης.

Η βιομάζα στη... βουλή
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Προς τους κ. κ. Υπουργούς:
- Οικονομικών
- Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
- Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση ενός πανελλαδικού προ-
γράμματος μεγέθυνσης της οικονομίας με δημόσιες 
επενδύσεις στην παραγωγή και διάθεση λιπασμάτων, 
βιοαερίου, θερμότητας και ανακυκλωμένου νερού 
από αναερόβια επεξεργασία αστικών λυμάτων και 
γεωργικών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.

Με την αρ. 1965/15/12.2015 ερώτησή μας θέσαμε 
υπόψη των κ.κ Υπουργών ότι στη Ζυρίχη λειτουργεί 
τεχνολογία αιχμής και καινοτομίας με αντικείμενο 
τη συνδυασμένη παραγωγή βιοαερίου, θερμότητας, 
ηλεκτρισμού, ανακυκλωμένου νερού και γεωργικών 
λιπασμάτων από α) μονάδα αναερόβιας (με ζύμωση - 
σήψη λυματολάσπης) επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
και β) μονάδα επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων (βιομάζα) 
αστικών και γεωργικών αποβλήτων.

Σημειωτέον ότι το παραγόμενο από τις δύο αυτές 
μονάδες βιοαέριο οδηγείται σε μια τρίτη μονάδα στην 
οποία ομογενοποιείται και εν συνεχεία διοχετεύεται στο 
κεντρικό δίκτυο όπου και ενώνεται με το ορυκτό αέριο, 
αφού και η Ελβετία (όπως η Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία) 
διαθέτουν τεχνολογία παραγωγής βιοαερίου συμβατού 
με το ορυκτό αέριο, ως προς τη χρήση του σε κίνηση και 
θέρμανση. Επιπρόσθετα, η διεθνής βέλτιστη πρακτική 
της Ζυρίχης επιλέχτηκε στην εν λόγω πρόταση, επειδή η 
Ελβετία α) διαθέτει από τα υψηλότερα περιβαλλοντικά 
πρότυπα παγκοσμίως, β) είναι πυκνοκατοικημένη και 
διαθέτει πυκνό βιομηχανικό δίκτυο με υψηλό δείκτη 
βιομηχανικών λυμάτων (λχ φαρμακοβιομηχανία), γ) οι 
λεκάνες απορροής των υδάτων απολήγουν σε λίμνες 
οι οποίες χρησιμοποιούνται τουριστικά, και δ) η επε-
ξεογασία των αστικών λυμάτων και η διαχείριση του 
νερού διενεργείται από δημοτικές επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας οι οποίες ελέγχονται και λογοδοτούν στα 
αυτοδιοικούμενα καντόνια.

Επομένως, τα Υπουργεία ανάλογα με την αρμοδιό-
τητα τους θα μπορούσαν να εντάξουν στο επικείμενο 
σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας τη 
λειτουργία ευάριθμων μονάδων αναερόβιας (με ζύμω-
ση - σήψη) επεξεργασίας αστικής λυματολάσπης και 
αστικών - γεωργικών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, 
τουλάχιστον στο 1/3 των δήμων της χώρας. Οι μονάδες 
αυτές μπορούν να προμηθεύουν: α) τους αγρότες με 
λίπασμα σε τιμή κόστους παραγωγής, β) τους αγρότες 
και τις ξενοδοχειακές μονάδες (συμπεριλαμβανομένων 
και μικρών καταλυμάτων) με δωρεάν ανακυκλώσιμο 
νερό, γ) να παρέχουν δωρεάν θέρμανση σε δημοτικά 
κτίρια και σε ξενοδοχεία με δυνατότητα λειτουργίας 
των τελευταίων και κατά την χειμερινή περίοδο, δ) να 
παρέχουν δωρεάν βιοαέριο για τις ανάγκες των δήμων, 
των φτωχών νοικοκυριών και των νοικοκυριών σε 
ορεινές περιοχές, αποτρέποντας μ’ αυτό τον τρόπο την 
υλοτόμηση που αφανίζει τα δασικά αποθέματα, λόγω 
της εξίσωσης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με 
εκείνο της κίνησης, αλλά και προκαλεί σημαντικά προ-
βλήματα με την αιθαλομίχλη.

Ένας ενδεικτικά προτεινόμενος σχεδιασμός για την 
επίτευξη των παραπάνω θα μπορούσε έχει να τα εξής 
ειδικότερα βήματα:

(1) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Ελληνικής 
Δημοκρατία*; με το Καντόνι της Ζυρίχης με αντικείμενο 
την κατάρτιση σχεδίων κατασκευής μονάδων αναερό-
βιας (ζύμωση-σήψη) επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
σε πολλούς δήμους της χώρας. Τα εν λόγω σχέδια θα 

μπορούσον να περιλαμβάνουν: α) κατασκευή εγκατα-
στάσεων αποθήκευσης (ταμιευτήρων) ανακυκλώσιμου 
νερού σε μη αρδεύσιμες περιόδους, β) δικτύων μετα-
φοράς αποκλειστικά και μόνο βιομηχανικών λυμάτων 
και λυμάτων με ένταση τοξικότητας, γ) μετατροπή των 
υφιστάμενων μονάδων αερόβιας επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων σε αναερόβια επεξεργασία, δ) κατασκευή μονά-
δων αναερόβιας επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων.

(2) Ως ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο θα μπορούσε να 
προβλεφθεί για κάθε μονάδα αναερόβιας επεξεργασί-
ας αστικών λυμάτων και η σύσταση μιας εταιρείας με 
μετόχους α) τον αντίστοιχο δήμο, β) το ελληνικό δημόσιο 
(μέσω της ΕΥΑΑΠ και ΕΥΑΘ) κατά 51%.

Όπως θα δείξουμε παρακάτω, η προαναφερθείσα 
προγραμματική πρόταση παραγωγικής ανασυγκρότησης 
και μεγέθυνσης με οφέλη που διαχέονται στο σύνολο 
της οικονομίας και επηρεάζει θετικά τον αγροτικό πλη-
θυσμό, τα φτωχά νοικοκυριά, τις ανάγκες σε ενέργεια 
των OTA Α’ βαθμού, το ελληνικό δημόσιο αλλά και το 
ισοζύγιο εξωτερικών συναλλογών της χώρας εντάσσεται 
πολλαπλώς (δηλαδή σε περισσότερες από μία επεν-
δυτικές προτεραιότητες) τόσο α) του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος με τίτλο «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 
όσο και β) του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» 
(ΕΠ Αν ΕΚ) για την περίοδο 2014-2020.

Σημειώνουμε ότι η πολλαπλή ένταξη της προγραμ-
ματικής πρότασης που προαναφέραμε σε περισσότερες 
από μία επενδυτικές προτεραιότητες των ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
και ΕΓΙ Αν ΕΚ θέτει και προτεραιότητα χρηματοδότησης 
αυτής της πρότασης σε σχέση με άλλες προγραμματικές 
προτάσεις, όπως αυτές παρατίθενται λχ στις δράσεις που 
αναφέρουν τα εν λόγω Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
Ειδικότερα:

Συγκεκριμένα παρατηρείται ως προς την ένταξη και 
χρηματοδότηση της προγραμματικής πρότασης στις 
επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠΑνΕΚ:

(1) Η ανωτέρω προγραμματ κή πρόταση εντάσσεται 
στην επενδυτική προτεραιότητα α) 4a, β) 6ί, γ) 4b, δ) 4c 
και ε) 6g του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος. 

Όμως, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού (ΑΠ18111/23.12.2015) δεν εντάσσει την εν λόγω 
προγραμματική πρόταση προαναφερθείσες επενδυτικές 
προτεραιότητες.

(2) Η προαναφερόμενη προγραμματική πρόταση 
εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα α) 1b) και β) 
3a) του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος. Όμως, 
το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(ΑΠ18111/23.12.2015) δεν εντάσσει την εν λόγω πρόταση 
στην επενδυτική προτεραιότητα που προαναφέραμε, αν 
και στοιχειοθετεί τεχνολογική καινοτομία, δεδομένου ότι 
το παραγόμενο βιοαέριο από τις προαναφερθείσες δύο 
μονάδες μεταφέρεται σε μια τρίτη μονάδα στην οποία 
ομογενοποιείται και εξισώνεται από άποψη χρήσης με το 
ορυκτό αέριο. Επίσης, η εν λόγω προγραμματική πρόταση 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα μικρών γεωργικών και 
τουριστικών επιχειρήσεων, επειδή εξασφαλίζει δωρεάν 
προμήθεια ανακυκλώσιμου νερού, θερμότητας, αερίου 
και λιπασμάτων σε τ μή κόστους παραγωγής.

Αντίστοιχα ως προς την ένταξη και χρηματοδότηση 
της προγραμματικής πρότασης στις επενδυτικές προτε-
ραιότητες του Ε.Π. "Υ.ΜΕ,ΠΕΡ.Α.Α.":

(1) Η προαναφερθείσα προγραμματική πρόταση 
εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα α) 4γ, β) 4ζ, γ) 
5α και δ) 6β του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος.

Όμως, η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
οδηγεί σε εξοικονόμηση ορυκτής ενέργειας_(πετρέλαιο 
και λιγνίτη). Επίσης, η χρήση ανακυκλωμένου νερού από 
γεωργικές και τουριστικές επιχειρήσεις κατά την θερινή 
περίοδο μειώνει τις δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής - ξηρασίας και ανομβρίας.

(2) Η προαναφερόμενη προγραμματική πρόταση 
εντάσσεται - στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 
14 - α) στον θεματικό στόχο 6 και β) στην επενδυτική 
προτεραιότητα 6α, γ) στους επιμέρους Ειδικούς Στόχους 
26, 27, 28, 29,30 και 31 του εν λόγω επιχειρησιακού 
προγράμματος. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1)  Γιατί δεν εντάσσουν τις προαναφερθείσες προ-

γραμματικές προτάσεις στις επενδυτικές προτεραιότη-
τες που αναφέρονται παραπάνω; Γιατί συγκεκριμένα 
το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(ΑΓ118111/23.12.2015) εντάσσει την εν λόγω προγραμ-
ματική πρόταση μόνον στον Ειδικό Στόχο 27 παραλεί-
ποντας την ένταξη και χρηματοδότησή της στο πλαίσιο 
των υπόλοιπων Ειδικών Στόχων που προαναφέρθηκαν, 
γεγονός που αντιβαίνει: α) στις προγραμματικές διακη-
ρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ για την απαγόρευση της καύσης των 
αποβλήτων αλλά και β) στις στρατηγικές επιδιώξεις του 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων;

2) Πώς σκοπεύουν να καταρτίσουν και να υλοποιή-
σουν ένα πανελλαδικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύ-
σεων παραγωγής και διάθεσης βιοαερίου, θερμότητας, 
γεωργικών λιπασμάτων και ανακυκλωμένου νερού από 
αναερόβια επεξεργασία αστικών λυμάτων και βιοαπο-
δομήσιμων γεωργικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και για την κάλυψη των 
αναγκών που προαναφέρθηκαν;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μηταφίδης Τριαντάφυλλος, Αυλωνίτου Ελένη, Βάκη 
Φωτεινή, Γάκης Δημήτριος, Γιαννακίδης Ευστάθιος, Δέδες 
Ιωάννης, Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσεϊν, 
Θηβαίος Νικόλαος, Καρακώστα Ευαγγελία, Κατριβάνου 
Βασιλική, Κατσαβριά - Σιωροπούλου Χρυσούλο, Λάππας 
Σπυρίδων, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Μουμουλίδης 
Θεμιστοκλής, Μουσταφά Μουσταφά, Μπγιάλας Χρήστος, 
Νιζιμάνης Γεώργιος, Πρατσόλης Αναστάσιος, Πάλλης 
Γεώργιος, Πάντζας Γεώργιος, Παπαδόπουλος Νικόλαος, 
Παπαφιλίππου Γεώργιος, Ρίζος Δημήτριος, Σταμπουλή 
Αφροδίτη, Σεβαστάκης Δημήτρης, Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Απόβλητα και ενέργεια
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Προς τους κ. κ. Υπουργούς - Οικονομικών - Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: Δημόσιες επενδύσεις α) στη διαχεί-
ριση διαδραστικής ορυζοκαλλιέργειας και β) 
στην καθετοποίηση της παραγωγής ρυζιού με την 
κατασκευή ορυζάμυλων στις ζώνες διαδραστικής 
ορυζοκαλλιέργειας.

Με την αρ. 1296/19.11.2015 ερώτησή μας θέσαμε 
υπόψη των Υπουργών ότι η διαδραστική ορυζοκαλλι-
έργεια αναπτύχθηκε παγκοσμίως για πρώτη φορά μέσω 
του δημόσια επιδοτούμενου Προγράμματος Αύξησης 
Βιότοπων Υδρόβιας Ορνιθοπανίδας (Waterbird Habitat 
Enhancement Program) στην κοιλάδα του Σακραμέντο 
της Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Το εν λόγω πρόγραμμα, το 
οποίο σημειωτέον είναι παγκοσμίως μοναδικό στο είδος 
του, προέκυψε από μια συνεργατική προσπάθεια της 
Υπηρεσίας Προστασίας Φυσικών Πόρων του Υπουργεί-
ου Γεωργίας των ΗΠΑ («NRCS»), της «California Rice 
Commission», της «Audubon California», της «Point Blue 
Conservations» και της «Science Nature Conservancy» 
με σκοπό να γίνουν και τα δύο, δηλαδή και να καλλι-
εργείται ρύζι και να αυξηθεί ο βιότοπος για τα πουλιά.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την NRCS 
με το ποσό των 10.000.000 δολαρίων με σκοπό την 
ενίσχυση 400.000 στρεμμάτων ορυζώνων στην Καλι-
φόρνια. Οι ορυζώνες της Καλιφόρνια χρησιμοποιούνται 
από 230 είδη άγριας ορνιθοπανίδας, υδρόβια ορνιθο-
πανίδα και εκατοντάδες χιλιάδες παρόχθια πουλιά. 
Δύο ουσιώδη συστατικά στοιχεία του προγράμματος 
είναι: α) η ρηχή (βάθος 5 ίντσες) πλημμύριση των ορυ-
ζώνων μετά τον αλωνισμό (φθινόπωρο και χειμώνα) 
με πολτοποίηση των αχύρων μέσα στο νερό και β) ο 
συγχρονισμός της γεωργικής ορυζοκαλλιέργειας με 
τον ετήσιο κύκλο ζωής του υδρόβιου αποδημητικού 
πτηνού συνοδευόμενος από βαθμιαία πλημμύριση και 
αποστράγγιση. Η εν λόγω πρακτική τριπλάσιασε τον 
αριθμό των πουλιών σε σχέση με την απότομη ολική 
αποστράγγιση. Πολλά πουλιά δεν αναχωρούν για τις 
αρκτικές περιοχές πολλαπλασιασμού μέχρι να έλθει ο 
Μάιος. Οι γεωργικές πρακτικές του προαναφερθέντος 
προγράμματος οδηγούν σε μια στρεμματική απόδοση 
των 907 κιλών το στρέμμα. Το ρύζι των περιοχών του 
προγράμματος δεν είναι γενετικά τροποποιημένο, ενώ 
η ποιότητα του νερού ελέγχεται από ομοσπονδιακούς 
και πολιτειακούς φορείς.

Αντίθετα στη χώρα μας, τα γεωργικά απόβλητα 
(ρυζάχυρο) μετά τον αλωνισμό καίγονται με βλα-
πτικές για την ατμοσφαιρική ρύπανση συνέπειες, αν 
αναλογιστεί κανείς λχ την καύση του ρυζάχυρου στο 
Δέλτα Αξιού - Λουδία και Αλιάκμονα σε μια έκταση 
πάνω από 80.000 στρέμματα. Επίσης, στις περιοχές με 
ορυζοκαλλιέργεια, (Δέλτα Αξιού - Λουδία Αλιάκμονα, 
κοιλάδα Σερρών που απολήγει και στην λίμνη Κερκίνης, 
κοιλάδα Λαμίας, Αιτωλοακαρνανία) συναντάται μια 
πλούσια άγρια ορνιθοπανίδα, που προστατεύεται τόσο 
σε κοινοτικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (λχ σύμβαση 
Ραμσάρ για το Δέλτα Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα).

Επομένως, η λειτουργία συστημάτων διαδραστικής 
©ρυζοκαλλιέργειας; στις λεκάνες απορροής των ποταμών 
Σπερχειού, Στρυμόνα, Αχελώου, Αλιάκμονα και Αξιού 
(Δέλτα Θεσσαλονίκης), θα μπορούσε να ενταχθεί στο 
επικείμενο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της 
χώρας σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που προανα-
φέρθηκε. Τα εν λόγω συστήματα διαδραστικής ορυζο-
καλλιέργειας θα μπορούσαν, επίσης, να συνοδεύονται 
από την ίδρυση και λειτουργία ισάριθμων ορυζάμυλων, 
οι οποίοι θα οδηγούσαν σε αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας και του εισοδήματος των ορυζοκαλλιεργητών.

Τονίζουμε ότι η πολλαπλή ένταξη της προγραμματικής 
πρότασης που προαναφέραμε σε περισσότερες από μία 
επενδυτικές προτεραιότητες θέτει και προτεραιότητα 
στη χρηματοδότηση αυτής της πρότασης σε σχέση με 
άλλες προγραμματικές προτάσεις.

Σημειώνουμε επίσης στις 24.06.2015 οι Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί ορυζοκαλλιεργητών της Χαλάστρας με 
ετήσια παραγωγή ρυζιού περί τους 70.000 τόνους 
κατέθεσαν αιτιολογημένο Υπόμνημα στον Φορέα 
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκοι στο Δέλτα Αξιού, 
που συγκαταλέγεται στους συνδιαμορφωτές του ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με αίτημα τη διοργάνωση ημερίδας για 
τη δυνατότητα να επιλέγουν οι καλλιεργητές τη δια-
δραστική ορυζοκαλλιέργεια.Ο εν λόγω Φορέας δεν 
ανταποκρίθηκε στο αίτημα των προαναφερόμενων 
Συνεταιρισμών αλλά ούτε κοινοποίησε το Υπόμνημα 
στα Υπουργεία που αναφέρονται στην ερώτησή μας!

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί;
1) Γιατί το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-

ρισμού (ΑΠ18111/23.12.2015 έγγραφο), δεν εντάσσει 
την παραπάνω προγραμματική πρόταση στις προανα-

φερόμενες επενδυτικές προτεραιότητες;
2)Πώς σκοπεύουν να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν 

ένα πανελλαδικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων: 
α) στη διαχείριση διαδραστικής ορυζοκαλλιέργειας 
και β) στην καθετοποίηση της παραγωγής ρυζιού με 
την κατασκευή ορυζάμυλων στις ζώνες διαδραστικής 
ορυζοκαλλιέργειας; 

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μηταφίδης Τριαντάφυλλος, Αυλωνίτου Ελένη, Βάκη 
Φωτεινή, Γάκης Δημήτριος, Γιαννακίδης Ευστάθιος, 
Δέδες Ιωάννης, Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Ζεΐμπέκ 
Χουσεϊν, Θηβαίος Νικόλαος, Καρακώστα Ευαγγελία, 
Κατριβάνου Βασιλική, Κατσαβριά - Σιωροπούλου Χρυ-
σούλα, Λάτττας Σπυρίδων, Μεΐκόπουλος Αλέξανδρος, 
Μουμουλίδης Θεμιστοκλής, Μουσταφά Μουσταφά, 
Μπγιάλας Χρήστος, Ντζιμάνης Γεώργιος, Πάλλης 
Γεώργιος, Πρατσόλης Αναστάσιος, Πάντζας Γεώργιος
Παπαδόπουλος Νικόλαος, Παπαφιλίτπτου Γεώργιος΄Ρί-
ζος Δημήτριος, Σταμπουλή Αφροδίτη, Σεβαστάκης 
Δημήτρης, Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Ορυζοκαλλιέργεια, ενέργεια και βουλή
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Πετάει το ευρωπαϊκό χοιρινό. 
Αυτή είναι η υπόθεση που 
κάνουν τώρα τα επιτελεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά 

την δύσκολη περίοδο πολλών μηνών 
που πέρασαν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί 
χοιρινού κρέατος και η οποία οδήγησε 
σε ειδικά μέτρα στήριξης από την πλευρά 
της Κομισιόν. Τα στοιχεία εξαγωγών του 
Αυγούστου 2016 που δημοσιεύθηκαν πριν 
από μερικές ημέρες έδειξαν σημαντική 
αύξηση του χοιρινού κρέατος για έναν 
ακόμη μήνα. Ειδικότερα, για την περίοδο 
Σεπτέμβριος 2015 έως Αύγουστος 2016 οι 
εξαγωγές ευρωπαϊκού χοιρινού ανήλθαν 
στα 4,97 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,18 
δισ. σε σχέση με το 12μηνο Σεπτέμβριος 
2014 έως Αύγουστος 2015 (δηλαδή 
μια αύξηση κατά 31,3%). Επιπλέον, τον 
Αύγουστο 2016 η αξία εξαγωγών ευρω-
παϊκού χοιρινού κρέατος ήταν αυξημένη 
κατά 32,5% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα 
του 2015.

Τα νέα γεμίζουν με αισιοδοξία όσους 
εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής 
χοιρινού και είναι φανερό ότι γίνεται 
μεγάλη προσπάθεια για να ξεπεραστούν 
οι επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο που 
με τη μία ή την άλλη μορφή κοντεύει να 
κλείσει τρία χρόνια.

Εν τούτοις, παρά τη δικαιολογημένη 
ικανοποίηση, μια πιο προσεκτική ματιά σε 
άλλα ποσοτικά στοιχεία δείχνει ότι στο 
σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το χοιρινό κρέας θα παρουσιάσει 
το 2016, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
Κομισιόν, αυξημένη καθαρή παραγωγή, 
αλλά σημαντικά μειωμένη (κατά 272 χιλ. 
τόνους) κατανάλωση. Σύμφωνα μάλιστα 
με την Φθινοπωρινή Επισκόπηση που 
δημοσίευσε η Κομισιόν για τα αγροτικά 

προϊόντα, η κατά κεφαλή κατανάλωση 
εκτιμάται μειωμένη το 2016 κατά 1,6% 
και θα μειωθεί περαιτέρω το 2017. Ταυτό-
χρονα η αυτάρκεια της Ε.Ε. σε χοιρινό θα 
αυξηθεί φέτος κατά 3% και θα φτάσει στο 
υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί 
από το έτος 2000 μέχρι σήμερα.

Οι αριθμοί λοιπόν δείχνουν αύξηση 
παραγωγής και αυτάρκειας, αλλά και 
σημαντική μείωση της κατανάλωσης, 
με αποτέλεσμα η παραγωγή να βρίσκει 

σημαντική διέξοδο στις εξαγωγές με 
προορισμό κυρίως την Κίνα και δευτερευ-
όντως τις Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, Ν. Κορέα, 
Φιλιππίνες. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι 
μέχρι τον Αύγουστο 2016 οι εξαγωγές 
χοιρινού κρέατος και προϊόντων χοιρινού 
κρέατος προς την Κίνα ήταν αυξημένες 
κατά περίπου 97% σε σχέση με το ίδιο 
χρονικό διάστημα του 2015.

Η κατάσταση είναι ικανοποιητική. 
Είναι όμως ανέφελη; Με δεδομένο ότι η 

οικονομική κατάσταση και το διαθέσιμο 
εισόδημα των νοικοκυριών στις χώρες 
της Ε.Ε. δεν αναμένεται να καλυτερεύσει 
θεαματικά σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, 
πρέπει να περιμένουμε ότι η ευρωπαϊκή 
παραγωγή είναι αναγκασμένη να βρίσκει 
διέξοδο στις εξαγωγές. Και κυρίως προς 
την Κίνα, αφού η Ρωσία δεν θα άρει το 
εμπάργκο ούτε και το 2017.

παροιμία για «των φρονίμων τα παι-
διά»…

Παρά τις επιδόσεις του ευρωπαϊκού 
χοιρινού, κάτι προβληματίζει  
τους αξιωματούχους της Ε.Ε.

Μια σειρά ερωτημάτων εκκινούν από αυτή την 
κατάσταση και προβληματίζουν τα επιτελεία της Ε.Ε.: 
Η Κίνα, ο μεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος 
παγκοσμίως, θα συνεχίσει να είναι σταθερός και καλός 
«πελάτης» για το ευρωπαϊκό χοιρινό ή μήπως εσωτε-
ρικά δεδομένα της αχανούς αυτής χώρας οδηγήσουν 
σε μεγάλες διακυμάνσεις στις εισαγωγικές ροές; 

Σε μια εν πολλοίς ασταθή παγκόσμια οικονομία, οι 
νομισματικές ισοτιμίες θα κινηθούν με τρόπο ευνοϊκό 
για ευρωπαϊκές εξαγωγές ή το αντίθετο; Αν πράγ-
ματι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική 
στην παραγωγή χοιρινού κρέατος, ποιες επιπτώσεις 
μπορεί να έχουν οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες 
που συνάπτει με τρίτες χώρες όχι μόνο η Ε.Ε. αλλά 
και οι ανταγωνιστές της; Και, εν τέλει, μήπως μεσο-
πρόθεσμα είναι καλύτερο να αποκατασταθεί μια πιο 

λογική σχέση ανάμεσα στην τόνωση της ευρωπαϊκής 
κατανάλωσης αφενός και στις εξαγωγές αφετέρου, 
ώστε ο ευρωπαϊκός κλάδος χοιρινού να μην είναι 
τόσο έντονα εξαρτημένος από τις εξαγωγικές επι-
δόσεις και ιδιαίτερα από τις ευκαιρίες που σήμερα 
παρουσιάζει η Κίνα;

Τα ερωτήματα δεν είναι ρητορικά. Αντιθέτως, 
αντανακλούν πραγματικούς κινδύνους που εντοπί-
ζουν στην Κομισιόν και οι οποίοι αποτελούν πηγή 
πονοκεφάλων: Η ισχυρή ζήτηση που παρουσίασε 
φέτος η Κίνα δεν είναι σίγουρο ότι θα διαρκέσει 
για χρόνια. Οι ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσουν να 
αυξάνουν την παραγωγή χοιρινού κρέατος δημι-
ουργώντας πιέσεις στις διεθνείς εμπορικές ροές και 
στις τιμές – ας σημειωθεί ότι το αμερικανικό χοιρινό 
είναι πιο ανταγωνιστικό από το ευρωπαϊκό με όρους 

κόστους παραγωγής. Η συναλλαγματική ισοτιμία 
του ευρώ βοηθά προς το παρόν τους Ευρωπαίους 
εξαγωγείς να είναι ελκυστικοί, αλλά για πόσο ακόμη; 
Το φθηνό πετρέλαιο διατηρεί χαμηλές τις τιμές των 
πρώτων υλών για ζωοτροφές, αλλά αυτό μπορεί να 
αλλάξει. Γεωπολιτικά, επίσης, έχουμε εισέλθει σε μια 
περίοδο που δεν χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα 
παλαιότερων ετών, επομένως κανείς δεν μπορεί να 
αποκλείσει ότι με διάφορες αφορμές, όπως π.χ. ζωο-
νόσοι (αλλά κατά βάθος για πολιτικούς λόγους) δεν 
θα έχουμε εμπάργκο της μιας ή της άλλης μορφής, 
όπως αυτό της Ρωσίας.

Οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί, και οι Ευρωπαίοι 
αξιωματούχοι δεν δείχνουν να εφησυχάζουν από τις 
πολύ καλές επιδόσεις. Χρειάζεται όμως εμπράκτως 
να δικαιώσουν και τη γνωστή ελληνική

Η Κίνα, θα συνεχίσει να είναι σταθερός και καλός «πελάτης» 
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Στην εκδήλωση του Facebook με 
τίτλο «Boost your Business», 
παρευρέθη η Υφυπουργός Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

Θεοδώρα Τζάκρη, ως ομιλήτρια στην 
Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας των 
Θεσμικών Φορέων. Πρόκειται για μια 
ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση η οποία 
επικεντρώνεται στο πώς το Facebook, 
ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί 
να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 
των ελληνικών Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων (MμE), καθώς και στην 
ψηφιακή οικονομία.

Η κα Τζάκρη υποστήριξε στην παρέμ-
βαση της πως η χρήση ψηφιακών τεχνο-
λογιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων και 
υπογράμμισε πως «στο πλαίσιο μιας ανα-
δυόμενης νέας ή ψηφιακής οικονομίας, 
η ταχύτατη διείσδυση των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για και-
νοτομία, μεγέθυνση και απασχόληση».

Όπως ανέφερε η κα Τζάκρη, κεντρική 
προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτι-
κής η οποία αντανακλάται και στον ανα-
πτυξιακό σχεδιασμό για την αξιοποίηση 
του «ΕΣΠΑ 2014-2020», είναι η πλήρης 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για 
την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού της παραδοσιακής βιομηχανίας 
και την υιοθέτηση καινοτομιών.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται 
όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν 
σχεδιαστεί και είναι πλέον διαθέσιμα, 
όπως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος και 
το ΕΣΠΑ, με ιδιαίτερη αναφορά στο Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠ.ΑΝ.Ε.Κ.) 
το οποίο θα διαθέσει περί στα έξι νέα 
προγράμματα συνολικής δαπάνης 404 
εκατ. ευρώ τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί για 
την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, 
τα οποία αναμένεται να προκηρυχθούν 
στις αρχές του 2017 και στην πλειοψηφία 
τους υποστηρίζουν και παρέχουν κίνητρα 
για την προώθηση των ΤΠΕ στην παρα-
γωγική διαδικασία.

Πιο αναλυτικά τα προγράμματα 
αυτά αφορούν:

Α) Τη «Σύγχρονη Μεταποίηση» ύψους 
100 εκατ. ευρώ που αφορά υφιστάμενες 
και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια σε 
τρείς δυνητικούς τομείς: «Μεταποιητική 
διαφοροποίηση – παραγωγικός μετα-
σχηματισμός», «Ενεργειακή αποτελε-
σματικότητα» και «Ψηφιακή Βιομηχανία», 
όπου συγκεκριμένα θα χρηματοδοτείται η 
ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και 
ευέλικτων γραμμών παραγωγής, καθώς 
και σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων 
και υπηρεσιών.

Β) Το πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχει-

ρηματικών σχεδίων στην περιβαλλοντική 
βιομηχανία» ύψους 30 εκατ. ευρώ όπου 
θα χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων η 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτο-
τυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών 
και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική 
διαδικασία και η ανάπτυξη και εφαρμογή 
πληροφοριακών συστημάτων (S/W & H/W), 
εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου κτλ.

Γ) Το πρόγραμμα για την «ανάπτυξη 
Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέ-
λειας για τη Μεταποίηση και Εφοδιαστική 

Αλυσίδα», ύψους 40 εκατ. ευρώ. Μέσω του 
προγράμματος αυτού θα χρηματοδοτού-
νται μεταξύ άλλων δαπάνες εξοπλισμού 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης των πάρ-
κων , και δαπάνες ελέγχου διαχείρισης 
των υποδομών και χρήσης σύγχρονων 
τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών 
και πληροφορικής.

Δ) Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση 
Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας», προϋπο-
λογισμού 80 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 
32 εκατ. ευρώ), το οποίο απευθύνεται 
σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως 
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους εννέα (9) τομείς προτεραιότητας 
της οικονομίας: Αγροδιατροφή  Βιομη-
χανία Τροφίμων, Τουρισμός, Πολιτιστι-
κές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά 
Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική 
Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία με έμφαση σε 
επιχειρήσεις της μεταποιητικής δραστηρι-
ότητας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 
την χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης 
συνεργατικών σχηματισμών με τη μορφή 
κάθετων, ή και οριζόντιων διασυνδέσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων προκειμένου να 
επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και 
κοινοί στόχοι (πχ διείσδυση σε νέες αγορές). 
Εκτός ότι ο τομέας ΤΠΕ είναι επιλέξιμός 
τομέας που θα χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα και στους υπόλοιπους τομείς 
ενισχύεται εμμέσως καθώς θα προβλέπεται 
η χρηματοδότηση ανάπτυξη υποδομών 
πληροφορικής κοινού ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με τις επιταγές της Ψηφιακής 
Βιομηχανίας και του νέου παραγωγικού 
προτύπου.

Ε) Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - 
Διεθνοποίηση ΜμΕ», προϋπολογισμού 
100 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 50 εκατ. 

ευρώ), το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας 
νέων και υφιστάμενων κυρίως μεταποι-
ητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως 
βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της 
παραγωγικής βάσης της χώρας. Μέσω του 
προγράμματος θα επιτευχθεί αύξηση της 
εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας και της προβολής των ελληνικών 
επιχειρήσεων και των προϊόντων τους 
στις διεθνείς αγορές.

ΣΤ) Το πρόγραμμα «Αξιοποίηση Επι-
χειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική 
Επανεκκίνηση», προϋπολογισμού 54 εκατ. 
ευρώ (δημόσια δαπάνη 35 εκατ. ευρώ), το 
οποίο αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρή-
σεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 
ετών. Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει ένα 
πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών 
σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν 
αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα 
ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική 
εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου 
να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην 
αγορά εργασίας.

Επιπλέον, για τη στήριξη της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας και προκειμένου να 
διευκολυνθεί και να ενισχυθεί το ελληνικό 
Start-up οικοσύστημα ώστε να αυξη-
θούν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που 
θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις, την 
απασχόληση και την οικονομία, σχεδιάζεται 
ήδη ένα νέο πρόγραμμα στο ΕΠΑΝΕΚ, με 
τίτλο «Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», 
το οποίο θα διαρθρώνεται γύρω από 
δυο άξονες:

Α) Τη στήριξη ολοκληρωμένων επεν-
δυτικών καινοτομικών σχεδίων και

Β) Τη χρηματοδότηση μεμονωμένων 
εργαλείων (πατέντες, εξειδικευμένες 
μελέτες, πιστοποιήσεις κλπ).

Τζάκρη: Έναρξη λειτουργίας επιχείρησης  
με μια απλή εφαρμογή στο κινητό

Το νέο 
αδειοδοτικό 
πλαίσιο

Στην παρέμβαση της η κα Τζάκρη 
αναφέρθηκε επίσης και στο νέο 
θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης 
για τις επιχειρήσεις το οποίο έχει 
ήδη πάρει το δρόμο για τη Βου-
λή. Κεντρικός μοχλόs του νέου 
θεσμικού πλαισίου, αποτελεί η 
δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Άσκη-
σης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων 
(ΟΠΣ-ΑΔΕ). Η ενεργοποίηση του 
Ολοκληρωμένου αυτού Συστήμα-
τος σηματοδοτεί τη μετάβαση της 
διαδικασίας αδειοδότησης των 
επιχειρήσεων όλων των κλάδων 
της χώρας σε μια νέα εποχή, όπου 
ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί 
μέσω μιας απλής εφαρμογής του 
τηλεφώνου του να ξεκινάει τη 
λειτουργία της επιχείρησής του



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2016
οικονομίαΚΟΙΝΩΝΙΑ/ 31

ΚΥΑ για τη νέα διαδικασία 
σφράγισης καταστημάτων

Νέες διευκρινίσεις  
για τον χαρακτηρισμό  
των νεοεισερχομένων  
ως επαγγελματίες αγρότες

Στην έκδοση νέας εγκυκλίου (2327/117791/ 21.10.2016) 
με διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχομένων 
ως επαγγελματίες αγρότες, προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, ύστερα 
από πολλά ερωτήματα που υποβλήθηκαν μετά την… προη-
γούμενη εγκύκλιο που είχε εκδώσει τον Μάιο.

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο:
- Στις περιπτώσεις όπου ο ενδιαφερόμενος ασκούσε εξω-

αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο έτος, η οποία 
συνεχίζεται κατά το τρέχον έτος και αποκτά την αγροτική του 
εκμετάλλευση το τρέχον έτος, ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης 
στην αγροτική εκμετάλλευση υπολογίζεται με βάση:

α) την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του τρέχοντος έτους ή 
την Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ του τρέχοντος 
έτους όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Αίτησης 
Ενιαίας Ενίσχυσης και

β) την αριθμ. 169653/3.6.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1181) από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική 
εκμετάλλευση», όπως κάθε φορά ισχύει.

- Όταν η αγροτική εκμετάλλευση εξαιρείται από την 
Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ ο ετήσιος χρόνος 
απασχόλησης σε αυτήν υπολογίζεται με βάση την αριθμ. 
169653/3.6.2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύει.

- Για τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, 
απασχολούμενους στην αλιεία, δεν υπολογίζεται ετήσιος 
χρόνος απασχόλησης.

- Στις περιπτώσεις όπου ο ενδιαφερόμενος είναι ασφα-
λισμένος στον ΟΓΑ ως αγρότης πριν τον Ιούλιο του 2009 
τότε μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας αγρότης 
νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα εφόσον:

α) από την εξέταση των δηλώσεων φορολογίας εισο-
δήματος, όλων των ετών που έχουν ήδη υποβληθεί από 
το έτος εγγραφής του στον ΟΓΑ έως και το τελευταίο έτος 
υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν προκύπτει 
αγροτικό εισόδημα και

β) δεν έχει υποβληθεί δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ από 
την ημερομηνία εγγραφής του στον ΟΓΑ μέχρι και το προη-
γούμενο έτος από το έτος υποβολής της αίτησης στο ΜΑΑΕ, 
που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (ΦΕΚ Β’ 3499/31-10-2016) η 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών 
Εσωτερικών-Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Υγείας και Περιβάλλοντος-Ενέργειας, σχετικά με 
τη διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την 
Αστυνομία.

Η ΚΥΑ 1011/38/34-μβ'/17.10.2016 αφορά 
τα κέντρα διασκέδασης και καταστήματα του Π.Δ. 
180/1979 καθώς και όλα τα καταστήματα που 
πωλούν οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός 
αυτών κατανάλωση. Έτσι, ορίζεται ότι η αστυνομική 
αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκέ-
δασης και των καταστημάτων του άρθρου 1 παρ. 
1 του Π.Δ. 180/1979 (Α' 46), καθώς και των λοι-
πών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
υγειονομικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευμα-
τώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, 
«σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό 
διάστημα δέκα (10) ημερών, κατόπιν απόφασης 
του Διοικητή αυτής, εφόσον έχουν βεβαιωθεί από 
αστυνομικούς, εντός έτους από τη βεβαίωση της 
πρώτης παράβασης, συνολικά τρεις (3) παραβάσεις 
των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α' 
του Π.δ. 180/1979, ως ισχύει (παρ. 7Α του αρ. 80 
του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 
57 του Ν. 4249/2014).

Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από αστυνομι-
κούς και ελήφθησαν υπόψη για την επιβολή των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 2 του Π.δ. 180/1979 
κυρώσεων από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος αρχή, 
δεν λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή του μέτρου 
της σφράγισης της προηγούμενης παραγράφου.

Για την επιβολή του μέτρου της σφράγισης της 
παραγράφου 1, οι παραβάσεις που βεβαιώνονται 

από την αρμόδια αστυνομική αρχή ταυτόχρονα και 
στο πλαίσιο του ιδίου ελέγχου, λογίζονται ως μία 
παράβαση.

Η αποσφράγιση καταστήματος που έχει σφρα-
γιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
πραγματοποιείται από την οικεία αστυνομική αρχή, 
παρουσία του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπρόσω-
που ή εργαζόμενου του καταστήματος ή ελλείψει 
αυτών, από μάρτυρα που προσλαμβάνεται. Αν στο 
σημείο της αποσφράγισης δεν βρεθούν οι ανωτέρω 
ή αν αυτοί αρνηθούν να υπογράψουν την έκθεση 
αποσφράγισης, γίνεται ειδική μνεία σ' αυτήν, χωρίς 
να κωλύεται η περαιτέρω διαδικασία.

Η αποσφράγιση πραγματοποιείται μετά την 
πάροδο του χρονικού διαστήματος επιβολής της 
σφράγισης ή της αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήματος από την αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, εφόσον το τελευταίο διήρκησε πέραν 
των 10 ημερών. Σε περίπτωση που η αποσφράγιση 
απαιτείται να πραγματοποιηθεί πριν από την πάροδο 
του ως άνω χρονικού διαστήματος (λόγοι έκτακτης 
ανάγκης, προσωρινή διαταγή / απόφαση αναστολής 
εκτέλεσης της απόφασης σφράγισης κ.α.), η αρμόδια 
αστυνομική αρχή, μετά την εξάλειψη των λόγων που 
επέβαλλαν την αποσφράγιση, προβαίνει εκ νέου σε 
σφράγιση του καταστήματος, για το υπολειπόμενο 
χρονικό διάστημα της σφράγισης ή της αφαίρεσης 
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Προς τούτο, 
συντάσσει νέα έκθεση σφράγισης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο προηγούμενο άρθρο, χωρίς την 
έκδοση νέας απόφασης σφράγισης.

Για την αποσφράγιση συντάσσεται έκθεση σύμ-
φωνα με το Υπόδειγμα Δ' του άρθρου 8 σε τρία 
αντίτυπα, τα οποία επιδίδονται και κοινοποιούνται 
στα πρόσωπα και τις αρχές της παρ. 2 του άρθρου 
5, κατ' ανάλογη εφαρμογή της προβλεπόμενης σε 
αυτήν διαδικασίας».
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Πολιτικός πολιτισμός είναι 
όταν βουλευτές από όλα τα 
κόμματα στηρίζουμε σημα-
ντικές πρωτοβουλίες πέρα 

και πάνω από πολιτικές αντιπαραθέ-
σεις. 45 γυναίκες βουλευτές συνυ-
ποβάλαμε αίτημα προς τον Υπουργό 
Υγείας, ώστε να καλύπτονται οι δαπά-
νες ψηφιακής μαστογραφίας από τον 
ΕΟΠΥΥ, το οποίο έγινε αποδεκτό και 
υλοποιήθηκε με έκδοση σχετικής Υπ. 
Απόφασης. Με 4.500 νέα περιστατικά 
καρκίνου του μαστού ετησίως στην 
Ελλάδα, οι γυναίκες που υποβάλλο-
νται σε ψηφιακή μαστογραφία έχουν 
ποσοστό θνησιμότητας 4,7%, όταν το 
ποσοστό όσων δεν υποβάλλονται σε 
αυτήν φτάνει το 56%. Τον Οκτώβριο, 
μήνα πρόληψης του καρκίνου του 
μαστού, συμμετείχα επιπλέον στις 
εκδηλώσεις της Γραμματείας Γυναι-
κείων Θεμάτων ΝΔ και του Συλλόγου 
Γυναικών Γλυφάδας "Μαζί για τη Ζωή", 
που είχαν στόχο την ευαισθητοποίηση 
και την ενημέρωση των γυναικών για 
την επιτακτική ανάγκη της πρόληψης.

Διακομματική πρωτοβουλία 45 γυναι-
κών βουλευτών για την κάλυψη δαπανών 
ψηφιακής μαστογραφίας από τον ΕΟΠΥΥ

4 Οκτωβρίου 2016
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς τον αξιότιμο κ. Υπουργό Υγείας, 

Ανδρέα Ξανθό
υπομνημα-αιτημα
Θέμα: «Κάλυψη δαπανών ψηφια-

κής μαστογραφίας  από τον ΕΟΠΥΥ»
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Οι υπογράφουσες την παρούσα μέλη 

του Ελληνικού Κοινοβουλίου ενωμένες 
στη βάση της κοινής μας πεποίθησης πως 
ορισμένα ζητήματα υπερβαίνουν πολιτικές 
διαφωνίες και ιδεολογικές διαφορές, θα 
θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας 
στα κάτωθι:

Η ψηφιακή μαστογραφία αποτελεί, 
ιατρικά και κοινωνικά, έναν από τους 
πλέον σύγχρονους και ασφαλείς τρόπους 
διάγνωσης-πρόληψης μιας από τις μεγαλύ-
τερες μάστιγες του γυναικείου πληθυσμού, 
δηλ. του καρκίνου του μαστού. Εντούτοις, 
στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
κάλυψης, η αναλογική μαστογραφία 
εξακολουθεί να αποτελεί την μοναδική 
εξεταστική επιλογή των ενδιαφερομέ-
νων. Η διατήρηση αυτής της εξεταστικής 
μεθόδου μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις 
στην υγεία των ασθενών, αλλά και των 
γυναικών εκείνων που επιθυμούν να 
ακολουθήσουν το δόγμα της προληπτικής 
ιατρικής. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι πλέον 
η ψηφιακή μαστογραφία ως εξεταστική 
μέθοδος είναι η μόνη η οποία συνίσταται, 
και τελικώς συνταγογραφείται, από τους 

θεράποντες ιατρούς.
Πιο συγκεκριμένα, με την ψηφιακή 

μαστογραφία, τη σύγχρονη δηλαδή τεχνο-
λογική εξέλιξη της καθιερωμένης αναλο-
γικής μεθόδου, αυξάνονται οι πιθανότητες 
εντοπισμού του καρκίνου του μαστού 
σε αρχικό στάδιο και κατ’ επέκταση των 
δυνατοτήτων η ασθένεια να αντιμετωπι-
στεί αποτελεσματικά, προσφέροντας την 
ευκαιρία μιας φυσιολογικής ζωής στις 
γυναίκες που νοσούν και περιορίζοντας 
παράλληλα σε σημαντικό βαθμό την 
οικονομική και όχι μόνο επιβάρυνση των 
δημόσιων αλλά και των οικείων τους σε 
μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.

Με δεδομένο ότι τα νέα περιστατικά 
που καταγράφονται κάθε χρόνο στη χώρα 
μας υπολογίζονται, κατά προσέγγιση στα 
4.500, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 
25% των περιπτώσεων καρκίνου που 
εμφανίζονται στις Ελληνίδες, σύμφωνα 
με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 
και ότι οι γυναίκες που υποβάλλονται σε 
προληπτικό έλεγχο με ψηφιακή μαστο-
γραφία έχουν θνησιμότητα 4,7%, ενώ σε 
όσες δεν υποβάλλονται σε μαστογραφία 
το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 
56% σύμφωνα με την ίδια πηγή, γίνεται 
κατανοητή η αξία και η επιτακτική ανάγκη 
της δωρεάν παροχής της συγκεκριμένης 
εξέτασης, τα βασικά πλεονεκτήματα της 
οποία έναντι της αναλογικής, είναι τα εξής:

1) Η εξέταση διαρκεί σχεδόν το μισό 
χρόνο, 2) επιτυγχάνεται σημαντική μείωση 
της δόσης της ακτινοβολίας στην ασθενή, 
3) λαμβάνονται εικόνες υψηλής ανάλυσης 
που αυξάνουν τη διαγνωστική πληροφορία 
και συντελούν στην πρώιμη διάγνωση 
καρκίνου του μαστού σε πολύ πιο αρχι-
κό στάδιο, 4) η ψηφιακή εικόνα μπορεί 
να υποστεί επεξεργασία από τον ιατρό, 
βελτιώνοντας την αντίθεση, φωτεινότητα, 

να προβεί σε μεγέθυνση της βλάβης κλπ, 
μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις άσκοπες 
επαναλήψεις, αποφεύγοντας δηλαδή τη 
λήψη πρόσθετης ακτινοβολίας αλλά και 
επιπρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης, 
5) αποθηκεύεται ηλεκτρονικά και διατη-
ρείται αναλλοίωτη η εικόνα για πολλά 
χρόνια ούσα κατ’ αυτόν τον τρόπο ανά 
πάσα στιγμή διαθέσιμη για ενδεχόμενη 
συγκριτική μελέτη στο μέλλον, 6) παρέ-
χει τη δυνατότητα χρήσης υπολογιστικά 
υποβοηθούμενης διάγνωσης (CAD), ενός 
εξαιρετικά χρήσιμου εργαλείου στην υπη-
ρεσία των ακτινολόγων, 7) έχει καλύτερη 
διαγνωστική ικανότητα και ιδιαίτερα στις 
νέες γυναίκες, στις μικροαποτιτανώσεις, 
στους πυκνούς μαστούς, λιγότερη πίεση 
του μαστού την ώρα της εκτέλεσης.

Τούτων δοθέντων, γίνεται σαφές ότι 
η ψηφιακή μαστογραφία συμβάλλει στην 
καλύτερη απεικόνιση της νόσου και στην 
έγκαιρη διάγνωση αυτής έτσι ώστε: α) να 
είναι μικρότερες οι χειρουργικές επεμβά-
σεις, β) λιγότερες οι συμπληρωματικές 
θεραπείες και γ) να επιτυγχάνεται εξοι-
κονόμηση χρημάτων για τα ασφαλιστικά 
ταμεία, το κράτος αλλά και τις ίδιες τις 
ασθενείς, καθώς εκείνες δεν θα χρειαστεί 
να υποβληθούν σε πολυδάπανη νοσηλεία 
ενώ παράλληλα δεν θα παροπλιστούν 
εργασιακά παραμένοντας στο ενεργό 
εργασιακό δυναμικό της χώρας με ό,τι 
θετικό αυτό συνεπάγεται όπως η συνέ-
χιση της καταβολής των ασφαλιστικών 
τους εισφορών, η αποφυγή πρόωρων 
συνταξιοδοτήσεων λόγω ασθενείας και 
λήψης επιδομάτων ασθενείας.

Είναι εξαιρετικά αναγκαίο η ψηφιακή 
μαστογραφία να ενταχθεί στις εξεταστικές 
μεθόδους-μέσα που καλύπτονται από 
δημόσιους πόρους (ΕΟΠΥΥ) με σκοπό 

να έχουν τη δυνατότητα να καρπωθούν 
των ευεργετικών της αποτελεσμάτων 
όλες οι Ελληνίδες, ανεξαρτήτως οικονο-
μικών δυνάμεων. Τούτο διότι η εν λόγω 
μέθοδος παρέχει σημαντικά υψηλότερες 
πιθανότητες προληπτικής διάγνωσης, 
είναι δε δεδομένο ότι η πρόληψη αυτού 
του τόσο σοβαρού νοσήματος πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να αποτελεί πρωταρχικό 
μέλημα της Πολιτείας.

Συνεπώς, αιτούμεθα να εξετάσετε 
κατά προτεραιότητα το αίτημα ένταξης 
των δαπανών ψηφιακής μαστογραφίας 
στο πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης 
του ΕΟΠΥΥ, επιτρέποντας σε όλες τις 
γυναίκες που ζουν στη χώρα μας να 
αξιοποιήσουν την τεχνολογική πρόοδο 
με σκοπό την προστασία της υγείας και 
τελικά την προάσπιση του δικαιώματός 
τους στη ζωή και την ολομέτωπη συμμετοχή 
στα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά 
πράγματα της πατρίδος μας, απαλλαγμένες 
από τη μάστιγα του καρκίνου.

Διατελούμε με τιμή,
Οι αιτούσες βουλευτίνες
Αναγνωστοπούλου Σία, Αντωνίου Μαρία, 

Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Αυλωνίτου 
Ελένη, Βάκη Φωτεινή, Βαγενά Άννα, Βαγιω-
νάκη Βάλια, Βούλτεψη Σοφία, Βράντζα Πανα-
γιώτα, Γεννηματά Φώφη, Γεννιά Γεωργία, 
Γεροβασίλη Όλγα, Γεωργοπούλου-Σαλτάρη 
Έφη, Γκαρά Αναστασία, Δριτσέλη Παναγιώτα, 
Θελερίτη Μαρία, Θεοπεφτάτου Αφροδί-
τη, Ιγγλέζη Κατερίνα, Καββαδία Αννέτα, 
Καρακώστα Εύη, Καρασαρλίδου Φρόσω, 
Κασιμάτη Νίνα, Κατσαβριά-Σιωροπούλου 
Χρυσούλα, Καφαντάρη Χαρά, Κεραμέως 
Νίκη, Κεφαλίδου Χαρά, Κεφαλογιάννη Όλγα, 
Κοζομπόλη Παναγιώτα, Κόλλια-Τσαρουχά 
Μαρία, Κουντουρά Έλενα,  Λιβανίου Ζωή, 
Μάρκου Κατερίνα, Μαρτίνου Γεωργία, 
Μεγαλοοικονόμου Θεοδώρα, Μπακογιάννη 
Ντόρα, Παπανάτσιου Κατερίνα, Σκούφα 
Μπέττυ, Σταματάκη Ελένη, Σταμπουλή 
Αφροδίτη, Τελιγιορίδου Ολυμπία, Τζούφη 
Μερόπη, Τριανταφύλλου Μαρία, Ράπτη 
Έλενα, Χριστοδουλοπούλου Αναστασία, 
Χριστοφιλοπούλου Εύη.

Νίκη Κ. Κεραμέως – Βουλευτής Επικρατείας

 Μαζί για την πρόληψη  
του καρκίνου του μαστού
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Κίνδυνος για τα βρέφη που 
ταξιδεύουν στο παιδικό κάθι-
σμα του αυτοκινήτου, αφού 
σύμφωνα με βρετανούς επι-

στήμονες, κινδυνεύουν από αναπνευστικά 
προβλήματα.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν με 
40 μωρά ηλικίας κάτω των 2 μηνών, ανα-
κάλυψαν ότι η παρατεταμένη τοποθέτηση 
των νεογέννητων σε καθιστή θέση μπορεί 
να τους προκαλέσει αναπνευστικά προβλή-
ματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ασφυξίας, 
όταν ταξιδεύουν για περισσότερο από 30 
λεπτά στο παιδικό κάθισμα.

Οι επιστήμονες που πραγματοποίησαν 
την έρευνα γράφουν στη επιθεώρηση 
Archives of Disease in Childhood - Fetal 
and Neonatal Edition ότι παρατήρησαν 
«ανησυχητική αύξηση» στον καρδιακό και 
αναπνευστικό ρυθμό των νεογέννητων 
βρεφών που ήταν δεμένα στα καθισμα-
τάκια του αυτοκινήτου.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με εξο-
μοιωτή αυτοκινήτου στον οποίο μελε-
τήθηκαν οι αντιδράσεις των νεογέννη-
των μωρών που ήταν ξαπλωμένα στα 
καθισματάκια (όπως συμβαίνει όταν 

μεταφέρονται για πρώτη φορά από το 
μαιευτήριο στο σπίτι).

Τα μωρά τοποθετήθηκαν σε γωνία 
40 μοιρών, η οποία δημιουργείται όταν 
τρέχει ένα αυτοκίνητο με 45 χιλιόμε-

τρα την ώρα σε έναν ίσιο δρόμο χωρίς 
λακούβες και σαμαράκια.

Αν και ο προγραμματισμός ήταν να 
διαρκέσει η διαδρομή 30 λεπτά πριν 
τερματιστεί, οι ερευνητές αναγκάστη-

καν να το διακόψουν  μερικές φορές 
στο ενδιάμεσο για να επέμβουν και να 
αλλάξουν τη θέση των βρεφών, διότι 
οι αντιδράσεις ορισμένων από αυτά 
προκαλούσαν ανησυχία.

Και αυτό, διότι σε όλα τα μωρά αυξή-
θηκε ο καρδιακός και ο αναπνευστικός 
ρυθμός, αλλά σε δύο-τρία παρατηρήθηκε 
μείωση στα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα.

Ο επικεφαλής ερευνητής δρ Πήτερ 
Φλέμινγκ, καθηγητής Νηπιακής Υγείας 
& Αναπτυξιακής Φυσιολογίας στο Πανε-
πιστήμιο του Μπρίστολ, χαρακτήρισε τα 
ευρήματα ως «εξαιρετικά ανησυχητικά» 
και ζήτησε να γίνει μεγαλύτερη μελέτη.

«Η μισή ώρα είναι λίγο πολύ ανεκτή, 
αλλά από κει και πέρα όλα μπορεί να 
συμβούν» είπε παραστατικά. «Συνεπώς 
να το σκέφτεστε δύο φορές πριν πάρετε 
το μωρό για μεγαλύτερο ταξίδι με το 
αυτοκίνητο».

Ο δρ Φλέμινγκ λέει ότι επειδή οι μύες 
του λαιμού των βρεφών δεν είναι καλά 
ανεπτυγμένοι, δεν μπορούν να στηρίξουν 
το κεφαλάκι τους με συνέπεια αυτό να 
πέφτει προς τα εμπρός και να εμποδίζει 
την αναπνοή.

Μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκα 
έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν με καισαρική

Αυξημένο κίνδυνο να γίνουν υπέρβαρα ή παχύσαρκα έχουν τα παιδιά που γεννιούνται με και-
σαρική τομή, σε σχέση με τα παιδιά που γεννιούνται με κολπικό τοκετό, σύμφωνα με έρευνα του 
Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 1.441 τοκετούς και διαπίστωσαν ότι σε σχέση με τα παιδιά 
που είχαν γεννηθεί με κολπικό τοκετό, εκείνα που γεννήθηκαν με καισαρική τομή είχαν 40% μεγα-
λύτερες πιθανότητες να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα στην παιδική τους ηλικία. Η σχέση αυτή ήταν 
ακόμη ισχυρότερη, όταν και η μητέ-
ρα ήταν υπέρβαρη ή παχύσαρκη, 
υποδεικνύοντας ότι με τον κολπικό 
τοκετό, οι παχύσαρκες γυναίκες 
μπορούν να μειώσουν την πιθα-
νότητα να γίνει και το παιδί τους 
παχύσαρκο.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι 
το μεγάλο βάρος της μητέρας 
έχει συσχετιστεί με το αυξημένο 
βάρος του παιδιού στην παιδική 
ηλικία, όμως η συσχέτιση αυτή ήταν 
ακόμη ισχυρότερη στις γυναίκες 
που γέννησαν με καισαρική τομή. 
"Πιστεύουμε ότι ο λόγος για αυτή 
τη διαφορά οφείλεται πιθανότατα 
στα ωφέλιμα μικρόβια της γεννη-
τικής οδού, στα οποία εκτίθενται 
τα νεογέννητα στη διάρκεια του κολπικού τοκετού", τονίζει o επικεφαλής της μελέτης Noel Mueller, 
Ph.D., αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. "Υποψιαζόμαστε 
ότι αυτά τα μικρόβια είναι ωφέλιμα για την υγεία του παιδιού, καθώς ενισχύουν τον μεταβολισμό 
και εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Χρειαζόμαστε ωστόσο περισσότερες μελέτες για να 
δείξουμε κατά πόσο η έκθεση των νεογνών που έχουν γεννηθεί με καισαρική σε κολπικά μικρόβια 
κατά τη γέννηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνό τους για μεταβολικές διαταραχές, όπως η παχυ-
σαρκία, στο μέλλον".

Σώζει ζωές! Τι να κάνετε  
αν σας «κάτσει κάτι στον λαιμό»

Θα σας πάρει λίγα λεπτά να διαβάσετε τις παρακάτω αλλά 
ιδιαίτερα σημαντικές συμβουλές…

Στο βίντεο που θα δείτε θα μάθετε 2 πράγματα. Πρώτον 
πώς να κάνετε τον χειρισμό Χείμλιχ, για να αποφράξετε τους 
αεραγωγούς σε κάποιον που κάτι κόλλησε μέσα του και πνίγε-
τε. Δεύτερον θα δείτε πώς να κάνετε τους ίδιους χειρισμούς 
όταν είστε μόνοι και δεν υπάρχει κάποιος να σας βοηθήσει.

Το ΕΚΑΒ για τον χειρισμό Χέιμλιχ αναφέρει:
Προσπαθήστε να καθησυχάσετε το θύμα. Εάν αναπνέει, 

ενθαρρύνετε το να βήξει και μην κάνετε τίποτα άλλο.
Εάν δείξει σημεία επιδείνωσης ή σταματήσει να βήχει: 

σταθείτε στο πλάι του και ελαφρά πίσω του.
Υποστηρίξτε το στήθος του με το ένα σας χέρι και γείρτε 

τον καλά μπροστά, έτσι ώστε όταν το αντικείμενο που απο-
φράζει μετακινηθεί, να βγει προς τα έξω.

Δώστε έως 5 απότομα χτυπήματα στην πλάτη, ανάμεσα 
στις ωμοπλάτες.

Εάν αυτό αποτύχει, δοκιμάστε κοιλιακές ωθήσεις. Αυτές 
οι ωθήσεις προκαλούν μια απότομη μετακίνηση αέρα από 
τους πνεύμονες προς τα έξω

Σταθείτε πίσω από το θύμα και βάλτε και τα δύο χέρια 
σας γύρω από το πάνω μέρος της κοιλιάς, ακριβώς κάτω 
από τις πλευρές.

Ακουμπήστε τη γροθιά σας στο σημείο αυτό και τυλίξτε 
την με την παλάμη του άλλου σας χεριού.

Οι κοιλιακές ωθήσεις προς τα μέσα και πάνω, είναι γνωστές 
σαν χειρισμός Heimlich. Το αντικείμενο που αποφράζει τον 
αεραγωγό μπορεί να πεταχτεί από το στόμα. Δώστε μέχρι 5 
ωθήσεις και μετά 5 επιπλέον κτυπήματα στην πλάτη, αν χρει-
αστεί. Συνεχίστε εναλλάσσοντας τα 5 κτυπήματα στην πλάτη 
με 5 κοιλιακές ωθήσεις, έως ότου αφαιρεθεί το ξένο σώμα.

Κίνδυνος για τα βρέφη που ταξιδεύουν  
στο παιδικό κάθισμα του αυτοκινήτου
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), 
1 στα 3 παιδιά, στην Ευρώ-
πη είναι είτε υπέρβαρο, είτε 

παχύσαρκο. Ο Π.Ο.Υ., με έρευνά του, 
καταδεικνύει ότι αυτή η επιδημία 
συνδέεται, άμεσα, με τη διαφήμιση 
ανθυγιεινών τροφίμων και ποτών, 
προς τα παιδιά.

 Οι εταιρίες τροφίμων ΔΕΝ τήρη-
σαν τις υποσχέσεις, που έδωσαν, από 
το 2012, ότι θα σταματήσουν την 
προώθηση ανθυγιεινών τροφίμων, 
στα παιδιά. Τότε, είχαν δεσμευτεί, σε 
εθελοντικούς κανόνες, αλλά πολλές 
εταιρίες απέτυχαν να συμμορφωθούν, 
στους δικούς τους κανόνες.

 Η νομοθεσία, πλέον, είναι ο μόνος 
δρόμος, για να σταματήσει αυτή η 
ολέθρια πρακτική, που χοντραίνει 
τα παιδιά μας. Αυτό είναι το βασικό 
μήνυμα της νέας εκστρατείας της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Καταναλωτών (BEUC), που ονομάζε-
ται: «Προώθηση τροφίμων σε παιδιά: 
Τελειώνει το παιχνίδι;» και η οποία 
ξεκίνησε, στις 26 Οκτωβρίου 2016. 

 Η εκστρατεία αποκαλύπτει πραγ-
ματικά παραδείγματα διαφημίσεων 
τροφίμων, που στοχεύουν, σε παιδιά, 
μέσω του διαδικτύου. Το καλοκαίρι 
του 2016, οι οργανώσεις μέλη της 
BEUC, σε όλη την Ευρώπη, συνέλεξαν 
αρκετές διαφημίσεις, που έρχονται, 
σε απευθείας σύγκρουση, με τις εθε-
λοντικές δεσμεύσεις των εταιριών, να 
προωθήσουν τα προϊόντα τους, που 
είναι πλούσια, σε ζάχαρη και λιπαρά 
, με πιο υπεύθυνο τρόπο.

 Η Διευθύντρια της BEUC, κ. Μονίκ 
Γκόγιενς, σχολίασε: 

«Τα μέλη μας κρούουν τον κώδωνα 

του κινδύνου, εδώ και χρόνια και η 
εκστρατεία μας αυτή αποκαλύπτει 
πως οι διαφημίσεις, που υμνούν τα 
δημητριακά και τις σοκολάτες, που 
είναι παραφορτωμένα με ζάχαρη, 
συνεχίζουν να στοχεύουν τα παιδιά. 
Στην κυριολεξία «φυτεύουν το σπόρο» 
της παχυσαρκίας, στη διατροφή των 
παιδιών, σε όσο μικρότερη ηλικία μπο-
ρούν. Οι εταιρίες τροφίμων μεταφέρουν, 
όλο και περισσότερο τις διαφημίσεις 
τους, από την τηλεόραση στο διαδίκτυο. 
Διαδικτυακά παιχνίδια, ιστοσελίδες 
και εφαρμογές, σκοπίμως, αυξάνουν 
την όρεξη των παιδιών, για τρόφιμα, 
με πολλές θερμίδες και το διαδίκτυο 
βρίθει από τέτοια παραδείγματα.

 Τα παιδιά δε μπορεί να θεωρούνται 

κανονικοί καταναλωτές. Οι διατρο-
φικές συνήθειες της νεαρής ηλικίας 
παίζουν αποφασιστικό ρόλο, για τη 
διαμόρφωση των μελλοντικών δια-
τροφικών συνηθειών και την υγεία 
των ενηλίκων. Είναι σημαντικό οι 
παραγωγοί τροφίμων να αρχίσουν 
να δρουν, με υπευθυνότητα, μπροστά 
στις εκρηκτικές, πλέον, διαστάσεις της 
κρίσης της παχυσαρκίας».

 Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστα-
σίας Καταναλωτών και η BEUC σας 
καλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα της 
εκστρατείας: «Προώθηση τροφίμων 
σε παιδιά: Τελειώνει το παιχνίδι;» για 
να ενημερωθείτε, πληρέστερα. email: 
consumers@kepka.org , http://www.
kepka.org 

Το λαχανικό  
που εξαφανίζει  
τις άφθες στο στόμα

Οι μικρές άσπρες ή κίτρινες πληγές 
που τσούζουν και εμφανίζονται στο 
εσωτερικό του στόματος, οι άφθες, είναι 
αρκετά ενοχλητικές και εμφανίζονται 
συχνά σε κάποια άτομα.

Η επικρατέστερη άποψη όσον αφο-
ρά το λόγο που εμφανίζονται είναι 
ότι ο οργανισμός δεν αναγνωρίζει το 
βλεννογόνο του στόματος ως δικό του 
και του επιτίθεται. Ένας άλλος βασικός 
παράγοντας για την εμφάνιση του 
προβλήματος είναι η κληρονομικότητα.

Ποιο είναι όμως το λαχανικό που 
βοηθά να εξαφανιστούν και να επου-
λωθούν γρήγορα οι άφθες; Το καρότο! 
Το συγκεκεκριμένο λαχανικό είναι 
πλούσιο σε καροτένια και βιταμίνη C, 
έχει ισχυρή αντιοξειδωτική και αντι-
σηπτική δράση. Για να επουλωθούν 
γρήγορα οι άφθες ακολουθήστε την 
παρακάτω συνταγή: Βράστε 2 καρότα 
για 15 λεπτά σε 2 φλιτζάνια νερό και, 
αφού αφήσετε το νερό να κρυώσει, 
κάνετε με αυτό στοματικές πλύσεις. 
Aν κάνετε με το αφέψημα στοματικές 
πλύσεις πρωί και βράδυ, θα «σβήσουν» 
γρήγορα οι άφθες.

Αυγά και στην 
εγκυμοσύνη

Οι μέλλουσες μητέρες δε θα πρέπει 
να αποφεύγουν τα αυγά αλλά μάλιστα 
να τα προτιμούν. Τα αυγά περιέχουν 
χολίvn, ένα βασικό θρεπτικό συστατικό 
ζωτικής σημασίας για την αvάπτυξn 
του νευρικού συστήματος του μωρού. 

Η Ευρωπαική Αρχή για την ασφά-
λεια των τροφίμων, αναγvωρίζει ότι 
η χολίvn είναι σημαντικό θρεπτικό 
συστατικό για τον εγκέφαλο, το νωτιαίο 
μυελό, τη γνωστική λειτουργία, αλλά 
και την ικανότητα μάθησης.

Μάλιστα η υψηλή πρόσληψη 
χολίvnς κατά το δεύτερο τρίμηνο της 
εγκυμοσύvης σχετίζεται με καλύτερες 
δεξιότητες οπτικής μνήμης στα μικρά 
παιδιά.

Όλοι αγαπούν το φρέσκο ψωμί αλλά μετά την πρώτη 
μέρα αυτό χάνει τη φρεσκάδα του και γίνεται πιο ξερό.

Υπάρχουν όμως δύο τρόποι να το διατηρήσετε φρέ-
σκο για περισσότερες μέρες και να το απολαμβάνετε 
πριν καταλήξει να γίνει μπαγιάτικο.

Δείτε ποιοι είναι αυτοί…
1. Πριν βάλετε το ψωμί στην ψωμιέρα, περάστε το 

εσωτερικό της με ένα πανί βουτηγμένο σε ξύδι. Θα 
βοηθήσει να διατηρηθεί περισσότερο.

2. Αποθηκεύστε το ψωμί μέσα σε μια πλαστική 
σακούλα, στην οποία όμως πρώτα θα έχετε τοποθε-
τήσει λίγο σέλινο. Μην ξεχάσετε να την σφραγίσετε 
καλά καθώς όταν το ψωμί έρχεται σε επαφή με τον 
αέρα ξεραίνεται ακόμη πιο γρήγορα.

Δύο κόλπα για να παραμένει  
περισσότερες μέρες φρέσκο το ψωμί

Εκστρατεία κατά της διαφήμισης 
τροφίμων στα παιδιά
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Γιατί οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αρνήθηκαν δωρεά 1 εκατ. 
εμβόλιων από γνωστή φαρμακευτική εταιρία

Οι Γιατροί Χωρίς σύνορα, σε μια 
κίνηση που προκάλεσε έκπληξη, 
αρνήθηκαν μια γενναία προσφο-
ρά ενός εκατομμυρίου εμβολίων 

κατά της πνευμονίας.
Γιατί όμως προέβησαν σε μια τέτοια, 

φαινομενικά «εκτός λογικής», ενέργεια;
Η πνευμονία, το εμβόλιο PCV-13 

και η απρόσιτη τιμή του
Η πνευμονία αποτελεί μια από τις 

πιο επικίνδυνες ασθένειες για τα παιδιά 
μικρής ηλικίας, με τα ποσοστά θανάτου να 
ανέρχονται στα 1.4 εκατομμύρια ετησίως. 
Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις 
δεν είναι το βακτήριο Streptococcus 
pneumoniae που ευθύνεται άμεσα, αλλά 
το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα των 
νεαρών οργανισμών.

Οταν το βακτήριο φτάσει στον πνεύ-
μονα τότε ο οργανισμός προσπαθώντας 
να το καταπολεμήσει ενεργοποιεί έναν 
μηχανισμό που «μπλοκάρει» τις κυψελίδες, 
δημιουργώντας σημαντικά αναπνευστικά 
προβλήματα. Για να αποφευχθεί αυτή η 
δυσλειτουργία του οργανισμού, πριν από 
μερικές δεκαετίες οι ερευνητές βρήκαν έναν 
τρόπο ώστε να «μάθουν» τους οργανισμούς 
των νεαρών παιδιών έναν ασφαλέστερο 
τρόπο καταπολέμησης του βακτηρίου, 
χωρίς η ανοσοποιητική λειτουργία να 
γυρίζει… μπούμερανγκ προκαλώντας 
ακόμα σοβαρότερα προβλήματα.

Αυτό έγινε με ένα εμβόλιο, του οποίου 
η νεώτερη έκδοση παράγεται από την 
μεγάλη βιο-φαρμακευτική εταιρία Pfizer, 
με όνομα PCV-13. Δημιουργημένο για να 
προστατέψει βρέφη και μικρά παιδιά από 
την πνευμονία, το PCV-13 αποδείχθηκε 
πραγματικά αποτελεσματικό. Στις Η.Π.Α, 
από την κυκλοφορία του και έπειτα, το 
ποσοστό θανάτων έπεσε κατά 88%. Σε 
άλλες χώρες του δυτικού κόσμου τα 
ποσοστά είναι αντίστοιχα.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές χώρες 
που δεν έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο, με 
αποτέλεσμα η πνευμονία να μαστίζει ακόμα 
ένα μεγάλο αριθμό παιδιών. Περιοχές της 

Αφρικής και της νοτιοανατολικής Ασίας 
βρίσκονται ακόμα σε μεγάλο κίνδυνο.

Γιατί αρνήθηκαν οι ΓΧΣ; – Το κεί-
μενο που εξηγεί την απόφαση τους

Αν αναλογιστεί κάποιος τα παραπάνω 
δεδομένα, η άρνηση των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα φαίνεται από ανούσια έως και… 
ανεύθυνη. Αυτό ακριβώς ισχυρίζεται και 
η Pfizer, με τον εκπρόσωπο της εταιρίας 
να εξηγεί ότι στόχος είναι το εμβόλιο να 
προσφερθεί σε όσο το δυνατόν περισ-
σότερο κόσμο (εξ ου και η δωρεά), τονί-
ζοντας ταυτόχρονα πως η άρνηση των 
ΓΧΣ αψηφά την λογική.

Για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, 
οι δωρεές έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αξία. 
Ωστόσο, όπως φαίνεται, αυτή τη φορά οι 
ΓΧΣ αποφάσισαν να αρνηθούν, στέλνοντας 
με αυτό το τρόπο ένα μήνυμα προς κάθε 
κατεύθυνση.

«Δωρίζοντας το εμβόλιο κατά της 
πνευμονίας φαρμακευτικές εταιρείες 
αποκτούν μια δικαιολογία για το γεγο-
νός ότι οι τιμές παραμένουν εξαιρετικά 
υψηλές για τους υπολοίπους, ακόμα και 
για άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις ή 
και αναπτυσσόμενες χώρες που δεν μπο-
ρούν να το προμηθευτούν. Οι τελευταίες, 
εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για τις 
υψηλότατες τιμές των νέων εμβολίων 
όπως το PCV-13, διεκδικώντας χαμηλότερο 
κόστος για να διασφαλίσουν την υγεία 
των παιδιών τους» τόνισε ο εκτελεστικός 
διευθυντής της οργάνωσης Jason Cone 
σε απόσπασμα από το κείμενο-επεξήγηση 
για την άρνηση των ΓΧΣ.

Πέραν αυτού όμως, όπως φαίνεται η 
ανθρωπιστική οργάνωση έρχεται αντιμέ-
τωπη με τον δεοντολογικό της κώδικα 
αφού, όπως αναλύεται μέσα στο κείμενο, 

η εταιρίες μετά από μια δωρεά συνηθίζουν 
να ασκούν πλήρη έλεγχο στον τρόπο με 
τον οποίο κατανέμονται τα φάρμακα, 
παρεμβαίνοντας στο έργο των γιατρών.

Αντίδραση και… «θυσία» – Τι ήθε-
λαν οι ΓΧΣ από την φαρμακευτική

Μπορεί να φαίνεται παράλογο, αλλά 
σύμφωνα με τα λεγόμενα των ΓΧΣ μια 
δωρεά μπορεί τελικά να έχει αρνητική 
επίδραση, κοστίζοντας περισσότερες 
ζωές από αυτές που θα σώσει. Κάπως 
σαν την… λειτουργία του ανοσοποιητικού 
στο βακτήριο της πνευμονίας. «Τέτοιες 
κινήσεις καταλήγουν να κάνουν ακόμα 
πιο απρόσιτα τα εμβόλια και τα φάρμακα, 
αυξάνοντας τις τιμές τους και διατηρώντας 
το μονοπώλιο, αφού η πατέντα ανήκει 
στην εταιρία» εξηγεί ο κ. Cone.

Δεν είναι σαφές ποια είναι η αντικει-
μενική αξία ενός εμβολίου κατά της πνευ-
μονίας, αλλά οι τιμές που διαφέρουν ανά 
χώρα προκαλούν αίσθηση. Εδώ προκύπτει 
μάλλον και η ρίζα της παρεξήγησης μεταξύ 
Pfizer και ΓΧΣ. Η οργάνωση, πριν από την 
δωρεά της Pfizer, είχε απευθυνθεί στην 
εταιρία ζητώντας να χαμηλώσει τις τιμές 
τις για την Παγκόσμια Συμμαχία για τα 
Εμβόλια, κάτι που δεν προχώρησε ποτέ. 
Κάπως έτσι, η δωρεά που προσφέρθηκε 
μετά, ακούστηκε σαν… κοροϊδία τα αυτιά 
των ΓΧΣ.

Φυσικά, το άμεσο αποτέλεσμα φαίνεται 
να είναι αρνητικό, αφού αν εστιάσουμε 
καθαρά στους αριθμούς, χάθηκαν ένα 
εκατομμύριο δωρεάν εμβόλια. Ωστόσο, 
η κίνηση των ΓΧΣ, όχι μόνο δεν είναι κάτι 
ανατρεπτικό, αλλά ακολουθεί μάλιστα της 
ξεκάθαρες προτροπές του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, που είναι ενάντια 
στην αποδοχή αντίστοιχων δωρεών από 
φαρμακευτικές.

Μια κίνηση που δεν μπορεί εύκολα να 
χαρακτηριστεί ως «θετική» ή «αρνητική», 
αλλά δείχνει την διάθεση των ανθρωπιστι-
κών οργανώσεων να αντιπαρατεθούν στις 
φαρμακευτικές, έχοντας ομολογουμένως 
ένα… ηθικό πλεονέκτημα.

Το πόσο επικίνδυνος είναι ένας καρκίνος του παχέος 
εντέρου, εξαρτάται -εκτός από άλλους παράγοντες- και 
από το σε ποια πλευρά θα εκδηλωθεί.

Μια νέα ιταλική επιστημονική έρευνα δείχνει ότι 
ο καρκίνος στην αριστερή πλευρά είναι σχεδόν 20% 
λιγότερο θανατηφόρος από ό,τι στη δεξιά.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ογκολόγο δρα 
Φαούστο Πετρέλι, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο αμερικανικό περιοδικό ογκολογίας «JAMA 
Oncology», αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) 66 σχετικές 
μελέτες, που αφορούσαν συνολικά πάνω από 1,4 εκα-

τομμύρια ασθενείς, για χρονικό διάστημα 65 μηνών 
κατά μέσο όρο.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι αριστεροί 
καρκίνοι του παχέος εντέρου τείνουν να διαφέρουν 
γενετικά από τους δεξιούς. Η μείωση του κινδύνου 
θανάτου για τους αριστερούς όγκους ισχύει άσχετα 
από άλλους κλινικούς παράγοντες, όπως το στάδιο 
του όγκου (αρχικό ή προχωρημένο) ή τη διενέργεια 
χημειοθεραπείας.

Οι αριστεροί καρκίνοι βρίσκονται στο ορθόν και στο 
σιγμοειδές κόλον, πιο κοντά στον πρωκτό, και επειδή 

εκδηλώνουν συχνότερα αιμορραγία, διαγιγνώσκονται 
πιο γρήγορα. Οι δεξιοί καρκίνοι βρίσκονται στο άνω 
τμήμα του εντέρου, κοντύτερα στο λεπτό έντερο, 
διαγιγνώσκονται με μεγαλύτερη καθυστέρηση και 
είναι πιθανότερο να εμφανίσουν μεταστάσεις, ιδίως 
στο ήπαρ.

Η σιγμοειδοσκόπηση επιτρέπει μια πιο περιορισμένη 
εξέταση της αριστερής πλευράς του εντέρου, ενώ η 
κολονοσκόπηση είναι μια πιο πλήρης εξέταση όλου 
του εντέρου, πέρα από εκεί που μπορεί να φθάσει 
η σιγμοειδοσκόπηση, δηλαδή και στη δεξιά πλευρά.

Καρκίνος του παχέος εντέρου: 

20% λιγότερο θανατηφόρος από την αριστερή πλευρά
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Πολλές φορές ως διαιτολό-
γοι παρασύρονται από την 
ορολογία φτάνοντας σε ένα 
σημείο να μιλάνε για καλούς 

υδατάνθρακες, απλά σάκχαρα, γρήγορα 
απορροφήσιμους υδατάνθρακες, άμυλο 
και ο κόσμος τελικά να μην μπορεί να 
καταλάβει σε τι ακριβώς αναφέρονται. 
Κάποιες γενικές έννοιες λοιπόν, όσον 
αφορά το θέμα των υδατανθράκων, 
καλό είναι να αναφερθούν. Οι υδατάν-
θρακες, αποτελούν την οικονομικότερη 
πηγή ενέργειας του οργανισμού. Στις 
δυτικού τύπου δίαιτες οι υδατάνθρακές 
καλύπτουν περίπου το 40% της συνο-
λικής ημερήσιας ενέργειας, ενώ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες καλύπτουν το 
75% της ενέργειας. Το επιθυμητό είναι 
50-55%, στη Δύση τουλάχιστον.

Λειτουργίες:
Αποτελούν την κύρια πηγή ενέργειας 

του ανθρώπινου οργανισμού.
Παίρνουν μέρος σε διάφορες μετα-

βολικές αντιδράσεις, όπου μπορούν να 
επηρεάσουν τον κορεσμό, τον μεταβο-
λισμό της γλυκόζης και των λιπιδίων 
αλλά και την φυσιολογική λειτουργία 
το εντέρου.

Αποτελούν δομικό συστατικό των 
κυτταρικών τοιχωμάτων των φυτών

Η κυριότερη συνεισφορά των υδα-
τανθράκων έχει να κάνει στον έλεγχο 
του σωματικού βάρους, την πρόλη-
ψη του διαβήτη, των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων, της δυσκοιλιότητας, του 
καρκίνου του παχέος εντέρου αλλά και 
γενικά στη φυσιολογική λειτουργία του 
γαστρεντερικού συστήματος.

Φυσικά δεν είναι όλοι οι υδατάν-
θρακες ωφέλιμοι. Για αυτόν τον λόγο θα 
γίνει μία αναφορά σε κάποιες ορολογίες 
ώστε να είναι σε θέση ο καταναλωτής να 
διακρίνει τον τύπο των υδατανθράκων 
που πρέπει να επιλέγει και αυτόν που 
πρέπει να αποφεύγει

Κατηγορίες  
υδατανθράκων
Ανάλογα με το βαθμό πολυμερισμού.

Όπως δείχνει και ο πίνακας, οι διαι-
τητικοί υδατάνθρακες διακρίνονται σε 
3 ομάδες ανάλογα με το μοριακό τους 
μέγεθος: σε σάκχαρα, ολιγοσακχαρί-
τες και πολυσακχαρίτες. Τα σάκχαρα 
διακρίνονται σε μονοσακχαρίτες και 
δισακχαρίτες, ενώ οι πολυσακχαρίτες σε 
στο άμυλο και στους μη – αμυλούχους 
πολυσακχαρίτες.
Σάκχαρα

Ό όρος σάκχαρα ουσιαστικά αναφέ-
ρεται στους μόνο – και δισακχαρίτες. 
Οι δύο βασικοί μονοσακχαρίτες είναι 

η γλυκόζη και η φρουκτόζη. Η γλυκόζη 
και η φρουκτόζη βρίσκονται στο μέλι, 
τα φρέσκα και ξερά φρούτα, τη ζάχαρη, 
τα γλυκά.

Γενικά τα σάκχαρα χρησιμοποιού-
νται ως γλυκαντικά αλλά και για τη 
συντήρηση διαφόρων γλυκών όπως οι 
μαρμελάδες και οι ζελέδες. Είναι από 
τους υδατάνθρακας που πρέπει όλοι να 
αποφεύγουμε και κυρίως οι διαβητικοί.

Οι βασικοί δισακχαρίτες είναι η 
σακχαρόζη (ζάχαρη) και η λακτόζη. Η 
σακχαρόζη είναι η γνωστή μας ζάχαρη. 
Η λακτόζη από την άλλη είναι το κύριο 
σάκχαρο του γάλακτος. Έχει πολλές 
ευεργετικές ιδιότητες αλλά είναι και ο 
υδατάνθρακας, στον οποίο οφείλεται 
η γνωστή σε όλους «δυσανεξία στην 
λακτόζη».
Άμυλο

Το άμυλο είναι ο κύριος υδατάνθρακας 
στις περισσότερες δίαιτες. Βρίσκεται στα 
δημητριακά (μακαρόνια, ρύζι, ψωμί κα), 
την πατάτα, τα όσπρια και τα αμυλούχα 
λαχανικά όπως ο αρακάς και το καλα-
μπόκι. Αποτελείται από την αμυλόζη 
και την αμυλοπηκτίνη.
Μη αμυλούχοι  
πολυσακχαρίτες

Οι μη – αμυλούχοι πολυσακχαρίτες 
(NSP), αποτελούν το βασικό συστατικό 
της φυτικής ίνας. Βρίσκονται στα κυτ-
ταρικά τοιχώματα των φυτών. Αρχικά 
είχαν οριστεί ως το μέρος του κυτταρικού 
τοιχώματος των φυτών, το οποίο αντι-
στεκόταν στην επίδραση των πεπτικών 
ενζύμων του λεπτού εντέρου.

Οι μη – αμυλούχοι πολυσακχαρίτες 
διακρίνονται στην κυτταρίνη αλλά και 
στους μη – κυτταρινούχους πολυσακ-
χαρίτες όπως οι πηκτίνες, οι γλυκάνες, 
οι γόμες κα.

Μπορούν επίσης να διακριθούν 
στις διαλυτές φυτικές ίνες και στις 
μη-διαλυτές. Οι διαλυτές φυτικές ίνες 
επηρεάζουν την πέψη και την απορρόφη-
ση ουσιών στο λεπτό έντερο, μειώνοντας 
την απότομη μετα-γευματική αύξηση των 
επιπέδων της γλυκόζης και των λιπών. 
Δέχονται επίδραση επίσης από τα βακτη-
ρίδια του παχέος εντέρου, επηρεάζοντας 
τον γενικότερο μεταβολισμό. Διαλυτές 
φυτικές ίνες μπορούν να βρεθούν κυρίως 
στα φρούτα, τα λαχανικά, το κριθάρι, τα 
ξερά φασόλια και την βρώμη.

Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες είναι πιο 
ανθεκτικές στην επίδραση των βακτη-
ριδίων με αποτέλεσμα να δεσμεύουν 
νερό στο παχύ έντερο αυξάνοντας τον 
όγκο των κοπράνων. Βρίσκονται στις 
περισσότερες μη – επεξεργασμένες 
τροφές όπως το ψωμί ολικής αλέσεως, 
το αναποφλοίωτο ρύζι, το πίτουρο του 
σταριού και στις φλούδες των φρούτων 
και των λαχανικών.

Απλοί και σύνθετοι υδατάνθρακες
Σύνθετοι θεωρούνται οι υδατάθρακες 

που απορροφούνται πιο αργά συγκριτικά 
από τους απλούς. Στην αρχή θεωρούταν 
ότι είχε να κάνει μόνο με τον αριθμό των 

μορίων, αλλά στην πορεία είδανε ότι 
εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. 
Ουσιαστικά το άμυλο θεωρείται σύνθετος 
υδατάνθρακας ενώ η γλυκόζη απλός.

Απορροφήσιμοι  
και μη απορροφήσιμοι

Επειδή υπάρχουν κάποιες αντιρρή-
σεις όσον αφορά τον όρο μη απορρο-
φήσιμοι υδατάνθρακες, προτάθηκαν οι 
εξής κατηγορίες:

Οι υδατάνθρακες οι οποίοι διασπώ-
νται και απορροφώνται από το λεπτό 
έντερο και μπαίνουν στην κυκλοφορία, 
λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες μετα-
βολικές αντιδράσεις (ανήκουν απλά 
σάκχαρα, ολιγοσακχαρίτες, άμυλο). 

Οι υδατάνθρακες οι οποίοι φτάνουν 
στο παχύ έντερο και αποτελούν υπό-
στρωμα της εκεί μικροχλωρίδας.

Κατηγορία Υποκατηγορία Ουσίες

Σάκχαρα
Μονοσακχαρίτες

Γλυκόζη
Γαλακτόζη
Φρουκτόζη

Δισακχαρίτες
 

Σακχαρόζη
Λακτόζη

Ολιγοσακχαρίτες   
Μαλτοδεξτρίνες 
Φρουτκο - ολιγοσακχαρίτες 

Πολυσακχαρίτες

Άμυλο 
 
 

Αμυλόζη 
Αμυλοπηκτίνη 
Τροποποιημένο άμυλο 

Μη–αμυλούχοι 
πολυσακχαρίτες 
 
 
 

Κυτταρίνη 
Ημικυτταρίνη 
Πηκτίνη
Guar gum

ΥΔΑΤAΝΘΡΑΚΕΣ: 

Σε ποιά τρόφιμα βρίσκονται, 
 και που μας κάνουν καλό

 Ενδογενή ή 
εγγενή σάκχαρα 
και εξωγενή 
σάκχαρα

Τα ενδογενή σάκχαρα είναι 
όσα υπάρχουν φυσικά μέσα 
στην κυτταρική δομή των 
τροφίμων, όπως βρίσκονται 
για παράδειγμα στα φρούτα 
και τα λαχανικά. Τα εξωγε-
νή σάκχαρα είναι εκείνα που 
είναι ελεύθερα στα τρόφιμα ή 
προστίθενται σε αυτά.

Τα εξωγενή διαχωρίζονται 
περαιτέρω σε σάκχαρα γάλα-
κτος (λακτόζη) και στα μη 
γαλακτικά εξωγενή σάκχαρα. 
Η λακτόζη είναι ένα απλό σάκ-
χαρο, το οποίο δεν βρίσκεται 
μέσα στο κυτταρικό τοίχωμα, 
αλλά έχει σημαντικές θρεπτικές 
ιδιότητες.

Οπότε ο όρος μη γαλακτι-
κά εξωγενή σάκχαρα, συμπε-
ριλαμβάνει τα σάκχαρα τα 
οποία δεν είναι ούτε ενδογενή 
αλλά ούτε βρίσκονται στο γάλα 
και των οποίων η κατανά-
λωση πρέπει να περιοριστεί. 
Τα συγκεκριμένα σάκχαρα 
περιλαμβάνουν τα σάκχαρα 
που βρίσκονται στους χυμούς 
φρούτων, στο μέλι αλλά και 
τα πρόσθετα σάκχαρα.
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Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα
και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:  
 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα

 Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609, 210 723 0505-Fax 2107230505

Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr
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■ Η Ακαδημία της ΕUROCERT σας κάνει γνωστή τη 
διεξαγωγή των ακόλουθων σεμιναρίων: 

ΑΘΗΝΑ: ΜΕΤΑΒΑΣΗ στα ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001: 
2015 & ISO 14001: 2015 στις 15 & 16 Σεπτεμβρίου 
2016 και ISO 9001: 2015 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές 
Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας στις 19 & 20 
Σεπτεμβρίου 2016.

■ Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & η GLOBAL SUSTAIN σας 
προσκαλούν στην εκδήλωση Members – to Members 
με θέμα: Integrated Value Creation SCORECARD. Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Γενικών 
Συνελεύσεων του Ομίλου Μυτιληναίος στην οδό Αρτέ-
μιδος 8 στο Μαρούσι. Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 
από τις 15:00 έως τις 17:00.

■ 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα: Η συμβολή της 
βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική 
κρίση. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συνδιοργανώνεται 
μαζί με το Τεχνολογικό & Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής 
Μακεδονίας - Φλώρινα 24 - 30 Σεπτεμβρίου 2016.

■ 15η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & LOGISTICS 
«ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2016» από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου 
2016 στον Εκθεσιακό χώρο «Metropolitan Expo» στο 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος στα 
Σπάτα.

■ Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος μαζί με το 10ο Διε-
θνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών της Αθήνας 
συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: « Περιβάλλον και 
Κλιματική Αλλαγή». 

Στην Ημερίδα θα υπάρξουν ομιλίες και προβολή 
ταινιών.  Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Οδός Σίνα 
31, Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2016 ώρα 18:30

■ Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε 
στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών η τοπική τελετή βράβευσης 
του παραδοσιακού νερόμυλου του χωριού που τιμήθηκε 
με το βραβείο της Ευρωπαικής Ένωσης για την πολιτι-
στική κληρονομιά Europa Nostra 2016 στην κατηγορία 

«Αποκατάσταση » και το βραβείο Grand Prix.
Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης: Ελληνική Εταιρεία 

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Europa Nostra στην 
Ελλάδα, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Δήμος Πρεσπών, 

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Φορέας Διαχείρισης 
Εθν. Πάρκου Πρεσπών, Πολιτιστικός, Περιβαλλοντικός 
& Αθλ. Σύλλογος Αγ. Γερμανού.

■ Nefele Festival – Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. « ΕΔΡΑ » διοργανώνει 
το 1o Ευρωπαικό Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία 
από τις 1 – 16 Οκτωβρίου 2016 στο Μουσείο Μπουζιάνη, 
Δ/νση Μπουζιάνη 27 – 31 στη Δάφνη, στις εγκαταστά-
σεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), Δ/
νση Πειραιώς 256 και σε ανοικτούς δημόσιους χώρους. 

■ Ο Συνεταιρισμός Συν + πραξις Μεσογαίας σας καλεί 
στην εκδήλωση « Η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία 
ως εναλλακτική μορφή ανάπτυξης. » Μια συζήτηση με 
ε κπροσώπους από συνεργατικά εγχειρήματα για το 
παρόν και το μέλλον του συνεταιριστικού, συνεργατικού 
κινήματος. Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 στις 11: 00 το 
πρωί στο χώρο του συνεταιρισμού, Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 
& Λεωφ. Γρέγου 1, στο Πόρτο Ράφτη.

■ Το HIGGS σας καλεί στην ομιλία με θέμα “ Working 
Together Making A Difference ” με ομιλήτρια την Maria 
Luisa Chavez.  Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική 
γλώσσα τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016, ώρα 17: 00 
– 19: 00, Δ/νση Bίκτωρος Ουγκώ 15, Μεταξουργείο.

Επόμενες εκδηλώσεις του HIGGS: 
Οκτώβριος 2016: Insight Out: Σκιαγραφώντας τους 

Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
Οκτώβριος 2016: Παγκόσμια Ημέρα Όρασης κατά 

της Τύφλωσης – Βιωματική Δράση
Noέμβριος 2016: Outreach: MKO & e – commerce, 

Εξωστρέφεια στη Γνώση
Νοέμβριος 2016: Διεθνής Ημέρα Σπουδαστών – 

Υποτροφίες, Χρηματοδότηση Σπουδών στην Ελλάδα, 
Εξωστρέφεια στη Γνώση

Νοέμβριος 2016: Insight Out: Σκιαγραφώντας το 
Save the Children

Δεκέμβριος 2016: Διεθνής Ημέρα κατά της Δια-
φθοράς – Outreach: Κοινωνικός Ακτιβισμός κατά της 
Διαφθοράς, Εξωστρέφεια στη Γνώση

■ Η Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της Επι-
τροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 
2020 ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ σας προσκαλεί στη 2η Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 την ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2016 και ώρα 9:00 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ) Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή 
(πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ).

■ Ο εκδοτικός οίκος ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ σας προσκαλεί στην 
παρουσίαση του βιβλίου – αφιερωματικού τόμου του 
βουλευτή Θεσσαλονίκης Κων/νου Γκιουλέκα με τίτλο 
«Από τις εφημερίδες της εποχής Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ η ένοπλη φάση 1903–1908». Πέμπτη 27 
Οκτωβρίου 2016, ώρα 20: 00 στη Στρατιωτική Λέσχη 
Φρουράς Θεσσαλονίκης, Εθν. Αμύνης 1.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του 
η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κος Προκόπης 
Παυλόπουλος.

■ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 – Η Medasset, Μεσογειακός 
Σύνδεσμος για τη σωτηρία των θαλάσσιων χελώνων 
διοργανώνει για 8η χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Νιρέττα η Καρέττα». Η μασκότ Νιρέττα επισκέπτεται 
κάθε Τρίτη νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία και υπο-
δέχεται μαθητές στο οικολογικό πάρκο Φιλοθέης – Ν. 
Ψυχικού, τηλ. 210 6834550.

■ Το HIGGS σας καλεί στην Outreach Εκδήλωση με 
θέμα: MKO & E – Commerce την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 
2016 και ώρα 10: 00 – 12: 00 στο χώρο εκδηλώσεων 
του HIGGS, Βίκτωρος Ουγκώ 15 στο Μεταξουργείο.

■ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ημερίδα φασματοφωτομέτρων οίκου 
Agilent Technologies με θέμα τις νεώτερες εξελίξεις 
στον τομέα των φασματοφωτομέτρων (ICP – OES, 
MP –AES, AA, FT – IR, UV – VIS, UV – VIS – NIR, FL). 
H ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 
2016 στην Αθήνα, την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 στα 
Ιωάννινα και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 στη 
Θεσσαλονίκη. Εκδήλωση ενδιαφέροντος: georgiou@
analytical.gr

■ To Kέντρο Αειφορίας (CSE) ως πιστοποιημένος εκπαι-
δευτικός συνεργάτης του οργανισμού Global Reporting 
Initiative (GRI) στην Ελλάδα, διοργανώνει το διεθνώς 
αναγνωρισμένο, πλήρως ανανεωμένο και πιστοποιημένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την έκδοση Εκθέσεων 
Εταιρικής Υπευθυνότητας, GRI (G4) Certified Training 
on Sustainability Reporting στην Αθήνα στις 14 & 15 
Νοεμβρίου 2016.  Για επικοινωνία: sustainability@
cse-net.org.

Ο καρκίνος φαίνεται πως «προτιμά» 
κάποιες περιοχές της Ελλάδας 
περισσότερο από κάποιες άλλες…

Η Δράμα μαζί με το Κιλκίς, 
την Καρδίτσα και τα Γρεβενά, καταλαμ-
βάνουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις σε 
θνησιμότητα από καρκίνο, επισημαίνει 
ο παθολογοανατόμος και πρόεδρος της 
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας «Η 
Δράμα ενάντια στον Καρκίνο» Σάββας 
Παπαδόπουλος, επικαλούμενος στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

«Η Δράμα μαζί με τις Σέρρες και το 

Κιλκίς είναι οι περιοχές της Ελλάδας με 
την υψηλότερη θνησιμότητα αλλά και 
με τον υψηλότερο δείκτη γήρανσης του 
πληθυσμού (23%) μαζί με τις Σέρρες (26%) 
τη στιγμή που στην Ξάνθη ο δείκτης είναι 
μόνο 15%» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, 
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αυξητική τάση του καρκίνου έχει παρατη-
ρήσει περισσότερο στη Δράμα και λιγότερο 
στη Ξάνθη και την Καβάλα ο καθηγητής 
Υγιεινής στην Ιατρική Σχολή του ΔΠΘ 
Θεόδωρος Κωνσταντινίδης.

Ο ίδιος πιθανολογεί ότι η αυξητική τάση 

του καρκίνου στη Δράμα μπορεί: Πρώτον 
να είναι ένα δημογραφικό φαινόμενο που 
σχετίζεται με τη μετανάστευση των Δραμι-
νών κατά τη δεκαετία του ́ 60 στη Δυτική 
Γερμανία, όπου εκτέθηκαν σε καρκινογόνους 
παράγοντες και στη συνέχεια επέστρεψαν 
έχοντας επηρεαστεί από αυτούς.

Δεύτερον να έχουν επηρεαστεί οι 
κάτοικοι της περιοχής από φυτοφάρμακα 
ή από τους υπάρχοντες περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, όπως π.χ. το ραδόνιο, το οποίο 
σε κάποιες περιοχές της Δράμας υπάρχει 
σε υψηλότερα ποσοστά.

Τρίτον να οφείλεται σε ρύπους που 
παράγει η γειτονική Βουλγαρία και μετα-
φέρονται στην Ελλάδα με τα νερά του 
Νέστου ή ακόμη και στη διαρροή ραδι-
ενέργειας από τον πυρηνικό σταθμό του 
Κοζλοντούι, όπου είχε συμβεί ατύχημα το 
2006. «Θα πρέπει όμως να γίνουν διαφο-
ρετικού τύπου μελέτες για να μπορούμε 
να μιλήσουμε με ακριβή στοιχεία και όχι 
πιθανολογώντας. Οι δικές μου μελέτες είναι 
περιγραφικής αιτιολογίας και βασίζονται 
στην παρατήρηση των τάσεων» προσθέτει 
ο κ. Κωνσταντινίδης.

Αυτές είναι οι περιοχές της Ελλάδας 
που «θερίζει» ο καρκίνος



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

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

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

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

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

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

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

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

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

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

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10    □20     □30    □50

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

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ

Στη διεύθυνση: Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα ή µε Fax στο 210 810 1609
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