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 ▶ ΣΕΛ. 4

για το 
Περιβάλλον

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ομίλου των Οργανώσεων
(ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ,ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΕΝ και ΟΙΚΟ-ΓΗ)

Σας εύχονται Ολόψυχα
Καλά Χριστούγεννα

και το 2018 διεκδικητικό, δημιουργικό, παρά την υφιστάμενη οικονομική κρίση

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017
για το 
Περιβάλλον 2 /  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

Από τον Γενάρη ξεκίνησαν τα οικοεγκλήματα που συγκλό-
νισαν την ανοχύρωτη χώρα που λέγεται Ελλάδα.
Ιανουάριος: Δήμος Αγίου Ιωάννου Ρέντη και Νίκαιας, ο Δήμος 
Ταύρου ήταν ο πυρήνας των εκρήξεων με ελαστικά, φιάλες 
αερίου και πολλά άλλα ανεξέλεγκτα σκουπίδια. Ακόμη δεν έχει 
βγεί  το … πόρισμα για το ποιος… φταίει ουσιαστικά επειδή 
πέρασε σχεδόν ένα χρόνος.
Απρίλιος:  Με εκτενή κριτική – Έκθεση καταπέλτη του ΠΑΚΟΕ 
στον ετήσιο απολογισμό της Μόνιμης Επιτροπής περιβάλλοντος 
της Βουλής, με δέκα σελίδες διαπιστώνει σειρά παραλείψεων της 
Πολιτείας, στην αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ιούνιος: Το ΠΑΚΟΕ κάθε χρόνο πραγματοποιεί έρευνα ποιότητας 
θαλασσινών νερών και διαπίστωσε και στον χρόνο που πέρασε 
ενημερώνοντας τους Έλληνες πολίτες με χάρτες πίνακες και 

συμπεράσματα τις κατάλληλες περιοχές κολύμβησης
Αύγουστος: Το οικολογικό έγκλημα που περάσαμε το καλο-
καίρι, ήταν η τραγική πυρκαγιά στον Κάλαμο και γενικότερα 
στον Ωρωπό που έκαψε σπίτια, περιουσίες και περίπου 30.000 
στρέμματα δάσους.
Οκτώβριος: Η χειρότερη οικολογική καταστροφή στον Σαρω-
νικό με το πλοίο φάντασμα που θα χρειαστούν 30 χρόνια για 
την αποκατάσταση της ζημιάς.
Νοέμβριος: Το τελικό χτύπημα ήρθε από την ανοχύρωτη (χωρίς 
αντιπλημμυρικά)  Μάνδρα που θρηνήσαμε 23 νεκρούς, εξαιτίας 
της σάπιας κρατικής μηχανής.

Μέσα απ’ την καρδιά μου εύχομαι το 2018 να μας κάνει 
όλους πιο σκεπτικιστές, συνετούς και υπεύθυνους πολίτες, 
ιδιαίτερα γι’ αυτούς που μας «εξουσιάζουν».Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

38 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.
 

38 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. 

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα  

210 810 0804,

210 810 0805

Οικογεγονότα …. του χρόνου που πέρασεedi 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

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 40€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 20 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 100€ - 10.000€
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Π.Α.Κ.Ο.Ε.
Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (Π.Α.Κ.Ο.Ε) είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Επιστημονική Εταιρεία. Ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου 1979, από μια ομάδα επιστημόνων, ως ο πρώτος 
ανεξάρτητος κοινωνικόπεριβαλλοντικός φορέας της Ελλάδας.

Κίνητρο για την ιδρυσή του αδέσμευτου και δυναμικού φορέα αποτέλεσε η ανησυχία των επιστη-
μόνων  για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ταχεία και απογραμμάτιστη ανάπτυξη του τόπου,

 Στη συνέχεια ίδρυσε άλλους δύο φορείς : α) το Κ.Ε.Κ.  Π.Α.Κ.Ο.Ε., το οποίο διαμορφώνει και στο-
χεύει στην εκπαιδευτική πολιτική των πολιτών και β) το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ για την περιβαλλο-
ντική πολιτική του Π.Α.Κ.Ο.Ε.

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟ Π.Α.Κ.Ο.Ε. 
Σκοπός του Π.Α.Κ.Ο.Ε. είναι να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να αλλάξουν νοοτροπία οι πο-

λιτικές ηγεσίες και ο Ελληνικός λαός, ώστε να αντιμετωπιστούν τα οικολογικά προβλήματα, να 
βελτιώσει την ποιότητα ζωής, του περιβάλλοντος και να προστατεύσει τον καταναλωτή.

ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΑΥΤΟ
Με την οικονομική συνδρομή του πολίτη- καταναλωτή ή την καταγγελία του, το Π.Α.Κ.Ο.Ε. πραγ-

ματοποιεί έρευνες, μελέτες, δεγματοληψίες και αναλύσεις σε τρόφιμα, στο νερό ανθρώπινης κα-
τανάλωσης καθώς και στο θαλασσινό, ενισχύοντας την ενημέρωση του πολίτη,  προσφεροντας του 
ένα δυνατό όπλο, για να αντιδράσει στη σάπια κρατική μηχανή, μέσα από την εφημερίδα «ΟΙΚΟνο-
μία», εδώ και τριανταοχτώ (38) χρόνια.

Πραγματοποιεί, επίσης μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δράσεις στη διαχείριση δασών, στα 
απόβλητα, σε τοξικές ουσίες και προτρέπει στην εφαρμογή εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Τέλος, 
εφαρμόζουμε εκπαιδευτική πολιτκή με δράσεις σε όλους τους Δήμους και σχολεία της Ελλάδας.

Θα υψώνουμε τη φωνή μας απέναντι σε κάθε είδους ανομία, γιατί αξίζουμε μια καλύτερη Ελλάδα. 

«ΤΗ ΓΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΥΜΕ,  
ΑΛΛΑ ΤΗ ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΣΤΕ»

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ , ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ

ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
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«ΤΟ Π.Α.Κ.Ο.Ε. ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 13500 ΕΡΕΥΝΕΣ  
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ  

ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»
Τριάντα οκτώ χρόνια (16 Ιουνίου 1979 – 16 Ιουνίου 2017) συνεχείς αγώνες και προσπάθειες, έρευνες 

και μελέτες με αδιάψευστα στοιχεία στηριζόμενα στα πρωτογενή στοιχεία, που παράγονται στα ιδιόκτητα 
πιστοποιημένα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια του Π.Α.Κ.Ο.Ε., για τη νοθεία και την ποιότητα των 
τροφίμων που καθημερινά με την υπερδιαφήμιση και την υπερκατανάλωση κατακλύζουν τα σπίτια μας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΖΗΤΙΑΝΕΥΟΥΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 
ΤΟ  ΠΑΚΟΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟ 2017 ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΤΙ: 

▶  ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΝΟΘΕΙΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ. Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΔΕ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ.

Α)  ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΛΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ.
Β)  ΛΑΔΙΑ ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ  ΟΣΜΕΣ  ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΑΔΙΑ ΝΕΑΣ  ΣΟΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ,  ΚΥ-

ΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ .
Γ)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 31% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ.
▶  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣHΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ 64% ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ Η ΑΚΑΤΑΛ-

ΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ .
▶  ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ  ΚΑΤΑ 20% ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ,50% ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΚΑΙ 

30% ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΕΣ.
▶   ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 40% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΛΗΓΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟ-

ΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΕΝΩ ΤΟ 48% ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΧΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ.

▶  ΕΝΑ 55% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΟΘΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΕΝΩ ΣΕ ΓΙΑ-
ΟΥΡΤΙΑ  ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΓΩΤΑ Η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ 
Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

▶  ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΝΟΘΕΙΑ ΣΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΥ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ,  Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΟΤΙ 
ΕΙΝΑΙ  «ΛΕΥΚΗ ΤΥΡΟΣ»  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΝ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ.

▶  ΣΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΙΤΡΩΔΗ  ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΑ ΒΡΕ-
ΘΗΚΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑ 150% ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ.

▶  ΣΤΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΠΛΑΝΗ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ  ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ MARKETING “ΦΥ-
ΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ” ΕΝΩ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ  ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΟ.

▶  ΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΥΠΑΡΞΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΝΙΤΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ.

▶  ΣΤΟ ΨΩΜΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟ 40% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΤΗΣ MONSANTO ΚΑΙ ΤΗΣ BAYER  
ΠΟΥ ΣΠΑΝΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΤΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ 
ΝΕΡΟ, ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.

 ΓΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ.
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Τ ο νερό είναι θεμελιώδες αγαθό, απα-
ραίτητο για τη διατήρηση της ζωής 
και την ανάπτυξη και ευημερία της 

κοινωνίας. Η πρόσβαση σε ασφαλές νερό 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη, 
και ουσιαστικό θέμα βιώσιμης ανάπτυξης, 
όπως έχει οριστεί και από τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών.

Η αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού 
άριστης ποιότητας, υγιεινού και καθαρού, 
είναι βασικό μέλημα της ΕΥΔΑΠ. Με αίσθημα 
ευθύνης απέναντι σε εκατομμύρια πελάτες και 
με διαρκείς επενδύσεις στην τεχνολογία και 
την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού 
της, η Εταιρεία φροντίζει καθημερινά, ώστε 
το νερό που πίνουμε εμείς και τα παιδιά μας 
να είναι, όχι μόνο σε απόλυτη συμφωνία 
με την κείμενη Νομοθεσία αλλά και ένα 
από τα καθαρότερα νερά της Ευρώπης.

Πλαίσιο ελέγχων

Η ΕΥΔΑΠ έχει διαμορφώσει 
το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχων, 
ώστε να εξασφαλίζει ότι το νερό 
που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό 
είναι ασφαλές. Για τον λόγο αυτό, 
έχει διασφαλιστεί ότι όλα τα 
σημεία στα οποία δυνητικά 
θα μπορούσε να διαταραχθεί 
η ποιότητα τόσο του νερού 
που εισέρχεται στις εγκατα-
στάσεις της, αλλά ιδιαίτερα 
του νερού που φτάνει στη 
βρύση του καταναλωτή,  
εποπτεύονται και ελέγχονται 
επαρκώς, μέσω:
• Επιτήρησης των δρα-
στηριοτήτων στις Λεκάνες 
Απορροής
• Προστασίας του δικτύου 
Υδροληψίας
• Διαρκών ελέγχων ποιότητας:

- Των Α΄ υλών που χρησιμοποιού-
νται για την επεξεργασία του νερού, 
ώστε αυτό να καταστεί πόσιμο. 
Οι Α΄ ύλες που προμηθεύεται 
η ΕΥΔΑΠ προδιαγράφονται, 
ώστε να είναι σύμφωνες με 
τα διεθνώς διαμορφωμένα 
πρότυπα που αφορούν στις 
χημικές ουσίες που προορί-
ζονται για την επεξεργασία 
νερού ανθρώπινης κατα-
νάλωσης. Για κάθε ουσία 
υπάρχει σχέδιο ποιότητας 
βάσει του οποίου εξασφα-
λίζεται η καταλληλότητα για 
τη σκοπούμενη χρήση αυτού.

- Του ακατέργαστου και του πόσι-
μου νερού που διατίθεται στο κατα-
ναλωτικό κοινό. 

Οι καθημερινοί έλεγχοι ποιότητας 
του ακατέργαστου και πόσιμου νερού 
που πραγματοποιούνται 7 ημέρες την 
εβδομάδα στα χημικά και μικροβιο-
λογικά εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ έχουν 
ως σκοπό να εξασφαλίζεται και να 
πιστοποιείται η άριστη ποιότητα του 
νερού που διαθέτει η Εταιρεία στους 
κατοίκους των Αθηνών. Για τον λόγο 
αυτό, παρακολουθείται στενά η 
ποιότητα των νερών των τεσσάρων 
ταμιευτήρων, Μαραθώνα, Υλίκης, 
Μόρνου και Ευήνου, όπως επίσης 
και η ποιότητα του πόσιμου νερού 
στο δίκτυο ύδρευσης, ώστε να 
γίνεται άμεσα αντιληπτό και 
να αντιμετωπίζεται εγκαίρως 
οποιοδήποτε πρόβλημα ενδε-
χομένως προκύψει.

Για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού η ΕΥΔΑΠ 
διαθέτει εργαστήρια στο Γαλάτσι και στις Αχαρνές, τα 
οποία είναι διαπιστευμένα κατά ISO EN 17025 ήδη 
από το 2005, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(ΕΣΥΔ). Στα εργαστήρια αυτά αναλύονται δείγματα 
ακατέργαστου νερού από τις λίμνες-ταμιευτήρες, τις 
γεωτρήσεις της ΕΥΔΑΠ και δείγματα πόσιμου νερού 
από τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού της Εταιρείας 
και από το δίκτυο ύδρευσης.

Στα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ εφαρμόζονται οι πλέον 
σύγχρονες μέθοδοι χημικής ανάλυσης, προκειμένου να 
επιτυγχάνεται υψηλή ευαισθησία, ακρίβεια και επανα-
ληψιμότητα κατά τον προσδιορισμό των στοιχείων που 
απαιτούνται κατά την ανάλυση των δειγμάτων νερού. 

Όπως τεκμηριώνεται από αποτελέσματα περίπου 
130.000 προσδιορισμών σε περίπου 10.000 δείγματα 
πόσιμου και 2.000 δείγματα ανεπεξέργαστου νερού 
ετησίως, η ΕΥΔΑΠ πιστοποιεί διαρκώς ότι το νερό 
της Αθήνας είναι άριστης ποιότητας και ένα από τα 
καλύτερα της Ευρώπης, ανταποκρινόμενο σε όλες τις 
σχετικές Ευρωπαϊκές και Εθνικές  νομοθετικές απαι-
τήσεις που ισχύουν.

Υγεία & Ασφάλεια Καταναλωτών  
Ποιότητα Νερού Ύδρευσης
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http://fokidatv.blogspot.gr/2017/11/blog-
post_30.html

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Μην χρησιμοποιείτε για 

ύδρευση το νερό της Κίρρας  
μέχρι νεωτέρας...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30-11-2017 

Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν 
έχει παρατηρηθεί θολότητα στο νερό του δικτύου 
ύδρευσης της Τ.Κ. Κίρρας.

Ήδη τα συνεργεία του Δήμου καταβάλλουν προ-
σπάθειες αποκατάστασης της ποιότητας του νερού.

Μέχρι νεώτερης ενημέρωσης παρακαλούμε τους 
κατοίκους της Τ.Κ. Κίρρας να μην χρησιμοποιούν το 
νερό για ύδρευση.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙ-

ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ΜΑΡΙΑ

http://fokidatv.blogspot.gr/2017/12/blog-post_4.
html

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Στο Κοινοτικό Γραφείο  
Κίρρας διατίθεται  

από το Δήμο Δελφών 
εμφιαλωμένο νερό  

στους πολίτες...
Δήμος Δελφών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Από τις 10:30 και μέχρι τη μία το μεσημέρι στο 
Κοινοτικό Γραφείο Κίρρας θα διατίθεται από το Δήμο 
Δελφών εμφιαλωμένο νερό σε όσους πολίτες της Τοπικής 
Κοινότητας το επιθυμούν. 

χΕνημερώνουμε, επίσης, ότι εξειδικευμένο συνεργείο 
του Δήμου προσπαθεί να δώσει οριστική λύση στο 
πρόβλημα που έχει προκύψει.

Αναρτήθηκε από Fokida TV στις 12:59 μ.μ. 
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-

ουBlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το 
στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest

http://fokidatv.blogspot.gr/2017/12/blog-post_82.
html

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Δρακάκης: να απολογηθεί 
ενώπιον της δικαιοσύνης ο 

Δήμος Δελφών που υδροδοτεί 
με ΛΑΣΠΟΝΕΡΑ την Κίρρα...!

ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΑΦΗΣΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΗΝ ΚΙΡΡΑ

   Η πολιτική ελαφρότητα, η προχειρότητα και η 
ανικανότητα με την οποία αντιμετωπίζει η σημερινή 
δημοτική Αρχή όλα τα θέματα του Δήμου Δελφών, 
έχει σαν επακόλουθο και την κάκιστη διαχείρηση της 
υδροδότησης του Δήμου με αποκορύφωμα το πρόβλημα 
ύδρευσης του οικισμού της Κίρρας.

Με την πολιτική της ιδεοληψίας , της ανευθυνότητας 
και της επιπολαιότητας που τη διακρίνει , δε δίστασε 
να υδροδοτεί με ΛΑΣΠΟΝΕΡΑ ένα ολόκληρο χωριό !!! 

 Οι κάτοικοι της Κίρραςέζησαν και ζούνε έναν πραγ-
ματικό εφιάλτη, και βλέπουν καθημερινά η ποιότητα της 
ζωής των να επιδεινώνεται, αφού η ανύπαρκτη και απούσα 
από το πρόβλημα της αποτελεσματικής διαχείρισης του 

νερού δημοτική Αρχή, αδυνατεί να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα του δικτύου ύδρευσης, αφήνοντας τα σπίτια 
είτε χωρίς νερό είτε να τα τροφοδοτεί με λασπόνερο. 

Η ανικανότητα της δημοτικής Αρχής να ασχοληθεί 
με υπευθυνότητα και ευαισθησία στην διασφάλιση του 
απαραίτητου αγαθού και της τροφοδότησης με επάρκεια 
ποιοτικού και πόσιμου νερού τους δημότες της Κίρρας 
αλλά και γενικότερα όλου του Δήμου Δελφών μας απα-
σχόλησε επανειλημμένα τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο 
όσο και στις ανακοινώσεις της παράταξής μας, Σήμερα, 
μετά τις έντονες διαμαρτυρίες και την καθημερινή έκφραση 
της αγανάκτησης και της δυσαρέσκειας των κατοίκων 
της Κίρρας η δημοτική Αρχή τρέχει και δε φτάνεται, να 
πράξει το αυτονόητο, να επισκευάσει δηλαδή τις βλάβες 
του δικτύου ύδρευσης , που έχει εγκαταλείψει στην τύχη 
τους όλα τα χρόνια !!! 

Το συνειδητό ψέμα και η προσπάθεια παραπλάνησης 
του κοινού, ακόμα και με επίσημο δελτίο Τύπου του 
Δήμου για τα αίτια της βλάβης είναι πρωτοφανές.!!! 

  Δυστυχώς προτεραιότητα για τη δημοτική Αρχή 
έχουν οι ιδεοληψίες της, το πλεόνασμα της προπαγάν-
δας, οι πολιτικοί τακτισμοί . Προσπαθούν πίσω από τη 
συνειδητή παραπληροφόρηση, να κρύψουν την απόλυτη 
αδιαφορία τους ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΣ , να μεριμνήσουν για την απαραίτητη συντήρηση 
του εξοπλισμού και την αποκατάσταση των βλαβών σε 
μηχανήματα , δίκτυο, και ποιότητα νερού . 

 Ως εδώ και μη παρέκει !!!
  Πρέπει να απολογηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης 

για το που πάνε τα χρήματα που πληρώνουν οι πολίτες 
για να έχουν πόσιμο νερό αλλά δεν έχουν !!!

 Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Απολλώνειο Φώς – Καθαρή Λύση
Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

http://fokidatv.blogspot.gr/2017/12/blog-post_92.
html

Αποκαταστάθηκε  
το δίκτυο ύδρευσης Κίρρας... 

σε εξέλιξη ο ποιοτικός 
έλεγχος...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   7-12-2017
Ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες που αφορούν 

το καθαρισμό δικτύου & δεξαμενής που υδρεύεται η 
Τ.Κ. Κίρρας.

Επίσης έγινε αντικατάσταση της παροχής που υδρευό-
ταν η Τ.Κ. Κίρρας από την υδρευτική γεώτρηση ΜΟΝΤΛΙΑ 
II  με την ΜΟΝΤΛΙΑ I και πλέον η περιοχή της Κίρρας 
υδρεύεται από την ΜΟΝΤΛΙΑ Ι και το κανάλι του Μόρνου.

Η διαδικασία ελέγχου της ποιότητας του νερού 
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνεχίζεται η εγκληματική αδιαφορία  
του δημάρχου των Δελφών
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Η ΛΑΡΚΟ παραμένει ο μεγαλύτερος 
παραγωγός σιδηρονικελίου  στην 
Ευρώπη, δεύτερος μετά την Κίνα 

παγκοσμίως και με διαφορά ο ποιοτικότε-
ρος, ενώ όλοι οι παραγωγοί ανοξείδωτου 
χάλυβα, όπως η ThyssenKrupp και η 
Glencore, χρησιμοποιούν στα εργοστά-
σιά τους κοκκοποιημένο σιδηρονικέλιο 
της ελληνικής επιχείρησης. Κι όμως το 
τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν 
τα δημοσιεύματα -άλλα καλόπιστα και 
βασισμένα σε πραγματικά στοιχεία και 
κάποια άλλα όχι και τόσο- που παρουσι-
άζουν μια εικόνα διάλυσης της ΛΑΡΚΟ. Η 
πίτα, άλλωστε, της ελληνικής οικονομίας 
έχει μικρύνει τα χρόνια των Μνημονίων 
και είναι λογικό τα ιδιωτικά συμφέροντα 
-ορισμένοι, δηλαδή, από τους πλέον 
επιφανείς επιχειρηματίες της χώρας- να 
επιδιώκουν περισσότερα κέρδη είτε έμμεσα, 
μέσω του κλεισίματος της επιχείρησης, 
είτε άμεσα, διά της εξαγοράς της αντί 
πινακίου φακής.

Οι ουκ ολίγοι επικριτές της σημερινής 
κατάστασης εστιάζουν στο ότι η εταιρεία 
είναι ζημιογόνα τουλάχιστον τα οχτώ 
τελευταία χρόνια, από τότε, δηλαδή, 
που έγινε η πρώτη προσπάθεια ιδιω-
τικοποίησής της -ακολούθησαν άλλες 
δύο και με αμερικανικό ενδιαφέρον-, η 
οποία «σκόνταψε» και σε έναν ενδοεπι-
χειρησιακό κύκλο συμφερόντων, που δεν 
επέδειξε βούληση να θέσει σε κίνδυνο τα 
προνόμιά του. 

Οι ίδιες πηγές βάζουν στο κάδρο των 
ευθυνών και τη ΔΕΗ -κατέχει το 11,4% 
των μετοχών της ΛΑΡΚΟ (το Δημόσιο 
ελέγχει το 55,2% και η Εθνική Τράπεζα 
το 33,4%)-, στην οποία η νικελοβιομη-
χανία οφείλει γύρω στα 260 εκατ. ευρώ, 
τα οποία αυξάνονται κατά 5 εκατ. κάθε 
μήνα. Λόγω, μάλιστα, της πτώσης των 
διεθνών τιμών του νικελίου, η ΛΑΡΚΟ 
φέρεται να καταγράφει ζημία 7-8 εκατ. 
ευρώ τον μήνα. Οι περισσότεροι, πάντως, 
αν όχι όλοι οι εμπλεκόμενοι, συμφωνούν 
ότι η κυβέρνηση είναι που θα πρέπει να 
δώσει την όποια λύση.

Και προμήθειες 
κοστουμιών!

Εκεί, βέβαια, που, όπως φαίνεται, καλά 
κρατεί το πάρτι της εποχής των παχιών 
αγελάδων είναι στους μισθούς των υπαλ-
λήλων, τουλάχιστον όσων βρίσκονται στο 
«ρετιρέ» και διορίστηκαν στο πλαίσιο του 
κομματικού κράτους που είχαν στήσει 
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, και στις 
έξτρα απολαβές τους - μαθαίνουμε, για 
παράδειγμα, ακόμα και για προμήθεια 
κοστουμιών! 

Παράλληλα όμως και το ενεργειακό 
κόστος έχει εκτοξευτεί. Σύμφωνα με 

σχετικό πόρισμα των οικονομικών εισαγ-
γελέων, οι διοικήσεις της ΛΑΡΚΟ από τον 
Νοέμβριο του 2011 μέχρι το 2014 δεν 
εφάρμοσαν τον μνημονιακό νόμο που 
επέβαλλε μεγάλες περικοπές στις αποδο-
χές των εργαζομένων (σήμερα δίνονται 
πολλές υπεργολαβίες εκατομμυρίων ευρώ 
λόγω του υφιστάμενου περιορισμού στις 
προσλήψεις στο Δημόσιο), με αποτέλεσμα 
να προκληθεί συνολική ζημία τουλάχιστον 
41,77 εκατ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι πάνω από το 60% των λειτουργικών 
εξόδων της εταιρείας είναι ανελαστικό, 

ποσοστό που θεωρείται από τα υψηλότερα 
στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, η Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής ζητά από τη ΛΑΡΚΟ την 
επιστροφή 136 εκατ. ευρώ πλέον τόκων, 
τα οποία θεωρήθηκαν παράνομη κρατική 
ενίσχυση.

«Τα χρέη στη ΔΕΗ  
να γίνουν μεχοχές»

Ο πανεπιστημιακός και πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών 

Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), Παναγιώτης Χριστο-
δουλάκης, έχει ασχοληθεί επισταμένως 
τα τελευταία χρόνια με τη βιωσιμότητα 
της εταιρείας και τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα που γεννά η λειτουργία της. 
Μιλώντας στα «Επίκαιρα» προτείνει η 
ΔΕΗ να μετοχοποιήσει το οφει- λόμενα 
προς αυτή χρήματα από τη ΛΑΡΚΟ, να 
φτάσει, δηλαδή, τη συμμετοχή της σε

ένα ποσοστό κοντά στο 40%, καθώς 
και να επενδύσει στην επιχείρηση ένα 
ποσό γύρω στα 300 εκατ. ευρώ προκει-
μένου αυτή να διατηρήσει τον δημόσιο 
χαρακτήρα της. 

Οι σκέψεις αυτές έχουν, μάλιστα, 
μεταφερθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο της ΔΕΗ, Μανώλη Παναγιωτά-
κη, ο οποίος έχει δεσμευτεί να τις λάβει 
σοβαρά υπόψη. «Γιατί να συνεχίζει να 
κάνει επενδύσεις η ΔΕΗ στη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία, όταν με τα ίδια χρή-
ματα μπορεί να διασώσει μια κορυφαία 
ελληνική βιομηχανία, που παράγει ένα 
σπάνιο παγκοσμίως μέταλλο, το νικέλιο,•» 
αναρωτιέται ο κ. Χριστοδουλάκης, ο 
οποίος προσθέτει ότι με τον τρόπο αυτό 
η επιχείρηση ηλεκτρισμού θα αποφύγει 
και τα κακόβουλα σχόλια ότι μεροληπτεί 
σε βάρος ιδιωτικών εταιρειών.

«Η ΛΑΡΚΟ θα μπορούσε επίσης να 
χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ ώστε τα 
απόβλητό της, για παράδειγμα, να μην 
καταλήγουν στον Ευβόίκό Κόλπο, αλλά να 

Ποιοί θέλουν ακόμα και κλείσιμο της Λάρκο
Ιδιωτικά συμφέροντα και εσωτερικές παθογένειες απειλούν το μέλλον ενός εθνικού πρωταθλητή

Άραγε τι γίνεται με την ΛΑΡΚΟ;  Aκόμη αυτή η ΔΕΗ την ανέχεται σε βάρος των Ελλήνων Πολιτών;
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αξιοποιούνται μέσω κατάλληλης επεξερ-
γασίας τους. Το λιμάνι της Λάρυμνας, για 
τη μόλυνση του οποίου έχουν επιβληθεί 
επανειλημμένως διοικητικά πρόστιμα, 
έχει πάρει κόκκινο χρώμα εξαιτίας των

λυμάτων. Αν το ενεργειακό κόστος 
και το αντίστοιχο μισθοδοσίας πέσει 
στο 30% από το 65%, η εταιρεία θα 
επιστρέφει στην κερδοφορία και δεν θα 
κινδυνεύσουν βασικές θέσεις εργασίας. 
Αυτό σημαίνει απολύσεις δήθεν εργαζό-
μενων, χωρίς ικανότητες και αντικείμενο 
εργασίας, και αυτό ενοχλεί τους δήθεν 
συνδικαλιστές», συμπληρώνει αιχμηρά ο 
κ. Χριστοδουλάκης.

Τριετές business plan

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της 
ΛΑΡΚΟ, Μιχάλης Ρένεσης, τονίζει στο 
περιοδικό μας ότι ο στρατηγικός στόχος 
για την εταιρεία εκπορεύεται από τον 
χαρακτήρα και τα προϊόντα της, με κύριο 
το σιδηρονι- κέλιο, τα οποία αποτελούν 
για τη χώρα μας στρατηγικό απόθεμα. 
ΓΓαυτό και η ΛΑΡΚΟ θεωρείται εταιρεία 
στρατηγικής σημασίας στον τομέα της 
αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών.

«Εκπονήσαμε τριετές business plan, 
στο οποίο προβλέπεται η αξιοποίηση με 
αποδοτικότερο τρόπο των υποδομών 
και των μεταλλευτικών δικαιωμάτων της 
εταιρείας, η εισαγωγή νέων - καινοτόμων 
τεχνολογιών, η περαιτέρω αξιοποίηση του 
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της 
αλλά και η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα 
ενδυναμώσουν και θα σταθεροποιήσουν 
την ηγετική θέση της στην ευρωπαϊκή 
αγορά. Σήμερα η εταιρεία βρίσκε-ται σε 
κομβικό σημείο και καλείται να επιβιώσει 
σε ένα αρκούντως δυσμενές οικονομικό 
περιβάλλον διεθνώς. 

Αυτό που μας επηρεάζει ιδιαίτερα είναι 
οι πολύ χαμηλές τιμές πώλησης του νικε-
λίου, οι οποίες προσδιορίζονται χρηματι-
στηριακά από το LME, το Χρηματιστήριο 
Μετάλλων του Λονδίνου. Επειδή δεν μπο-
ρούμε να επηρεάσουμε την τιμή πώλησης 
κινηθήκαμε προς την άλλη κατεύθυνση, 
αυτή της μείωσης του κόστους. Παρά ra 
δημοσιεύματα που πρόσφατα ανέφεραν 
ότι το κόστος παραγωγής της ΛΑΡΚΟ 
είναι 1 6.000 δολάρια ανά τόνο -κάτι που 
συνέβαινε παλαιότερα-, σήμερα, με βάση 
τα στοιχεία του α' εξαμήνου, το κόστος έχει 
πέσει στα 13.200 δολάρια ανά τόνο ή στα 
12.000 ευρώ ανά τόνο. Αυτό ήταν αποτέ-
λεσμα μιας πολύ μεγάλης και συστηματικής 
προσπάθειας. Συν τοις άλλοις αποτελεί 
ανακρίβεια η άποψη ότι οι υψηλόμισθοι 
δεν υπέστησαν μειώσεις διότι συνέβη το 
ακριβώς αντίθετο. Η ΛΑΡΚΟ, άλλωστε, 
δεν είναι κρατικοδίαιτη ούτε λειτουργεί 
παρασιτικά, δεν επιβαρύνει καθόλου το 
δημόσιο ταμείο. Απεναντίας συνεισφέρει 
στα δημόσια έσοδα ετησιώς με περίπου 
30 εκατ. ευρώ σε φόρους ασφαλιστικές 
εισφορές και μισθώματα. Παρόλο που η 
τιμή του νικελίου παραμένει χαμηλή, η 
εταιρεία δεν χρωστάει ούτε στο Δημόσιο 
και τα ασφαλιστικά ταμεία ούτε στους 
εργαζόμενους ούτε και σε τρίτους).

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΛΑΡΚΟ ενη-
μερώνει ότι η εταιρεία έχει δύο δάνεια 
-το αρχικό τους κεφάλαιο ήταν 50 εκατ. 

ευρώ από το 2012- που εξυπηρετούνται 
κανονικά, παραδέχεται, πάντως, ότι έχει 
οφειλές προς τη ΔΕΗ, επισηραίνοντας ότι 
με τις σημερινές υψηλές τιμές το κόστος της 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου 30% 
του συνολικού κόστους παραγωγής. «Δεν 
έχει υπάρξει συμφωνία με τη ΔΕΗ για την 
κοστολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αυτή την περίοδο το θέμα της αναζή-
τησης εύλογης και δίκαιης τιμής για την 
ηλεκτρική ενέργεια για την περίοδο 2010-
2013 έχει παραπεμ- φθεί στη διαιτησία και 
ευελπιστούμε σε μια αρκετά χαμηλότερη 
τιμή. Εκτός όμως από τη διαιτησία που 
βρίσκεται σε εξέλιξη υπάρχει και η βού-
ληση της σημερινής διοίκησης της ΔΕΗ 
για απευθείας διαπραγματεύσεις για τον 
προσδιορισμό μιας αμοιβαία επωφελούς 
τιμής), προσθέτει ο ίδιος.

«Πίεση από πολλές 
κατευθύνσεις»

Την ίδια ώρα, ο κ. Ρένεσης κάνει λόγο 
για έντονη πίεση που ασκείται από πολλές 
πλευρές - η κάθε μία για τους δικούς της 
λόγους: «Δεν αρεσκόμαστε στις θεωρίες 
συνωμοσίας, διαβάζοντας όμως κατά 

καιρούς διάφορα δημοσιεύματα δίνεται η 
εντύπωση ότι η ΛΑΡΚΟ είναι μια προβλη-
ματική επιχείρηση χωρίς καμία προοπτική. 
Πολλές φορές μιλούν ιδιαίτερα απαξιωτικά 
για τη ΛΑΡΚΟ, αλλοιώνοντας τα στοιχεία. 
Άλλες πάλι, φορές απευθύνονται στη 
διοίκηση, τους δίνουμε τα στοιχεία που 
ζητούν, τα γράφουν ακριβώς όπως τους 
τα είπαμε, αλλά με τέτοιο τρόπο και με 
τέτοιους τίτλους που βγαίνουν εσφαλμένα 
συμπεράσματα. Κατανοούμε ότι υπάρχουν 
ιδιωτικά συμφέροντα που θα ήθελαν μια 
ΛΑΡΚΟ απαξιωμένη ή κλειστή. Η ΛΑΡΚΟ 
όμως έχει και παρόν και μέλλον.

»Οι τιμές τώρα είναι πολύ χαμηλές. 
Γ]α έναν χρόνο περίπου ήταν κάτω από 
10.000 δολάρια ανά τόνο, οι χαμηλότερες 
των τελευταίων 17 ετών. Ιστορικά, βέβαια, 
εμφανίζουν μια κυκλικότητα και τα προ-
γνωστικά μιλούν για αύξηση των τιμών, 
είμαστε, ωστόσο, ιδιαίτερα επιφυλακτικοί 
γιατί μέχρι τώρα δεν επιβεβαιώνονται οι 
προβλέψεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή είναι 
11.200 δολάρια ανά τόνο, ενώ το 2006 
είχε φτάσει στα 54.000 δολάρια ο τόνος. 
Οι σημερινές τιμές είναι απόρροια κυρίως 
της διεθνούς ύφεσης. »Η ΛΑΡΚΟ έχει 
αναμφισβήτητα αρκετά προβλήματα, δεν 

είναι όμως προβληματική επιχείρηση. Αν 
εξετάσουμε το τελευταίο διάστημα, είχε 
κέρδη κατά τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007, 
2010 και 2011. Αποτελεί δε τη ναυαρχίδα 
της ελληνικής μεταλλουργίας. Ο,τι παράγει 
το εξάγει και, μάλιστα, το προπληρώνεται. 
Οι μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες ανο-
ξείδωτου χάλυβα εφοδιάζονται με υψηλής 
ποιότητας σιδηρονικέλιο από την Ελλάδα 
και θεωρούν τη ΛΑΡΚΟ τον καλύτερο 
προμηθευτή ως προς την ποιότητα και 
τη συνέπεια των παραδόσεων), αναφέρει 
ο πρόεδρος της εταιρείας και συνεχίζει:

«Η επίλυση συσσωρευμένων οργα-
νωτικών και διοικητικών προβλημάτων 
συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας 
μιας από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές 
μονάδες της χώρας και της μοναδικής 
εταιρείας παραγωγής σιδηρονικελίου στα 
όρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και 
την περαιτέρω ανάπτυξή της η ΛΑΡΚΟ 
προσανατολίζεται σε νέες επενδύσεις, 
όπως είναι η επέκταση του λιμανιού στη 
Λάρυμνα, που θα μειώσει την τιμή του 
εισαγόμενου λιθάνθρακα και των καυσίμων 
και θα μας οδηγήσει στην εξεύρεση νέων 
αγορών για τη σκωρία των ηλεκτροκαμίνων 
και των άλλων παραπροϊόντων μας, ή η 
κατασκευή νέου εργοστασίου πελλετο-
ποίησης και επαναχρησιμοποίησης της 
ιστορικής σκόνης που βρίσκεται δίπλα στο 
εργοστάσιο, μια επένδυση που θα αυξήσει 
την παραγωγικότητα και θα συμβάλει 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι 
αναπτυξιακές δυνατότητες της εταιρείας 
είναι πολύ μεγάλες. Γα την υλοποίησή 
τους χρειάζεται κεφαλαιακή στήριξη. Οι 
αποδόσεις είναι βέβαιες. Αυτή η τριετία 
κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την ανά-
σχεση των επιπτώσεων του δυσμενούς 
διεθνούς κλίματος, την επιστροφή στην 
κερδοφορία και τη διατήρηση της ηγετικής 
θέσης της ΛΑΡΚΟ στην ευρωπαϊκή αγορά», 
υποστηρίζει ο κ. Ρένεσης. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

O πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, Παναγιώτης 
Χριστοδουλάκης

O πρόεδρος της ΛΑΡΚΟ, Μιχάλης 
Ρένεσης
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Τ ην Κυριακή 15 Ιανουαρίου απα-
νωτές εκκωφαντικές εκρήξεις με 
λάμψη με πυκνό μαύρο καπνό με 

σημείο αναφοράς κάποιο σημείο στην 
οδό Πειραιώς κοντά στον Ταύρο, ανα-
στάτωσε τους κατοίκους του Ταύρου, του 
Μοσχάτου, της Καλλιθέας της Νίκαιας 
και του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που βγήκαν 
στους δρόμους, στα μπαλκόνια και στις 
ταράτσες των σπιτιών τους ανήσυχοι και 
τρομαγμένοι. Στην αρχή πολλοί πίστευαν 
ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια. 

Έπειτα από μισή ώρα, αφού τα ΜΜΕ 
μετέδιδαν ότι «μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε 
σε υπαίθρια αποθήκη ελαστικών, μπαζών 
και γενικά απορριμμάτων επί της οδού 
Θέμιδος 25 στον Ταύρο, σε έκταση 3-4 
στρεμμάτων», 17 πυροσβεστικά οχήματα 
και 51 πυροσβέστες αγωνίστηκαν για 
να τιθασεύσουν την πυρκαγιά. Ο χώρος 
αυτός βρίσκεται στο κέντρο κυριολεκτικά 
ενός σταυρού στου οποίο τα άκρα του 
απέχουν περίπου 400 μέτρα από τον χώρο 
των εκρήξεων και της πυρκαγιάς. Εκεί 
βρίσκονται σημαντικές εγκαταστάσεις που 
προσελκύουν καθημερινά χιλιάδες κόσμο. 
α) Το προπονητικό γήπεδο του Ολυμπιακού 
στο βόρειο δυτικό άκρο του σταθμού β) 
Λαχαναγορά στου Ρέντη στο νοτιοδυτικό 
γ) το ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στο 
βορειοανατολικό και δ) η Ανώτατη σχολή 
καλών τεχνών στο Νοτιοανατολικό άκρο. 
Επίσης η παράνομη αποθήκη της Θέμιδος 
25 περιβάλλεται από οδούς πυκνότατης 
κυκλοφορίας όπως η οδός Πειραιώς, η 
Ταύρου, η οδό Κηφισού.

Υπαίθριες χωματερές

Σύμφωνα με πληροφορίες από την 
Πυροσβεστική στον χώρο πιθανότατα 
εκτός των ελαστικών υπήρχαν και φιάλες 
υγραερίου, αντικείμενα από τα οποία 
σημειώθηκαν εκρήξεις. Αυτό επιβεβαιώ-
θηκε από την αυτοψία των Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας 
στο χώρος της πυρκαγιάς που διενερ-
γήθηκε στις 16-1-2017 (ανακοίνωση 
ΥΠΕΝ) στο χώρο της πυρκαγιάς που 
έδειξε ότι εξαιτίας φιαλών υγραερίου 
αλλά και των ελαστικών που βρίσκονταν 
στο χώρο, προκλήθηκαν εκρήξεις και η 
φωτιά μεταδόθηκε σε γειτονικά γήπεδα 
τα οποία έχουν μετατραπεί σε υπαίθριες 
χωματερές με την ευθύνη και την ανοχή 
αντιπεριφερειαρχών  της περιφέρειας 
Αττικής. 

Μέχρι και την Τρίτη 17 Ιανουαρίου η 
πυρκαγιά δεν είχε σβήσει και μέχρι σήμερα 
ακόμα υπάρχει καπνός που αποδεικνύει 
ότι ο βομβαρδισμός του περιβάλλοντος 

από διοξίνες, φουράνια και τοξικούς καρ-
κινογόνους υδρογονάνθρακες ρυπαίνουν 
επικίνδυνα μια εκτεταμένη περιοχή πλήττο-
ντας τους ευαίσθητους πρώτα και κύριους 
οργανισμούς ( παιδιά και ηλικιωμένους 
) αλλά και μολύνοντας τις τροφές στην 
λαχαναγορά του Ρέντη που έτυχε να είναι 
εκτεθειμένες στην ατμόσφαιρα από την 
ώρα της πυρκαγιάς μέχρι σήμερα ανάλογα 
με τις διευθύνσεις του πνέοντος ανέμου. 

Σε ιδιαίτερο κίνδυνο είναι το γάλα και 
τα οπωροκηπευτικά από τις διοξίνες που 
έχουν την τρομερή ιδιότητα να απορρο-
φούνται από το γάλα και τα χορταρικά. 
(Μήπως θα έπρεπε να υπολογισθεί με 
μαθηματικό μοντέλο διασπορά από την 
περιφέρεια ως το ΠΕΡΠΑ ανάλογα με 
τις διευθύνσεις του ανέμου σε όλο το 
χρονικό διάστημα από τις 15 Γενάρη ώρα 
17,15 μέχρι την ώρα που σταμάτησαν 
τελείως 21/1/2017 οι εκπομπές ρύπων 
από τα καιόμενα υπολείμματα η κατανομή 
των συγκεντρώσεων των επικίνδυνων 
και τοξικών ουσιών και να γίνουν και οι 
σχετικές μετρήσεις). 

Βέβαια πληροφορούμαστε ότι γίνεται 
προανάκριση για να αποδοθούν ποινικές 
ευθύνες για παράβαση των διατάξεων του 
Ν4042/12 «Περί ποινικής ευθύνης για 
την προστασία του περιβάλλοντος» αλλά 
και για την διαχείριση των απορριμμάτων 
που αποτελεί εναρμόνιση με την οδηγία 
2008/99/ΕΚ. 

Όμως παρόμοια γεγονότα πυρκαγιών 
και εκρήξεων και με θύματα έχουν γίνει 
επανειλημμένα δεκάδες φορές στο παρελ-
θόν στην ύποπτη βιομηχανική περιοχή 
τους ελαιώνα του Ρέντη, του Ταύρου, του 
Μοσχάτου και του Βοτανικού και μάλι-

στα με θύματα. Ευτυχώς στην πυρκαγιά 
αυτή από καλή σύμπτωση δεν υπήρχαν 
θύματα (δεν ανακαλύφθηκαν μέχρι τώρα 
τουλάχιστον).

 Όμως κινδύνεψε ένας μεγάλος αριθ-
μός κατοίκων και περαστικών σε μια 
πυκνοκατοικημένη περιοχή που γειτνι-
άζουν παράνομες και επικίνδυνες απο-
θήκες –βόμβες, σημαντικές πολιτιστικές, 
αθλητικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, 
ενώ βομβαρδίστηκε επί 24ώρα η υγεία 
χιλιάδων ανθρώπων με διοξίνες και άλλες 
τοξικές ουσίες από τα ελαστικά και τα άλλα 
απορρίμματα που χωρίς άδεια και χωρίς 
πυρασφάλεια με εγκληματική ανοχή και 
αμέλεια των αρμόδιων αρχών ανενόχλητοι 
λειτουργούσαν. 

Καταγγελία

Καταγγέλλουμε λοιπόν πρώτα-πρώτα 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού 
,στους Δήμους Ταύρου και Νίκαιας- Αγ. 
Ρέντη στων οποίων τα όρια βρίσκεται η 
παράνομη αποθήκη, μάλιστα θεωρείται 
ότι ανήκει στον Δήμο Νίκαιας –Αγ.Ι.Ρέ-
ντη–γιατί δεν προέβησαν ποτέ σε κανένα 
προληπτικό έλεγχο, σε καμία διαμαρτυρία, 
σε καμιά ενημέρωση της Περιφέρειας ή 
το ΥΠΕΝ, σε καμμιά καταγγελία στους 
ελεγκτές περιβάλλοντος σε κανένα εισαγ-
γελέα τόσο για την αποθήκη της Θέμιδος 
25 όσο και για όλες εκείνες που συγκε-
ντρώνουν παράνομα εύφλεκτα υλικά και 
αποτελούν ωρολογιακές βόμβες μέσα 
στον Πολεοδομικό ιστό. 

Και βέβαια δεν πρέπει να ισχυρι-
σθούν ότι δεν έχουν αρμοδιότητα (Νόμος 
3832/2010) γιατί μέσα στις αρμοδιότητες 

τους είναι και η προστασία του περιβάλ-
λοντος, με βάση το σύνταγμα άρθρο 105 
«τα τοπικά προβλήματα είναι αρμοδιότητα 
της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης». 

Επίσης καταγγέλλουμε βασικά την 
περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τον 
ανώτερο νόμο που έχει την αρμοδιότητα 
του ελέγχου της επιβολής προστίμου και 
του κλεισίματος τέτοιων παράνομων 
εγκαταστάσεων. 

Το ΥΠΕΝ επίσης έχει το δικαίωμα να 
διατάξει αυτοψίες σε όλη την περιοχή από 
τους επιθεωρητές περιβάλλοντος γιατί οι 
καταγγελίες βρίθουν, πριν ζήσουμε και 
αλλά τέτοια συμβάντα και καταστροφές 
και θρηνήσουμε και θύματα, θα πρέπει η 
Περιφέρεια με τους ελεγκτές της Περι-
φερειακής Ενότητας Πειραιά και Αθήνας 
να σαρώσουν την τεράστια βιομηχανική 
βιοτεχνική περιοχή από το Ν. Φάληρο, 
τον Ρέντη, το Μοσχάτο, τον Ταύρο και τον 
Βοτανικό, να εντοπίσουν τις επικίνδυνες 
εγκαταστάσεις και επιβάλλουν τις ανα-
γκαίες κυρώσεις κλείνοντας, καταργώντας 
και απομακρύνοντας σε πρώτη φάση τις 
επικίνδυνές και παράνομες, αλλά και να 
επιβάλλουν αυστηρά πρόστιμα σε όσες 
δεν έχουν πυρασφάλεια και δεν διαθέ-
τουν άδεια. 

Με λίγα λόγια επιτέλους να γίνει 
συστηματικός εκτεταμένος προληπτικός 
έλεγχος αλλά με στρωτά αποτελέσματα 
και όχι ύποπτες αναβολείς και παρατά-
σεις. Από την πλευρά μας στέλνουμε 
επιστολές διαμαρτυρίας στη περιφέρεια 
και το υπουργείο για τις ανεπαρκείς και 
ανεξέλεγκτες συνθήκες λειτουργίας και 
άλλων τέτοιων χωρών στην Νοτιοδυτική 
Αττική. 

Eπικινδυνες και ανεξέλεγκτες 
εκρήξεις στον Ταύρο

Ακόμη… περιμένουμε απάντηση, αλλά και έργα… δυστυχός δεν έγινε τίποτε  ΑΠΟΛΥΤΩΣ
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Κίνδυνος - Θάνατος 
Ερευνητική ομάδα του ΠΑΚΟΕ, στην προσπάθεια να 

διαλευκάνει την πώληση υδραργυρικών θερμομέτρων 
σε φαρμακεία διαπίστωσε ότι σε αρκετά απ’ αυτά στην 
Αθήνα πωλούνται ΘΡΑΣΥΤΑΤΑ υδραργυρικά θερμόμετρα 
στους καταναλωτές.

Διευκρινίζουμε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2007 έχει 
εκδοθεί ότι υπ’ αρ ΟΔ ΕΟΚ 0051/2007 και 76/769/ΕΟΚ  
με τίτλο «περιορισμός διάθεσης στην αγορά ορισμένων 
οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο. Συγκε-
κριμένα αναφέρονται:

Στο παράρτημα της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ προστίθεται 
το ακόλουθο σημείο: 

«19a, υδράργυρος CΑS αριθ.7439-97-6. 
1. Δεν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά:
α) σε θερμόμετρα πυρετού 
β) σε άλλα όργανα μέτρησης που προορίζονται για 

πώληση στο ευρύ κοινό (π .χ. μανόμετρα, βαρόμετρα, 
σφυγμομανόμετρα, θερμόμετρα άλλα από τα θερμόμε-
τρο πυρετού).

2. Ο περιορισμός της παραγράφου 1 στοιχείο β) δεν 
ισχύει για: α)όργανα μέτρησης παλαιότερα των 50 ετών 
κατά τις 3 Οκτωβρίου 2007, ή β)βαρόμετρα [εκτός των 
βαρομέτρων που εμπίπτουν στο στοιχείο α) έως τις 3 
Οκτωβρίου 2009.

3. Μετά τις 3 Οκτωβρίου 2009 η Επιτροπή διερευνά τη 
διαθεσιμότητα αξιόπιστων ασφαλέστερων εναλλακτικών 
επιλογών που να είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτές για 
τα σφυγμομανόμετρα που περιέχουν υδράργυρο καθώς 
και τα λοιπά όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην 
υγειονομική περίθαλψη και για άλλες επαγγελματικές 
και βιομηχανικές χρήσεις. Βάσει της εξέτασης αυτής ή 
μόλις καταστούν διαθέσιμες νέες πληροφορίες σχετικά 
με αξιόπιστες ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές για 
τα σφυγμομανόμετρα και τα λοιπά όργανα μέτρησης που 
περιέχουν υδράργυρο, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 
είναι σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για επέκταση των 
περιορισμών της παραγράφου 1 στα σφυγμομανόμετρα 
και τα λοιπά όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην 
υγειονομική  περίθαλψη  και για άλλες επαγγελματικές 
και βιομηχανικές χρήσεις, ούτως ώστε ο υδράργυρος να 
καταργηθεί σταδιακά από τα όργανα μέτρησης οποτεδή-
ποτε είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.» 

Μετά από αυτά άμεσα θα στείλουμε καταγγελία-δια-
μαρτυρία στον Υπουργό Υγείας, στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακοποιών ώστε να 
επιστήσουμε την προσοχή και στην συνέχεια εάν άμεσα 
δεν συμμορφωθούν οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουμε 
μηνύσεις και αγωγές.

Αθήνα, 24/01/2017
Αρ.Πρωτ : 8276
ΠΡΟΣ τους  
1. Κα Ρένα Δούρου Περιφερειάρχη Αττικής
2. Κο Σωκράτη Φάμελλο Αναπληρωτή Υπουργό 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος
3. Κο Γεώργιο Γαβρίλη Αντιπεριφερειάρχη Νότιας 

Αττικής
Κοιν: 1. Κο Ιωάννη Μόραλη Δήμαρχο Πειραιά, 2. 

Κο Ανδρέα Ευθυμίου Δήμαρχο Ταύρου, 3. Κο Γεώρ-
γιο Ιωακειμίδη Δήμαρχο Α. Ι. Ρέντη, 4. Κο Δημήτρη 
Κάρναβο Δήμαρχο Μοσχάτου Καλλιθέας 

Συνημμένο: Δελτίο Τύπου 180/ 24/01/2017
Κύριε Υπουργέ/ Κυρία Περιφερειάρχη/ Κύριε 

Αντιπεριφερειάρχη
Με αφορμή το πρόσφατο επεισόδιο-δυστύχημα 

στην ευρύτερη περιοχή του Ρέντη-Ταύρου, εξαιτίας 
της αυθαίρετης, ανεξέλεγκτης και παράνομης δράσης 
ορισμένων που με την ανοχή των υπηρεσιών σας, αλλά 
και των Δημοτικών αρχών, δημιουργούν έντονα και 
επικίνδυνα φαινόμενα, που πολλές φορές παίρνουν 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις με αποτέλεσμα να κινδυνεύει 
η υγεία των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών μας.

Για όλα αυτά, εμείς σας ζητάμε:
• Άμεση απογραφή όλων των παράνομων και 

αυθαίρετων εγκαταστάσεων που υπάρχουν στους 
Δήμους,  ιδιαίτερα της Νότιας και Δυτικής Αττικής, 
παρουσία δικαστικών και  αστυνομικών οργάνων.

• Άμεση διακοπή της λειτουργίας κάθε τέτοιας 
παράνομης και επικίνδυνης δραστηριότητας 

• Άμεση επιβολή υψηλών προστίμων, σε αυτούς 
που διακινδυνεύουν την υγεία των κατοίκων της 
προαναφερόμενης περιοχής.

Επειδή 37 χρόνια που λειτουργεί το ΠΑΚΟΕ είναι 
μάρτυρας πολλών τέτοιων δυστυχημάτων και επειδή 
δυστυχώς η ιστορία συνεχίζεται με αιτία όλων αυτών 
των τραγικών γεγονότων, η ανεπάρκεια ελέγχου στην 
λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων , η ανύπαρκτη και 
συνεχιζόμενη έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής στην 
διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων, η έλλειψη 
στοιχειώδους προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδομένα 
στον τομέα της ανακύκλωσης και τελικά η παντελής 
και ουσιαστική έλλειψη  πολιτικής  στις ουσιαστικές 
δράσεις για την ποιότητα της ζωής των Ελλήνων.

Μετά από όλα αυτά, περιμένουμε να ενεργοποιη-
θούν οι οικολογικές σας ευαισθησίες προς όφελος των 
θιγομένων και ανήμπορων να αντιδράσουν πολιτών 
και ταυτόχρονα σας ζητάμε να μας ενημερώσετε για 
τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ 
Ο πρόεδρος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Παν/κος
Ο Γενικός Γραμματέας Κων/νος Σολδάτος 

Ιατρός 

ΠΑ.Κ.Ο.Ε: Με αφορμή το πρόσφατο επεισόδιο-δυστύχημα 
στην ευρύτερη περιοχή του Ρέντη-Ταύρου

Άμεση απογραφή όλων  
των παράνομων και αυθαίρετων 

εγκαταστάσεων
Η φρίκη της νόμιμης διαδικασίας
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Μ ετά από πρόσκληση της επιτρο-
πής κατοίκων Μεγαλόπολης, 
το επιστημονικό συνεργείο του 

ΠΑΚΟΕ αποτελούμενο από, τον κ. Π. 
Χριστοδουλάκη (Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ), 
τον κ. Ε. Ανδρέου (Νομικό Σύμβουλο του 
ΠΑΚΟΕ) καθώς και τον κ. Γ. Καρκαλάτος 
(συνεργάτη του ΠΑΚΟΕ) συμμετείχαν 
ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ στη συγκέντρωση – 
ενημέρωση, όπου βασικός ομιλητής ήταν ο 
Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ κ. Χριστοδουλάκης 
(Πανεπιστημιακός Καθηγητής)

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 
μέσα από την ομιλία του τονίζει και ανα-
φέρει τα προβλήματα που δημιουργούνται 
από τη δημιουργία ενός ΧΥΤΕΑ τόσο 
στη κοινωνία όσο και στο περιβάλλον. 
Προηγουμένος αναφέρθηκε ότι η συγκέ-
ντρωση  - ενημέρωση είναι άτυπη. Εδώ και 
50 χρόνια άτυπη είναι και η βιομηχανική 
ζώνη στα Οινόφυτα και κανείς δεν δίνει 
σημασία, 840 βιομηχανίες σε μία άτυπη 
βιομηχανική ζώνη.

 
Επικίνδυνα απόβλητα

Συνεχίζοντας ο κ. Χριστοδουλάκης είπε 
τα επικίνδυνα απόβλητα ή μη επικίνδυνα 
απόβλητα, αδρανή απόβλητα, ιατρικά 
απόβλητα, όλα αυτά είναι ένα κοκτέιλ 
επικίνδυνων ουσιών που δυστυχώς βρί-
σκονται στο περιβάλλον είτε γήινο, είτε 
ατμοσφαιρικό, είτε υδάτινο και δημιουρ-
γούν προβλήματα. στην Ελλάδα. Κάθε 
χρόνο παράγονται 385.000 τόνοι τοξικών 
αποβλήτων και διαχέονται παντού στην 
Ελλάδα όπου μπορείτε να φανταστείτε.

Από αυτά μόνο 3 τόνοι πηγαίνουν στην 
Γερμανία, Ολλανδία για εξουδετέρωση με 
διάφορες σύγχρονες μεθόδους. 

Αυτές οι χώρες έχουν σύγχρονους 
χώρους εναπόθεσης τέτοιων τοξικών 
καταλοίπων. Οι υπόλοιποι τόνοι διαχέο-
νται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
με όποιον τρόπο ο καθένας θέλει πχ. σε 
βαρέλια, πλοία, χαράδρες και καταλήγουν 
στη θάλασσα. Δυστυχώς δεν υπάρχει 
κάποια μεριμνά από την πολιτεία συλλογής 
τέτοιων τοξικών αποβλήτων. Επειδή σαν 
κοινωνία θέλουμε να έχουμε ένα όμορφο 
και φυσικό περιβάλλον, το ΠΑΚΟΕ ανέλαβε 

δράση και απότρεψε την εγκατάσταση 
1979 ενός πυρηνικού εργοστασίου στη 
Κάρυστο και στο Μεσολόγγι δύο εργο-
στασίων που θα παρήγαγαν πετροχημικά.

Γενικά αποτρέψαμε και πολλά άλλα 
πράγματα τόσο χρόνια λειτουργίας του 
ΠΑΚΟΕ. Όμως οι τόσοι τόνοι τοξικών 
αποβλήτων που παράγονται από συγκε-
κριμένες βιομηχανίες, συγκεκριμένες 
ιατρικές μονάδες, συγκεκριμένους γεωρ-
γικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι εδώ και 
40χρόνια έχουν αποθηκεμένους γύρω 
στους 140 000 τόνους φυτοφάρμακα 
και λιπάσματα τα οποία έχουν λήξει. Κάθε 
χρόνο διοχετεύουμε στο περιβάλλον γύρω 
στους 200.000 τόνους φυτοφαρμάκων 
και λιπασμάτων για τη δική μας χρήση 
δηλαδή των γεωργών. 

Όμως οι μονάδες του λιγνίτη που 
παράγουν τη μαύρη γκρίζα ενέργεια, η 
κακή ενέργεια, πέρα από τη μόλυνση που 
παράγει προκαλεί και σοβαρές επιπτώσεις 
στην υγεία των κατοίκων. 

Σε μία έρευνα που κάναμε στην περιοχή 
της Πτολεμαΐδας, Αμύνταιου, Φλώρινας 
διαπιστώθηκε ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν 
30 με 40 παιδία από 3 εως 12 χρονών. 
Το βασικότερο πρόβλημα είναι η ραδι-
ενέργεια που δημιουργείται από την 

καύση αυτή μέσω της ιπτάμενης τέφρας 
που παράγεται. 

Όσον αφορά το ΧΥΤΕΑ. Σε καμία χώρα 
του κόσμου δεν περιγράφεται μέσα από 
τη βιβλιογραφία της η λέξη αυτή. Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλή-
των, χωρίς εισαγωγικά. Δεν μπορεί μια 
ταφή επικίνδυνών τοξικών αποβλήτων 
να είναι υγειονομική. 

Σοβαρά προβλήματα

Η λέξη ΧΥΤΕΑ δεν τη έχω συναντήσει 
πουθενά. Μάλλον στην ΚΥΑ που αναφε-
ρόταν, κανένας υπουργός δεν ήξερε τι 
υπόγραφε. Ας τους ονομάσουμε χώρους 
απόθεσης επικίνδυνων τοξικών αποβλή-
των. Οι χώροι αυτοί σε διεθνές επίπεδο 
Αμερική, Βραζιλία και Ευρώπη υπάρχουν 
7 σύνολο, δεν είναι χώροι μεγάλοι. 

Έχουν 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση 
και βάθος 200 μέτρα. Αυτά που απομένουν 
από τις βιομηχανίες, μετά από την  κατερ-
γασία όπως η εξουδετερώση, η καύση, 
η πυρόλυση, δημιουργείται μία σκόνη 
μπεζ την οποία την τοποθετούν μέσα σε 
μολύβδινα βαρέλια πάχους 10 – 15 εκ. και 
τα τοποθετούν μέσα το έδαφος πάνω σε 
γεωυφάσματα. Τώρα ένας χώρος τέτοιος, 

δεν είναι πρόβλημα όσο η κατασκευή του 
αλλά ο τρόπος εναποθέσης αυτών των 
τοξικών αποβλήτων. Οι διαρροές είναι 
μεγάλες και η κακή λειτουργία του μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Για 
αυτό η δημιουργία ενός τέτοιου χώρου 
πρέπει να γίνει σωστά και να λειτουργήσει 
σωστά διότι θα γίνει ακόμα μια κατασκευή 
όπου θα πάρει τα χρήματα μία τεχνική 
εταιρεία, ο τρόπος λειτουργίας τους θα 
πέσει σε δεύτερη μοίρα. 

Κλείνοντας σας αναφέρω ότι σε μία 
τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον 
Υπουργό κ. Φάμελο τόνισε ότι επειδή η 
Ευρωπαική Ένωση βάζει πρόστιμα για 
τα τοξικά απόβλητα δεν μπορούσαμε να 
μη δημιουργήσουμε ένα σχέδιο που θα 
έλυνε το πρόβλημα και θα γλιτώναμε το 
πρόστιμο του 2017. 

Του λέω είναι δυνατόν σε μια τέτοια 
περιοχή που το παρελθόν και το παρόν 
της είναι βεβαρημένο να γίνει η δημι-
ουργία ενός ακόμα εργοστασίου που θα 
προκαλέσει ακόμα τρομερά προβλήματα 
στο περιβάλλον και στη περιοχή;

Μου απάντησε ότι εμείς σαν σύριζα 
έχουμε στόχο τη δημιουργία ενός ΧΥΤΕΑ 
στη Πάτρα. Εκεί βρίσκεται η ΕΛΛΕΝΙΤ που 
παράγει τόνους αμιάντου. Επειδή έχουν 
ακούσει τα αυτιά και έχουν δει τα μάτια 
μου πολλά δε πιστεύω τίποτα. Σε καμία 
περίπτωση εσείς οι κάτοικοι δεν πρέπει 
να επιτρέψετε κάτι τέτοιο. Από λόγια πάμε 
καλά, στις πράξεις χάνουμε. Θέλω να 
τονίσω αν οι κάτοικοι της Μεγαλόπολης 
δεν σηκώσουν το ανάστημα τους και δεν 
ξεσηκωθούν τέτοια σχέδια θα πραγματο-
ποιούνται εις βάρος των πολιτών.

Ο κ. Ε. Ανδρέου στην ομιλία του αναφέ-
ρει ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη καταβολή προστίμων γίνεται επειδή 
σαν χώρα δεν έχουμε σχέδιο υποδομής 
και δεν έχουν δημιουργήσει υποδομές 
για αποθήκευση παλαιών αποβλήτων. Η 
Ελλάδα πληρώνει κάθε χρόνο 10.000.000€ 
λόγω αυτής της κατάστασης και για την 
λήψη ασφαλιστικών μέτρων αναφέρει ότι 
από τη στιγμή που δεν έχει δημιουργηθεί 
κάποιος τέτοιος χώρος στη περιοχή, ο 
οποίος δεν έχει προκαλέσει κάποια ζημία 
είναι αδύνατον η αποφυγή στα δικαστήρια

Συγκέντρωση ενημέρωσης  
κατοίκων στη  Μεγαλούπολη

Ο κ. Ε. ΑνδρέουΟ κ. Π. Χριστοδουλάκης

Ο εφησυχασμός… βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον  και την υγεία
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Τ ην Δευτέρα 3 Απριλίου, η Επιτροπή 
Κάτοικων Μεγαλόπολης, υστέρα 
από κάλεσμα των κατοίκων της 

ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης 
μέσω εντύπων τα οποία μοιράστηκαν 
πόρτα πόρτα, αφισών και διαδικτυακών 
αναρτήσεων πραγματοποίησε την πρώτη 
ανοικτή συγκέντρωση της με σκοπό την 
ενδελεχή ενημέρωση των κατοίκων της 
Μεγαλόπολης σχετικά με τα επικίνδυνα 
απόβλητα, τους κίνδυνους από την ενδε-
χόμενη κατασκευή Χώρου Υγειονομικής 
Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Ε.Α) 
στην περιοχή, καθώς και για τις μέχρι 
τώρα ενέργειες διάφορων φορέων, στη-
ριζόμενη σε επιστημονική βιβλιογραφία 
και κατατεθειμένα έγγραφα.

Η παρουσία του κόσμου ήταν κάτι 
παραπάνω από ικανοποιητική. Κεντρικός 
ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 
κ. Χριστοδουλάκης, ενώ παρευρέθηκαν ο 
Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπό-
λεως Ιερεμίας, δημοτικοί σύμβουλοι, αντι-
πρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων, 
ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, μέλος 
της Πολιτικής Γραμματείας του ΕΠΑΜ, 
αλλά και πρωτεργάτες της Κερατέας.

Στόχος ήταν οι κάτοικοι να πληροφο-
ρηθούν σφαιρικά επί του θέματος και να 

τεθούν επί τάπητος οι προσδοκίες των 
Μεγαλοπολιτών για το μέλλον του τόπου. 
Για το λόγο αυτό έχουν ήδη καλεστεί όλοι 
οι σύλλογοι και οι φορείς να εκφράσουν 
δημοσιά την άποψη τους σχετικά με 
ενδεχόμενο κατασκευής Χ.Υ.Τ.Ε.Α.

Εκ της συζήτησης που ακολούθησε 

εκφράστηκαν οι φόβοι των κατοίκων για 
το μέλλον της Μεγαλόπολης το οποίο κατά 
την κοινή γνώμη διαγράφεται ζοφερό αν 
η ανάπτυξη του τόπου αυτού δεν στραφεί 
επιτελούς σε έναν εντελώς διαφορετικό 
ορίζοντα. Η ανάπτυξη της πρωτογενούς 
παραγωγικότητας στα αποκατεστημένα 

εδάφη της ΔΕΗ, η τουριστική αξιοποίηση 
των δεκάδων μνημείων μας καθώς και η 
προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και 
ιδιαίτερα της υπόγειας και της νεοσυ-
σταθεισας λίμνης της περιοχής ήταν τα 
κύρια προσδοκούμενα από όλους τους 
παρευρισκόμενους.

Και γι αυτό τον λόγο, καλούμε κάθε 
αρμόδιο φορέα να εργαστεί προς σε αυτήν 
την κατεύθυνση σεβόμενος την επιθυμία 
των πολιτών.

Συγκεκριμένα ζητάμε 
α) την εκπόνηση υδρογεωλογικών 

μελετών στις περιοχές των εξαντλημέ-
νων λιγνιτικών πεδίων, επίσημη κρατική 
αναγνώριση της υπόγειας λίμνης του 
λεκανοπεδίου, υδρολογική μελέτη της 
νεοσυσταθείσας λίμνης καθώς και ανά-
λυση κινδύνου μόλυνσης του τοπικού 
υδροφόρου ορίζοντα με συσχέτιση τόσο 
με την περιοχή όσο και με τους όμορους 
νομούς

β) την  άμεση νομική πίεση προς την 
ΔΕΗ για αποκατάσταση εδαφών στα 
εξαντλημένα ορυχεία.

Τα Επικίνδυνα Απόβλητα ΔΕΝ 
θα έρθουν στην Μεγαλόπολη διότι 
ΔΕΝ τα θέλουμε και ΔΕΝ ΘΑ ΤO 
ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ. ΩΣ ΕΔΩ.

Αγωνία και αγανάκτηση

 Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 3 Απριλίου, η 
συγκέντρωση-ενημέρωση που διοργάνωσε η επιτροπή 
κατοίκων Μεγαλόπολης για την δημιουργία ΧΥΤΕΑ 
στην Μεγαλόπολη. 

Η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου γέμισε από 
πολίτες αλλά η κοινή παραδοχή όλων είναι ότι σε σχέση 
με το μέγεθος και την σοβαρότητα του προβλήματος η 
προσέλευση του κόσμου θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτε-
ρη. Προσκεκλημένοι στην ενημέρωση ήταν ο πρόεδρος 
του ΠΑΚΟΕ κ. Χριστοδουλάκης ο οποίος έκανε εκτενή 
αναφορά στο θέμα. Στο πάνελ η Μαρία Χριστοδημη-
τροπούλου και η Φωτεινή Σπυρακοπούλου ανέλυσαν 
και ενημέρωσαν τους πολίτες για τα επικίνδυνα από-
βλητα, για το ιστορικό του θέματος και τις κινήσεις της 
επιτροπής. Επίσης στην αίθουσα ήταν και κάτοικοι από 
την Κερατέα που αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα, 
όπως και πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων. 

Τον λόγο πήραν όσοι παρευρισκόμενοι επιθυμούσαν 
και εξέφρασαν την άποψη τους και τους προβληματι-
σμούς τους. Επίσης μίλησαν ο Μητροπολίτης Γόρτυνος 
και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας ο οποίος εξέφρασε την 
πλήρη στήριξη της εκκλησίας στον αγώνα των κατοί-
κων, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φουσέκης που ανέλυσε 
τις κινήσεις της δημοτικής αρχής, ο επικεφαλής της 
ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Γεωργακόπουλος και ο 
ανεξάρτητος σύμβουλος κ. Μιχόπουλος. Πρόκειται για 
μια πολύ σημαντική κίνηση αφού έγινε το πρώτο ουσια-
στικό βήμα στην οργάνωση της αντίδρασης των πολιτών 
στους σχεδιασμούς να γίνει η Μεγαλόπολη χαβούζα 
της Πελοποννήσου. Θα πρέπει άμεσα η επιτροπή να 
προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις της και να στηριχθεί 
εμπράκτως από όλους. Η Φωτεινή Σπυρακοπούλου 
ανέλυσε και παρουσίασε στοιχεία για τα απόβλητα και 
τους ΧΥΤΕΑ και μας αναφέρει σχετικά: 

Αυτό που επιχείρησα με την συνάντηση ως μέλος της 
Συντονιστικής της Επιτροπής Κάτοικων Μεγαλόπολης 
ήταν να γίνει μια ενημέρωση, όσο το δυνατόν πλήρης 
και αντικειμενική, επί των Επικίνδυνων αποβλήτων και 
των ΧΥΤΕΑ βασιζόμενη σε επιστημονικά συγγράμματα 

και έγκυρα δημόσια έγγραφα. Η αλήθεια είναι ότι στην 
ηλικία των 35 δεν έχουν δει πολλά τα μάτια μου, αλλά 
αν έστω και ένα νέος από αύριο διαθέσει δέκα λεπτά να 
ψάξει ιντερνετικά σχετικά με το θέμα θεωρώ ότι αυτό 
είναι μια κάποια επιβράβευση…

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας

«ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» 
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Κ ατ’ αρχήν θα θέλαμε να σας ευχα-
ριστήσουμε για την αποστολή 
των εκθέσεων για το 2016 τόσο 

της Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του 
Περιβάλλοντος όσο και της υποεπιτροπής 
Υδάτων στις οποίες προοδεύετε για τις 
επισημάνσεις μας.

Το «ΠΑΚΟΕ» είμαστε μία αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρία, η οποία συστήθηκε 
το έτος 1979 και είναι διαπιστευμένη 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(Ε.ΣΥ.Δ.), με πιστοποιημένο σύστημα 
ποιότητας ΕΛΟΤISO 9001:2000, αριθμ. 
πιστοπ. 799/Δ/2008. Στόχος του ΠΑΚΟΕ 
είναι η βελτίωση της ποιότητας του περι-
βάλλοντος και η προστασία του κατανα-
λωτή. Ο φορέας αυτός, καταξιωμένος 
από τους αγώνες του για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής, έχει δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις εκείνες, ώστε να αλλάξει ο 
τρόπος αντιμετώπισης των οικολογικών 
προβλημάτων, τόσο σε επίπεδο ηγεσίας 
όσο και στο επίπεδο των πολιτών της 
χώρας. Στα πλαίσια της ευρείας δραστη-
ριότητας του, το ΠΑΚΟΕ έχει οργανώσει 
επιστημονικά εργαστήρια και ομάδες 
από εμπειρογνώμονες και ερευνητές με 
σκοπό τη μελέτη των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και την εκπόνηση διαφόρων 
μελετών για ολοκληρωμένες και εφικτές 
σε αυτά λύσεις. Επιπλέον, προσπαθεί να 
κινήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης 
σε περιβαλλοντικά θέματα με εκπαιδευ-
τικά σεμινάρια, εκστρατείες διαφώτισης, 
εφημερίδες, έντυπα και ραδιοτηλεοπτικές 
εκπομπές.

Επίσης το ΠΑΚΟΕ εκδίδει την πανελ-
λαδικής κυκλοφορίας μηνιαία εφημερί-
δα, υπό τον τίτλο: «ΟΙΚΟνομία». Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το ΠΑΚΟΕ αριθμεί 
σήμερα 35.000 μέλη και είναι μέλος της 
συσπείρωσης μη κυβερνητικών οργανώ-
σεων της χώρας, μετέχοντας παράλληλα 
στο προεδρείο της δυναμικής συμμαχίας 
των ΜΚΟ, μίας ένωσης 56 ΜΚΟ και 10 
δικτύων. Τα πεδία ενδιαφερόντων του 
ΠΑΚΟΕ καλύπτουν μια ευρεία περιοχή 
δραστηριοτήτων, όπως μετρήσεις ρύπαν-
σης — μόλυνσης στη θάλασσα, στον 
αέρα, στο έδαφος σε πόσιμα νερά και 
τρόφιμα, συνέπειες της ρύπανσης στα 
οικοσυστήματα και στη δημόσια υγεία, 
ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος, 
διαχείριση και προστασία δασών, βιοτόπων 
και ειδών υπό εξαφάνιση, εφαρμογές 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, δια-
χείριση αποβλήτων και τοξικών ουσιών, 
περιβαλλοντικές μελέτες, εκπαιδευτι-
κά προγράμματα σε τομείς διαχείρισης 

περιβάλλοντος, ενέργειας και τροφίμων, 
έλεγχο και διάθεση οικολογικών προϊό-
ντων γεωργίας. Στη μακρόχρονη πορεία 
του, το ΠΑΚΟΕ ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις 
με ινστιτούτα και οργανισμούς, όπως 
οι WWF, EPA, GSF, NAUMANN, BBC. Επί-
σης, είναι μέλος των UNEP,ECOROPA, IUCN 
IFOAM για την καλύτερη διαχείριση και 
προστασία του περιβάλλοντος. Η επίμονη 
και ουσιαστική παρουσία του ΠΑΚΟΕ στα 
διάφορα περιβαλλοντικά θέματα κερδίζει 
συνεχώς έδαφος σε εθνικό επίπεδο και 
έχει ως συνέπεια να θεωρείται ένας από 
τους σοβαρότερους και ανεξάρτητους 
φορείς στον τομέα του περιβάλλοντος.

Τώρα σε σχέση με τις εκθέσεις τις 
οποίες μας αποστείλατε, ως γενική επι-
σήμανση θα θέλαμε να εκφράσουμε την 
λύπη μας, καθώς ουδέποτε κληθήκαμε να 
εκφράσουμε εκ του σύνεγγυς την άποψή 
μας επί των θεμάτων που προβλημάτισαν 
τόσο την μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του 
Περιβάλλοντος όσο και την υποεπιτροπή 
υδάτινων πόρων ενώ πιστεύουμε ότι θα 
μπορούσαμε να συνδράμομε καθοριστικά 
στο έργο τους με τις εύστοχες παρατη-
ρήσεις μας επί των εξεταζόμενων από 
εσάς θεμάτων, ώστε να διαμορφώσει μια 
ολοκληρωμένη άποψη επί των ζητημά-

των με τα οποία ασχολήθηκε. Για κάποια 
από τα ζητήματα αυτά, όπως τα ζήτημα 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και 
το ζήτημα του εξασθενούς χρωμίου, το 
ΠΑΚΟΕ έχει πραγματοποιήσει εκτενείς 
έρευνες και δράσεις.

Στο ΠΑΚΟΕ θεωρούμε αστοχία της 
επιτροπής να μην ασχοληθεί και με το 
ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων 
αλλά και βιομηχανικών αποβλήτων.

Περαιτέρω, κρίνουμε ότι, με τις επι-
σημάνσεις της έκθεσης είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να διαφωνήσει κανείς, καθώς 
δεν αναφέρονται οι πηγές από τις οποί-
ες αντλείτε τα δεδομένα (πχ. Στο θέμα 
με την Ατμοσφαιρική Ρύπανση, ανα-
φέρεται ότι «...Οι κύριες διαπιστώσεις 
αφορούν συστηματικές υπερβάσεις σε 
συγκεντρώσεις αιωρουμένων σωματιδίων 
με διάμετρο PM10...” χωρίς να γίνεται 
καμία αναφορά ή υποσημείωση των 
χαρακτηριστικών της μέτρησης.  Επιπλέον 
οι προτάσεις στις οποίες προβαίνει η 
έκθεσή σας, στις περισσότερες φορές 
διατυπώνονται υπό μορφή ευχής χωρίς 
να αναλύονται και να εξειδικεύονται τα 
προτεινόμενα από την έκθεσή σας μέτρα .

Για παράδειγμα στο θέμα με τίτλο 
«ατμοσφαιρική ρύπανση στο αστικό 

περιβάλλον» αναφέρεται ως πρόταση 
ότι «.. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να 
προλαμβάνει τα προβλήματα και να μην 
αρκείται απλώς σε συστάσεις αποφυγής 
μετακίνησης ή παράκληση να μην ανάβουν 
οι κάτοικοι τα τζάκια. Πρέπει πρωτίστως να 
λυθεί το πρόβλημα στην πηγή του.». Η εν 
λόγω πρόταση της επιτροπής σας, πάσχει 
γενικότητας και κατά συνέπεια δεν μπορεί 
να αξιολογηθεί από μέρους μας ως θετική 
η αρνητική. Το ίδιο βέβαια διαπιστώνουμε 
δυστυχώς να συμβαίνει στο σύνολο των 
εισηγήσεων με τις οποίες ασχολήθηκαν 
οι εκθέσεις του 2016.

Κρίνοντες πάντοτε καλοπροαίρετα το 
έργο των επιτροπών σας, θα επιθυμού-
σαμε να είχαν οι επιτροπές περισσότερο 
εξειδικευμένη άποψη επί των ζητημάτων 
που ασχολούνται, καθώς έτσι θα επιβο-
ηθούνταν σημαντικά και το νομοθετικό 
έργο το οποίο επιτελείται από τα μέλη των 
εκάστοτε επιτροπών της Βουλής. Ας μην 
ξεχνάμε άλλωστε ότι για την συμμετοχή 
τους στις ανωτέρω επιτροπές οι βουλευτές 
λαμβάνουν και την προβλεπόμενη από το 
κώδικά της βουλής αποζημίωση.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο πρόεδρος:  
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,  

Παν/κος  Καθηγητής                                                                                

Ο Γενικός Γραμματέας:  
Κων/νος Σολδάτος,  

Ιατρός

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Ως γενική επισήμανση θα θέλαμε να 

εκφράσουμε την λύπη μας διότι ουδέποτε 
κληθήκαμε να διατυπώσουμε  τις θέσεις 
μας, με βάση με την 37 χρονη εμπειρια και 
γνωση που διαθετουμε, πανω στα θεματα   
που προβλημάτισαν τόσο την επιτροπή 
Προστασίας  του Περιβάλλοντος  όσο 
και την υποεπιτροπή υδάτινων πόρων,  
ενώ πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να 
συνδράμουμε καθοριστικά στο έργο των 
εισηγητών αλλά και στο σώμα της βουλής 
ώστε να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη 
άποψη επί των ζητημάτων με τα οποία 
ασχολήθηκε.

Ειδικότερα
Α. Επισημάνσεις για την έκθεση 

της Υποεπιτροπής Υδάτων
Ι. Σε σχέση με το θέμα παραλίες 

και Γαλάζιες σημαίες
Όπως πολύ σωστά παρατηρεί η υποεπι-

Kριτική του ΠΑΚΟΕ στις εκθέσεις της  
επιτροπής για το περιβάλλον της Βουλής

Κα Πρόεδρε της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος

Το περιβάλλον στα αζήτητα. Ακόμη περιμένουμε από   την Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής για το 
περιβάλλον της Βουλής την …. ΑΠΑΝΤΗΣΗ της στην δεκασέλιδη  κριτική με προτάσεις του ΠΑΚΟΕ
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τροπή, «το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», 
είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και ευαισθητοποίησης, το 
οποίο δημιουργήθηκε από μια διεθνή 
ΜΚΟ, το Ίδρυμα για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση (Foundation for Environmental 
Education) F.E.E.. Ξεκίνησε πιλοτικά η 
εφαρμογή του το 1985 στη Γαλλία και 
στη συνέχεια, από το 1987, επεκτάθηκε 
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έκτοτε, 
έχει επεκταθεί πλέον παγκοσμίως σε 49 
χώρες αυτή τη στιγμή, από την Ισλανδία 
μέχρι τη Νότια Αφρική και από Ακτές 
της Μεσογείου μέχρι τη Καραϊβική και 
τα νησιά του Ειρηνικού».

Το ΠΑΚΟΕ σε σχέση με τις ανωτέρω 
επισημάνσεις αλλά και σε σχέση με τον 
τρόπο με τον οποίο “δίνονται” οι γαλάζιες 
σημαίες από την “Ελληνική Εταιρεία Προ-
στασίας της Φύσης” έχει σαφείς απόψεις 
τις οποίες τις έχει εκφράσει κατά καιρούς 
με άρθρα στην εφημερίδα που εκδίδει. 

Θα μπορούσαμε δε να πούμε ότι οι 
απόψεις μας συνοψίζονται στο παρακάτω 
από 26.5.2016 δελτίο τύπου το οποίο 
έχει επί λέξη ως εξής:

ΙΙ. Σε σχέση με το ζήτημα πλημμύ-
ρες, η κατάσταση σήμερα, η πορεία 
εφαρμογής της οδηγίας για τις πλημ-
μύρες, η γεωπολιτική διάσταση του 
φαινομένου, οι δράσεις που μπορούν 
να αναληφθούν.

Στις αρχές του 2015, μία έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα 
σημείωνε ότι «τα σχέδια διαχείρισης 
λεκανών απορροής ποταμών περιέχουν 
ελάχιστες αναφορές στις πλημμύρες και 
την σχετική οδηγία· δεν υπάρχουν ανα-
φορές στον συντονισμό με την οδηγία 
για τις πλημμύρες, ο οποίος απαιτείται 
για την εφαρμογή τόσο της οδηγίας 
για το νερό, όσο και της οδηγίας για τις 
πλημμύρες. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη, πρα-
κτική αναφορά ή σύνδεση με τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας τα 
οποία εκπονούνται…».

Πράγματι, η ημερομηνία εκπόνησης των 
(οριστικών) σχεδίων διαχείρισης πλημμυ-
ρικών κινδύνων (22.10.2015) παρήλθε 
άπρακτη. Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί 
μόνο η προκαταρκτική αξιολόγηση των 
κινδύνων πλημμύρας για όλα τα υδατικά 
διαμερίσματα, ενώ για το υ.δ. Θράκης 
(GR12), φαίνεται να έχει οριστικοποιηθεί 
(αλλά όχι ακόμα εγκριθεί) και το σχέδιο 
διαχείρισης για την λεκάνη απορροής 
Έβρου. Οι σχετικές προκηρύξεις έχουν 
δημοσιευθεί από το 2013. Η παραβίαση 
της (προηγούμενης) προθεσμίας για τους 
χάρτες επικινδυνότητας και τους χάρτες 
κινδύνων πλημμύρας (22.12.2013) – οι 
οποίοι, την στιγμή αυτή (9.2016), φαίνεται 
να είναι διαθέσιμοι μόνο για την Ανατολική 
Μακεδονία (GR11) - έχει προκαλέσει νέα 
προειδοποιητική επιστολή (19.11.2015). Οι 

καθυστερήσεις παρεμποδίζουν την πλήρη 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, 
καθώς η τελευταία παραπέμπει στα σχέδια 
αυτά για τρία τουλάχιστον σημαντικά 
θέματα: την οριοθέτηση των ρεμάτων, 
τα έργα του ΡΣΑ 2014 και τις αποφά-
σεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, οι 
άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας έργων 
των οποίων η λειτουργία «παρουσιάζει 
δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας». 

Η νομολογία των διοικητικών εφετείων 
αναδεικνύει μία διαφορετική πτυχή του 
ίδιου ζητήματος: τις αγωγές αποζημίω-
σης (βάσει των άρθρων 105-106 του 
Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα) 
κατά του ελληνικού δημοσίου για ζημιές 
από πλημμύρες, οι οποίες προκλήθηκαν 
ή επιδεινώθηκαν από δημόσια έργα.  Οι 
απειλές για τα υδατορέματα - οι οποίες 
οφείλονται σε μία παρωχημένη αντίληψη 
για την «ανάπτυξη», σύμφωνα με την 
οποία είναι άχρηστοι χώροι που πρέπει 
να επιχωματωθούν και να οικοδομηθούν, 
νόμιμα ή παράνομα, διότι σε αντίθε-
τη περίπτωση είναι «υπεύθυνα» για τις 
πλημμύρες – είναι διαρκείς. Μπροστά 
στην κατάσταση αυτή, δεν προκαλούν 
έκπληξη οι απόψεις των μελετητών του 
έργου διευθέτησης του σημαντικού αστικού 
ρέματος Πικροδάφνης – ενός ρέματος 
«ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέρο-
ντος», οι οποίοι φέρονται να ισχυρίστηκαν 
ότι «τα υφιστάμενα οικοσυστήματα είναι 
άνευ αξίας, καθότι δεν είναι NATURA». 
Επίσης, ήταν αναμενόμενο ότι η τελευταία 
ετήσια έκθεση του συντονιστικού οργάνου 
επιθεώρησης και ελέγχου αναφέρει αρκε-
τές περιπτώσεις για πιθανές παραβιάσεις 
της νομοθεσίας για τα ρέματα. 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
γνωμοδότησε για τις προϋποθέσεις «απο-
χαρακτηρισμού» ρέματος, διευκρινίζοντας 
ορθά ότι είναι επιτρεπτή μόνο όταν το 
ρέμα εξαφανίζεται από «φυσικά αίτια» . 
Στο πλαίσιο αυτό, η συνεχής επιβεβαίωση, 
ακόμα και μετά τον πρόσφατο νόμο, της 
νομολογίας που έχει διαμορφωθεί τις 

τελευταίες δεκαετίες για την προστασία 
των ρεμάτων είναι ιδιαίτερα θετική. Σε 
δύο συναφείς υποθέσεις, το Συμβούλιο 
της Επικρατείας ακύρωσε την παράλειψη 
των αρμόδιων αρχών να λάβουν μέτρα 
προστασίας υδατορεμάτων – και στις 
δύο περιπτώσεις, επειδή τεχνικά έργα 
είχαν υλοποιηθεί στην κοίτη χωρίς καμία 
απολύτως από τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Το τριμελές συμβούλιο (του άρθρου 
2 ν. 3068/2002), χρειάστηκε και αυτό 
να ασχοληθεί με το ρέμα Πικροδάφνης, 
«διαπιστώνοντας ότι η Διοίκηση (Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής) καθυστέρησε να προωθήσει τη 
διαδικασία έκδοσης διατάγματος οριοθέ-
τησης του ρέματος …και δη στο σύνολό 
του, καθώς και να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
ρέματος, συμπεριλαμβανομένων και των 
αναγκαίων τροποποιήσεων του σχεδίου 
πόλεως, ώστε να διασφαλίζεται η ως άνω 
λειτουργία του».  Ορισμένες αποφάσεις 
διαπίστωσαν εξόφθαλμες παραβάσεις της 
νομοθεσίας: η ΑΕΠΟ μεγάλου τεχνικού 
έργου διαπλάτυνσης υδατορέματος στην 
Κρήτη επίσης ακυρώθηκε, καθώς βασι-
ζόταν σε απόφαση οριοθέτησης η οποία 
είχε εκδοθεί αναρμοδίως,  ενώ σε μία 
παρόμοια περίπτωση η ΑΕΠΟ στηριζόταν 
σε οριοθέτηση που είχε ήδη ακυρωθεί 
με προηγούμενη απόφαση.  Ακόμα και 
μετά το νόμο για τα υδατορέματα, για 
συνταγματικούς λόγους, «η επικύρωση της 
οριοθέτησης ρεμάτων τα οποία βρίσκονται 
σε οικισμούς ή σε περιοχές που έχουν 
γενικότερη σημασία για τη Χώρα» - για 
παράδειγμα, σε «παραλιακή περιοχή εκτός 
ορίων οικισμού και σε παραλιακή περιοχή 
η οποία κείται σε απόσταση μικρότερη 
των 500 μ. από τη θάλασσα» , ή εντός 
εθνικού πάρκου, ή σε περιοχή ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους- «δεν επιτρέπεται, κατά 
το Σύνταγμα, να ανατεθεί σε άλλο, πλην 
του Προέδρου της Δημοκρατίας όργανο 
της εκτελεστικής εξουσίας». Αλλού, τέθηκε 
το θέμα της σχέσης ανάμεσα στην εθνική 
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νομοθεσία για τα ρέματα και το ενωσιακό 
δίκαιο : έτσι, κρίθηκε ότι η οριοθέτηση 
δεν προϋποθέτει την ύπαρξη σχεδίου 
διαχείρισης. 

ΙΙΙ. Σε σχέση με το ζήτημα του 
εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό 

Για αυτό το θέμα, με ιδιαίτερη στόχευση 
στο τεράστιο πρόβλημα του Ασωπού, το 
ΠΑΚΟΕ έχει κάνει διάφορες έρευνες και 
παρεμβάσεις και είναι από τις πρώτες 
οργανώσεις που επισήμαναν το ζήτημα 
αλλά εξακολουθεί να είναι μπροστά στις 
κινητοποιήσεις, είτε με επιστολές που 
στέλνει προς του Δήμους της περιοχής 
που διατρέχει ο Ασωπός, είτε με δειγ-
ματοληψίες τις οποίες πραγματοποιεί 
στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης των 
περιοχών αυτών. 

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΜΕ 
ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ, ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΩΤΟ ΤΟ 
2007 ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ, ΜΕ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε το κάτωθι 
άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα 
Ελευθεροτυπία και αναφέρεται στις 
αναλύσεις που έκαναν τα εργαστήριά μας 
για την ποιότητα του νερού του Δήμου 
Ωρωπού.

 ΠΑΚΟΕ: Επιστημονικές αναλύσεις 
ανιχνεύουν εξασθενές χρώμιο και 
στη Μαυροσουβάλα.

Νομικό «φράγμα» στην υδροδότηση 
του Δήμου Ωρωπού από το δίκτυο της 
Μαυροσουβάλας, καθώς «επιστημονικές 
αναλύσεις ανιχνεύουν καρκινογόνο εξα-
σθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό», επιχειρεί 
να θέσει με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 
το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευ-
νών (ΠΑΚΟΕ) κρούοντας τον κώδωνα του 
κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Μετά το σφράγισμα τριών γεωτρήσεων 
στην περιοχή Χρυσοπηγή Ωρωπού, λόγω 
επικινδυνότητας πόσης του νερού, σύμφω-
να με την αίτηση, ο υδροφόρος ορίζοντας 
της Μαυροσουβάλας που υδροδοτεί 
πλέον το μεγαλύτερο τμήμα του δήμου 
αλλά και τις κοινότητες Μαρκοπούλου 
και Συκάμινου «παράγει» νερό με «υψηλή 
περιεκτικότητα στο εξασθενές χρώμιο, το 
οποίο δεν πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο στο 
πόσιμο νερό». Η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι 
τη Βουλή με επερωτήσεις βουλευτών, ενώ 
ήδη ύστερα από δημοσιεύματα έχει κινηθεί 
και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, 
που, με εντολή του προϊσταμένου της 
Παν. Πούλιου, διενεργεί προκαταρκτική 
εξέταση. Ήδη, η μη κυβερνητική οργάνωση 
που έχει πραγματοποιήσει περίπου 13.500 
μελέτες περιβαλλοντικών θεμάτων, έχει 
ήδη υποβάλει δύο μηνυτήριες αναφορές 
για το θέμα.

Το πρόβλημα όμως έχει λάβει επεί-
γουσες διαστάσεις αντιμετώπισης και 
το ΠΑΚΟΕ με την αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων στρέφεται κατά του δημάρχου 
Ωρωπού, στον οποίο καταλογίζει «παντελή 
αδράνεια» αλλά και 10μηνη καθυστέρηση 
στην αντιμετώπιση ενός τόσο κρίσιμου 
ζητήματος.

Χθες επρόκειτο να ζητηθεί αίτηση 
έκδοσης προσωρινής διαταγής μέχρι τη 

συζήτηση της κύριας αίτησης, όμως αυτή 
αναβλήθηκε για σήμερα το μεσημέρι, 
έπειτα από αίτημα του δημάρχου, ο οποίος 
προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να 
προσεπικαλέσει στη δίκη την ΕΥΔΑΠ. Κι 
αυτό προφανώς γιατί, σύμφωνα με την 
αίτηση, ύστερα από έρευνα σε σχολεία της 
Ανατολικής Αττικής, η ΕΥΔΑΠ αντέταξε 
πως «το νερό είναι απολύτως ασφαλές». 
Όπως όμως αναφέρεται στην αίτηση, η 
ΕΥΔΑΠ δεν δημοσίευσε ποτέ τα σημεία 
δειγματοληψίας.

Το Γενικό Χημείο

Οι έρευνες του ΠΑΚΟΕ ξεκίνησαν πριν 
από ένα χρόνο και κατέληξε (το Μάρτιο του 
2007) στο συμπέρασμα πως «το πόσιμο 
νερό είναι ακατάλληλο για κατανάλωση». 
Εντοπίστηκαν, όπως ισχυρίζονται, «τρο-
μακτικές περιεκτικότητες σε παθογόνα 
κολοβακτηρίδια και άλατα, υψηλές συγκε-
ντρώσεις καρκινογόνων βαρέων μετάλ-
λων που προέρχονται από στραγγίσματα 
γειτονικών χωματερών». Αναφέρουν δε 
πως «ανάλογες παρατηρήσεις έγιναν και 
σε δείγματα οπωροκηπευτικών».

Ακολούθησε μέτρηση του Γενικού 
Χημείου του Κράτους που ανίχνευσε 
χρώμιο στις τρεις γεωτρήσεις της Χρυσο-
πηγής Ωρωπού οι οποίες σφραγίστηκαν 
και η υδροδότηση του Δήμου συνεχίστηκε 
από το δίκτυο της Μαυροσουβάλας. Το 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευ-
τικών Μελετών επισήμανε μάλιστα πως 
«το εξασθενές χρώμιο δεν έχει πλέον ως 
φορέα μόνο τον Ασωπό ποταμό, αλλά έχει 
εισχωρήσει και εξαπλωθεί στον υδροφόρο 
ορίζοντα που εκτείνεται σε Βοιωτία και 
Ανατολική Αττική».

Οι αιτούντες, που θα εκπροσωπηθούν 
στο δικαστήριο από τους δικηγόρους Νικ. 

Κωνσταντόπουλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου 
και Ι. Μπαρουξή, αναφέρουν πως νεότερες 
μετρήσεις που έγιναν ,δείχνουν ότι «το μεν 
ολικό χρώμιο ανιχνεύθηκε σε τιμές κάτω 
του επιτρεπτού ορίου, όμως το εξασθε-
νές χρώμιο παραμένει σε υψηλές τιμές, 
συνεπώς υπάρχει άμεσος και σοβαρός 
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία».

ΙV. Σχετικά με το ζήτημα παρα-
κολούθησης αποκατάστασης των 
ελληνικών υγροτόπων 

Εκκρεμότητες παραμένουν ως προς 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
πολιτείας και την εφαρμογή του νόμου 
για τη βιοποικιλότητα στο θέμα των υγρο-
τόπων, καθώς προς το παρόν δεν έχει 
θεσμοθετηθεί η προστασία ηπειρω-
τικοί υγρότοποι, ούτε οι νησιωτικοί 
υγρότοποι άνω των 80 στρεμμάτων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 
3937/2011. 

Η έκδοση του καταλόγου των υγρο-
τόπων μεγαλύτερων των 80 στρεμμάτων 
εκτός από την προφανή συμβολή στη 
διατήρηση της νησιωτικής βιοποικιλότητας, 
την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 
για τη βιοποικιλότητα, θα αποτελέσει 
ένα πολύ σημαντικό βήμα εφαρμογής 
του ψηφίσματος ΧΙ.14 «Διατήρηση των 
νησιωτικών υγροτόπων της Μεσογειακής 
Λεκάνης» της 12ης Συνδιάσκεψης των 
Κρατών Μερών (COP12) της Σύμβασης 
Ραμσάρ, εισηγητής του οποίου ήταν η 
Ελλάδα. 

Αναφορικά με την κατάσταση των 
υγροτόπων διεθνούς σημασίας βάσει 
της Σύμβασης Ραμσάρ, καμία ουσιαστι-
κή εξέλιξη στη βελτίωση του καθεστώ-
τος προστασίας των υγροτόπων , που 
έχει ενταχθεί στον κατάλογο Μοντρέ. 
Εξάλλου στη 52η συνάντηση της Μόνι-

μης Επιτροπής (Standing Committee) 
της Σύμβασης Ραμσάρ σημειώθηκε ότι 
η Ελλάδα δεν έχει ενημερώσει με νέα 
στοιχεία τη Γραμματεία της Σύμβασης 
για την κατάσταση των υγροτόπων της. 
Ειδικά για τους υγροτόπους που έχουν 
ενταχθεί στον κατάλογο Μοντρέ δεν έχει 
λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση εδώ και 
μία δεκαετία. H προθεσμία υποβολής 
των εθνικών αναφορών έχει οριστεί για 
τον Σεπτέμβριο 2017, ενόψει της επόμε-
νης Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών 
(COP13) που έχει προγραμματιστεί για 
τον Οκτώβριο 2018.

Β. Επισημάνσεις επί της έκθεσης 
της Μόνιμης Επιτροπής για την Προ-
στασία του Περιβάλλοντος 

Ειδικότερα:
Ι.  Ατμοσφαιρική ρύπανση στο 

αστικό περιβάλλοντος
Το ΠΑΚΟΕ, ο πρώτος φορέας που 

το 1979 ανακάλυψε το φωτοχημικό 
νέφος στην Αθήνα και κατήγγειλε την 
αδιαφορία των αρμοδίων, δυστυχώς 
δικαιώνεται.

Καταγγέλλει, όμως, ταυτόχρονα 
ότι μετρήσεις σωματιδίων PM2,5 , δεν 
υπάρχουν συστηματικά κι ιδιαίτερα 
από βιομηχανίες (διυλιστήρια κ.ά). Το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος παραμένει 
αδιάφορο για όλα αυτά.

Σε άρθρα μας μάλιστα που δημο-
σιεύονται στο site του ΠΑΚΟΕ,  προ-
ειδοποιούμε και προσπαθούμε να 
αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση 
του κοινού, όπως είναι αυτό που 
ακολουθεί:

Με μικρότερο προσδόκιμο ζωής, 
πρόωρους θανάτους και μια μακρά 
λίστα προβλημάτων υγείας συνδέεται η 
ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως προκύπτει 
από νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην 
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επιθεώρηση Nature, καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι 
πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο, κυρίως 
λόγω της έκθεσής τους σε μικροσωματίδια 
PM2.5. Μόνο στην Κίνα 4.000 άνθρω-
ποι πεθαίνουν κάθε μέρα εξαιτίας της 
ρύπανσης του αέρα στους εξωτερικούς 
χώρους ή 1,46 εκατομμύρια το χρόνο. 
Το Δελχί διατηρεί τη θλιβερή πρωτιά της 
πιο μολυσμένης πόλης του κόσμου, ενώ 
στην Ινδία 645.000 άνθρωποι χάνονται 
πρόωρα.

Οι πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
εξωτερικού χώρου ποικίλουν ανά περιοχή. 
Στις ΗΠΑ κύριες πηγές ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης είναι η ηλεκτροπαραγωγή και 
οι μεταφορές. Ωστόσο, στις ανατολικές 
ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ανατολική Ασία 
και τη Ρωσία ο μεγαλύτερος όγκος μικρο-
σωματιδίων PM2.5 εκπέμπεται από τις 
γεωργικές δραστηριότητες. Το ένα πέμπτο 
των θυμάτων της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης αποδίδεται στις εκπομπές αμμωνίας 
κυρίως από τις κτηνοτροφικές μονάδες, 
τα ορνιθοτροφεία, τα χοιροστάσια και 
τη χρήση λιπασμάτων στη γεωργία. Η 
αμμωνία αντιδρά με τις εκπομπές ρύπων 
των αυτοκινήτων και της βιομηχανίας, 
παράγει μικροσωματίδια και έτσι αποτελεί 
τη σημαντικότερη αιτία θανάτου από τη 
ρύπανση του αέρα στις ανατολικές ΗΠΑ, 
την Ιαπωνία και την Ευρώπη.

Τα μοντέλα με βάση το αναμενόμενο 
σενάριο δείχνουν ότι η συμβολή της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης εξωτερικού χώρου 
στην πρόωρη θνησιμότητα θα διπλασιαστεί 
έως το 2050.Μπορεί το νούμερο των 3,3 
εκατομμυρίων πρόωρων θανάτων κάθε 
χρόνο να φαίνεται υπερβολικό, ωστόσο 
η ρύπανση του αέρα στους εσωτερικούς 
χώρους είναι ακόμα πιο θανατηφόρος, 
προσμετρώντας 4,3 εκατομμύρια θύματα 
κάθε χρόνο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) συστήνει ότι η συγκέντρωση αυτών 
των αερολυμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο 

αέρα.

Σε κίνδυνο  
οι μεταμοσχεύσεις

Επιπλέον, οι επιστήμονες απέδειξαν ότι 
όσοι άνθρωποι έχουν κάνει μεταμόσχευση 
πνευμόνων και κατοικούν σε περιοχές με 
υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
λόγω της κίνησης των οχημάτων, αντι-
μετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πρόωρου 
θανάτου ή απόρριψης του μοσχεύματος 
τους.

Οι επιπτώσεις στα παιδιά

Η πρώτη αμερικανική μελέτη, του 
Νοσοκομείου Παίδων του Λος Άντζε-
λες και της Σχολής Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Ν. 
Υόρκης, παρακολούθησε μια ομάδα 40 
παιδιών από τότε που ήταν ακόμη έμβρυα 
στην κοιλιά της μητέρας τους, έως την 
ηλικία των εννέα ετών. Η μελέτη συμπε-
ριέλαβε νοητικά τεστ και απεικόνιση του 
εγκεφάλου με ειδική μαγνητική τεχνική 
(MRI). Όπως διαπιστώθηκε, στα παιδιά 
που ως έμβρυα είχαν εκτεθεί περισσό-
τερο σε πολυκυκλικούς αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), ο εγκέφαλος 
τους εμφάνιζε πιο αργή ταχύτητα επε-
ξεργασίας, ενώ είχαν και περισσότερα 
νευροαναπτυξιακά προβλήματα, όπως 
συμπτώματα διαταραχής ελλειμματικής 
προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), 
καθώς και επιθετικότητας. Είχαν επίσης, 
μικρότερη λευκή ουσία εγκεφάλου, ιδίως 
στο αριστερό ημισφαίριο, πράγμα που 
σχετίζεται με πιο αργό μυαλό (όπως 
επιβεβαίωσαν τα τεστ νοημοσύνης) και 
κατοπινά προβλήματα συμπεριφοράς. Έτσι, 
παρουσίαζαν καθυστερημένη ανάπτυξη 
στην ηλικία των τριών ετών, μειωμένη 
νοημοσύνη στα πέντε τους, καθώς επί-
σης πρόωρα συμπτώματα άγχους και 
κατάθλιψης στην ηλικία των επτά ετών.

 «Θανατηφόρα» η ζωή  
στις μεγαλουπόλεις

Τα μικροσκοπικά τοξικά σωματίδια 
που, εξαιτίας της ρύπανσης της ατμό-
σφαιρας, είναι διάσπαρτα στον αέρα που 
αναπνέουμε. Η πρόσφατη μελέτη ανέλυσε 
στοιχεία για περίπου μισό εκατομμύριο 
άτομα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
τα αερολύματα που περιέχουν σωματίδια 
αόρατα στο ανθρώπινο μάτι, με διάμετρο 
έως 2,5 μικρόμετρα ή εκατομμυριοστά 
του μέτρου (2,5 ΡΜ), μπορούν πράγματι 
να σκοτώσουν κάποιον πρόωρα.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν πως τα 
σωματίδια του αέρα είναι όντως επιβλα-
βή για την υγεία, αυξάνοντας τη γενική 
θνησιμότητα, κυρίως τους θανάτους από 
καρδιαγγειακές νόσους, καθώς και τους 
θανάτους από αναπνευστικές παθήσεις 
στους μη καπνιστές. Σύμφωνα με τους 
ερευνητές, τα αόρατα αερολύματα μπο-
ρούν να ξεφεύγουν από τις άμυνες του 
οργανισμού και να «τρυπώνουν» βαθιά 
στους πνεύμονες και στην κυκλοφορία 
του αίματος των ανθρώπων που εκτίθε-
νται στη ρύπανση. Μάλιστα, ο άνθρωπος 
δεν μπορεί να τα αποβάλει με τον βήχα 
ή το φτάρνισμα, όπως συμβαίνει με τα 
μεγαλύτερα σωματίδια.

Οι μικροσκοπικοί «δολοφόνοι» αποτε-
λούνται συνήθως από επιβλαβείς χημικές 
ουσίες, όπως αρσενικό και υδράργυρο, 
ενώ μπορούν να μεταφέρουν μέσα στο 
ανθρώπινο σώμα άλλους αέριους ρυπα-
ντές, όπως οξείδια του θείου και του 
αζώτου.

Μάλιστα το ΠΑΚΟΕ αναγνωρίζοντας 
την σημαντική επιβάρυνση που έχουν τα 
πετρελαιοκίνητα οχήματα στην ατμόσφαιρα 
του λεκανοπεδίου προχώρησε αυτοβούλως 
σε συγκριτικές μετρήσεις μεταξύ συμβα-
τικών πετρελαιοκίνητων ταξί και αυτών 
που χρησιμοποιούσαν ως καύσιμο το 
φυσικό αέριο με αποτελέσματα τα οποία 
ήταν καταφανώς υπέρ της επέκτασης της 
χρήσης ως καυσίμου του φυσικού αερίου 
σε μεγαλύτερο μέρος του στόλου των 

επαγγελματικών αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).
Τα ανωτέρω αποτελέσματα παρου-

σιάστηκαν στο πλαίσιο ημερίδας που 
πραγματοποιήσαμε για το περιβάλλον 
και την οποία χαιρέτησαν πλήθος πολι-
τειακών αρχόντων. 

Για το ΠΑΚΟΕ κατά συνέπεια θεωρεί 
ότι ο αυστηρότερος έλεγχος των οχημάτων 
αλλά και η ενθάρρυνση εναλλακτικών 
μορφών μετακίνησης (πχ η χρήση μέσων 
μαζικής μετακίνησης ή η χρήση εναλ-
λακτικών καυσίμων στα ΙΧ αυτοκίνητα) 
αποτελεί μονόδρομο. 

Αναφορικά, τέλος, με το 
ζήτημα της Διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων

Με την απόφαση της 15.10.2015, 
το ΔΕΕ επέβαλε χρηματική ποινή στην 
Ελλάδα, επειδή δεν συμμορφώθηκε με 
παλαιότερη καταδικαστική απόφαση που 
αφορούσε την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων. 

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Δημοκρατία 
υποχρεώνεται να καταβάλει στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή «χρηματική ποινή 3.640.000 
ευρώ ανά εξάμηνο καθυστερήσεως στη 
λήψη των μέτρων που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση προς την απόφαση Επιτροπή 
κατά Ελλάδας (C-440/06, EU:C:2007), 
από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της 
παρούσας αποφάσεως και μέχρι την 
πλήρη εκτέλεση της αποφάσεως Επιτροπή 
κατά Ελλάδας (C-440/06, EU:C:2007), το 
πραγματικό ποσό της οποίας πρέπει να 
υπολογίζεται στο τέλος κάθε εξάμηνης 
περιόδου, με μείωση του συνολικού ποσού 
κάθε μιας από τις περιόδους αυτές, κατά 
ποσοστό αντίστοιχο της αναλογίας του 
αριθμού μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού 
των οικισμών των οποίων τα συστήματα 
συλλογής και επεξεργασίας των αστι-
κών λυμάτων κατέστησαν σύμφωνα με 
την απόφαση Επιτροπή κατά Ελλάδας, 
(C-440/06, EU:C:2007) στο τέλος της 
αντίστοιχης περιόδου, σε σχέση με τον 
αριθμό μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού 
των οικισμών που δεν διαθέτουν τέτοια 
συστήματα κατά την ημέρα δημοσιεύσεως 
της παρούσας αποφάσεως». 

Επιπλέον, επιβάλλεται κατ’ αποκοπή 
χρηματικό ποσό 10.000.000 ευρώ, επειδή 
«το σύνολο των νομικών και πραγματι-
κών στοιχείων…, ιδίως ο σχετικά υψηλός 
αριθμός οικισμών που εξακολουθούσαν 
να μη διαθέτουν συστήματα συλλογής 
και επεξεργασίας των αστικών λυμά-
των ανταποκρινόμενα στις επιταγές της 
οδηγίας κατά την ημερομηνία της επ’ 
ακροατηρίου συζητήσεως, καθώς και το 
γεγονός ότι έχουν ήδη εκδοθεί άλλες δύο 
αποφάσεις …με τις οποίες διαπιστώθη-
κε ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν είχε 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον 
αφορά την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων, συνιστούν ένδειξη περί του 
ότι για την αποτελεσματική πρόληψη 
της επαναλήψεως στο μέλλον ανάλογων 
παραβάσεων…μπορεί να απαιτείται η λήψη 
μέτρου αποτρεπτικού χαρακτήρα».

Σίγουρα, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη 
χώρα που έχει παραβιάσει τη σχετική 
οδηγία, ή στην οποία επιβλήθηκαν χρη-
ματικές ποινές λόγω μη συμμόρφωσης 
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με καταδικαστική απόφαση για το ίδιο 
θέμα ωστόσο, αν ληφθούν συνολικά 
υπόψη οι οικονομικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, η 
απόφαση αυτή είναι μία ιδιαίτερα δυσά-
ρεστη εξέλιξη. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 
η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
δύσκολες προκλήσεις σε σχέση με τη 
διαχείριση των λυμάτων. Τον Νοέμβριο 
του 2015, η Ελλάδα παραπέμφθηκε πάλι 
για μη συμμόρφωση (επί 11 χρόνια) με 
παλαιότερη καταδικαστική απόφαση της 
24.6.2004, η οποία αφορούσε την έλλει-
ψη αποχετευτικού δικτύου στο Θριάσιο 
Πεδίο, και την απόρριψη ανεπεξέργαστων 
αστικών λυμάτων στην ευαίσθητη περιοχή 
του κόλπου της Ελευσίνας. 301 Κατά την 
όγδοη έκθεση εφαρμογής (2016) της 
οδηγίας για τα αστικά λύματα, το 2012 
υπήρχαν στην Ελλάδα 33 οικισμοί στους 
οποίους η διαχείριση των αστικών λυμά-
των δεν ήταν σύμφωνη με τη νομοθεσία 
(ημερομηνία αναφοράς 31.12.2012).302 
Εξάλλου, σύμφωνα με τη σχετική βάση 
δεδομένων της ΕΓΥ, ένας σημαντικός 
αριθμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων είτε δεν καταχωρεί στοιχεία, 
είτε δεν επιτυγχάνει τις επιβεβλημένες 
οριακές τιμές (στοιχεία του 2015).

Τον Ιούλιο του 2016, η ετήσια έκθεση 
του συντονιστικού οργάνου επιθεώρησης 
και ελέγχου διαπίστωνε για την περιοχή 
της Λέσβου ότι «η πλειοψηφία των ελαι-
οτριβείων του νησιού, τουλάχιστον από 
το 2006 έως σήμερα , διαθέτει ανεπεξέρ-
γαστα ή πλημμελώς επεξεργασμένα σε 
φυσικούς αποδέκτες τα υγρά απόβλητα 
της παραγωγικής τους διαδικασίας, ενώ 
παράλληλα οι άδειες λειτουργίας τους 
εκδίδονται με την έγκριση των αιρετών 
αρχών, κατά παράβαση των σχετικών 
διατάξεων που διέπει τη νόμιμη λειτουργία 
τους και παρά τις αρνητικές εισηγήσεις 
των αρμοδίων υπηρεσιών». 

Ο Συνήγορος του Πολίτη κατέγραψε 
την πλημμελή διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων τριών μικρών νησιωτικών 
δήμων (Σύμης, Ανάφης, Κιμώλου), όπου 
η έλλειψη ή οι καθυστερήσεις των έργων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των υγρών 
αποβλήτων απειλούν το μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον. Το ίδιο συνέβει και σε αντί-
στοιχη εγκατάσταση επεξεργασίας πυρη-
νέλαιων στην Βασιλική Λευκάδας, η οποία 
κατόπιν ενεργειών του ΠΑΚΟΕ αλλά και 
των κατοίκων της περιοχής υποχρεώθηκε 
να σταματήσει την λειτουργία της μέχρι 
να συμμορφωθεί με της περιβαλλοντικές 
επιταγές τις νομοθεσίας. 

Πολλά παρόμοια θέματα έπρεπε και 
κατά τους τελευταίους μήνες να αντιμε-
τωπιστούν από τα δικαστήρια. Επιστρέφο-
ντας στο θέμα του Ασωπού θα θέλαμε να 
αναφερθούμε ιδιαίτερα σε μια  σημαντική 
απόφαση για το οικοσύστημα του ποτα-
μού,  όπου ακύρωσε την παράλειψη της 
διοίκησης α) να διακόψει τη λειτουργία 
όσων μονάδων δεν διαθέτουν σύστημα 
επεξεργασίας αποβλήτων ή λειτουργούν 
κατά παράβαση των σχετικών με την 
επεξεργασία αποβλήτων περιβαλλο-
ντικών όρων, ώστε να αποφευχθεί η 
περαιτέρω ρύπανση του οικοσυστήματος, 
β) να επιλύσει το γενικότερο πρόβλημα 

επεξεργασίας αποβλήτων, είτε με την 
κατασκευή κεντρικής μονάδας, είτε με 
όποιο αντίστοιχο έργο επιλέξει, ενόψει 
και των σχετικών μελετών, και γ) να λάβει 
τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης του 
διαταραχθέντος οικοσυστήματος, μεταξύ 
των οποίων και το ήδη μνημονεθέν προ-
εδρικό διάταγμα του άρθρου 23 του ν. 
1650/1986». 

Το δικαστήριο σημείωσε το πλήθος 
των διαθέσιμων μελετών για το θέμα, 
καθώς και ορισμένες παλαιότερες απο-
φάσεις του για την ίδια περιοχή, όπως 
την περσινή ΣτΕ (7μ.) 975/2015, βάσει 
της οποίας η Διοίκηση υποχρεώνεται να 
λάβει τα πρόσφορα μέτρα πρόληψης 
και αποκατάστασης κατά την έννοια των 
διατάξεων της οδηγίας για την περιβαλ-
λοντική ευθύνη. 

Επίσης, δικάζοντας κατ’ αναίρεση, 
το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέτασε 
την επιβολή προστίμου από τον Γενικό 
Επιθεωρητή Περιβάλλοντος σε βιομηχα-
νία λιπασμάτων: οι σοβαρές παραβάσεις 
αφορούσαν την διαχείριση των υγρών 
βιομηχανικών αποβλήτων (γυψόνερων) 
– μεταξύ άλλων, και την διαφυγή τους 
σε παρακείμενο έλος-, την υπέρβαση 
των ορίων για διάφορες τοξικές ουσίες, 
την έλλειψη μέτρων προστασίας για την 
αυξημένη παρουσία ραδιοϊσοτόπων. Η 
απόφαση εν μέρει αναιρέθηκε, καθώς 
παρανόμως μείωσε ορισμένα πρόστιμα 
για λόγους που άπτονται με την συμπε-
ριφορά της εταιρείας μετά την επιβολή 
του προστίμου. 

Αντιθέτως, απορρίφθηκε αίτηση 
ακύρωσης κατά της τροποποίησης των 
περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστα-
σης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 
Βουπρασίας, στην β’ ζώνη προστασίας 
του (κατά τον κρίσιμο χρόνο) σχεδίου 
κοινής υπουργικής απόφασης για τον 
«Χαρακτηρισμό των χερσαίων, υδάτινων 

και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασ-
σας Κοτυχίου, του δάσους Στροφιλιάς και 
της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό 
Πάρκο λιμνοθάλασσας Κοτυχίου - δάσους 
Στροφιλιάς»: το δικαστήριο, πριν καταλήξει 
στην απόφαση, σημείωσε ότι πρόκειται 
για «θεμελιώδες έργο υποδομής για τη 
δημιουργία οικισμού, βασικό δε έργο 
εξυγιάνσεως όταν ο οικισμός υφίσταται 
ήδη χωρίς να λειτουργεί σχετική μονάδα. 
Κατά συνέπεια, όχι μόνο δεν αναιρούνται, 
αλλ’ ειδικώς εξυπηρετούνται οι θαλπόμενοι 
από τα άρθρα 21 και 24 του Συντάγματος 
σκοποί προστασίας της δημοσίας υγείας 
και του περιβάλλοντος από την κατασκευή 
και λειτουργία ανάλογης μονάδας και του 
αντίστοιχου δικτύου».

Κατά τη νομολογία του δικαστηρίου, 
οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού δεν 
συνιστούν έργα διαχείρισης και αξι-
οποίησης υδάτινων πόρων (όπως, π.χ., 
τα έργα υδροληψίας, μεταφοράς νερού, 
έργα δικτύων, ρύθμισης - αποθήκευσης, 
επεξεργασίας νερού, τροφοδότησης και 
έργα προστασίας - συντήρησης), και 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ν. 3199/2003, ώστε να απαιτείται 
η προηγούμενη εκπόνηση των σχεδίων 
διαχείρισης των λεκανών απορροής ή 
η ένταξή του σε προγραμματισμό δια-
χείρισης υδάτων. Επίσης, απορρίφθηκε 
αίτηση ακύρωσης κατά του καθορισμού 
ορισμένων χειμάρρων ως αποδεκτών 
λυμάτων βιομηχανίας τροφίμων: η σχετική 
απόφαση ήταν επαρκώς αιτιολογημένη, 
καθώς οι χείμαρροι είχαν επαρκές μήκος 
και απορροφητικότητα, ή είχαν παλαιότε-
ρα οριστεί ως αποδέκτες βιομηχανικών 
λυμάτων.

 Το διοικητικό εφετείο επίσης δικαί-
ωσε τον «Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο 
Νομού Αττικής», για την εκροή μεγάλης 
ποσότητας αποστραγγισμάτων (υγρών 
αποβλήτων), μέσω των ρεμάτων «Μαύρη 

Ώρα» και «Άγιος Γεώργιος» στη θαλάσ-
σια περιοχή του Ασπροπύργου, διότι 
οφειλόταν σε έκτακτες περιστάσεις. Οι 
νομοθετικές εξελίξεις, τόσο σε εθνικό 
όσο και ενωσιακό επίπεδο ήταν περι-
ορισμένες. Με μικρή καθυστέρηση, η 
χώρα ενσωμάτωσε τον τροποποιημένο 
κατάλογο ουσιών προτεραιότητας στο 
τομέα της πολιτικής των υδάτων: η νέα 
ρύθμιση όχι μόνο αναθεωρεί τα πρότυ-
πα ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για 
ορισμένες από τις αρχικές 33 επικίνδυνες 
ουσίες προτεραιότητας, αλλά προσθέτει 
και 11 πρόσφατα χαρακτηρισμένες (από 
τις οποίες οι πιο γνωστές είναι οι διοξίνες 
και οι παρόμοιες ενώσεις, καθώς και 
τα τοξικά εντομοκτόνα dichlorvos και 
heptachlor). Για ορισμένες από τις ουσίες 
αυτές, οι οποίες συσσωρεύονται είτε σε 
ιζήματα και/ή ζώντες οργανισμούς, η 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων οφείλει να 
διασφαλίσει ότι οι συγκεντρώσεις δεν 
αυξάνονται σημαντικά. 

Ταυτόχρονα, θεσπίστηκε σε ενωσιακό 
επίπεδο και ο κατάλογος των ουσιών προς 
επιτήρηση – καινοφανών ρυπαντών για 
τους οποίους χρειάζονται περισσότερα 
στοιχεία πριν εκτιμηθεί η επικινδυνότητά 
τους: στον κατάλογο αυτό, περιλαμβά-
νονται τα νεοκοτινοειδή, και ορισμένες 
φαρμακευτικές ουσίες με παρουσία στους 
υδάτινους πόρους, όπως η δικλοφενάκη 
και τα μακρολιδικά αντιβιοτικά. Δυστυ-
χώς, σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση, 
η επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για τα φυτοφάρμακα έδωσε 
την ευκαιρία για την μείωση ορισμένων 
αποστάσεων ασφαλείας από περιοχές 
που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό 
ή από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,  
ενώ τα ειδικά μέτρα που προβλέπουν οι 
διατάξεις αυτές για την προστασία του 
υδάτινου περιβάλλοντος δεν φαίνεται να 
έχουν ληφθεί.
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Τ εράστιο πρόβλημα για τη δημό-
σια υγεία συνιστούν οι χίλιοι 
εκτεθειμένοι τόνοι αμιάντου στο 

Δρέπανο Αχαΐας, που ήδη έχουν ρυπάνει 
την παραλία της περιοχής.  Επιστημονικό 
συνεργείο του ΠΑΚΟΕ την Παρασκευή 
16-6-2017 (09:30-10:30) επισκέφθηκε 
την παραλία του Δρεπάνου, όπου κολυ-
μπούν παιδιά και μεγάλοι και συνέλεξε 
δείγματα νερού, βοτσάλων και χαλικιών, 
τα οποία μεταφέρθηκαν στα πιστοποι-
ημένα εργαστήριά του, για περαιτέρω 
ανάλυση στην περιεκτικότητα αμιάντου.

Υπενθυμίζουμε ότι παρά τον επιστη-
μονικά τεκμηριωμένο πλέον κίνδυνο που 
συνιστά ο αμίαντος για την ανθρώπινη 
υγεία, στο χώρο των δέκα (10) στρεμ-
μάτων της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ» στο Δρέπανο 
Αχαΐας, παραμένουν εκτεθειμένοι πάνω 
από χίλιοι (1.000) τόνοι αμιάντου  της 
15ετίας 1990-2005.

Οι αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ έγιναν με 
βάση τις υφιστάμενες υπουργικές αποφά-
σεις 8243/1113/91(ΦΕΚ 138/Β/8-3-91). 

Σε τρία δείγματα θαλασσινού νερού, 

μετρήθηκε συγκέντρωση αιωρούμενων 
σωματιδίων με ίνες αμιάντου 65-150 
mgr/lt, δηλαδή υπερδιπλάσιες των 
επιτρεπόμενων τιμών των 30mgr/lt. 
Επίσης, μικροσκοπικά, εντοπίσθηκαν 

ίνες αμιάντου 10-20/cm2 σε βότσαλα 
και χαλίκια. 

Από τις παραπάνω ενδεικτικές μετρή-
σεις διαπιστώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα 
στην ευρύτερη περιοχή του Δρεπάνου, 

με αποτέλεσμα κάτοικοι και λουόμε-
νοι να κινδυνεύουν. Ζητάμε άμεσα την 
παρέμβαση της Περιφέρειας και του 
Εισαγγελέα της Πάτρας για να προστα-
τευθεί η δημόσια υγεία στην περιοχή.

Καρκινογόνος αμίαντος για τους 
λουόμενους στην παραλία Δρεπάνου Αχαΐας

Τι έγινε Κε Υπουργέ με το πρόβλημα; Το ξεχάσατε; εμείς δεν το ξεχάσαμε 



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017
για το 
Περιβάλλον 20 /  EΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ  ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

Ο αμίαντος αποτελεί μια σοβαρή 
απειλή για την ανθρώπινη υγεία. 
Η άμεση και πρώτη επαφή με τον 

αμίαντο δεν προκαλεί εμφανή σημεία 
ασθένειας, όμως γίνεται κίνδυνος για την 
υγεία όταν εισπνέονται υψηλές συγκεντρώ-
σεις ινών για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Είναι ένα ορυκτό, γνωστό από την 
αρχαιότητα για την εξαιρετική αντοχή 
του στη φωτιά. Ο αμίαντος είναι ένα 
από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 
υλικά μια και οι καταπληκτικές ιδιότητες 
που διαθέτει (αντοχή και ελαστικότητα, 
αντίσταση στα οξέα και αλκάλεα, αντοχή 
στις υψηλές θερμοκρασίας 100-1700ο 
C, αντίσταση στον ηλεκτρισμό και μεγά-
λη θερμομονωτική ικανότητα) δύσκολα 
ανευρίσκονται συγκεντρωμένες σε οποιο-
δήποτε άλλο υλικό. 

Και τα δύο ονόματα asbestos και 
amiante όπως είναι γνωστός παγκο-
σμίως είναι ελληνικής προέλευσης. Το 
«Asbestos» από τη λέξη άσβεστος, επειδή 
δεν καιγόταν κατά τη χρήση του στα 
λυχνάρια και «αμίαντος» από το ότι δεν 
«υφίστατο μίανσιν». Χρησιμοποιήθηκε σαν 
μονωτικό για πρώτη φορά το 1866 και 
σαν αμιαντοτσιμέντο το 1870. Η πρώτη 
συνομοσπονδία αμιάντου έγινε το 1883 
στη Νέα Υόρκη. 

Αναφορές για τη βλαπτικότητα του 
αμίαντου στην ανθρώπινη υγεία υπάρχουν 
ήδη από τον πρώτο μ.Χ. αιώνα, όταν για 
πρώτη φορά ο Ρωμαίος ιστορικός Πλίνιος 
ο Νεότερος, περιέγραφε την αρνητική 
επίδραση του αμίαντου στην υγεία των 
σκλάβων, που εργάζονταν στην εξόρυξή 
του. Χρειάστηκε να περάσουν 1.800 
χρόνια για να μετατραπούν οι υπόνοιες 
σε πεποίθηση. Το 1906 ο Άγγλος για-
τρός Murray, κλήθηκε να καταθέσει σε 
μια κυβερνητική επιτροπή που εξέταζε 
θέματα συνταξιοδότησης. Η περίπτωση 
για την οποία η επιτροπή επικαλέσθηκε 
τη μαρτυρία του ως ειδικού, αφορούσε σε 
εργαζόμενους μιας εταιρείας επεξεργασίας 
αμίαντου, όπου σε μια ομάδα 11 εργατών 
με μέση εργασιακή ηλικία τα 30 χρόνια, 
οι 10 είχαν πεθάνει. Στην δεκαετία του 
‘60 άρχισαν να εμφανίζονται στον τύπο 
οι πρώτες αντιδράσεις για τη μαζική 
παραγωγή και χρήση του αμίαντου, μαζί 
με τα πρώτα επιδημιολογικά στοιχεία για 
τη βλαπτική επίδρασή του στην ανθρώπινη 
υγεία. Παρ’ όλα αυτά η παγκόσμια ετήσια 
παραγωγή αμίαντου που το 1960 ήταν 
2.200.000 τόνοι, αυξήθηκε αλματωδώς 
στους 6.018.000 τόνους, το 1977. Έως το 
1995, η Ελλάδα συγκαταλεγόταν στους 
επτά μεγαλύτερους προμηθευτές αμιά-
ντου στον κόσμο, παράγοντας 100.000 
τόνους αμιάντου ετησίως, ενώ 300.000 
τόνοι ελληνικού και εισαγόμενου αμιά-

ντου ετησίως τύγχαναν επεξεργασίας στα 
εργοστάσια αμιαντοτσιμέντου.

Ο αμίαντος έχει πάνω από 3.000 
χρήσεις (υφαντουργία, σχοινιά, χαρτί, 
μονωτικά υλικά, διηθητικές μεμβράνες, 
ενδύματα ασφαλείας, αυλαίες θεάτρων, 
προστατευτικές ταπετσαρίες, στην ηλε-
κτρολογία, στη μόνωση σωλήνων, κλιβά-
νων, λεβήτων, σε πλοία και εργοστάσια). 
Κυρίως, όμως χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, 
τα οποία απορροφούν τα 2/3 περίπου 
της παγκόσμιας παραγωγής αμιάντου 
π.χ. αμιαντοτσιμεντόπλακες, αμιαντοτσι-
μεντοσωλήνες ύδρευσης και αποχέτευ-
σης κλπ). Χρησιμοποιείται επίσης στην 
κατασκευή σιαγόνων φρένων (τακάκια), 
προστατευτικών πυροσβεστικών στολών, 
ταχυδρομικών σάκων, πτερυγίων αερο-
πλάνων, ζωνών ασφαλείας, τηλεφωνικών 
θαλάμων, σωλήνων υγραερίων, υλικών 
βαφής τοίχων και καπνοδόχων κ.λπ.

Ο αμίαντος όμως δεν μεταδίδεται 
μόνο μέσω του αέρα, αλλά και μέσω του 
νερού. Ο αμίαντος που περιέχεται στο νερό 
μπορεί να έχει φυσική προέλευση ή να 
είναι αποτέλεσμα ρύπανσης. Ο αμίαντος 
από ρύπανση στο πόσιμο νερό προέρχεται 
επίσης από ρύπανση των επιφανειακών 
νερών ως αποτέλεσμα παραγωγικών 
διαδικασιών ή από την απελευθέρωση 
ινών αμιάντου από τους σωλήνες αμια-
ντοτσιμέντου. 

Επίσης, οι ίνες του αμιάντου διασκορ-
πίζονται στην ατμόσφαιρα και όταν ανα-
πνέουμε το μολυσμένο αέρα επιβαρύνεται 

η υγεία μας μέρα με τη μέρα. Ενώ, κατα-
κάθονται στο έδαφος με τις καλλιέργειες 
που τρώμε και με την βοήθεια της βροχής 
καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα 
και στη συνέχεια στο νερό που πίνουμε.

2.  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ
Ο αμίαντος είναι ισχυρότατος καρκινο-

γόνος παράγοντας, που είτε εισπνευστεί, 
είτε καταποθεί παραμένει μέσα στο σώμα 
και δεν μπορεί να απομακρυνθεί αλλά ούτε 
και η καρκινική διεργασία να αναστραφεί. 
Η έρευνα των πειραματικών και των επι-
δημιολογικών εργασιών, έδειξε ότι δεν 
υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης στον 
αμίαντο για τους ανθρώπους. Παλαιότερα 
τις βλαπτικές επιδράσεις του αμιάντου 
πίστευαν ότι οφείλονταν κυρίως τα άτομα 
που εργάζονται σε ορυχεία ή βιομηχανίες 
επεξεργασίας αμιάντου. Σήμερα όμως μετά 
από επιδημιολογικές μελέτες γνωρίζουμε 
ότι και οι χρήστες ανάλογων προϊόντων 
υφίστανται ανάλογο κίνδυνο.

Οι ασθένειες που προκαλούνται 
από την έκθεση στον αμίαντο είναι:

Η πνευμονοκονίαση ή αμιαντίαση: 
Πρόκειται για μια εκφυλιστική νόσο, που 
καταστρέφει σταδιακά τους πνεύμονες. 

Ο καρκίνος των πνευμόνων: ο 
αμίαντος αποτελεί την κυριότερη αιτία 
εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων 
σε άτομα που δεν είναι καπνιστές Οι 
άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με 
σκόνη αμιάντου, έχουν πενταπλάσιες 
πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου στους 

πνεύμονες. Εάν είναι καπνιστές έχουν 90 
φορές μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης 
καρκίνου των πνευμόνων.

Μεσοθηλίωμα: Πρόκειται για ένα 
σπάνιο είδος καρκίνου, το οποίο εμφανί-
ζεται στους ιστούς της μεμβράνης που 
περιβάλλει τους πνεύμονες. Ο χαρακτή-
ρας της νόσου είναι άκρως επιθετικός 
και η θεραπεία τις περισσότερες φορές 
αναποτελεσματική. Περίπου το 75% των 
ατόμων που ασθενούν από μεσοθηλίωμα, 
πεθαίνουν μέσα σε ένα χρόνο από τη 
διάγνωση.

 Η διάγνωση των μεσοθηλιωμάτων 
γίνεται στο 90% των περιπτώσεων σε 
προχωρημένο στάδιο. Επίσης, ο αμίαντος 
προκαλεί, διάφορες μορφές καρκίνου στο 
πεπτικό σύστημα, που προκαλείται από 
τη λήψη αμιάντου μέσω της τροφής και 
του νερού.

3.  Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ
 Η αφαίρεση και απομάκρυνση του 

αμιάντου από ένα σπίτι είναι γενικά μια 
περίπλοκη και επικίνδυνη εργασία 
κατά την οποία θα πρέπει να τηρούνται 
αυστηρά μέτρα προστασίας και ασφάλειας. 
Δεδομένου ότι η χώρα μας δεν έχει λύσει 
ακόμη το πρόβλημα της διαχείρισης του 
αμιάντου που αφαιρείται από τα κτίρια, 
αφού δεν επιτρέπεται η ταφή του σε 
ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, το κόστος διαχείρισης 
προς το παρόν παραμένει υψηλό, αφού 
«πληρώνουμε» τη μεταφορά του στη 
Γερμανία. 

O αμίαντος και οι επιπτώσεις του στην υγεία 
Η επίκαιρη ομιλία του νομικού Συμβούλου του ΠΑΚΟΕ Ηλία Αλεξάνδρου  
στις εκδηλώσεις του Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Τι έγινε Κε Υπουργέ με το πρόβλημα; Το ξεχάσατε; εμείς δεν το ξεχάσαμε 
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Δεδομένου ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις ο αμίαντος υπάρχει τοπο-
θετημένος με τη μορφή πλακών ΕΛΕΝΙΤ, 
η αφαίρεσή του συνδυάζεται με νέο 
υλικό αντικατάστασης. Ο ιδιώτης στην 
Ελλάδα σήμερα δεν έχει κανένα κίνη-
τρο από το κράτος για να προχωρήσει 
στην αντικατάσταση του αμιάντου και 
το υλικό παραμένει στη θέση του, αφού 
η απόσυρσή του αποτελεί μια αρκετά 
δαπανηρή διαδικασία, με αποτέλεσμα 
να προχωρούν στην αφαίρεση αμιάντου 
κατά κύριο λόγο μόνον οι ιδιοκτήτες που 
υποβάλουν αιτήσεις ανακαίνισης ή επέ-
κτασης στην οικεία Πολεοδομία, η οποία 
με τη σειρά της απαιτεί προηγουμένως 
την αφαίρεση αμιάντου.

Ύποπτοι χώροι για την ύπαρξη εύθρυ-
πτου αμιάντου αποτελούν και τα Νοσο-
κομεία, ιδιαίτερα αυτά που κατασκευ-
άσθηκαν πριν το 1990. Το Υπουργείο 
Υγείας με εγκύκλιο που έστειλε σε όλα 
τα κρατικά Νοσοκομεία, έδωσε εντολή 
για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση 
αμιάντου το 2005. Παρόλα αυτά, δεν 
είναι γνωστό πόσα διαθέτουν σήμερα 
«πιστοποιητικό καθαρότητας χώρου». 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
το ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο όπου το 2005 
απομάκρυνε 16.000 τ.μ. πλακών αμιάντου 
από τη πρόσοψη του κτιρίου.

Η συνηθέστερη εφαρμογή ήταν πλα-
κίδια δαπέδου από βινύλιο. Η δυσκολία 
εντοπισμού του αμιάντου στα πλακίδια, 
αλλά και η αμφιβολία ύπαρξής του, έχουν 
επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στην 
αφαίρεση του επικίνδυνου υλικού από 
πάρα πολλά δημόσια κτήρια. Η διερεύ-
νηση αμιάντου στα δημόσια και ιδιωτικά 
κτίρια καθιστά επιβεβλημένη την αρχική 
διαδικασία μελέτης καταγραφής, εντοπι-
σμού και χαρτογράφησης αμιάντου δια 
μέσου της παρουσίας εξειδικευμένου και 
πιστοποιημένου συνεργείου.

4. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/77/EC 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία και 
χρήση όλων των τύπων αμιάντου σταμά-
τησε οριστικά την 1/1/2005 στις χώρες 
μέλη. Στην Ελλάδα υπάρχει σειρά νόμων 
και οδηγιών για την απομάκρυνση του 
αμιάντου με κυριότερες την 8243/1113/91 
και την Υ.Α. 21017/84/2009. Σύμφωνα 
με την ελληνική και κοινοτική νομο-
θεσία από το 1999 με την κοινοτική 
οδηγία 76/769/ΕΟΚ απαγορεύεται η 
χρήση προϊόντων αμιάντου συμπε-
ριλαμβανομένων των καινούργιων 
αγωγών πόσιμου νερού.

Παρόλο που σύμφωνα με οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία και χρήση 
όλων των τύπων αμιάντου σταμάτησε 
οριστικά την 1/1/2005 στις χώρες μέλη 
της Ε.Ε., ο αμίαντος θα συνεχίσει να μας 
απασχολεί για πολλές δεκαετίες ακόμα, ως 
υλικό που είναι εγκατεστημένο σε κτήρια, 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, 
σωληνώσεις ύδρευσης, σχολεία, κ.λ.π.

 Η συρρίκνωση όμως αφορά περισ-
σότερο τις χώρες της ΕΕ και τη Νότια 
Αφρική, όπου έχει επίσης απαγορευθεί η 
χρήση του. Η παραγωγή και το εμπόριο 
αμιάντου ανθεί όμως σε πολλές χώρες του 
κόσμου, όπως στη Ρωσία, στην Κιργιζία, 

στο Καζακστάν, στην Κίνα, αλλά και στον 
Καναδά. Αυτές οι χώρες διαθέτουν σήμερα 
τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αμιάντου. Δεν 
είναι επομένως τυχαίο ότι όλες αυτές 
ακριβώς οι χώρες δεν απαγορεύουν, ούτε 
επιθυμούν την απαγόρευση του αμιάντου.

Δυστυχώς, οι αναδυόμενες οικονομίες, 
Ινδία και Κίνα, αλλά και οι αναπτυσσόμενες 
Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ τον χρησι-
μοπιούν για τον απλούστατο λόγο ότι είναι 
το φθηνότερο οικοδομικό υλικό. Το χειρό-
τερο είναι ότι στις χώρες αυτές δεν υπάρ-
χουν οι ανάλογοι προστατευτικοί νόμοι, 
ούτε επομένως και οι κατάλληλοι έλεγχοι. 
Οι υφιστάμενοι σωλήνες ύδρευσης πριν 
την 15-8-1999 δεν καλύπτονται από τη 
νομοθεσία με αποτέλεσμα να εξακολουθεί 
η χρήση τους μέχρι την τελική απόρριψή 
τους. Για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος υπήρξε και το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Αειφόρος ανάπτυξη και 
Ανταγωνιστικότητα» (2007-2013), που 
προέβλεπε δράσεις στον τομέα της 
διαχείρισης των υδάτων. Συγκεκριμένα 
το Ταμείο Συνοχής συγχρηματοδοτού-
σε την αντικατάσταση των σωλήνων 
εαν οι αρχές το επιθυμούσαν.

5. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΝΙΤ
Η πιο διαδεδομένη μορφή αμιάντου, 

συνήθως σε παλαιότερης κατασκευής 
σπίτια είναι το γνωστό σε όλους ΕΛΛΕΝΙΤ 
που μπορεί να υπάρχει στη συχνότερη 
εφαρμογή του σε στέγες, υπόστεγα, σε 
κατασκευές χώρων σταθμεύσεως, απο-
θήκες, σωλήνες, καπνοδόχους, τζάκια, 
μικρά κτίσματα στον κήπο κλπ. Σε πολλά 
κτίσματα, τα αμιαντούχα υλικά ξεθωριά-
ζουν και απελευθερώνουν με ευκολία τις 
επικίνδυνες ίνες στον αέρα. Το 1961 σε 
έκταση 100 στρεμμάτων, εγκαινιάστηκε το 
εργοστάσιο παραγωγής αμιαντοτσιμέντου 

«Ελλενίτ» στην Νέα Λάμψακο, στη Χαλκίδα. 
Αρχικά απασχολούσε 250 εργαζόμενους 
σε όλα τα στάδια παραγωγής, οι οποίοι 
όμως δεν γνώριζαν απολύτως τίποτα για 
τις επιπτώσεις του αμίαντου στην υγεία. 
Από τους εργαζομένους στο εργοστάσιο 
της Ελλενίτ 72 άτομα έχασαν τη ζωή 
τους από αμιάντωση ή από διάφορες 
μορφές καρκίνου. Κανείς δεν μπορεί 
να πει με βεβαιότητα πόσοι πέθαναν 
από τους κατοίκους της Λάμψακου, που 
κατοικούσαν σε μικρή απόσταση από το 
εργοστάσιο. Μέχρι και το 1978 δεν υπήρχε 
καμία ενημέρωση για την επικινδυνότητα 
του αμίαντου. Στις αρχές της δεκαετίας 
του ’80 οι εργάτες πήγαιναν μαζικά στα 
νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα, 
όπου διαπιστώνονταν οι θανατηφόρες 
παθήσεις τους. Τότε ήρθαν οι πρώτες 
οδηγίες που προειδοποιούσαν για τον 
αμίαντο. Από το 1985, οι συγγενείς των 
θυμάτων άρχισαν δικαστικό αγώνα και 
μετά από δέκα χρόνια δικαιώθηκαν. Το 
εργοστάσιο έκλεισε τελικά το 1990. 

6.  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΙANΤIΤ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ 

ενδεικτικά σε μερικά προβλήμα που συνεχί-
ζουν να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι Ελλη-
νικών περιοχών από την ύπαρξη αμιάντου.  
Κατ’ αρχάς, μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί 
να υπάρχει με το οικόπεδο της πρώην 
ΑΜΙΑΝΤΙΤ στο Δρέπανο Αχαΐας σε έκταση 
10 στρεμμάτων, καθώς εξακολουθούν 
να υπάρχουν επικίνδυνα υλικά αμιάντου. 
Πολλοί εργαζόμενοι έφυγαν» γύρω στα 
50 – 55 χρόνια τους από καρκίνο. Τι 
επιπτώσεις θα υπάρξουν τα επόμενα 
χρόνια στην υγεία των κατοίκων κανείς 

δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. 
Το εργοστάσιο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ έκλεισε το 
2000 και ξαναλειτούργησε καθώς ασκή-
θηκαν κοινωνικές πιέσεις αναφορικά με 
τις θέσεις εργασίας. Λίγο αργότερα υπό 
το βάρος οικονομικών προβλημάτων 
κήρυξε πτώχεύση. Τα τοξικά υλικά με 
τις καρκινογόνες ίνες αμιάντου που υπο-
λογίζονται σε πάνω από 1.000 τόνους, 
μεταφέρονται κάθε φορά που φυσάει στο 
χωριό του Δρέπανου, που απέχει μόλις 
500 μέτρα από το εργαστάσιο. 

Επίσης, το 2015 είχαμε κινητοποιήσεις 
από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς 
του 4ου και του 13ου Νηπιαγωγείου, του 
4ου Δημοτικού, του 2ου Γυμνασίου και 
του 2ου Λυκείου Πολίχνης Θεσσαλονίκης, 
που ζητούσαν την άμεση απομάκρυνση 
του σπασμένων πλακών αμιάντου, που 
βρίσκονται εκτεθειμένες στο πρώην εργο-
στάσιο Χίτζου, στην περιοχή της Πολίχνης 
του Δήμου Παύλου Μελά, δημιουργώντας 
εστία ρύπανσης, απειλητική για τη δημό-
σια υγεία και ιδιαίτερα για τη σχολική 
κοινότητα της περιοχής, που βρίσκεται 
σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από 
το εγκαταλειμμένο βιομηχανικό κτίριο. 
Επίσης, κλειστό εδώ χρόνια παραμένει 
το γυμναστήριο που χρησιμοποιούσαν 
το Γυμνάσιο και Λύκειο Αναβρύτων 
λόγω ύπαρξης αμιάντου. Το κλειστό 
γυμναστήριο έχει κατασκευαστεί από 
πλάκες αμιάντου και καθημερινά παρευ-
ρίσκονται δίπλα σε αυτό 650 μαθητές. 
Ενώ, πρόσφατα στις 26/05/2017, οι 
εργαζόμενοι στην Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Κρήτης, προχώρησαν σε στάση 
εργασίας και συγκεντρώθηκαν έξω από 
τα κτήρια των Δ/νσεων Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης και του Αυτοτελούς 
Τμήματος Εκπαίδευσης, με κύριο αίτημα 
την απομάκρυνση του αμιάντου από το εν 
λόγω κτήριο. Από την ύπαρξη αμιάντου 
σε αυτό το κτήριο βρίσκεται σε άμεσο 
κίνδυνο και η υγεία των μαθητών του 
5ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Από τα άνω σαφώς προκύπτει, ότι το 

πρόβλημα του αμιάντου παραμένει μέχρι 
σήμερα και δυστυχώς θα μας απασχολεί 
και για τα επόμενα χρόνια. Όπως είχε πεί 
και σε συνέντευξή του, ο πρώην υπουργός 
κ. Τσιτουρίδης «Η ζωή 150.000 Ελλήνων 
απειλείται εξαιτίας της έκθεσής τους 
σε αμίαντο!» Ο υπουργός συμμετείχε 
σε διημερίδα με θέμα «Αμίαντος: μια 
διαρκής απειλή - Προβλήματα και τρόποι 
αντιμετώπισής τους», κατά τη διάρκεια 
της οποίας πληροφορηθήκαμε ότι ως 
το 2030 ο αριθμός των θανάτων από 
το επικίνδυνο στοιχείο θα φθάσει στην 
Ευρώπη στο μισό εκατομμύριο. Και όλα 
αυτά, ενώ η χρήση αμιάντου έχει απα-
γορευθεί εδώ και δεκαετίες. Σήμερα τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν άτομα τα 
οποία εργάστηκαν με αμίαντο (σε ορυχεία 
ή οικοδομικές εργασίες), αλλά η παρουσία 
αμιάντου σε κτήρια και δυστυχώς και σε 
σχολεία καθιστά επιτακτική την ανάγκη 
λήψης μέτρων για την προστασία της 
υγείας των παιδιών.

Ηλίας Αλεξάνδρου,  
Νομικός Σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ
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Σ την ισχύουσα νομοθεσία, για την 
Προστασία των Ζώων κατά τη 
Σφαγή και/ή τη Θανάτωσή τους ( 

Σχήμα οξύμωρο ), μπορείτε να διαβάσετε 
αναλυτικά για όλα τα στάδια:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ )  αρ ιθ . 
1099/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
24ης Σεπτεμβρίου 2009 για την προστα-
σία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους.

ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗ 
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟ-
ΦΟΡΑ ΖΩΑ

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ζώα δεν πρέπει να αναισθητοποι-
ούνται αν δεν είναι δυνατόν να αφαιμα-
χθούν αμέσως.

Β. Υδρόλουτρα
1. Όταν χρησιμοποιούνται αναισθητικά 

υδρόλουτρα για την αναισθητοποίηση των 
πουλερικών, πρέπει να είναι δυνατόν να 
ρυθμίζεται η στάθμη του νερού ώστε να 
επιτυγχάνεται καλή επαφή με το κεφάλι 
του ζώου.

Η ένταση και η διάρκεια του ρεύματος 
που χρησιμοποιείται για την αναισθητο-
ποίηση καθορίζονται από την αρμόδια 
αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ζώο 
χάνει αμέσως τις αισθήσεις του μέχρι το 
θάνατό του.

2. Όταν τα πουλερικά αναισθητοποι-
ούνται ομαδικά σε υδρόλουτρο, πρέπει 
να διατηρείται επαρκής τάση για την 
παραγωγή ρεύματος με ικανοποιητική 
ένταση, ώστε να εξασφαλίζεται η αναι-
σθητοποίηση όλων των πουλερικών.

3. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλλη-
λα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η καλή 
διέλευση του ρεύματος και ιδίως η καλή 
επαφή και η ύγρανση της επαφής αυτής 
μεταξύ των ποδιών και των αγκίστρων 
ανάρτησης.

4. Τα υδρόλουτρα για τα πουλερικά 
πρέπει να έχουν το κατάλληλο μέγεθος 
και βάθος για το είδος πτηνών που σφά-
ζονται και δεν πρέπει να υπερχειλίζουν 
κατά την εμβάπτιση των πουλερικών. 
Το εμβαπτιζόμενο ηλεκτρόδιο πρέπει 
να έχει μήκος ίσο προς το μήκος του 
υδρολούτρου.

5. Εάν χρειάζεται, πρέπει να υπάρχει 
βοηθητικό χειροκίνητο σύστημα.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΘΑΝΑΤΩΣΗ

2. Αποκεφαλισμός και εξάρθρωση 
του αυχένα

Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για τη θανάτωση των που-
λερικών και για τη χρήση τους απαιτείται 
άδεια της αρμόδιας αρχής η οποία πρέπει 
να εξασφαλίζει ιδίως ότι χρησιμοποιούνται 
από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

και ότι τηρούνται οι γενικές διατάξεις του 
άρθρου 3 της παρούσας οδηγίας.

3. Ηλεκτροπληξία και διοξείδιο 
του άνθρακα

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει 
τη θανάτωση διαφόρων ειδών με τις 
μεθόδους αυτές εφόσον τηρούνται, εκτός 
από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 3, 
οι ειδικές διατάξεις των σημείων 3 και 
4 του τμήματος ΙΙ του παρόντος παραρ-
τήματος και καθορίζει εξάλλου, προς το 
σκοπό αυτό, την ένταση και τη διάρκεια 
του χρησιμοποιούμενου ρεύματος καθώς 
και τη συγκέντρωση του διοξειδίου του 
άνθρακα και τη διάρκεια της έκθεσης 
σε αυτό.

4. Θάλαμος κενού
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται μόνο 

για τη θανάτωση χωρίς αφαίμαξη ορισμέ-
νων ζώων προς κατανάλωση τα οποία 
ανήκουν σε είδη εκτρεφόμενων θηρα-
μάτων (ορτύκια, πέρδικες και φασιανοί) 
και για τη χρήση της απαιτείται άδεια της 
αρμόδιας αρχής η οποία εξασφαλίζει, πέρα 
από το ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του 
άρθρου 3, ότι:

- τα ζώα τοποθετούνται σε στεγανό 
θάλαμο όπου επιτυγχάνεται σύντομα κενό 
αέρος μέσω ισχυρής ηλεκτρικής αντλίας,

- η αφαίρεση του αέρα διατηρείται 
έως το θάνατο των ζώων,

- τα ζώα περιέχονται καθ' ομάδες σε 
περιέκτες μεταφοράς που μπορούν να 
εισαχθούν στο θάλαμο κενού, οι δια-
στάσεις του οποίου έχουν υπολογισθεί 
προς το σκοπό αυτό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

1. Η αφαίμαξη των αναισθητοποιη-
μένων ζώων πρέπει να αρχίζει το συντο-
μότερο δυνατό μετά την αναισθητοποί-
ησή τους, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία 
άφθονη και πλήρης ροή του αίματος. Εν 
πάση περιπτώσει, η αφαίμαξη πρέπει να 
πραγματοποιείται πριν το ζώο ανακτήσει 
τις αισθήσεις του.

2. Η αφαίμαξη όλων των αναισθη-
τοποιημένων ζώων πρέπει να γίνεται 
με τομή μιας τουλάχιστον από τις δύο 
καρωτίδες ή των αγγείων από τα οποία 
προέρχονται.

Μετά την τομή των αιμοφόρων αγγεί-
ων, δεν πρέπει να διενεργείται στα ζώα 
καμιά εργασία καθαρισμού ούτε ηλεκτρική 
διέγερση πριν ολοκληρωθεί η αφαίμαξη.

3. Όταν ένα άτομα είναι υπεύθυνο για 
την αναισθητοποίηση, την αγκίστρωση, την 
ανύψωση και την αφαίμαξη των ζώων, το 
άτομο αυτό πρέπει να πραγματοποιεί τις 
εργασίες αυτές διαδοχικά στο ίδιο ζώο 
πριν περάσει σε άλλο ζώο.

4. Όταν η αφαίμαξη των πουλερικών 
γίνεται με αυτόματο μηχάνημα αποκεφα-
λισμού πρέπει να υπάρχει χειροκίνητο 
βοηθητικό μηχάνημα ώστε, σε περίπτωση 
βλάβης, να είναι δυνατόν να σφάζονται 
αμέσως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Επιτρεπόμενες μέθοδοι
Όλες οι μέθοδοι που επιτρέπονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτή-
ματος Γ και εξασφαλίζουν βέβαιο θάνατο.

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή μπορεί, 
τηρώντας τις γενικές διατάξεις του άρθρου 

3 της παρούσας οδηγίας, να επιτρέπει τη 
χρήση άλλων μεθόδων θανάτωσης των 
ευπαθών ζώων, εξασφαλίζοντας ιδίως ότι:

- εάν χρησιμοποιούνται μέθοδοι που 
δεν προκαλούν τον ακαριαίο θάνατο (π.χ. 
πιστόλι με διατρητική ράβδο), λαμβάνονται 
τα δέοντα μέτρα για τη θανάτωση των 
ζώων το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδή-
ποτε πριν ανακτήσουν τις αισθήσεις τους,

- δεν γίνεται καμία άλλη επέμβαση στα 
ζώα πριν διαπιστωθεί ο θάνατός τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ 

ΝΕΟΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡ-
ΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ

Ι. Επιτρεπόμενες μέθοδοι θανάτωσης 
νεοσσών

1. Χρησιμοποίηση μηχανικού συστή-
ματος που επιφέρει ταχύ θάνατο.

2. Έκθεση στο διοξείδιο του άνθρακα.
3. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να 

επιτρέπει τη χρήση άλλων επιστημονικά 
αναγνωρισμένων μεθόδων θανάτωσης, 
εφόσον τηρούν τις γενικές διατάξεις του 
άρθρου 3.

ΙΙ. Ειδικές απαιτήσεις
1. Χρησιμοποίηση μηχανικού συστή-

ματος που επιφέρει ταχύ θάνατο
α) Τα ζώα πρέπει να θανατώνονται 

με μηχανικό σύστημα με ταχέως περι-
στρεφόμενες λεπίδες ή εξογκώματα από 
αφρώδες ελαστικό.

β) Η χωρητικότητα της συσκευής 
πρέπει να επαρκεί για την ακαριαία θανά-
τωση όλων των ζώων, ακόμη και όταν 
είναι πολλά.

2. Έκθεση στο διοξείδιο του άνθρακα
α) Τα ζώα πρέπει να τοποθετούνται 

σε ατμόσφαιρα με τη μεγαλύτερη δυνατή 
περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακος 
το οποίο προέρχεται από πηγή παραγωγής 
100 % διοξείδιο του άνθρακος.

β) Τα ζώα πρέπει να παραμένουν 
στην προαναφερόμενη ατμόσφαιρα μέχρι 
το θάνατο.

ΙΙΙ. Επιτρεπόμενη μέθοδος για τη 
θανάτωση των εμβρύων

1. Για την ακαριαία θανάτωση των 
ζώντων εμβρύων, όλα τα απορρίμματα 
των εκκολαπτηρίων πρέπει να υφίστανται 
επεξεργασία με το μηχανικό σύστημα που 
αναφέρεται στο σημείο

ΙΙ. 
2. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να 

επιτρέπει τη χρήση άλλων επιστημονικά 
αναγνωρισμένων μεθόδων θανάτωσης, 
εφόσον τηρούν τις γενικές διατάξεις του 
άρθρου 3.

Βασανιστήρια ζώων... αθώες ψυχές 
στα στομάχια των καταναλωτών. Ενίσχυση 
της νομοθεσίας με νόμους προστασίας 
των ζώων.

H φρίκη της νόμιμης διαδικασίας  
σφαγής πουλερικών

Βγάλτε τα ζώα από τους θαλάμους βασανιστηρίων • Δείτε στην πράξη την απολύτως νόμιμη διαδικασία σφαγής πουλερικών

Δυστυχώς η φρίκη ακόμη συνεχίζεται … και εμείς δυστυχώς τα …. Τρώμε
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Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για 
τον Καρκίνο, από τον οποίο αντλεί 
τις πληροφορίες ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας, έχει δημιουργήσει 
μία λίστα 116 πραγμάτων που προκαλούν 
καρκίνο. Κι αν κάποια κόβονται, όπως το 
κάπνισμα, άλλα δεν είναι τόσο εύκολο να 
τα αποφύγει κανείς, όπως για παράδειγμα 
η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Αυτή είναι η λίστα του Οργανισμού, 
για τα πράγματα που προκαλούν 
καρκίνο:
1. Κάπνισμα
2. Σολάριουμ
3. Παραγωγή αλουμινίου
4. Αρσενικό σε πόσιμο νερό
5. Παραγωγή αυραμίνης
6. Κατασκευή και επισκευή παπουτσιών
7. Καθαρισμός καμινάδων
8. Αεριοποίηση άνθρακα
9. Απόσταξη πίσσας
10. Παραγωγή οπτάνθρακα (καύσιμα)
11. Κατασκευή επίπλων και ντουλαπιών
12. Εξόρυξη αιματίτη με έκθεση σε 
ραδόνιο
13. Παθητικό κάπνισμα
14. Χυτήριο σιδήρου και χάλυβα
15. Κατασκευή ισοπροπανόλης
16. Κατασκευή πορφυρής βαφής
17. Επαγγελματική έκθεση ως ελαιο-
χρωματιστής
18. Στρώσιμο πεζοδρομίων και οροφών 
με πίσσα
19. Βιομηχανία ελαστικών
20. Επαγγελματική έκθεση σε ισχυρά 
σταγονίδια ανόργανων ενώσεων που 
περιέχουν θειικό οξύ
21. Μείγματα φυσικών αφλατοξινών 
(που παράγονται από μύκητες)
22. Αλκοολούχα ποτά
23. Καρπός αρέκα, που συχνά μασιέται 
με φύλλα μπετέλ
24. Κομμάτια μπετέλ χωρίς καπνό
25. Κομμάτια μπετέλ με καπνό
26. Λιθανθρακόπισσα
27. Πίσσα
28. Εσωτερικές εκπομπές από οικιακή 
καύση άνθρακα
29. Καυσαέρια ντίζελ
30. Ορυκτέλαια, χωρίς ή με ήπια θερα-
πεία
31. Φαινακετίνη, αναλγητικό και αντιπυ-
ρετικό φάρμακο
32. Φυτά που περιέχουν αριστολοχικό 
οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται σε 
κινέζικα φυτικά φάρμακα
33. PCB, χρησιμοποιείται ευρέως σε 
ηλεκτρικές συσκευές και έχει απαγορευ-
θεί σε πολλές χώρες από το ’70

34. Κινέζικα παστά ψάρια
35. Ελαια σχιστόλιθου
36. Αιθάλη
37. Προϊόντα καπνίσματος, δίχως καπνό
38. Σκόνη ξύλου
39. Επεξεργασμένο κρέας
40. Ακεταλδεΰδη
41. 4-Αμινοδιφαινύλιο
42. Αριστολοχικά οξέα και τα φυτά που 
περιέχουν τα
43. Αμίαντος
44. Αρσενικό και ενώσεις αρσενικού
45. Αζαθειοπρίνη
46. Βενζόλιο
47. Βενζιδίνη
48. Βενζοπυρένιο
49. Βηρύλλιο και οι ενώσεις του
50. Chlornapazine
51. Αιθυλενοχλωρυδρίνη
52. Χλωρομεθυλ-μεθυλαιθέρα
53. 1,3 βουταδιένιο
54. Βουτανεδιόλης 
διμεθανοσουλφονικό
55. Κάδμιο και οι ενώσεις του
56. Chlorambucil
57. Μεθύλ-CCNU
58. Ενώσεις χρωμίου
59. Κυκλοσπορίνη
60. Αντισυλληπτικά, ορμονικές, συνδυ-
ασμένες μορφές (εκείνες που περιέχουν 
και οιστρογόνα και προγεσταγόνα)
61. Αντισυλληπτικά, δια στόματος, εξα-
κολουθητικές μορφές ορμονικής αντι-
σύλληψης
62. Κυκλοφωσφαμίδη
63. Διαιθυλοστιλβοοιστρόλη
64. Βαφή μεταβολισμένη σε βενζιδίνη
65. ιός Epstein-Barr

66. Οιστρογόνα, μη στεροειδή
67. Οιστρογόνα, στεροειδή
68. Θεραπεία οιστρογόνων, μετά την 
εμμηνόπαυση
69. Αιθανόλη σε αλκοολούχα ποτά
70. Erionite
71. Οξείδιο αιθυλενίου
72. Etoposide, μόνο και σε συνδυασμό 
με σισπλατίνη και βλεομυκίνη
73. Φορμαλδεΰδη
74. Αρσενικούχο γάλλιο
75. Λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του 
πυλωρού
76. ιός Ηπατίτιδας Β (χρόνια μόλυνση)
77. ιός Ηπατίτιδας C (χρόνια μόλυνση)
78. Φυτικά σκευάσματα που περιέχουν 
φυτά τύπου αριστολόχια
79. Μόλυνση από ιό ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας τύπου 1
80. Ιός ανθρώπινου θηλώματος τύπου 
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59 and 66
81. Λεμφοτροπικός ιός κυττάρων τύπου 
Ι
82. Μελφαλάνη
83. Methoxsalen
84. 4,4-μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη)
85. MOPP και άλλες συνδυασμένες 
χημειοθεραπείες με αλκυλιωτικούς 
παράγοντες
86. Αέριο μουστάρδας
87. 2-ναφθυλαμίνη
88. Ακτινοβολία νετρονίων
89. Ενώσεις νικελίου
90. ΝΝΚ
91. Ν-νιτροζονορνικοτίνη
92. Λοίμωξη από Opisthorchis viverrini
93. Ατμοσφαιρική ρύπανση

94. Αιωρούμενα σωματίδια της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης
95. Φώσφορος 32
96. Πλουτώνιο 239 και τα προϊόντα 
διάσπασής του
97. Βραχύβια ισότοπα, ανάμεσά τους 
ιώδιο 131 από ατυχήματα σε ατομικούς 
αντιδραστήρες και από πυρηνικά όπλα 
(έκθεση κατά την παιδική ηλικία)
98. Ραδιονουκλίδια σωματίδια α
99. Τα ραδιονουκλίδια, σωματιδίων β
100. Ράδιο-224 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
101. Ράδιο-226 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
102. Ράδιο-228 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
103. Ραδόνιο 220 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
104. Λοίμωξη από Schistosoma 
haematobium
105. Πυρίτιο κρυσταλλικό, αν εισπνευ-
στεί σε μορφή χαλαζία, σε επαγγελματι-
κούς χώρους
106. Ηλιακή ακτινοβολία
107. Ταλκ που περιέχει ίνες 
asbestiform
108. Tamoxifen
109. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-
dioxin
110. Thiotepa
111. Θόριο-232 και τα προϊόντα διά-
σπασής του
112. Treosulfan
113. Ορθο-τολουϊδίνη
114. Χλωριούχο βινύλιο
115. Υπεριώδης ακτινοβολία
116. Ακτίνες Χ και γ

Εκατό και πλέον αιτίες καρκινογένεσης 
στην καθημερινή μας ζωή

Η επίσημη λίστα που ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Ο καρκίνος θερίζει χρειάζεται προσοχή
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Τ ην Τρίτη και Τετάρτη (12,13/9) 
συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πήρε δείγ-
ματα από τα πετρελαϊκά απόβλητα 

στην Σαλαμίνα, Βοτσαλάκια, ΕΔΕΜ, Γλυ-
φάδα. Από τα δέκα δείγματα που αναλύ-
θηκαν στα πιστοποιημένα εργαστήρια του 
ΠΑΚΟΕ βρέθηκαν 
1. Πισσώσεις αρωματικοί καρκινογόνοι 
υδρογονάνθρακες σε πολύ υψηλές συγκε-
ντρώσεις (200 φορές πάνω από το όριο 
δεδομένου ότι τα δείγματα, πάρθηκαν 
στα δέκα μέτρα από αυτά).
2. C.O.D (Χημικά καταναλισκόμενο οξυ-
γόνο) δείκτης κακής έως χείριστης οξυ-
γόνωσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος, 
που δηλώνει των απουσία λόγω θανάτου 
μικροοργανισμών, σε τιμές 20πλάσιες του 
ορίου 4.500 mg/lt με όριο τα 200.
3. Βακτηρίδια (απουσία κολοβακτηριδίων 
και υψηλή ύπαρξη εντερόκκοκων σε όλα 
τα δείγματα). 

Μετά απ’αυτά το ΠΑΚΟΕ κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου γιατί όλα αυτά, 
ειδικά οι πισσώδεις υδρογονάνθρακες 
υπό ειδικές συνθήκες πίεσης και θερμο-
κρασίας γίνονται πτητικοί και επικίνδυνοι 
με την εισπνοή.

Παραθέτουμε την έκθεση της 
Πανελλήνιας Ένωσης Ναύτων :

«Τεράστια και αναπάντητα ερωτη-
ματικά δημιουργεί η βύθιση του μικρού 
Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» της Ναυτιλιακής 

εταιρίας του Θ. Κουντούρη το οποίο ήταν 
αγκυροβολημένο στο Βόρειο τμήμα του 
αγκυροβολίου Πειραιά. 

Το πλοίο απέπλευσε έμφορτο τις πρωι-
νές ώρες της 10/9/2017 από τα διυλιστή-
ρια Ασπροπύργου (ΕΛΠΕ) μεταφέροντας 
2.200 μετρικούς τόνους fuel oil και 370 
μετρικούς τόνους marine gas oil. Στο 
πλοίο φέρονται να επέβαιναν 2 μέλη του 
πληρώματος σε σύνολο 11... 

Οι δύο Ναυτικοί που επέβαιναν στο 
πλοίο διασώθηκαν την τελευταία στιγμή 
από ρυμουλκό που είχε προσεγγίσει την 
περιοχή βύθισης του πλοίου. Να σημειωθεί 
ότι στην περιοχή επικρατούσαν πολύ καλές 
καιρικές συνθήκες. 

Να υπογραμμίσουμε επίσης ότι το πλοίο 
ήταν κατασκευής του 1972 χωρητικότητας 
3205 τόνων. 

Εξαιρετικά επικίνδυνο

Υπερήλικο το οποίο όπως αποδείχθηκε 
ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο για την ασφά-
λεια της ναυσιπλοΐας ενώ σύμφωνα με 
διάφορες αναφορές και καταγγελίες, στο 
μηχανοστάσιο, εκεί όπου σημειώθηκε η 
εισροή υδάτων έφερε διάφορα πρόχειρα 
μπαλώματα με σκοπό να κλείσουν τις 
ανοιχτές τρύπες!!! 

Επίσης η ανακοίνωση του ΥΕΝ σχετικά 
με την βύθιση του πλοίου έγινε μετά από 

13 ώρες ενώ στην ίδια αυτή ανακοίνωση 
όλως περιέργως εκείνο το οποίο βγάζει 
μάτι είναι η βεβιασμένη αναφορά ότι όλα 
τα πιστοποιητικά του πλοίου είχαν ελεγχθεί 
και βρέθηκαν εντάξει!! 

Ταυτόχρονα γεννιούνται σοβαρά ερω-
τηματικά όπως ότι ενώ το πλοίο ήταν 
φορτωμένο και έπρεπε σε αυτό να υπάρχει 
πλήρης επάνδρωση του πληρώματος, 
αντίθετα έλειπαν 9 από τα 11 μέλη του 
πληρώματος!! 

Ταυτόχρονα οι προδιαγραφές των πλοί-
ων αυτής της ηλικίας, σε συνδυασμό με την 
μεταφορά και επεξεργασία πετρελαιοειδών 
μέσα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά 
τα καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνα για την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και ειδικότερα 
για την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης σε 
περίπτωση ναυτικού ατυχήματος.

Σε ό,τι αφορά την βύθιση του πλοίου 
αποδείχτηκε περίτρανα η ανικανότητα, 
η ανεπάρκεια σχεδιασμού – οργάνωσης 
και κυρίως των μέσων για τον περιορι-
σμό της θαλάσσιας ρύπανσης και κατ’ 
επέκταση της οικολογικής καταστροφής 
που συντελέστηκε στην Σαλαμίνα αλλά 
και σε μεγάλο μέρος της ακτογραμμής 
του Πειραιά. 

Αποτέλεσμα αυτής της ανεπάρκειας 
είναι το γεγονός ότι η πετρελαιοκηλίδα 
κατέκλυσε ακόμη και το κεντρικό τμήμα 
των ακτών του Πειραιά, όπως την Πειραϊκή, 

την Φρεατύδα κ.λπ. 
Οι ευθύνες της κυβέρνησης και του 

ΥΕΝ σχετικά με τα αδιαμφισβήτητα προ-
βλήματα που αφορούσαν την ασφάλεια 
του συγκεκριμένου πλοίου σε συνδυασμό 
με την πλήρη αποτυχία που σημειώθηκε 
στην μη επέκταση της πετρελαιοκηλί-
δας και της οικολογικής καταστροφής 
που συντελέστηκε δείχνουν για άλλη 
μια φορά πόσο μικρή σημασία δίνεται 
στην ασυδοσία των εφοπλιστών και μέσα 
από ανεπαρκείς και αναποτελεσματικούς 
ελέγχους διασφαλίζεται η χρησιμοποίηση 
πλοίων που αποτελούν κινητές οικολογικές 
βόμβες έτοιμες σε κάθε στιγμή να προ-
καλέσουν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική 
καταστροφή! 

Ενδιαφέρον έχει και πρέπει να σημειω-
θεί ότι τις ημέρες της βύθισης του πλοίου 
και έως χθες ο Υπουργός Ε.Ν παρέμεινε 
ακλόνητος στο ταξίδι του στο Λονδίνο 
και στις συναντήσεις του με τους εκεί 
εκπροσώπους του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου για να συζητάει μαζί τους την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών 
τους και περιχαρής δήλωνε από εκεί σε 
ραδιοφωνικούς σταθμούς ότι «το ΥΕΝ 
έδρασε άμεσα και αποτελεσματικά» και 
ότι «έχει ελεγχθεί κατά 90 έως 95% η 
πετρελαιοκηλίδα» ενώ μόλις σήμερα 
ανακοινώθηκε ότι θα γίνει σύσκεψη με 
υπηρεσιακούς παράγοντες και άλλους 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕ…ΜΗΔΕΝΙΚΟ       ΚΡΑΤΟΣ
Ο Σαρωνικός πέθανε για 30 χρόνια
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φορείς, δηλαδή 4 μέρες μετά το τραγικό 
συμβάν. Τα συμπεράσματα οφείλουν 
να τα βγάλουν ο λαός και οι κάτοικοι 
της Σαλαμίνας και του Πειραιά που ένα 
τριήμερο βιώνουν την δυσοσμία και την 
καταστροφή των ακτών τους! 

Η ΠΕΝΕΝ απαιτεί να γίνει εξονυχιστικός 
έλεγχος από ανεξάρτητους εμπειρογνώμο-
νες κυρίως για την κατάσταση στο πλοίο, 
τις συνθήκες και τα αίτια της βύθισής του 
καθώς και τους λόγους που ξέφυγε από 
κάθε έλεγχο η πετρελαιοκηλίδα η οποία 
προκάλεσε πρωτοφανή θαλάσσια ρύπανση 
και καταστροφή».

Τα ερωτήματα του ΠΑΚΟΕ προς τον 
υπουργό Κύριο Κουρουμπλή, του εισαγγε-
λέα περιβάλλοντος και του υπουργού ΠΕΝ.
• Γιατί υπήρξε τόσο μεγάλη καθυστέρηση 
στην οργάνωση της περισυλλογής των 
επικίνδυνων αποβλήτων (72 ώρες);
• Γίνεται έλεγχος στο πλοίο από τον 
υπεύθυνο (ΕΛΠΕ) της φόρτωσης των 
πετρελαιοειδών;
• Η παλαιότητα του πλοίου είχε ελεγχθεί 
ουδέποτε;
• Η αποκατάσταση της ανυπολόγιστης 
και τεράστιας οικολογικής καταστροφής 
ποιος φορέας θα την ελέγξει;
• Θα καταλογιστούν άμεσα ευθύνες όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων;
• Σ΄αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απα-
ντήσουν οι προαναφερόμενοι.

Ο Σαρωνικός πέθανε για 30 χρόνια
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Μ ε ερώτηση προς τους Υπουργούς 
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος 
ο Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης 

της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και 
Υπεύθυνος της Κ.Ο. για θέματα Ναυ-
τιλίας Γιώργος Αρβανιτίδης, ζητά να 
δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για 
την τεράστια οικολογική καταστροφή 
στον Σαρωνικό Κόλπο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αρβανιτίδης ζητά 
να δοθούν σαφή χρονοδιαγράμματα για 
την ολοκλήρωση της απορρύπανσης, 
απαντήσεις για το αν η αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος θα είναι πλήρης ή μερική, 
τα αίτια που οδήγησαν στο συγκεκριμένο 
συμβάν καθώς και τι πρόκειται να συμβεί 
με τις αποζημίωσης των πολιτών και των 
επαγγελματιών που επλήγησαν.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο 
της ερώτησης:

«Τα ερωτηματικά από την συγκεκρι-
μένη υπόθεση είναι πολλά και πρέπει να 
απαντηθούν άμεσα με θεσμικό τρόπο στη 
Βουλή, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρω-
ση των πολιτών, τόσο για τη διαδικασία 
απορρύπανσης που βρίσκεται σε εξέλιξη,  
όσο και για τα αίτια του συμβάντος.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι τα 
μέχρι σήμερα δεδομένα δεν είναι καθό-

λου ενθαρρυντικά, αφού το φαινόμενο 
αντί να περιορίζεται με την πάροδο των 
ημερών, αντίθετα επεκτείνεται, αφού μετά 
τη Σαλαμίνα που μετράει ήδη τις πληγές 
της, επεκτάθηκε σε όλη την ακτογραμμή 
του Πειραιά, το Καλαμάκι και τον Άγιο 
Κοσμά».  

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της 
ερώτησης.

Η βύθιση δεξαμενόπλοιου στον 
Σαρωνικό Κόλπο την περασμένη Κυριακή 
(10.09.2017) και η επακόλουθη διαρ-
ροή καυσίμου, είχαν ως αποτέλεσμα την 
ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος 
και των ακτών του Σαρωνικού.

Τα ερωτηματικά από την συγκεκρι-
μένη υπόθεση είναι πολλά και πρέπει να 
απαντηθούν άμεσα με θεσμικό τρόπο στη 

Βουλή, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρω-
ση των πολιτών, τόσο για τη διαδικασία 
απορρύπανσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, 
όσο και για τα αίτια του συμβάντος.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι τα 
μέχρι σήμερα δεδομένα δεν είναι καθόλου 
ενθαρρυντικά, αφού το φαινόμενο αντί 
να περιορίζεται με την πάροδο των ημε-
ρών, αντίθετα επεκτείνεται, αφού μετά τη 
Σαλαμίνα που μετράει ήδη τις πληγές της, 
επεκτάθηκε σε όλη την ακτογραμμή του 
Πειραιά, το Καλαμάκι και τον Άγιο Κοσμά. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε 
κ. Υπουργοί:
• Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί τα 
αρμόδια όργανα της πολιτείας για την 
αποκατάσταση της ρύπανσης του Σαρω-
νικού Κόλπου;
• Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλή-
ρωσης των παραπάνω ενεργειών;
• Θα υπάρξει πλήρης ή μερική αποκα-
τάσταση της ρύπανσης που προκλήθηκε 
στο θαλάσσιο περιβάλλον και τις ακτές 
του Σαρωνικού;
• Θα αποζημιωθούν οι πολίτες και οι 
επαγγελματίες που υπέστησαν ζημιές 
στις περιουσίες τους;
• Ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν στο 
συγκεκριμένο συμβάν;

Να δοθούν άμεσα απαντήσεις στη Βουλή
για την οικολογική καταστροφή στο Σαρωνικό

Ο Σαρωνικός πέθανε για 30 χρόνια



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017
για το 
ΠεριβάλλονΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  / 27

Είναι όλοι υπεύθυνοι…
Οι Οικολόγοι Πράσινοι για την οικολογική καταστροφή του Αργοσαρωνικού
Με αφορμή την διαφαινόμενη οικολογική καταστροφή του Αργοσαρωνικού, ο 

συν-εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων, Κώστας Διάκος, δήλωσε:
«Προς το παρόν και μέχρι να διευκρινιστούν, ενδιαφέρουν ελάχιστα τα συγκε-

κριμένα αίτια της βύθισης του δεξαμενόπλοιου που στάθηκε η αιτία της θαλάσσιας 
ρύπανσης των ακτών της Σαλαμίνας και, όπως φαίνεται, και της Πειραϊκής. 

Αυτό το οποίο προβάλλει ως τραγικό αίτιο της οικολογικής καταστροφής, σε 
όλο του το μεγαλείο, δεν είναι άλλο από το τριτοκοσμικό χωροταξικό χάος οικι-
στικών και βιομηχανικών περιοχών, εμπορικών περιοχών και περιοχών αναψυχής, 
λιμανιών και αιγιαλών στο οποίο καταδίκασαν το λεκανοπέδιο της Αττικής όλες οι 
μεταπολεμικές κυβερνήσεις. 

Συχνά-πυκνά, η αίσθηση ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η οποιαδήποτε προσπάθεια 
οικολογικής μεταστροφής αυτής της κοινωνίας, με αυτά τα δεδομένα, μοιάζει απτή 
πραγματικότητα».

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Πετρέλαιο στον Σαρωνικό
Ε δώ και τέσσερις 

μέρες, η ελληνική 
κοινωνία παρακο-

λουθεί μουδιασμένη την 
οικολογική καταστροφή 
που προκάλεσε η βύθιση 
του δεξαμενόπλοιου Αγ. 
Ζώνη ΙΙ. Για άλλη μια φορά, 
πολιτική ηγεσία και αρμό-
διοι φορείς «πιάστηκαν 
στον ύπνο» και οι όποιες 
ενέργειες γίνονται «κατόπιν 
εορτής», θεραπευτικά και 
όχι προληπτικά ώστε να 
είχε αποφευχθεί το συμβάν. 
Το πινγκ πονγκ απόδοσης 
ευθυνών καλά κρατεί, αλλά 
κάνεις δεν τις αναλαμβάνει, 
οι εργασίες για περιορισμό της ρύπανσης 
και απορρύπανση συνεχίζονται, αλλά η 
πετρελαιοκηλίδα έχει φτάσει στη Γλυφάδα 
και τα αντανακλαστικά των αρμοδίων 
αποδεικνύονται ξανά κατώτερα των 
περιστάσεων.

Πλήθος ζητημάτων προκύπτουν σε 
σχέση με το τι προκάλεσε την ανυπολό-
γιστη αυτή καταστροφή: από το αξιόπλοο 
του συγκεκριμένου δεξαμενόπλοιου, 
μέχρι την επάρκεια των εργαλείων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση 
της ρύπανσης και την επιχειρησιακή 
ετοιμότητα των αρμόδιων δομών. Το 
βέβαιο είναι, ότι κανόνες για την πρόληψη 
αντίστοιχων καταστάσεων υπάρχουν. 

Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι κανόνες 
τηρούνται, αν διενεργούνται οι προση-
κόντως αυστηροί έλεγχοι και αν τελικά 
τα πλοία που λειτουργούν είναι ασφαλή 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους 
ανθρώπους που εργάζονται μέσα σε αυτά. 

Αντίστοιχα, οι μεθοδολογίες και τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αναχαίτιση της ρύπανσης αποδείχτηκαν 
εντελώς ανεπαρκή. Σε αυτό συγκλίνουν 
τόσο η δήλωση του αρμόδιου Υπουργού, 
στην οποία υποστηρίζει ότι τα υπόγεια 
ρεύματα «νίκησαν» τα δίχτυα που εγκα-
ταστάθηκαν, όσο και η ραγδαία εξάπλωση 
της πετρελαιοκηλίδας.

Είναι σαφές, ότι μια χώρα σαν την 
Ελλάδα, με τεράστιο στόλο και πάνω από 
16.000 χλμ ακτογραμμή, το λιγότερο που 
οφείλει να κάνει είναι να τηρεί απαρέγκλιτα 
τους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας. 
Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται όχι μόνο η 
αυστηροποίηση των ελεγκτικών μηχα-
νισμών αλλά και εκσυγχρονισμός των 
μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται. 
Τα διεθνή προγράμματα MEMO καιSEE 
MARINER, στα οποία συμμετείχε το Δίκτυο 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με επικεφαλής εταίρο 

τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ), 
ανέδειξαν νέες τεχνολογίες που μπορούν 
να εισφέρουν σημαντικά στην πρόληψη 
και αντιμετώπιση σε πραγματικό χρόνο 
των περιβαλλοντικών κινδύνων που 
προκύπτουν από τη θαλάσσια μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων. Οι δυνατό-
τητες, επομένως, υπάρχουν… απομένει η 
βούληση να αξιοποιηθούν.

Οι φωτογραφίες που έχουν δημο-
σιευθεί, με θαλασσοπούλια (από τα πιο 
ευάλωτα είδη σε τέτοιες περιπτώσεις) 

καλυμμένα με πετρέλαιο, φέρνουν ανα-
πόδραστα μνήμες από τις αντίστοιχες 
εμβληματικές φωτογραφίες των κορ-
μοράνων, μετά το ατύχημα στον κόλπο 
του Μεξικού πριν 7 χρόνια. 

Οι συνειρμοί βέβαια δεν σταματούν 
εδώ… Ας ελπίσουμε ότι το «πάθημα θα 
γίνει μάθημα» για όσους οραματίζονται 
εύκολο πλουτισμό από τις θαλάσσιες εξο-
ρύξεις και ότι θα σεβαστούν τη θάλασσα 
που μας θρέφει, σε πραγματικούς και 
οικονομικούς όρους, εδώ και χιλιετίες.
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Τ εράστια η οικολογική καταστροφή, 
για τα δεδομένα των κλειστών 
θαλασσών της χώρας μας, από την 

βύθιση του δεξαμενόπλοιου « ΑΓ. ΖΩΝΗ ΙΙ 
» τα ξημερώματα της Κυριακής 10/9/2017 
στον Σαρωνικό κόλπο. Πολλά θαλάσσια 
είδη θα μολυνθούν ή θα θανατωθούν, 
οι ακτογραμμές έχουν ήδη πληγεί και οι 
συνέπειες θα είναι μακροχρόνιες. Όσο 
και να υποβαθμίζουν τις συνέπειες τα 
«ελεγχόμενα» ΜΜΕ, τα αποτελέσματα 
θα είναι οδυνηρά σε βάθος χρόνου για 
τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά ή κολυμπούν σε πολλές 
ακτές του Σαρωνικού.

Εμείς ΟΛΟΙ που ζούμε στις ακτές 
του Κορινθιακού ανατριχιάζουμε στην 
υπαρκτή πιθανότητα να συμβεί σε 
μελλοντικό χρόνο παρόμοιο γεγονός 
στην κλειστή θάλασσά μας. Όλοι επίσης, 
αρμόδιοι και απλοί πολίτες, γνωρίζου-
με πως κάθε ενδεχόμενο που αποτελεί 
υπαρκτή στατιστική πιθανότητα, κάθε 
κάποια χρόνια θα συμβαίνει αναπόφευκτά. 
Ο μόνος τρόπος αποφυγής του είναι ο 
πρακτικός οριστικός και ολοκληρωτικός 
αποκλεισμός του ως πιθανό γεγονός. 

Μπορούν να μας απαντήσουν οι αρμό-
διοι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ναυτιλίας, 
Αγροτ. Ανάπτυξης και Μεταφορών ποιες 
θα ήταν οι συνέπειες για όλους εμάς;

Η πολυαναμενόμενη ΚΥΑ που θα ορίζει 
τις νέες θαλάσσιες προστατευόμενες περι-

οχές του δικτύου NATURA 2000, μεταξύ 
των οποίων είναι και ο Κορινθιακός, θα 
υπογραφτεί επιτέλους βάζοντας φραγμούς 
στην επανάληψη παρόμοιων συμβάντων; 

Εμείς ως Ομοσπονδία συλλόγων 
του Κορινθιακού ζητάμε:

1. Να απαγορευτεί η μεταφορά κάθε 
είδους καυσίμου με πλωτά μέσα μέσω 
του Κορινθιακού και η λειτουργία νέων 

δεξαμενών καυσίμων στις ακτές της 
θάλασσάς μας. 

2. Οι υπάρχουσες δεξαμενές να 
μετεγκατασταθούν έξω από την κλειστή 
θάλασσα του Κορινθιακού και Πατραϊκού 
κόλπου. Να εξεταστεί σοβαρά το εάν οι 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην 
Αντίκυρα Βοιωτίας έχουν λόγο ύπαρξης 
και εξυπηρετούν τις σύγχρονες αμυντι-

κές ανάγκες της χώρας. Οι μεταφορές 
καυσίμων, για τις ανάγκες των περιο-
χών του Κορινθιακού Κόλπου όσο και 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να 
γίνονται μέσω του κατασκευαζόμενου 
σιδηροδρομικού δικτύου στην Βόρεια 
Πελοπόννησο και κατά δεύτερο λόγο 
μέσω του οδικού δικτύου. Εναλλακτικά 
με δεξαμενόπλοια μέσο του γύρου της 
Πελοποννήσου.

3. Να αποκαλυφθεί από την Ελληνική 
Πολιτεία και να καθαριστεί οριστικά το 
σκάνδαλο όσων επιχειρούν τα τελευταία 
χρόνια την παράνομη μετατροπή του 
κόλπου της Νούσας στην Θίσβη Βοιω-
τίας σε ιδιωτικό λιμάνι κλειστό φρούριο 
μακριά από το βλέμμα κάθε πολίτη και 
κάθε εποπτικής και ελεγκτικής αρχής. 
Σε λιμάνι στο οποίο θα μπορεί ο διαχει-
ριστής του να μεταφέρει οτιδήποτε σε 
οποιαδήποτε μορφή χωρίς κανένα φόβο 
για αιφνιδιαστικό έλεγχο. Ένα λιμάνι που 
ανεξάρτητα απ’ ότι ειλικρινά ή υποκριτικά 
μπορεί να δηλώνει σήμερα ο ιδιοκτήτης 
του, θα είναι πάντοτε μοναδικά διαθέ-
σιμο για παράνομες και μη μεταφορές 
κάθε είδους φορτίου, περιλαμβανομένου 
τοξικών υλικών ή αποβλήτων που κανείς 
δεν θέλει στις θάλασσές του. 

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΟ-
ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΕΓΙΝΕ 
ΧΩΡΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝ-
ΘΗΚΕΣ – ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ. 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Η ΑΛΚΥΩΝ»

Αν το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου  
«ΑΓ. ΖΩΝΗ ΙΙ» γινόταν στον Κορινθιακό;

Ο Σαρωνικός πέθανε για 30 χρόνια
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Ο ι πάγοι λιώνουν και ο πλανήτης... 
φλέγεται. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι 
η θερμοκρασία της Γης θα αυξη-

θεί από δύο έως πέντε μονάδες έως το 
τέλος του αιώνα, γεγονός που θα επιφέρει 
σταδιακά χιλιάδες πρόωρους θανάτους. 

Είναι πολύ πιθανό ότι η θερμοκρασία 
του πλανήτη θα ξεπεράσει το θεωρούμενο 
ως όριο ασφαλείας των δύο βαθμών Κελ-
σίου στη διάρκεια του αιώνα, σύμφωνα 
με νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη. 
Η πιθανότητα η θερμοκρασία να αυξηθεί 
από δύο έως πέντε βαθμούς Κελσίου έως 
το 2100 εκτιμάται στο 90%.

Η κλιματική αλλαγή και η συνακόλου-
θη ατμοσφαιρική ρύπανση θα «φέρουν» 
60.000 παραπάνω πρόσθετους θανάτους 
έως το 2030 και 260.000 έως το 2100, 
σύμφωνα με μια άλλη διεθνή μελέτη. 
Ακόμη κι αν οι άνθρωποι κατάφερναν να 
σταματήσουν άμεσα και ολοκληρωτικά όλες 
τις εκπομπές «αερίων του θερμοκηπίου», η 
Γη θα συνέχιζε να «ανεβάζει πυρετό» έως 
το τέλος του τρέχοντος αιώνα, σύμφωνα 
με τις νέες δυσοίωνες εκτιμήσεις.

Αν συνεχισθεί ο σημερινός ρυθμός 
εκπομπών αερίων για τα επόμενα 15 
χρόνια, τότε το πιθανότερο είναι ότι η 
θερμοκρασία του πλανήτη μας θα έχει 
αυξηθεί κατά 1,5 βαθμό έως τότε (2032), 
σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπι-
στημίου Ουάσιγκτον, με επικεφαλής τον 
καθηγητή στατιστικής Άντριαν Ράφτερι, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό για θέματα κλιματικής αλλαγής 
Nature ClimateChange.

Η Συμφωνία του Παρισιού που υπέγρα-
ψαν πέρυσι 195 χώρες, καλεί τη διεθνή 
κοινότητα να πάρει μέτρα, ώστε να μην 
αυξηθεί η παγκόσμια θερμοκρασία έως το 
2100 πάνω από δύο βαθμούς Κελσίου σε 
σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδά της. 
Όμως η νέα μελέτη θεωρεί πολύ δύσκολο 
να επιτευχθεί αυτό, ακόμη κι αν -πράγμα 
απολύτως απίθανο- ξαφνικά όλες οι χώρες 
σταματούσαν μέσα στο 2017 να εκπέμπουν 

άλλον άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Οι ερευνητές δίνουν πιθανότητα μόνο 

5% η άνοδος της θερμοκρασίας της Γης 
να μην ξεπεράσει έως το 2100 τους δύο 
βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανι-
κά επίπεδα. Ενώ υπολογίζουν μόνο στο 
1% την πιθανότητα να περιορισθεί κάτω 
από 1,5 βαθμό η άνοδος της παγκόσμιας 
θερμοκρασίας έως το τέλος του αιώνα 
μας. «Ο στόχος των δύο βαθμών είναι 
επιτεύξιμος, αλλά μόνο μέσα από μαζική 
και συνεχή προσπάθεια σε όλα τα μέτωπα 
στη διάρκεια των επομένων 80 ετών. Οι 
πιο αισιόδοξες προβλέψεις είναι απίθανο 
να συμβούν. Είμαστε πιο κοντά στο όριο 
ασφαλείας από ό,τι νομίζουμε», δήλωσε 
ο Ράφτερι.

Μια άλλη μελέτη, με επικεφαλής τον 
Τζέησον Γουέστ του Πανεπιστημίου της 
Β.Καρολίνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο 

ίδιο επιστημονικό περιοδικό, ενισχύει 
τους φόβους ότι η ανεξέλεγκτη κλιματική 
αλλαγή θα έχει επιπτώσεις και στη δημόσια 
υγεία, αυξάνοντας τους πρόωρους θανά-
τους, κυρίως επιδεινώνοντας τη ρύπανση 
του αέρα.

«Καθώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει 
τις συγκεντρώσεις ρυοπογόνων ουσιών 
στον αέρα, μπορεί να έχει σημαντική επίπτω-
ση στην υγεία παγκοσμίως, προσθέτοντας 
και άλλους θανάτους στα εκατομμύρια 
των ανθρώπων που ήδη πεθαίνουν από 
ατμοσφαιρική ρύπανση κάθε χρόνο», 
δήλωσε ο Γουέστ.

Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο 
επιταχύνονται οι χημικές αντιδράσεις που 
παράγουν ρύπους στον αέρα, όπως το όζον 
και τα μικροσκοπικά σωματίδια. Οι περιο-
χές και οι χώρες που θα έχουν ξηρότερο 
κλίμα, πιθανότατα θα έχουν και χειρότερη 

ρύπανση, λόγω αύξησης των πυρκαγιών, 
αυξημένης σκόνης και λιγότερων βροχών 
που θα μπορούσαν να καθαρίσουν τον 
αέρα. Αλλά και τα δέντρα, όσο ανεβαίνει 
η θερμοκρασία, θα εκλύουν περισσότερες 
οργανικές ρυπογόνες ουσίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη μελέτη, πέρα 
από τη ρύπανση του αέρα, η κλιματική 
αλλαγή θα προκαλέσει περισσότερους 
πρόωρους θανάτους και με άλλους τρόπους, 
όπως το θερμικό στρες των ευάλωτων 
ανθρώπων, η μειωμένη πρόσβαση σε 
καθαρό νερό και επαρκή τροφή, καθώς 
και η εξάπλωση των λοιμωδών νόσων.

Σύνδεσμοι για τις επιστημονικές δημο-
σιεύσεις: http://nature.com/articles/
doi:10.1038/nclimate3352

και http://nature.com/articles/
doi:10.1038/nclimate3354

Πηγή: stogiatro.gr

Η κλιματική αλλαγή  
φέρνει πρόωρους θανάτους

Για φιλοκυνηγετική στάση εγκαλούν τον αναπληρωτή 
υπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο 
οι Οικολόγοι Πράσινοι, με αφορμή την έναρξη της κυνηγετι-
κής περιόδου 2017-2018, στις 20 Αυγούστου. Οι Οικολόγοι 
Πράσινοι υπενθυμίζουν ότι ο υπουργός “ούτε ανεξέλεγκτος 
είναι ούτε, πολύ περισσότερο, κινείται εκτός πολιτικής των 
συγκυβερνώντων κομμάτων με την ψήφο των οποίων βρί-
σκεται στη θέση του υπουργού”. 

Και εξηγούν: “Το ότι ο κ. αν.υπουργός Περιβάλλοντος 
συμμερίζεται την «ευχαρίστηση» των κυνηγών από την πρώ-
τη μέρα κυνηγιού αποτελεί περιφρόνηση του μεγαλύτερου 
μέρους της κοινωνίας που δεν αξιολογεί τη φύση μέσω της 

«κυνηγετικής κάρπωσης». Το ότι το υπουργείο αναφέρθηκε σε 
«ικανοποιητικούς αριθμούς θηραμάτων» δήθεν συλλέγοντας 
και αναλύοντας μέσα σε 24 ώρες, στοιχεία από όλη τη χώρα, 
ενώ οφείλει να είναι ουδέτερο και σχολαστικό, αποτελεί όχι 
μόνο απλή υιοθέτηση της κυνηγετικής προπαγάνδας, αλλά 
απόλυτο λαϊκισμό, επίδειξη άγνοιας και απαξίωση τόσο 
της επιστημονικής κοινότητας όσο και των υπηρεσιών του 
υπουργείου  του που εκπονούν μακροχρόνια και επίπονα 
προγράμματα προσδιορισμού των πληθυσμών και της κατά-
στασης διατήρησης της άγριας ζωής της χώρας. 

Παράλληλα, η στάση του κ. αν.υπουργού στην επίθεση 
της αρκούδας στον κυνηγό δείχνει απόλυτη άγνοια των 

υποχρεώσεών του. Μετά από ένα τέτοιο συμβάν, δουλειά 
του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να εξηγήσει τι σκοπεύει 
να κάνει για την προστασία του απειλούμενου είδους από τα 
συνεπακόλουθα τέτοιων συμβάντων και όχι μόνο να ευχηθεί 
στους κυνηγούς να μην έχουν ατυχή συμβάντα στο χόμπι τους.

Τέλος, ο κ. αν.υπουργός θα πρέπει να καταλάβει ότι το 
οικολογικό κίνημα δεν αποπροσανατολίζεται με τις εξαγγελίες 
περί ανακύκλωσης φυσιγγίων, καθ΄ υπόδειξη των ίδιων των 
κυνηγών, με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού προ-
φίλ ή μάλλον άλλοθι σε μια δραστηριότητα όπως το κυνήγι, 
το οποίο, ενώ αποδεδειγμένα αποτελεί απειλή για την άγρια 
φύση, ασκείται με ολοένα και πιο αδύναμο κρατικό έλεγχο.

 ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Πρόωροι θάνατοι από την κλιματική αλλαγή
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Τ ην Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 
16.00 -18.00 στην Αίθουσα Lamda 
του Ξενοδοχείου  Intercontinental 

το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε συζήτηση με 
θέμα «Οι οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την οικολογική καταστροφή 
στον Σαρωνικό» με την ευγενική χορηγία 
και βοήθεια του Ελληνογερμανικού Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην 
Αθήνα. Στη συζήτηση αυτή συμμετείχαν 
ειδικοί επιστήμονες που ανέλυσαν το θέμα.

Στα πλαίσια της διημερίδας Capital 
Vision, που διοργανώθηκε με τη συνδρομή 
του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο Ξενοδο-
χείο Intercontinental την Παρασκευή και 
το Σάββατο, 20 και 21 Οκτωβρίου 2017, 
το ΠΑΚΟΕ έδωσε δυναμικό «παρών», 
επιχειρώντας να αναδείξει για μία ακόμη 
φορά τα σοβαρότατα προβλήματα που 
προξενήθηκαν από το ναυάγιο του «Αγία 
Ζώνη ΙΙ».

Εκ μέρους του ΠΑΚΟΕ ομιλητής ήταν 
ο πρόεδρός του κ. Παναγιώτης Χριστο-
δουλάκης, ενώ παρέμβαση έκανε και ο κ. 
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης, πρόεδρος 
του Αναπτυξιακού και Εξωραϊστικού Συλλό-
γου «Αθηνά» και μέλος πολλών συλλόγων 
που ασχολούνται με τα κοινά. Οι ομιλητές 
διαλέχθηκαν με το ακροατήριο, το οποίο 
έθεσε καίρια ερωτήματα και έκανε σημα-
ντικές τοποθετήσεις.

Έγκλημα κατά του 
περιβάλλοντος 
 και της υγείας μας

Στην εισηγητική ομιλία του ο κ. Χριστο-
δουλάκης εστιάστηκε στην αδιαφορία για 
το περιβάλλον και στην επιπολαιότητα με 
την οποία αντιμετωπίζονται τα οικολογικά 
προβλήματα από αρμόδιους φορείς.

«Με το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ» ο 
Αργοσαρωνικός θα αρχίσει να επανέρχεται 
στην πρότερη καλή κατάστασή του τουλά-
χιστον μετά από 20 χρόνια», υποστήριξε ο 
κ. Χριστοδουλάκης, αμφισβητώντας έντονα 
τις διαβεβαιώσεις αρμόδιων φορέων για 
το ότι έχει αντιμετωπιστεί ήδη με επιτυχία 
η θαλάσσια ρύπανση και επομένως δεν 
υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των λου-
ομένων ή για το οικοσύστημα. Επισήμανε, 
μάλιστα, τον ιδιαίτερο κίνδυνο που διατρέχει 
η υγεία των παιδιών και των γυναικών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα στοι-
χεία που έχει συγκεντρώσει το ΠΑΚΟΕ 
από δικές του μετρήσεις, σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και με το 
Πολυτεχνείο, στην ενάλια ζώνη στην οποία 
συνέβη το «δυστύχημα, και όχι ατύχημα, 
όπως το αποκαλούν μερικοί», όπως είπε, 
και συγκεκριμένα στις τιμές των πισσω-
δών υδρογονανθράκων και του χημικά 
καταναλισκόμενου οξυγόνου (COD), δύο 
εξαιρετικά επικίνδυνων ουσιών. Για τους 
πρώτους ο κ. Χριστοδουλάκης είπε ότι 
έχουν μειωθεί ελάχιστα οι δείκτες τους 
έναν περίπου μήνα μετά το ναυάγιο (είναι 
ακόμη περίπου 115 φορές πάνω από το 
επιτρεπτό όριο), ενώ για το δεύτερο οι τιμές 

είναι οκταπλάσιες του επιτρεπτού ορίου.
Η αρμόδια κρατική υπηρεσία (ΕΛΚΕΘΕ) 

δεν έχει ακόμη αποτελέσματα μετρήσεων, 
ενώ οι επτά ιδιωτικές εταιρείες που έχουν 
αναλάβει τη «δήθεν» απορρύπανση κωλυ-
σιεργούν λόγω κερδοσκοπίας, ανέφερε ο κ. 
Χριστοδουλάκης, κατονομάζοντας συγκε-
κριμένα την POLYECO και παραθέτοντας 
στοιχεία για το υπερβολικό κέρδος που 
έχουν αυτές οι εταιρείες από τις μεθόδους 
απορρύπανσης που χρησιμοποιούν. 

Προσέθεσε, δε, ότι το οικολογικό 
έγκλημα συνεχίζεται με την εναπόθεση 
των πισσωδών καταλοίπων στους ΧΥΤΑ, 
μολονότι θα έπρεπε να γίνουν αντικείμενο 
οργανωμένης βιολογικής επεξεργασίας.

«Έχοντας ήδη ξοδευτεί περίπου 18 
εκατομμύρια ευρώ, με την  προοπτική να 
γίνουν 50, χωρίς να έχει γίνει ουσιαστική 
απορρύπανση, γιατί δεν ευαισθητοποιούμα-
στε;», αναρωτήθηκε ο κ. Χριστοδουλάκης. 

Στο σημείο αυτό έκανε τη «θλιβερή 
διαπίστωση», όπως είπε, ότι «δεν έχουμε 
πια συναίσθηση της πραγματικότητας, κάτι 
για το οποίο ευθύνονται και ορισμένοι 

τοπικοί άρχοντες που καθησυχάζουν τους 
δημότες τους για να μην θίξουν κατεστη-
μένα συμφέροντα».

Το οικονομικό σκέλος  
της καταστροφής

«Από τις περίπου 1.800 επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή 
ζώνη και ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί 
ζημία, οι 800 δεν έχουν τζίρους, επειδή 
δεν έκοβαν αποδείξεις, και συνεπώς δεν 
μπορούν να πάρουν αποζημίωση. Το φαι-
νόμενο είναι τραγικό», διαπίστωσε ο κ. 
Χριστοδουλάκης.

Στη συνέχεια επέκρινε τις τοπικές Αρχές 
και την κρατική εξουσία για αβελτηρία εν 
όψει της ανάληψης πρωτοβουλιών για τη 
λύση του προβλήματος και κάλεσε τους 
πολίτες σε επαγρύπνηση και αντίδραση. 
Προβλέποντας σοβαρές βλάβες όχι μόνο 
για την οικονομία της περιοχής αλλά και 
για την υγεία των κατοίκων της στο άμεσο 
μέλλον, συνέδεσε το συγκεκριμένο θέμα με 
τη γενικότερη περιβαλλοντική καταστροφή 

της Αττικής στον βωμό των οικονομικών 
συμφερόντων. Ειδικότερα, αναφέρθηκε 
στην «επί 67 ολόκληρα χρόνια υποβάθ-
μιση της περιοχής των Οινοφύτων και της 
μόλυνσης του Ασωπού κατόπιν της ίδρυσης 
της βιομηχανικής ζώνης». Προσέθεσε ότι, 
παρά τις συστάσεις του ΠΑΚΟΕ για τη δια-
μόρφωση αντιπυρικών ζωνών στην Αττική 
και παρά τη διάθεση σχετικών κονδυλίων, 
«οι Δήμοι διασπάθισαν τα χρήματα, δεν 
έφτιαξαν τις 54 απαιτούμενες ζώνες, αλλά 
μόνο 4, με αποτέλεσμα να καταστραφεί 
η βόρεια Αττική από τις πυρκαγιές του 
περασμένου καλοκαιριού.

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ αναφέρθηκε 
επίσης στην κερδοσκοπία που συνοδεύει την 
υποβάθμιση της ποιότητας των διατροφικών 
προϊόντων, συνδέοντας την αισχροκέρδεια 
με τις διαφημιστικές πρακτικές και με την 
ανάλογη προβολή της οποίας τυγχάνουν 
από τα μέσα ενημέρωσης. Τόνισε συγκε-
κριμένα την κατάργηση του νόμου περί 
παραπλανητικής διαφήμισης, θέμα για 
το οποίο προκλήθηκε ζωηρή αντίδραση 
και στο κοινό.

Πώς μπορούν  
να αλλάξουν τα πράγματα;

Στη δική του τοποθέτηση ο κ. Μπα-
χλιτζανάκης τόνισε το αξιοπερίεργο της 
βύθισης του «Αγία Ζώνη ΙΙ» υπό νηνεμία 
και μέσα στο λιμάνι καθώς και το ότι δεν 
έχουν γίνει γνωστά ακόμη το αρχικό και 
το τελικό φορτίο του πλοίου.

Ο ομιλητής συνέδεσε τα εκφυλιστικά 
φαινόμενα που συνδέονται με το περιβάλ-
λον και τη λειτουργία της οικονομίας με την 
αλλοτρίωση της νεοελληνικής συνείδησης. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά, «έχουμε γίνει 
όλοι μονοθεϊστές, με μοναδικό θεό μας 
το χρήμα». Σε αυτήν απέδωσε και την 

Σαρωνικός: καθαρός μετά από... 30 χρόνια

 Η θέση του ναυαγίου

Ο Σαρωνικός είναι εδώ… και μετά;
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απάθεια που δείχνουμε απέναντι στα 
σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τη 
χώρα, με αποκορύφωμα την ανομία και 
την υποβολιμαία νομοθέτηση.

Ο κ. Μπαχλιτζανάκης έδωσε έμφαση 
στον εγκλωβισμό μας στα ατομικά μας 
προβλήματα, είτε αυτά είναι οικονομικά 
είτε κοινωνικά είτε άλλα, υποστηρίζοντας 
ότι αυτός ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό 
για την αδιαφορία μας για τα κοινά. Ως 
αντίδοτο πρότεινε την ευαισθητοποίηση 
και ενεργοποίησή μας για τα προβλήματα 
της μικροκοινωνίας στην οποία ανήκει ο 
καθένας μας και την προσφορά αλλη-
λεγγύης στους οικείους μας.

Γιατί δεν γίνεται 
ανακύκλωση

Σε απορία του κοινού σχετική με 
την εναπόθεση και επεξεργασία των 
αποβλήτων του Αργοσαρωνικού, ο κ. 
Χριστοδουλάκης απάντησε ότι στην 
πραγματικότητα δεν γίνεται ανακύκλωση 
στην πατρίδα μας. Αναφερόμενος στα 
ισχύοντα προγράμματα ανακύκλωσης, 
τόνισε την έλλειψη ουσιαστικής απο-
δοτικότητάς τους, καθώς, όπως είπε, 
«ελάχιστο ποσοστό ανακυκλώσιμων 
υλικών φτάνει στα ΚΔΑΥ και από εκεί 
στο ΕΜΑΚ, κυρίως με ευθύνη της ΕΕΑΑ, 
της ιδιωτικής εταιρείας που έχει αναλά-
βει τον μεγαλύτερο όγκο του έργου της 
ανακύκλωσης συσκευασιών». Επέκρινε 
επίσης την πρακτική ορισμένων ΜΚΟ που 
αναλαμβάνουν τον καθαρισμό παραλιών 
«βάζοντας μικρά να μαζεύουν αποτσίγαρα, 
κάτι απαράδεκτο από άποψη υγείας».

Από τη συζήτησε προέκυψε επίσης 
η ανάγκη χρήσης πιο φιλικών προς το 
περιβάλλον και πιο υγιεινών συσκευ-
ασιών (λ.χ. γυάλινων αντί πλαστικών 
μπουκαλιών), αλλά και δυνατότητα 
αξιοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας. 
Στο σημείο αυτό οι ομιλητές διαπίστωσαν 
ότι η τελευταία αντιστρατεύεται πολύ 
ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, που 
την εμποδίζουν.

Περιβάλλον, Πολιτεία και πολίτες 
Οι τοποθετήσεις των ομιλητών προ-

κάλεσαν ζωηρή εντύπωση στο κοινό, που, 
αν και ολιγάριθμο, ενεπλάκη σε γόνιμο 
διάλογο με αυτούς. Ο κ. Χριστοδουλάκης 
επανέλαβε τις ενστάσεις του αναφορικά 
με τη λειτουργία των αρμόδιων φορέων, 
τονίζοντας την έλλειψη επίσημων μετρή-
σεων για τη ρύπανση του Σαρωνικού 
αλλά και την ασάφεια των στοιχείων 
ως προς την ποσότητα του πετρελαίου 
που είχε αρχικά φορτωθεί στο «Αγία 
Ζώνη ΙΙ», την ποσότητα που ρύπανε τη 
θάλασσα και την τελική ποσότητα που 
απαντλήθηκε από το ναυάγιο.

Στο σημείο αυτό εκ μέρους του κοινού 
επιδόθηκε στους ομιλητές αντίγραφο της 
«Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 
2852, 16/08/2017), όπου αναφέρεται 
(σελ. 29951-29952):

«10. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 4: Χρονοδιάγραμμα εγκα-
τάστασης - Αποστολή στοιχείων»: 
Όλα τα πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά 
μέσα υποχρεούνται να εγκαταστήσουν 
έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 ή στον 

πρώτο κατά νόμο δεξαμενισμό από την 
έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 1 της παρούσας, ηλεκτρονικό 
σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών και 
ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού 
θέσης (Global Positioning System - GPS), 
συλλογής και αποστολής δεδομένων».

Όπως παρατηρήθηκε από όλους, η 
συγκεκριμένη διάταξη σημαίνει πολύ απλά 
ότι, αφού μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017 
τα πλοία δεν έχουν την υποχρέωση να 
εγκαταστήσουν ηλεκτρονικό σύστημα 
εισροών-εκροών και εντοπισμού θέσης, 
δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος εξακρί-
βωσης της ποσότητας του μαζούτ που 
χύθηκε στη θάλασσα από το ναυάγιο 
του «Αγία Ζώνη ΙΙ»!

Στο σημείο αυτό ο κ. Χριστοδουλάκης 
επισήμανε την αντίφαση στις τοποθε-
τήσεις των αρμοδίων, φέρνοντας ως 
παράδειγμα τις δηλώσεις των υπουργών 
Κουρουμπλή και Ξανθού. Θύμισε ότι, 
ενώ ο πρώτος την τρίτη μόλις μέρα 
μετά το ναυάγιο προέτρεπε τους πολί-
τες να κολυμπούν άφοβα, ο δεύτερος 
ως υπουργός Υγείας ήταν πολύ πιο 
προσεκτικός και συνιστούσε αποφυγή 
ενάλιων δραστηριοτήτων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ τόνισε την 
ανάγκη για ουσιαστική περιβαλλοντική 
παιδεία και διαμόρφωση γνήσιας οικο-
λογικής συνείδησης. Μνημονεύοντας 
την απουσία οποιασδήποτε εξάρτησης 
του ΠΑΚΟΕ από κομματικές παρατάξεις, 
μέμφθηκε τις οικολογικές οργανώσεις ή 
κόμματα που συμμετέχουν στην άσκηση 
εξουσίας για συνυπαιτιότητα στη διαιώ-
νιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν μπορεί 
μια πράσινη οργάνωση να συμμετέχει 
σε μια πολιτική που εξ ορισμού αντι-
στρατεύεται το περιβάλλον· αλλά και 
κάθε πράσινη προοπτική δεν πρέπει να 
συγχρωτίζεται με την εξουσία».

Η απουσία κάθε οργανωμένης πολι-
τικής για το περιβάλλον και την υγεία 
καταδεικνύεται, σύμφωνα με τον κ. 
Χριστοδουλάκη, και από την επιχειρού-
μενη νομιμοποίηση της χρήσης ινδικής 
κάνναβης. «Οι επίσημοι τολμούν να 
συγκρίνουν την ελληνική πραγματικότητα 

με εκείνη της Ολλανδίας ή άλλων χωρών, 
τη στιγμή που εδώ δεν υπάρχει καμία 
υποδομή», είπε. Και προσέθεσε: «Εδώ 
δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί 
για τα τρόφιμα – ο ΕΦΕΤ αντί για 800 
έχει 80 υπαλλήλους· πώς θα ελεγχθεί 
η χρήση κάνναβης;».

Στη συνέχεια ανέφερε τις ευθύνες 
της δικαστικής εξουσίας και μνημόνευσε 
δύο πρωτοβουλίες του ΠΑΚΟΕ με ιδι-
αίτερο βάρος. 

Η πρώτη είναι η κατάθεση επίσημης 
καταγγελίας, έκτασης 1.200 σελίδων, 
στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου 
για τη διερεύνηση των στοιχείων που 
προέκυψαν από τις δειγματοληπτικές 
μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ σχετικά με τα 
ακατάλληλα και νοθευμένα τρόφιμα. 
Η δεύτερη είναι η πρωτοβουλία του 
ΠΑΚΟΕ να ζητήσει από τον υπουργό 
Παιδείας την άδεια να επισκέπτονται 
οι μαθητές αλλαντοβιομηχανίες, ώστε 
να διαπιστώνουν ιδίοις όμμασι πώς 
παρασκευάζονται τα αλλαντικά που 
διαφημίζει η τηλεόραση. Ο υπουργός 
επέδειξε επιφυλακτικότητα ως προς το 
αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό...

Από το κοινό προτάθηκε η διοργάνω-
ση επιμορφωτικών σεμιναρίων από το 
ΠΑΚΟΕ. Ο κ. Χριστοδουλάκης υπενθύμισε 
με συντομία τις σχετικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που έχουν ήδη αναλη-
φθεί από το ΠΑΚΟΕ και δεσμεύτηκε: «Θα 
συνεχίσουμε με την ίδια αγωνιστικότητα 
και στο μέλλον. Οι προτάσεις όλων είναι 
ευπρόσδεκτες».

Την εκδήλωση έκλεισε ο πρόεδρος 
του ΠΑΚΟΕ συνδέοντας το ελληνικό 
οικολογικό ζήτημα με τα οικουμενικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα, με την 
πολιτική των μεγάλων λόμπι που επω-
φελούνται από αυτά, αλλά και με τη 
μαζοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου, 
που συνθλίβεται ανάμεσα στην υλιστική 
αλλοτρίωση και στην απαξίωση της ίδιας 
της ύπαρξής του. 

Ευχήθηκε επίσης να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα 
περιβαλλοντικά θέματα, ώστε να μην 
«μικραίνει με την πάροδο του χρόνου, αντί 
να μεγαλώνει, όπως θα ήταν εύλογο, το 
οικολογικό κίνημα» κατά διαπίστωσή του.

Το έγκλημα  
στον Σαρωνικό  
είναι διαχρονικό
ΑΠΟ ΤΗ δεκαετία του ’60 ο Νίκος Γκά-
τσος είχε περιγράψει στον «Εφιάλτη της 
Περσεφόνης» όσα συνέβησαν τον μισό 
και πλέον αιώνα μέχρι τις ημέρες μας στον 
Σαρωνικό κόλπο. Πιστεύουμε ότι δεν θα 
μπορούσε να έχει γραφτεί κάποιο κείμενο 
περισσότερο προφητικό για τον εφιάλτη 
(οικολογικό, οικονομικό και πολιτικό) που 
ζούμε σήμερα: Είχε προφητεύσει την κυρι-
αρχία των κατασκευαστικών εταιρειών και 
την καταστροφή του φυσικού τοπίου με την 
τσιμεντοποίηση του Σαρωνικού («εκεί που 
φύτρωνε φλισκούνι και άγρια μέντα, τώρα 
παζαρεύουν τα τσιμέντα»). Είχε επισημάνει 
την υποταγή των ιστορικών μνημείων στις 
κερδοσκοπικές επιδιώξεις των τουριστικών 
επιχειρήσεων («εκεί που σμίγανε τα χέρια 
τους οι μύστες, τώρα πετάνε τα αποτσίγαρα 
οι τουρίστες»). Τέλος είχε προβλέψει και 
την κυριαρχία των πετρελαϊκών εταιρειών 
(«το καινούργιο παν να δουν διυλιστήριο») 
σε μια από τις ωραιότερες παράκτιες ζώνες

Είναι φανερό ότι τα οργανωμένα συμφέ-
ροντα (εφοπλιστικό κεφάλαιο, πετρελαϊκές, 
κατασκευαστικές και τουριστικές επιχειρήσεις) 
είχαν σχεδιάσει πολύ νωρίς το πώς θα κερ-
δοσκοπούν στον Σαρωνικό χωρίς κανέναν 
έλεγχο, με την αμέριστη βέβαια στήριξη των 
εκάστοτε κυβερνήσεων, αδιαφορώντας για τις 
καταστροφικές συνέπειες, τόσο στο παράκτιο 
και θαλάσσιο περιβάλλον και στα ιστορικά 
μνημεία, όσο και στις τοπικές κοινωνίες: 
καταπατήσεις του αιγιαλού για κατασκευή 
αυθαίρετων και παράνομων κτηριακών 
εγκαταστάσεων (ξενοδοχείων, εστιατορίων, 
βιλών κ.ά.), μόλυνση και ρύπανση από τα 
διαλυτήρια των πλοίων, εκτεταμένες περι-
φράξεις παραλιών με απαγόρευση πρόσβασης 
των πολιτών για κολύμπι, συνεχή εργατικά 
και οικολογικά ατυχήματα στα ΕΛΠΕ, στα 
άλλα διυλιστήρια και στα πλοία είναι μόνο 
μερικές από τις συνέπειες της ασύδοτης 
δράσης του κεφαλαίου.

Το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Αγία 
Ζώνη ΙΙ», που εξελίχθηκε σε οικολογική 
καταστροφή απροσδιόριστων διαστάσε-
ων, με την πετρελαιοκηλίδα να προκαλεί 
ρύπανση με ανυπολόγιστες ζημίες άμεσα 
αλλά και μακροπρόθεσμα, και στη θαλάσ-
σια χλωρίδα και πανίδα αλλά και στη ζωή 
των κατοίκων των παράκτιων Δήμων και 
των νησιών του Σαρωνικού, είναι μόνο η 
κορυφή του παγόβουνου της αυθαιρεσίας 
και της καταπάτησης των νόμων και του 
Συντάγματος.

Για την αποτελεσματική υπεράσπιση 
του Σαρωνικού έχει γίνει πλέον φανερή 
η ανάγκη συντονισμού των κινημάτων και 
των συλλογικοτήτων, κυρίως αυτών που 
δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο 
και στα νησιά, αλλά και ολόκληρης της Αττι-
κής. Το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού θα 
πάρει άμεσα πρωτοβουλίες προς αυτή την 
κατεύθυνση και παράλληλα θα συμμετάσχει 
σε όποια πρωτοβουλία έχει τον ίδιο στόχο.

Κωνσταντίνος Γιαννακάκης
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Τ ο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

διοργανώνει φέτος για πρώτη 
φορά την Έκθεση ΚΑΛΟ ATHENS 
EXPO, μια τριήμερη εκδήλωση 
που φιλοδοξεί να φέρει κοντά 
τους φορείς της κοινωνικής 
συνεταιριστικής οικονομίας και 
γενικά τις οργανώσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον Κοινωνικό 
Τομέα της Οικονομίας. Το ΠΑΚΟΕ 
συμμετέχει ενεργά στην Έκθεση 
με πληθώρα δραστηριοτήτων.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει 
αναπτυχθεί και γνωρίζει ικανή 
διάδοση ο Τριτογενής Τομέας 
της οικονομίας. Πρόκειται για ένα 
σύνολο οικονομικών δραστηριο-
τήτων που κείνται στον ενδιάμεσο 
χώρο μεταξύ του Δημόσιου Τομέα 
και της ιδιωτικής επιχειρηματι-
κότητας.

Οι φορείς της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) 
είναι κυρίως συνεταιρισμοί ή άλλες 
οργανώσεις (Κοινωνικοί Συνεται-
ρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 
– ΚοιΣΠΕ, Κοινωνικές Συνεται-
ριστικές Επιχειρήσεις – ΚοινΣΕπ, 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
– ΜΚΟ κ.λπ.) που επιχειρούν με 
κοινωνικό πρόσημο και με κρατική 
στήριξη συνήθως, νομοθετική ή 
άλλη. Προσπαθούν να απασχολούν 
κατά πλειονότητα ανθρώπους 
που ανήκουν σε ευάλωτες ή και 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και 
διαθέτουν συνεταιριστικό πνεύμα. 
Ως εκ τούτου, η επιχειρηματικότητα 
των φορέων ΚΑΛΟ αποσκοπεί 
στην ομαλή ενσωμάτωση και 
ενδυνάμωση στην αγορά εργασίας 
ανθρώπων με σοβαρά συνήθως 
προβλήματα, κάτι που συνιστά και 
τη σπουδαιότερη ίσως κοινωνική 

προσφορά των φορέων ΚΑΛΟ.
Η Έκθεση ΚΑΛΟ ATHENS 

EXPO, που διοργανώνεται για 
πρώτη φορά φέτος στον φιλόξενο 
χώρο της «Τεχνόπολης», στο Γκάζι, 
από την Τετάρτη 1/112017 μέχρι 
την Παρασκευή 3/11/2017 και 
ώρες 11.00 π.μ. έως 11.00 μ.μ., 
έχει κύριο στόχο να αναδείξει τις 
δραστηριότητες των συμμετεχό-
ντων φορέων και να συμβάλει στην 
ανταλλαγή γόνιμων ιδεών στο 
πεδίο της κοινωνικής οικονομίας, 
εστιάζοντας στην καινοτομία και 
στην αλληλεπίδραση-συνεργασία 
των φορέων ΚΑΛΟ. Ένας άλλος 
σημαντικός στόχος είναι η ενη-
μέρωση του κοινού, για το οποίο 
η είσοδος θα είναι δωρεάν και 
τις τρεις ημέρες της εκδήλωσης, 
σχετικά με θέματα κοινωνικής επι-
χειρηματικότητας και η διεξαγωγή 
διαλόγου γύρω από ζητήματα 
ευκαιριών απασχόλησης.

Το ΠΑΚΟΕ δίνει δυναμικό 
«παρών» στην Έκθεση, με δικό του 
περίπτερο και ποικίλες δραστηρι-
ότητες, με γνώμονα πάντοτε το 
οικολογικό όφελος που συνδέεται 
με τις κοινωνικές συνεταιριστικές 
δραστηριότητες. Στο περίπτε-
ρο του ΠΑΚΟΕ θα διανέμεται 
δωρεάν ενημερωτικό υλικό και 
η εφημερίδα «ΟΙΚΟνομία», θα 
λειτουργήσει πρότυπος λαχανό-
κηπος με πραγματικά παρτέρια 
και θα επιδειχθούν οι επιστημο-
νικές εργαστηριακές μέθοδοι με 
τις οποίες το ΠΑΚΟΕ μετρά και 
αξιολογεί μια σειρά παραμέτρων 
που αφορούν την υγεία και την 
ποιότητα της ζωής μας, όπως 
η ποιότητα του νερού, η ηχο-
ρύπανση, η ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία και η ατμοσφαιρική 
ρύπανση.

«Τεχνόπολη», Γκάζι, 1 – 3 Νοεμβρίου 2017

To ΠΑΚΟΕ δίνει δυναμικό «παρών»  
στην Έκθεση ΚΑΛΟ ATHENS EXPO ’17

Από την Τετάρτη 1/11/2017 
έως την Παρασκευή 3/11/2017 
διοργανώνεται στην «Τεχνόπο-
λη», στο Γκάζι, από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η 1η 
Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονομίας «ΚΑΛΟ ATHENS 
EXPO ’17». 

Στην Έκθεση θα συμμετά-
σχουν οι φορείς κοινωνικής οικο-
νομίας, με σκοπό την προβολή 
των δραστηριοτήτων τους, την 
καλύτερη μεταξύ τους γνωριμία 
και την ανταλλαγή απόψεων 
για θέματα που αφορούν τον 
Κοινωνικό τομέα της Οικονομίας.

Το πρόγραμμα της Έκθεσης, 
που θα είναι ανοιχτή τις ώρες 
11:00- 23:00 με δωρεάν είσοδο 
για το κοινό, έχει ως εξής:
Τετάρτη, 1/11:
12:00- 14:00: Εργαστήριο 1: 
«Χτίζοντας συνεργατικές ομάδες: 
Το κλειδί της βιωσιμότητας»
Εργαστήριο 2: «Εργαστήριο 
ψηφιακών εργαλείων ανοικτού 
κώδικα, για την οργάνωση και την 
εσωτερική επικοινωνία ομάδων»
16:00- 17:30: Παρουσίαση της 
Ετήσιας Έκθεσης για την ΚΑΛΟ
19:00: Εγκαίνια Έκθεσης: Χαι-
ρετισμός Ρ. Αντωνοπούλου, αν. 
υπουργού Εργασίας / Ομιλία 

πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
Πέμπτη, 2/11:
12:00- 14:00: Εργαστήριο 1: 
«Παράγουμε και... εξάγουμε: Συνε-
ταιριστικά προϊόντα και υπηρεσίες 
πέρα από τα σύνορα»
Εργαστήριο 2: «Μέτρηση Θετι-
κού Κοινωνικού Αντικτύπου»
18:00- 20:00: Συζήτηση: «20 
λεπτά κήρυγμα... Οι φορείς ΚΑΛΟ 
αυτοπαρουσιάζονται»
Παρασκευή, 3/11:
12:00-14:00: Εργαστήριο 1: 
«Ψηφιακή Επικοινωνία 1.0»
Εργαστήριο 2: «Business planκαι 
Οικονομικά για μη ειδικούς»

Το ΠΑΚΟΕ, επίσημα εγγε-

γραμμένος φορέας στο Μητρώο 
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονομίας, θα συμμετάσχει 
δυναμικά στην Έκθεση με δικό 
του περίπτερο. Οι παρεμβάσεις 
του θα πραγματοποιηθούν στο 
σύνολο των εκδηλώσεων της 
Έκθεσης και θα αφορούν κυρίως 
τον διαδραστικό σχεδιασμό της 
επικοινωνίας με τους φορείς και 
το κοινό, πάντα με στόχευση την 
περιβαλλοντική ενημέρωση μέσω 
πολιτικών αειφορίας, εστιασμέ-
νων στο πεδίο της κοινωνικής 
συνεταιριστικής οικονομίας.

Οι δραστηριότητες του 
ΠΑΚΟΕ στο τριήμερο αυτό θα 

περιλαμβάνουν:
• φύτευση σε αυτοσχέδια παρ-
τέρια διάφορων λαχανικών
• λειτουργία εργαστηρίου μέτρη-
σης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
• μέτρηση παραμέτρων ποιότη-
τας νερού
• μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας
• μέτρηση θορύβου
• διανομή ενημερωτικού έντυπου 
υλικού
• δωρεάν διανομή της εφημε-
ρίδας «ΟΙΚΟνομία» του ΠΑΚΟΕ
• διοργάνωση μικρών συζητή-
σεων για τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής

To πρόγραμμα της Έκθεσης

Συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ στις εκδηλώσεις του Υπουργείου Εργασίας

«ΤΟ Π.Α.Κ.Ο.Ε. ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 13500 ΕΡΕΥΝΕΣ  
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

Τριάντα οκτώ χρόνια (16 Ιουνίου 1979 – 16 Ιουνίου 2017) συνεχείς αγώνες και προσπάθειες, έρευνες 
και μελέτες με αδιάψευστα στοιχεία στηριζόμενα στα πρωτογενή στοιχεία, που παράγονται στα ιδιόκτητα 
πιστοποιημένα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια του Π.Α.Κ.Ο.Ε., για τη νοθεία και την ποιότητα των 
τροφίμων που καθημερινά με την υπερδιαφήμιση και την υπερκατανάλωση κατακλύζουν τα σπίτια μας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΖΗΤΙΑΝΕΥΟΥΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 
ΤΟ  ΠΑΚΟΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟ 2017 ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΤΙ: 

▶  ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΝΟΘΕΙΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ.  
Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΔΕ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ.

Α)  ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΛΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ.
Β)  ΛΑΔΙΑ ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ  ΟΣΜΕΣ  ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΑΔΙΑ ΝΕΑΣ  ΣΟΔΕΙΑΣ  

ΚΑΙ,  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ .
Γ)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 31% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ.

▶  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣHΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  
ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ 64% ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ Η ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ .

▶  ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ  
ΚΑΤΑ 20% ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ,50% ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΚΑΙ 30% ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΕΣ.

▶  ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 40% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΛΗΓΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΕΝΩ ΤΟ 48% ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΧΑΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ.

▶  ΕΝΑ 55% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΟΘΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ  
ΕΝΩ ΣΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ  ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΓΩΤΑ Η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

▶  ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΝΟΘΕΙΑ ΣΤΗ ΦΕΤΑ ΠΟΥ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ,  
Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΟΤΙ ΕΙΝΑΙ  «ΛΕΥΚΗ ΤΥΡΟΣ»  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΝ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ  
ΓΑΛΑ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ.

▶  ΣΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΙΤΡΩΔΗ  
ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑ 150% ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ.

▶  ΣΤΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΠΛΑΝΗ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ  
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ MARKETING “ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ” ΕΝΩ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ  
ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΟ.

▶  ΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΥΠΑΡΞΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, 
ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ.

▶  ΣΤΟ ΨΩΜΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ  
ΣΤΟ 40% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΤΗΣ MONSANTO ΚΑΙ ΤΗΣ BAYER  
ΠΟΥ ΣΠΑΝΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, 
ΤΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.

 ΓΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ  ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ , ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ

ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Π Α ΚΟ Ε

38 χρόνια αγώνες

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα  • 210 810 0804, 210 810 0805 
Email: pakoe@pakoe.gr • Website: www.pakoe.gr

Π Α ΚΟ Ε

38 χρόνια αγώνες

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα  • 210 810 0804, 210 810 0805 
Email: pakoe@pakoe.gr • Website: www.pakoe.gr

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΝΑΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38)  ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ, 

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,  

ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΟΚΤΩ (38) ΧΡΟΝΙΑ  
ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

▶  ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ   

«ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ ΑΦΟΒΑ».

▶  ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΙΤΑ 

ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

▶  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

▶  ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
▶  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ .

▶   ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ 48 ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 22 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

▶  ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ.

▶  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(Πόρο, Ύδρα, Πέραμα, Μέγαρα, Αλεποχώρι, Ψάθα , Πόρτο Γερμενό, Αίγινα, Σαλαμίνα, Μέθανα, 

Ιωάννινα, Λάρισσα, Ασωπό).

▶  ΕΔΩΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  

ΓΙΑ 17 ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 6 ΣΗΜΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ, ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ.

▶  ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΕ 26 ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ.

▶  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ  

ΣΤΟΝ ΩΡΟΠΟ, ΔΗΛΕΣΙ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ.

▶  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ 221 ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.

▶  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ .

▶   ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΑΤΖΙΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

▶  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ , ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ

ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Οι Κ.ΑΛ.Ο για το Καλό
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Τ ην αντίθεση των Οικολόγων Πρά-
σινων στην επένδυση της εξόρυξης 
χρυσού στις Σκουριές της Χαλ-

κιδικής, με ταυτόχρονη προστασία των 
εργαζομένων στην επιχείρηση, εξέφρασε 
για ακόμη μια φορά ο οικολόγος βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Δημαράς σε συνέ-
ντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. 

Όπως υπογράμμισε ο Γιώργος Δημα-
ράς, σήμερα συντελείται η καταστροφή 
ενός αιωνόβιου δάσους σε μια περιβαλ-
λοντικά ευαίσθητη περιοχή της χώρας, 
μια καταστροφή που είναι αδύνατο να 
αποκατασταθεί μέσα σε λίγα χρόνια. Η 
πρωτοφανής έκταση και ένταση της εξό-
ρυξης που συντελείται από την Eldorado 
Gold στη Χαλκιδική, δεν έχει την παραμικρή 
σχέση με τις ήπιες μορφές εξόρυξης που 
παραδοσιακά υπήρχαν στην περιοχή. 

Ο Γιώργος Δημαράς τόνισε ότι το 
κράτος σε κάθε πιθανή εξέλιξη θα πρέπει 
να μεριμνήσει για την προστασία των 
εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι τόσο 
ο ίδιος όσο και οι Οικολόγοι Πράσινοι 
βρίσκονται στο πλευρό τους, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί μια βιώσιμη λύση 
για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή 
του ο Γιώργος Δημαράς υποστήριξε ότι 
η συγκεκριμένη επένδυση κακώς ξεκίνησε 
και θα πρέπει να σταματήσει με ταυτό-
χρονη αποκατάσταση της περιοχής. Όπως 
επισήμανε, η κυβέρνηση παρέλαβε μια 
δεδομένη κατάσταση, μια υπογεγραμμένη 
σύμβαση την οποία είχε την υποχρέωση 

να εφαρμόσει, χωρίς ωστόσο αυτό να 
σημαίνει ότι η εταιρία μπορεί να παραβιάζει 
το περιβαλλοντικό δίκαιο της χώρας και 
της Ευρώπης. 

Όπως τόνισε ο Γιώργος Δημαράς: «Στην 
περιοχή αυτή θα μπορούσαν να υπάρχουν 

ήπιες δραστηριότητες, όπως παραδοσια-
κά υπήρχαν, και όχι τέτοιας έκτασης και 
έντασης εξορύξεις. Η επένδυση αυτή δεν 
γίνεται στην έρημο Σαχάρα, αλλά σε μια 
περιοχή περιβαλλοντικά ευαίσθητη. Βρισκό-
μαστε στην Ευρώπη, και καμιά επιχείρηση 

στη χώρα μας δεν έχει το δικαίωμα να 
αγνοεί την ελληνική και την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Η κυβέρνηση τηρεί μια λογική 
στάση, επιμένοντας στην εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν για 
όλες τις επενδύσεις στη χώρα».

Στις αρχές Οκτωβρίου, με αφορμή 
τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση 
της επένδυσης εξόρυξης χρυσού στις 
Σκουριές της Χαλκιδικής, ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος των Οικολόγων 
Πράσινων Γιώργος Δημαράς έκανε την 
ακόλουθη δήλωση:

«Έχω εκφράσει επανειλημμένα την 
αντίθεσή μου και την αντίθεση των 
Οικολόγων Πράσινων στην επένδυση 
στις Σκουριές, καθώς πρόκειται για μια 
επένδυση που είναι έξω από κάθε λογική 
βιώσιμης παραγωγικής ανασυγκρότησης 
της χώρας. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι 
γι’ αυτό:

1. Αποτελεί μια επένδυση που 
καταστρέφει το περιβάλλον. 

Στην εταιρία που πραγματοποιεί την 
επένδυση έχουν παραχωρηθεί πάνω από 
300.000 στρέμματα για εκμετάλλευση. 
Στην περιοχή αυτή βρίσκονται σημαντι-
κοί βιότοποι και αιωνόβια δάση, των 
οποίων η καταστροφή είναι αδύνατο να 
αποκατασταθεί μέσα σε λίγα χρόνια. Οι 
προτεινόμενες μέθοδοι για την επεξεργα-
σία των μεταλλευμάτων δεν μπορούν να 
προστατεύσουν το περιβάλλον και τους 
υδροφόρους ορίζοντες της περιοχής. 
Η πρωτοφανής ένταση και έκταση της 
εξόρυξης που συντελείται δεν έχει την 
παραμικρή σχέση με τις ήπιες μορφές 
εξόρυξης που παραδοσιακά υπήρχαν 
στην περιοχή. 

2. Η επένδυση έχει αποικιακά 

χαρακτηριστικά. 
Στην εταιρία έχουν παραχωρηθεί με 

αντίτιμο περίπου 11.000.000 € φυσικοί 
πόροι ανεκτίμητης αξίας καθώς και 
εγκαταστάσεις, καθιστώντας την επέν-
δυση ασύμφορη από κάθε πλευρά για 
τη χώρα μας. Επιπλέον, η εταιρία βρίσκει 
προσκόμματα για να αποφύγει μέρος των 
υποχρεώσεών της που απορρέουν από 
τη σύμβαση που έχει η ίδια υπογράψει 
με το Ελληνικό Δημόσιο. 

Είναι προφανές ότι μια τέτοια επένδυ-
ση δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνεται 
στο σχεδιασμό της πολιτικής οικολογίας 
για μια οικονομία βιωσιμότητας και 
αειφορίας. 

 Δυστυχώς, η κυβέρνηση παρέλαβε 

μια δεδομένη κατάσταση και καλείται 
σήμερα να εφαρμόσει μια σύμβαση που 
υπέγραψαν προηγούμενες κυβερνήσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να κάνει ότι 
καλύτερο μπορεί, επιμένοντας στην 
αυστηρή εφαρμογή των όρων της σύμ-
βασης και, πάντοτε στο θεσμικό πλαίσιο, 
εφαρμογή περιβαλλοντικών όρων που 
ισχύουν για όλες τις επενδύσεις στη 
χώρα. Καμιά επιχείρηση στην Ελλάδα 
δεν έχει το δικαίωμα να αγνοεί την 
εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
και να συμπεριφέρεται με αποικιοκρα-
τικούς όρους απέναντι στη χώρα και 
τους πολίτες της. Σε κάθε περίπτωση, 
πρέπει να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι 
στην εταιρία».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: 

Να εφαρμοστεί το εθνικό και ευρωπαϊκό 
περιβαλλοντικό δίκαιο στις Σκουριές 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι ήταν και είναι αντίθετοι σε τέτοιες επενδύσεις 

«Σκουριές: επένδυση με αποικιακά χαρακτηριστικά 
που καταστρέφει το περιβάλλον»

Η καταστροφή συνεχίζεται



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017
για το 
Περιβάλλον 34 /  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υπάλληλοι του ΣΔΟΕ έλεγξαν μια 
επιχείρηση-μπαρ στο Γκάζι, στην Αθήνα, 
η οποία εκτός από αλκοόλ, πωλούσε 
αναβολικά και φάρμακα για τη στυτική 
δυσλειτουργία.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του 
ΣΔΟΕ, στους χώρους του μπαρ αλλά 
και σε διαμέρισμα που μίσθωνε η 
επιχείρηση στο ίδιο κτήριο, εντόπισαν 
και κατέσχεσαν 570 σκευάσματα φαρ-
μάκων, η αξία των οποίων εκτιμάται 
ότι ξεπερνά τις 35.000 ευρώ!

Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ βρήκαν 
επίσης 30 αμπούλες, κάψουλες και 
χάπια χωρίς ενδείξεις, καθώς και φιά-

λες με αλκοολούχο ποτό αγνώστου 
προελεύσεως και ποιότητας, το οποίο 
προοριζόταν για επαναγέμιση των 
κενών φιαλών με σήματα γνωστών 
εταιρειών, και 420 πώματα-καπάκια με 
ενδείξεις γνωστών σημάτων, τα οποία 
τοποθετούνταν στις ξαναγεμισμένες 
φιάλες, προκειμένου να μοιάζουν 
ανέπαφες.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 
τέσσερα άτομα, Έλληνες και Αλβανοί, 
τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες 
σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ανα-
ζητούνται ακόμα τρία.

πηγή: stogiatro.gr

Παράνομα φάρμακα πωλούνταν από μπαρ στο Γκάζι!

Μ ε αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Καρδιάς ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος 

«Η Καρδιά του Παιδιού» μας ενη-
μερώνει ότι, κάθε χρόνο, γεννιού-
νται περίπου 1.000 Ελληνόπουλα 
με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Από τα παιδιά αυτά, περισ-
σότερα από 500 χρειάζονται 
καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση 
μια ή και περισσότερες φορές στη 
ζωή τους. Πολύ συχνά, μάλιστα, 
χρειάζονται εγχείρηση καρδιάς σε 
επείγουσα βάση, ως νεογέννητα, 
πριν καν βγουν από το μαιευτήριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των 
καταξιωμένων παιδοκαρδιολό-
γων και παιδοκαρδιοχειρουργών 
του Επιστημονικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου «Η Καρδιά του Παι-
διού», οι παιδικές καρδιοπάθειες 
στη συντριπτική τους πλειονότητα 
αντιμετωπίζονται άριστα στη 
χώρα μας, με καρδιοχειρουργικά 
αποτελέσματα πιστοποιημένα από 
διεθνείς επιστημονικούς φορείς.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος «Η 
Καρδιά του Παιδιού» είναι ένας 
καθαρά εθελοντικός, φιλανθρω-
πικός σύλλογος, που ιδρύθηκε 
πριν από 35 χρόνια, στηρίζεται 
από γονείς καρδιοπαθών παιδιών 
και είναι ταγμένος στην ενημέ-
ρωση, προστασία και βοήθεια 
των καρδιοπαθών παιδιών! Από 
τότε στηρίζει ακούραστα και με 
κάθε δυνατό τρόπο τα καρδιο-
παθή παιδιά και τις οικογένειές 
τους, ενημερώνει τους γονείς, 
εγκύπτει στα προβλήματά τους, 
παρεμβαίνει προς κάθε δημόσια 
Αρχή και ιδιωτικό φορέα με υπο-
μνήματα και αιτήματα υπέρ των 
παιδιών και στηρίζει αμερόληπτα 

τις επιλογές των γονέων για 
θεραπεία, όπου εκείνοι επιθυμούν 
και επιλέγουν, στην Ελλάδα.

Επίσης «Η Καρδιά του Παι-
διού» παρέχει και οικονομική 
βοήθεια στους γονείς, στο μέτρο 
των δυνατοτήτων του Συλλόγου. 
Εντούτοις, δεδομένου του πολύ 
μεγάλου αριθμού των καρδιοπα-
θών παιδιών με μεγάλα οικονο-
μικά προβλήματα, ο Σύλλογος, 
για να μπορεί να στηρίζει κάθε 
παιδί που το χρειάζεται με δίκαιο 
τρόπο, έχει τεράστιες οικονομικές 
ανάγκες, αλλά λιγοστούς πόρους.

Η ιδέα που πρεσβεύει ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος «Η 
Καρδιά του Παιδιού» είναι ότι 
κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που 
βρίσκεται σε ανάγκη αξίζει και 
δικαιούται να έχει την ίδια ουσια-
στική ευκαιρία για αποκατάσταση 
της υγείας του, και κάθε γονιός 
δικαιούται το παιδί του να έχει 
ισότιμη πρόσβαση στα μέσα και 
τους πόρους που απαιτούνται 
για τον σκοπό αυτό.

«Η Καρδιά του Παιδιού» 
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση 
υποστήριξης σε κάθε ευαίσθητο 

πολίτη:
«Ας δείξουμε τη συμπαράστα-

σή μας σε όλους τους μικρούς 
μαχητές της ζωής και ας βοηθή-
σουμε όλα τα καρδιοπαθή παιδιά 
να βγουν νικητές. Πιστεύουμε 
ότι με τη συνεχή σας στήριξη 
θα ενδυναμώσετε τον Σύλλογο, 
ώστε να μην υπάρχει οικονομικό 
εμπόδιο για την αποκατάσταση 
της υγείας ούτε ενός παιδιού. 
“Η Καρδιά του Παιδιού”, με το 
πανελλήνια αναγνωρισμένο αφι-
λοκερδές και πολυετές έργο 
της, δεκαετιών, και έχοντας την 

αρωγή, όποτε χρειάζεται, των 
καταξιωμένων ειδικών ιατρών-
επιστημόνων, παιδοκαρδιολόγων 
και παιδοκαρδιοχειρουργών, που 
συμμετέχουν εθελοντικά στο επί-
σημο Επιστημονικό και Εποπτικό 
της Συμβούλιο, εγγυάται ότι οι 
γενναιόδωρες συνεισφορές και 
χορηγίες όλων θα αξιοποιούνται 
ισότιμα και δίκαια σε όλα τα 
παιδιά που έχουν πραγματική, 
τεκμηριωμένη ανάγκη. 

Για πληροφορίες σχετι-
κά με δωρεές: http://www.
kardiapaidiou.gr/».

1.000 Ελληνόπουλα το χρόνο  
γεννιούνται με συγγενείς καρδιοπάθειες

Καρκινογόνα SOS
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Ο σημαντικός ρόλος των θρεπτι-
κών ουσιών ως ρυθμιστών της 
λειτουργίας του ανοσοποιητικού 

συστήματος αναγνωρίστηκε από τις 
αρχές του 18ου αιώνα. Ωστόσο, έγινε 
περισσότερο κατανοητός τις τελευταί-
ες δύο δεκαετίες, χάρη στις προόδους 
που σημειώθηκαν τόσο στον τομέα της 
ανοσολογίας όσο και στον τομέα του 
μεταβολισμού των θρεπτικών συστα-
τικών. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από 
την επιστημονική πρόοδο, έχουν γίνει 
γνωστά τα μονοπάτια της μοριακής 
ρύθμισης του ανοσοποιητικού, καθώς 
και η επίδραση του μεταβολισμού των 
θρεπτικών ουσιών στη ρύθμιση της 
μεταγραφής των κυτταρικών σημάτων 
και στην έκφραση γονιδίων.

Η κατανόηση του πεδίου αυτού αποδίδει 
σημαντικές πληροφορίες για τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι θρεπτικές ουσίες στη 
διαμόρφωση της ανοσοποιητικής λειτουργίας.

Ο ρόλος της διατροφής είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός στις λειτουργίες τόσο των ειδι-
κών όσο και των μη ειδικών μηχανισμών 
(Chandra 2002). Προς αυτή την κατεύ-
θυνση, πολυάριθμες πειραματικές αλλά 
και κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει την 
επίδραση συστατικών όπως οι βιταμίνες και 
τα ιχνοστοιχεία (Fernandes 2008).

Ιχνοστοιχεία  
στην προστασία του 
ανοσοποιητικού συστήματος

Ορισμένα ιχνοστοιχεία παίζουν ουσι-
αστικό ρόλο σε κεντρικές μεταβολικές 
διεργασίες, καθώς και στη λειτουργία των 
ανοσοποιητικών κύτταρων (Chandra 2002). 
Μπορούν να επηρεάσουν διάφορα μόρια 
που εμπλέκονται στην ανοσοποιητική λει-
τουργία και να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην πρόληψη των ασθενειών και 
στην προαγωγή της υγείας.

Σημαντικά ιχνοστοιχεία όπως είναι ο 
ψευδάργυρος, το σελήνιο και ο χαλκός, 
περιλαμβάνονται στη διαμόρφωση των 
λειτουργιών του ανοσοποιητικού και επο-
μένως θεωρούνται ως πρωταρχικά στην 
εύρυθμη ρύθμισή του.

Ψευδάργυρος και 
ανοσοποιητικό σύστημα

O ψευδάργυρος (Zn) αποτελεί μέρος του 
μεταλλοειδούς τμήματος του αντιοξειδωτι-
κού ενζύμου σουπεροξειδικής δισμουτάσης 
(SOD). Αυτό το ένζυμο προστατεύει τα 
κύτταρα από βλάβες που προκαλούν οι 
ελεύθερες ρίζες. Επιπλέον, χρησιμοποιείται 
για τη σύνθεση της υπεροξειδάσης του 
κυτοχρώματος C, της ουρικάσης και της 
τυροσινάσης.

Ανεπάρκεια ψευδαργύρου, γενετική ή και 
επίκτητη, συνδέεται με διαταραγμένη απάντη-
ση αντιδράσεων δερματικής υπερευαισθησίας 
και μειωμένη δραστηριότητα των ορμονών 

του θύμου αδένα. Πειραματικά δεδομένα 
υποστηρίζουν την άποψη ότι η έλλειψη 
ψευδαργύρου επιφέρει ως αποτέλεσμα τον 
μειωμένο σχηματισμό αντισωμάτων στον 
σπλήνα και ελαττωμένη δραστηριότητα των 
Τ λεμφοκυττάρων και των ΝΚ κυττάρων. 
Σε ανεπάρκεια ψευδαργύρου, η επούλωση 
πληγών επιβραδύνεται.

Μελέτες σε πειραματόζωα με ανεπάρκεια 
ψευδαργύρου δείχνουν ότι είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένα σε διάφορους τοξικούς μικρο-
οργανισμούς, συμπεριλαμβανόμενων της 
εντεροτοξίνης Coxsackie Β και της λιστέρια. 
Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται σημαντικά η 
θνητότητά τους.

Ο μηχανισμός των ανοσο-ενισχυτικών 
αποτελεσμάτων του ψευδαργύρου δεν είναι 
ξεκάθαρος. Περιλαμβάνεται πιθανώς στην 
υποκίνηση του ενζύμου NADPH-οξειδάσης, 
μέσω του ρόλου του ως συμπαράγοντα για 
τη φωσφολιπάση A2 ή για τη φωσφολιπά-
ση C (Chandra 2002). Επίσης, μπορεί να 
σταθεροποιεί το αραχιδονικό οξύ ενάντια 
στην οξείδωση από τις ενώσεις σιδήρου. 
Τέλος, σχετίζεται με μεταβολές στη δομή 
των κυτταροπλασματικών μεμβρανών και 
στην έκφραση των υποδοχέων τόσο των 
ουδετερόφιλων λευκοκυττάρων όσο και 
των λεμφοκυττάρων.

Όλες οι παραπάνω ιδιότητες υπογραμμί-
ζουν τον σημαντικό ρόλο του ψευδαργύρου 
στο αμυντικό σύστημα του οργανισμού. 
Ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσληψη αυτού 
του ιχνοστοιχείου θα πρέπει να δοθεί από 
τους ηλικιωμένους, οι οποίοι αρκετές φορές 
παρουσιάζουν σοβαρή έλλειψη (Barringer 
et al. 2003). Ιδιαίτερα καλές πηγές ψευδαρ-
γύρου αποτελούν το κρέας, τα οστρακοειδή, 
τα σύκα, τα μανιτάρια, τα μη αποφλοιωμένα 
δημητριακά και οι ξηροί καρποί (Γρηγορά-
κης 2010).

Χαλκός και  
ανοσοποιητικό σύστημα

Ο χαλκός (Cu) είναι απαραίτητος για τον 
ανθρώπινο οργανισμό, με δεδομένη την ιδιό-
τητά του να λαμβάνει και να παρέχει εύκολα 
ηλεκτρόνια, γεγονός που ερμηνεύει τον 
σημαντικό του ρόλο στις οξειδοαναγωγικές 

αντιδράσεις και στη δέσμευση ελεύθερων 
ριζών (Collins et al. 2010). Σε συνδυασμό 
με τον ψευδάργυρο αποτελεί και αυτός 
με τη σειρά του μέρος του μεταλλοειδούς 
τμήματος του σημαντικού αντιοξειδωτικού 
ενζύμου σουπεροξειδική δισμουτάση (SOD).

Ο χαλκός απαιτείται για την παραγωγή 
ορμονών του θυρεοειδούς και των επινε-
φριδίων, τον μυϊκό τόνο, την αναπαραγωγή, 
τη ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων, την 
επισκευή ιστών, τη χρώση μαλλιών και δέρ-
ματος και τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. 
Επιπλέον, συμβάλλει στον σχηματισμό της 
αιμοσφαιρίνης, που είναι απαραίτητη για τη 
μεταφορά οξυγόνου στα ερυθροκύτταρα 
του αίματος.

Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει 
ότι η ανεπάρκεια του χαλκού αυξάνει την 
ευαισθησία στις λοιμώξεις και το ποσοστό 
θανάτων από αυτές. Πρόσφατα αποδείχθηκε 
ότι ακόμη και η πολύ μικρή ανεπάρκεια 
χαλκού στον άνθρωπο μειώνει σημαντι-
κά τόσο τον αριθμό των ουδετερόφιλων 
πολυμορφοπύρηνων (είδος λευκών αιμο-
σφαιρίων) στην περιφερική κυκλοφορία 
όσο και την ικανότητά τους να θανατώνουν 
μικροοργανισμούς, ενώ άλλες μελέτες in 
vitro (ζωικές και σε ανθρώπους) έχουν 
δείξει ότι ακόμη και η οριακή ανεπάρκειά 
του μειώνει τα επίπεδα της ιντερλευκίνης 
και περιορίζει τον πολλαπλασιασμό των Τ 
κυττάρων (Stafford et al. 2013).

Σημαντικές πηγές χαλκού θεωρούνται 
τα στρείδια, τα σαλιγκάρια, το συκώτι, 
τα καβούρια, η μαγιά μπίρας, οι ελιές, τα 
φουντούκια και οι γαρίδες.

Σελήνιο και  
ανοσοποιητικό σύστημα

Το σελήνιο (Se) αποτελεί το μεταλλοει-
δές τμήμα του ενδογενούς αντιοξειδωτικού 
ενζύμου υπεροξειδάση της γλουταθειόνης 
(GSH-Px). Λόγω της ιδιότητας αυτής επι-
φέρει σημαντικά αποτελέσματα στην υγεία, 
ιδιαίτερα σε σχέση με τη ρύθμιση των απα-
ντήσεων του ανοσοποιητικού συστήματος, 
αλλά και στην πρόληψη ιογενών νοσημάτων 
και διάφορων μορφών καρκίνου (Salman 
et al. 2009).

Πολυάριθμες μελέτες αναφέρουν ότι 
η ανεπάρκεια σεληνίου οδηγεί σε απο-
σταθεροποίηση το ανοσοποιητικό σύστημα 
και σε ελαττωμένες αποκρίσεις, τόσο της 
κυτταρικής όσο και της χυμικής ανοσίας 
(Spalholz et al. 1990). Αντιθέτως, η διαι-
τητική συμπλήρωση με σελήνιο επιφέρει 
σημαντικά ανοσοδιεγερτικά αποτελέσματα, 
με την αύξηση του πολλαπλασιασμού των 
Τ κύτταρων και της δραστηριότητας των 
ΝK κυττάρων (Kiremidjian-Schumacher & 
Roy 1998). Το σελήνιο, λόγω της ιδιότητάς 
του να ενεργοποιεί τη διαφοροποίηση 
των Τ κυττάρων, μπορεί να αναστρέφει 
την ανεπάρκεια των λεμφοκυττάρων που 
παρατηρείται στους ηλικιωμένους (Γρηγο-
ράκης 2016).

Καλές πηγές σεληνίου αποτελούν τα 
καρύδια, τα φιστίκια, τα αυγά, το συκώτι, 
το κοτόπουλο, τα οστρακοειδή θαλασσινά, 
οι σαρδέλες, τα μανιτάρια και, φυσικά, το 
σέλινο.

Συμπέρασμα

Ο ρόλος των διατροφικών ουσιών είναι 
πολύ σημαντικός για την προστασία του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Η διατροφή που 
είναι πλούσια σε τροφές υψηλές θρεπτικής 
αξίας παρουσιάζει ευεργετικά αποτελέσμα-
τα στην υγεία, μέσω της προαγωγής της 
ανοσιακής λειτουργίας.

Ιχνοστοιχεία όπως ο ψευδάργυρος, το 
σελήνιο και ο χαλκός είναι απαραίτητα για 
την επίτευξη βέλτιστης ανοσοπροστασίας. 
Είναι φανερό πως η παραπάνω διατροφική 
παρέμβαση είναι επιβεβλημένη τόσο στην 
πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια 
υγειονομική περίθαλψη, ιδιαίτερα σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου για αυτοάνοσες διαταραχές.

δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης,  
κλινικός διαιτολόγος- διατροφολόγος, PhD
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Τα ιχνοστοιχεία στην ενίσχυση  
του ανοσοποιητικού συστήματος

Ανοσοποιητικό με φυτικά ιχνοστοιχεία. 
Προσοχή στα συμπληρώματα διατροφής
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Ε πιτρέπεται και στη χώρα μας 
πλέον, όπως και στις άλλες χώρες 
της ΕΕ, η παραγωγή και διάθε-

ση μη γαλακτοκομικών προϊόντων 
που περιέχουν επεξεργασμένα φυτικά 
λιπαρά. Εντούτοις, υπάρχουν μια σειρά 
προβλήματα σχετικά με αυτά: Πώς 
θα διασφαλίζεται ο καταναλωτής ότι 
αυτό που αγοράζει δεν είναι γνήσιο 
τυρί ή γιαούρτι; Οι μονάδες παρα-
γωγής οφείλουν ή όχι να παράγουν 
τα μη γαλακτοκομικά σε ιδιαίτερους 
χώρους των εγκαταστάσεών τους; Και, 
το κυριότερο, η κατανάλωση αυτών 
των προϊόντων εγκυμονεί κινδύνους 
για την υγεία;

Σε σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ 
επισημαίνεται ότι η παραγωγή και διά-
θεση αυτών των προϊόντων επιτρέπεται, 
με τον όρο ότι θα τηρούνται οι κανόνες 
της ορθής σήμανσης και χρήσης τους. 
Σε ό,τι αφορά εξάλλου τα γνήσια προϊ-
όντα, αυτά που παράγονται από γάλα, η 
νομοθεσία ορίζει ρητά τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές για τον χαρακτηρισμό τους 
(π.χ. Υπουργική Απόφαση 106/2016, ΦΕΚ 
2457/9.8.2016 για το γιαούρτι). Το θέμα 
που ανακύπτει είναι κατά πόσο αυτές 
οι προϋποθέσεις τηρούνται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τελευταία 
έχει αυξηθεί στη χώρα μας η ζήτηση για 
μη γαλακτοκομικά προϊόντα, δηλαδή αυτά 
στα οποία βασικά συστατικά του γάλακτος 
(πρωτεΐνη, λίπος) έχουν αντικατασταθεί 
με αντίστοιχα φυτικά (Υδρογονωμένο 
Φοινικέλαιο, Υδρογονωμένο Φοινικοπυρη-
νέλαιο,κλπ), κυρίως λόγω της χαμηλότερης 
τιμής τους (0,70 – 1 ευρώ το κιλό) αλλά 
και της έντονης διαφήμισης, που οφείλεται 
στο ότι οι παραγωγοί εταιρείες αποκο-
μίζουν τεράστια κέρδη από την πώλησή 
τους. Κατ’ αντιστοιχία, παρουσιάζει πολύ 
μεγάλη αύξηση η παραγωγή και εισαγωγή 
αυτών των προϊόντων.

Μεταξύ των παραγωγών εταιρειών 
και εισαγωγέων που πρωταγωνι-
στούν στην παραγωγή και εισαγωγή 
τέτοιων προϊόντων και γενικότερα 
επεξεργασμένων φυτικών ελαίων 
είναι οι: VIOTROS S.A, PAYLOS N. 
PETTAS S.A, SOYA Hellas S.A, Καλ-
λάς–Παπαδόπουλος Α.Ε.Ε, ΤΥΡΑΣ ΑΕ, 
Φάρμα Πιερίας Ε.Π.Ε, ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε, 
KOLIOS Α.Ε, ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε, ΠΟΛΥΣΟΝΣ 
ΕΠΕ, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΑΕΒΕ, GUSTO 
DAIRY AE.

Φυτικά έλαια και στερόλες

Από γενικότερη άποψη, είναι λανθα-
σμένη η θεώρηση που θέλει τα λιπαρά υπ’ 
αριθμόν ένα παράγοντα για την αύξηση 
του σωματικού βάρους. Όταν μιλάμε για 
λιπαρά θα πρέπει να γίνει μια σημαντική 
διάκριση: τα «κακά» (ή trans) λιπαρά 
πράγματι μπορούν να επιβαρύνουν τον 

οργανισμό μας και να οδηγήσουν στην 
αύξηση του σωματικού βάρους.Στην 
αντίπερα όχθη βρίσκονται τα καλά λιπαρά: 
αυτά που βοηθούν στην αύξηση του μετα-
βολικού ρυθμού, μας δίνουν ενέργεια και 
εξασφαλίζουν ένα ισχυρό ανοσοποιητικό 
σύστημα και λαμπερή επιδερμίδα.

Τα «κακά» λιπαρά (κορεσμένα) τα 
συναντάμε στα παχιά τυριά, στα γλυκά, στα 
αλλαντικά, σε σος (όπως π.χ. στη μαγιο-
νέζα), στο βούτυρο, ιδίως στη μαργαρίνη,  
και γενικά στα επεξεργασμένα τρόφιμα. 

Τα φυτικά έλαια είναι λιπίδια που 
αποτελούνται από μίγματα εστέρων γλυ-
κερίνης με λιπαρά οξέα. Τα εδώδιμα 
φυτικά έλαια, όπως το ελαιόλαδο, είναι 
όλα φυτικής προέλευσης. Είναι γνωστό 
ότι η κατανάλωση πρωτογενών φυτικών 
ελαίων και στερολών, όταν γίνεται με 
μέτρο και συνδυάζεται με την κατανάλωση 
άλλων υγιεινών τροφών (π.χ. λαχανικών), 
κάνει καλό στην υγεία. Οι ουσίες αυτές 
αποτελούν ασπίδα προστασίας του οργα-
νισμού από μια σειρά ασθενειών, όπως 
είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα ή η 

στεφανιαία νόσος.
Οι φυτικές στερόλες και στανόλες 

είναι ουσίες που υπάρχουν στις κυτταρικές 
μεμβράνες των φυτών. Η ισορροπημένη 
κατανάλωσή τους προσφέρει πλεονε-
κτήματα αναφορικά με τη συγκέντρωση 
χοληστερόλης στο αίμα, ειδικά σε υπο-
λιπιδαιμικούς ασθενείς ή σε ανθρώπους 
που πραγματοποιούν διατροφή πλούσια 
σε χοληστερόλη. Αλλά η υπερβολική κατα-
νάλωσή τους είναι πιθανό ότι επηρεάζει 
αρνητικά την ορμονική λειτουργία, ιδίως 
στους άντρες, καθώς και τις προσληπτικές 
ικανότητες του οργανισμού ως προς τα 
έλαια και τις βιταμίνες.

Από την άλλη πλευρά, για να γίνουν 
εδώδιμα τα φυτικά έλαια, ιδίως όταν 
είναι χαμηλής ποιότητας, πρέπει να υπο-
στούν προηγουμένως επεξεργασία, που 
ονομάζεται εξευγενισμός, καθώς και 
υδρογόνωση. Με την υδρογόνωση, που 
είναι μία από τις σημαντικότερες κατερ-
γασίες των λιπών, εξαλείφονται διάφορες 
ακατάλληλες ιδιότητές τους και τα λίπη 
γίνονται βρώσιμα. Παράλληλα, όμως, 

συχνά σχηματίζονται trans λιπαρά 
οξέα, που ενσωματώνονται με ευκολία 
από τον ανθρώπινο οργανισμό στις κυτ-
ταρικές μεμβράνες.

Η όλη διεργασία έχει ως αποτέλεσμα 
την παρεμπόδιση της εκτέλεσης σημα-
ντικών βιοχημικών αντιδράσεων μέσα 
στο σώμα, με σοβαρούς κινδύνους για 
την υγεία. Έχει διαπιστωθεί επιστημονικά 
ότι η κατανάλωση trans λιπαρών, ακόμη 
και σε πολύ μικρές ποσότητες, συντελεί 
όσο κανένα άλλο μικροθρεπτικό συστατικό 
στον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών 
παθήσεων. Επίσης, υπάρχουν στοιχεία 
για το ότι τα trans λιπαρά αυξάνουν την 
«κακή» χοληστερίνη (LDL), ενώ μειώνουν 
την «καλή» χοληστερίνη (HDL). Γενικότερα, 
η κατανάλωση μαργαρίνης έχει συνδεθεί 
με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Φυτικά λιπαρά,  
τυρί και γιαούρτι

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή μη γαλα-
κτοκομικών προϊόντων που υποκαθιστούν 
τα γαλακτοκομικά, δηλαδή την παραγωγή 
εδεσμάτων που μοιάζουν με τυρί και για-
ούρτι αλλά δεν περιέχουν ζωικά λιπαρά, 
θα έπρεπε να τηρούνται μια σειρά από 
κανόνες.

Κατ’ αρχάς, τα προϊόντα αυτά είναι 
ήδη χαρακτηρισμένα στη νομοθεσία ως 
μη γαλακτοκομικά, γεγονός που θα έπρεπε 
να οδηγεί στη χωριστή τοποθέτησή τους 
στις προθήκες των σούπερ μάρκετ και στη 
διακριτή διάθεσή τους στο καταναλωτικό 
κοινό. Επιπλέον, οι εταιρείες παραγωγής 
οφείλουν να σημαίνουν κατάλληλα τα 
σκευάσματα αυτά, ώστε να αποτρέπεται 
ενδεχόμενη παραπλάνηση των κατανα-
λωτών και να μην συγχέεται το γνήσιο 
προϊόν με το φυτικό, μη γαλακτοκομικό 

Αθήνα, 01/12/2017, 
Αρ. Πρωτ.: 8734

Προς τον κύριο Ευάγγελο Αποστόλου, Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ΄ Τροφίμων 
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Πρωθυπουργού κύριο Αλέξη Τσίπρα
2. Γραφείο κυρίου Ιωάννη Δραγασάκη Αντιπρόεδρου Κυβέρνησης 
3. Γραφείο Προέδρου του Αρείου Πάγου, κύριον Βασίλειο Πέππα
4)Γραφείο της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κυρίας Ξένια 
Δημητρίου
5)Γραφείο Προέδρου του ΕΦΕΤ

Κύριε Υπουργέ,
Μετά την καταγγελία- αναφορά μας της 18/10/2017 

στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, που σας κοινοποιήθηκε, 
δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε για ακόμα μια φορά, με το 
προχτεσινό Δελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ, στο οποίο αναφέρεται η 
«εγκληματική οργάνωση» όπου δυστυχώς δεν καταγράφονται 
οι εταιρείες (Διευθύνσεις, από πότε ξεκίνησαν, οι υπεύθυνοί 
τους), καθώς επίσης δεν γίνεται μνεία για το εάν αυτοί οι 

υπεύθυνοι ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ, ούτως ώστε να λογοδοτήσουν 
άμεσα στην δικαιοσύνη.

Γιατί, ποιος μας αποκλείει το γεγονός ότι μπορούν με 
άλλη «εταιρεία», να συνεχίσουν το εγκληματικό τους έργο 
σε βάρος της υγείας των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών 
μας. Παρακάτω θα διαβάσετε τι ακριβώς συμβαίνει με τα 
επικίνδυνα….. φυτικά λιπαρά (ενημερωτικό υλικό).

Σας ζητούμε να δράσετε άμεσα, ούτως ώστε να μην θρη-
νήσουμε θύματα και ιδιαίτερα παιδιά όπως αυτή τη στιγμή 
συμβαίνει στα νοσοκομεία των παίδων.

 Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρί-
νιση χρειάζεστε. Οι εταιρείες που αναφέρονται παρακάτω στο 
ενημερωτικό υλικό είναι κατεξοχήν μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης «κατά ΕΦΕΤ.»

Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος,  
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πανεπιστημιακός

Ο Γεν. Γραμματέας,  
Μύρωνας Φασουλάκης, Αγγειοχειρούργος

Μη γαλακτοκομικά προϊόντα  
με επικίνδυνα λιπαρά

Επικίνδυνα γαλακτοκομικά
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υποκατάστατο. Για αυτά τα ζητήματα 
αρμόδιοι είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 
του ΕΦΕΤ.

Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα υφίστα-
ται με τη διάθεση αυτών των τροφίμων 
σε εστιατόρια και ταβέρνες. Σύμφωνα 
με πηγές της «ΟΙΚΟνομίας», ένα 80% 
περίπου των πελατών των εταιρειών 
παραγωγής που καταναλώνουν λευκό 
τυρί ή δήθεν «τυρί» με φυτικά λιπαρά 
είναι πελάτες μαζικής εστίασης, ενώ η 
υπόλοιπη ποσότητα καταναλώνεται σε 
τυροπιτάδικα. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε 
να εξασφαλίζεται για λογαριασμό του 
καταναλωτή ότι αυτό που του σερβίρε-
ται (ή περιέχεται στην τυρόπιτα) είναι η 
φέτα που έχει παραγγείλει, και όχι κάποιο 
υποκατάστατό της που δεν έχει καμία 
σχέση με γαλακτοκομικό προϊόν. Στην 
πράξη, είναι σχεδόν αδύνατη η προστα-
σία των καταναλωτών από ενδεχόμενη 
αισχροκέρδεια – και αυτό είναι ένα ακόμη 
ζήτημα που θα έπρεπε να απασχολήσει 
τον ΕΦΕΤ.

Υπάρχει, λοιπόν, το ερώτημα: Πού 
και πώς διατίθενται οι χιλιάδες τόνοι 
ιμιτασιόν φέτας με φυτικά λιπαρά, που 
παράγονται στην Ελλάδα ή εισάγονται 
από το εξωτερικό; Ποιος ελέγχει τις 
διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης 
και διάθεσής της στην αγορά;

Μη γαλακτοκομικά 
προϊόντα και υγεία

Το σημαντικότερο ζήτημα που αφορά 
την παραγωγή και κατανάλωση μη γαλα-
κτοκομικών προϊόντων υποκαταστάτων 
τυριού και γιαουρτιού είναι, φυσικά, η 
υγεία μας. Κανονικά, η σήμανση των 
προϊόντων αυτών θα έπρεπε, για τους 
λόγους που προαναφέραμε, να περιλαμ-
βάνει με απόλυτη ακρίβεια τις ποσότητες 
και τα ποσοστά των φυτικών ελαίων και 
στερολών που περιέχουν, καθώς και την 
ονομασία τους. Σε πόσα όμως προϊόντα 
τηρείται αυτή η πρόνοια;

Το ΠΑΚΟΕ, κατά τη μεγάλη δεκάμηνη 
έρευνα για τα τρόφιμα που πραγματοποίη-
σε το προηγούμενο διάστημα, διαπίστωσε 
σοβαρές παρατυπίες, νοθείες, ακόμη και 
παρανομίες, που αφορούν μεταξύ άλλων 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Για τις διαπιστώσεις αυτές καθώς και 
για την αβελτηρία των αρμόδιων ελεγκτι-
κών μηχανισμών καταθέσαμε καταγγε-
λία στον Άρειο Πάγο(18/10/2017). 
Από τις στήλες αυτές καλούμε κάθε 
συνειδητοποιημένο, υπεύθυνο κατανα-
λωτή-πολίτη να μην διστάσει να μας 
καταγγείλει οτιδήποτε σχετικό πέφτει 
στην αντίληψή του.

Ανησυχία για την ευλογιά  
των προβάτων στη Λέσβο

Σ την άμεση ανάγκη ενίσχυσης 
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στη 
Λέσβο με αφορμή και τα κρού-

σματα ευλογιάς του προβάτου, που 
παίρνουν πλέον διαστάσεις, εστίασε 
η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 
Χριστιάνα Καλογήρου κατά τη διάρ-
κεια συνάντησής της με τον υπουργό 
Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη.

Η κ. Καλογήρου παρουσίασε τις ελλεί-
ψεις της Περιφέρειας σε εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό και αναφέρθηκε 
ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της Κτη-
νιατρικής Υπηρεσίας στη Λέσβο, τόσο με 
τακτικό όσο και με έκτακτο προσωπικό. 
Ως επιτακτική χαρακτήρισετην ανάγκη για 
άμεση έγκριση από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών πρόσληψης τριών εξειδικευμένων 
στελεχών ορισμένου χρόνου κλάδου ΠΕ 
Κτηνιάτρων στη Λέσβο, δεδομένων των 
αυξημένων αναγκών που έχουν διαμορφώ-
σει οι επιβεβαιωμένες εστίες ευλογιάς του 
προβάτου. Άλλωστε, σχετικό κατεπείγον 
έγγραφο αίτημα έχει αποσταλεί από την 
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών.

Στο μεταξύ, και ενώ «στο νησί έχουν 
θανατωθεί γύρω στα 2.000 πρόβατα», 
όπως αναφέρει σε σχετική ερώτηση προς 
τον υπουργό ΥΠΑΑΤ ο βουλευτής Λέσβου 
της ΝΔ Χαρ. Αθανασίου, αναδεικνύονται 
προφανείς κίνδυνοι για την οικονομία του 
νησιού. Η κρισιμότητα της κατάστασης 
γίνεται φανερή, αν συνυπολογιστεί ότι η 

Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
αποφάσισε επιπλέον μέτρα από αυτά που 
προβλέπει η νομοθεσία, εντατικοποίηση 
των ελέγχων και ακόμη πιο αυστηρό 
καθεστώς τήρησης των μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς 
των προβάτων.

Χαρακτηριστικό της ανησυχίας είναι 
το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιηθεί 
έκτακτες συναντήσεις με τη συμμετοχή 
συναρμόδιων φορέων αλλά και εκπροσώ-
πων των αγροτικών συνεταιρισμών και των 
κτηνιάτρων, συναντήσεις οι οποίες κατέ-
ληξαν στη δημιουργία μεικτών κλιμακίων 
της Κτηνιατρικής και της Αστυνομίας για 
εντατικοποίηση των ελέγχων, προκειμένου 
να συγκρατηθεί η νόσος. Ωστόσο, η πιθα-
νότητα να κηρυχτεί το νησί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκηςεγκαταλείπεται, αφού 
κάτι τέτοιο θα είχε μάλλον δυσμενέστερες 
επιπτώσεις για την παραγωγή, παρά θα 
συνέβαλλε στην αντιμετώπιση της ευλογιάς.

(πηγή: www.emprosnet.gr)

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει προ-
σπαθήσει να πιέσει τους «κρατούντες» 
να λύνουν τα οξυμένα προβλήματα της 
κτηνοτροφίας στον τόπο, αλλά δυστυχώς 
«φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Πρέπει 
πρώτα να προκληθεί το πρόβλημα, και 
μετά να τρέξουμε να το λύσουμε… Πρό-
ληψη μηδέν!

Κύριοι της εξουσίας, πρέπει κάποτε να 
συνέλθετε από τη ζάλη του «θώκου» 
σας, είτε αριστεροί είστε είτε δεξιοί.

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μίγμα μπαχαρικών από την αγορά
Ο ΕΦΕΤ, και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, 

στο πλαίσιο προγράμματος ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων για το έτος 
2017 ως προς τις αλλεργιογόνες ουσίες και ύστερα από εργαστηριακούς 
ελέγχους που διενεργήθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπίστωσε 
τη διακίνηση προϊόντος «Μίγμα Μπαχαρικών» στο οποίο ανιχνεύθηκε 
η παρουσία αλλεργιογόνου ουσίας (γλουτένη πρωτεΐ νης δημητριακών), 
η οποία δεν δηλώνεται στην επισήμανση.

Συγκεκριμένα, όπως δηλώνεται σε Δελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ της 13/11/2017, 
πρόκειται για το προϊόν «Μίγμα Μπαχαρικών» με την εμπορική ονομασία 
«ΜΑΡΙΝΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ – COOK AT HOME», σε συσκευασία των 
100 γρ., με ημερομηνία λήξης 07/2019 και αριθμό παρτίδας LOT 0044154, 
το οποίο παρασκευάζεται από την εταιρία «ΠΡΟΒΥΛ ΑΕ», με έδρα στη 
ΒΙΠΕ Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε από την εν λόγω επιχείρηση την άμεση ανάκληση/
απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά, και 
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλεί επίσης τους κατανα-
λωτές που είναι αλλεργικοί στη γλουτένη και που έχουν ήδη προμηθευθεί 
το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.
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Π αρά το ότι ο ιστορικός λόφος του 
Υμηττού αποτελεί έναν από τους 
ελάχιστους πνεύμονες που έχουν 

απομείνει στην πρωτεύουσα, ευρισκόμενος 
μάλιστα μέσα σε μια πυκνοκατοικημένη 
περιοχή, και παρά το ότι έχει ενταχθεί στο 
Δίκτυο «Natura 2000», εξακολουθεί να 
υφίσταται πιέσεις από οικοδομικές-οικιστι-
κές και άλλες οχλούσες δραστηριότητες, 
που απειλούν να αλλοιώσουν τη χλωρίδα 
και την πανίδα του, με ανεπιθύμητες επι-
πτώσεις για το μικροκλίμα και την υγεία 
των κατοίκων της περιοχής. 

Η διατήρηση του θέματος στην επι-
καιρότητα ώθησε τη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β΄ 
Αθήνας Χαρά Καφαντάρη να καταθέσει 
ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας στις 6 Οκτωβρίου 2017 με 
τη συνυπογραφή άλλων 10 βουλευτών. 
Το κείμενό της έχει ως εξής:

Ερώτηση προς τον κ. υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας
Θέμα: «Π.Δ. Προστασίας Υμηττού»

Με πρόσφατη απόφαση του το ΣτΕ 
ουσιαστικά ακύρωσε μερικώς, το Π.Δ. 
Προστασίας του Υμηττού. Το Π.Δ. έθετε 
αυστηρά προστατευτικά μέτρα, αλλά αμφι-
σβητήθηκε νομικά από πολλούς Δήμους (7) 
και κατοίκους των εμπλεκόμενων περιοχών, 
που προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, προβάλλοντας, μεταξύ 
άλλων, την έλλειψη εκπόνησης στρατηγικής 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ). Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις 
2356-2362/2017 της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώ-
θηκε το Π.Δ. «περί καθορισμού μέτρων 
προστασίας του όρους Υμηττού και των 
μητροπολιτικών πάρκων Γουδή-Ιλισίων» 
κατά το μέρος που αφορά τους Δήμους 
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, 
Ελληνικού-Αργυρούπολης, Παιανίας-
Γλυκών Νερών, Παπάγου-Χολαργού, 
Ηλιούπολης και Κρωπίας (οι οποίοι είχαν 
ασκήσει σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως), 
λόγω μη τήρησης της διαδικασίας προ-
ηγούμενης στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης (ΣΜΠΕ) κατά τα προβλεπόμενα 
στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ. Απαιτούνται 
λοιπόν άμεσες ενέργειες, επαγρύπνηση 
και η δραστηριοποίηση στην κατεύθυν-
ση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
και οριστικής επίλυσης του ζητήματος 
και παρεμπόδισης των οποιονδήποτε 
παρεμβάσεων.

Αναφέρεται ότι με το Π.Δ. 187/2011 
θεσπίσθηκε ένα ιδιαίτερα προστατευτικό 
καθεστώς προστασίας του Υμηττού, ανα-
γνωρίζοντας την επί σειρά ετών ανεπάρκεια 
των αρμόδιων υπηρεσιών να επιτύχουν 
την αποτελεσματική προστασία του, που 
οδήγησε στην σημαντική υποβάθμισή του, 
παρά το προστατευτικό καθεστώς που 
υπήρχε ήδη με το Π.Δ. 31.8/20.10.1978 
(ενδεικτικά, επεκτάθηκε η Α ζώνη περί τα 
100.000 στρέμματα και χαρακτηρίστηκε 
ως Ζώνη Απολύτου Προστασίας της φύσης 
και των μνημείων). 

Είναι γεγονός ότι με ευθύνη της Διοί-

κησης & της τότε πολιτικής ηγεσίας, δεν 
είχε προηγηθεί της έκδοσης του Π.Δ., 
ΣΜΠΕ, που να εκτιμά τις επιπτώσεις, 
μεταξύ άλλων, του πολεοδομικού και 
χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και των 
χρήσεων γης. Σύμφωνα όμως με το δίκαιο 
της Ένωσης, είναι απαραίτητη η ενσωμά-
τωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων 
στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και 
προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης και στις τρεις 
διαστάσεις της, δηλαδή την κοινωνική, 
την περιβαλλοντική και την οικονομική. 
Μετά από την υποβολή προδικαστικών 
ερωτημάτων από το ΣτΕ, το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι 
έπρεπε να είχε προηγηθεί της έκδοσης 
του Π.Δ/τος η εκπόνηση της ΣΜΠΕ. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωσή του για 
τις περιοχές εκείνες που ανήκουν στους 
προσφεύγοντες δήμους. Είναι προφανής 
η παράλειψη της Διοίκησης να θωρακίσει 
από το 2011 το Π.Δ. με τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην είναι 
ευάλωτο σε δικαστικές προσφυγές. 

Ο Υμηττός είναι ενταγμένος στο Δίκτυο 
«Natura 2000» (GR3000006 Υμηττός – 
Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Λίμνη 
Βουλιαγμένης, βάσει της Οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα) και αποτελεί 
ένα σημαντικό μεσογειακό οικοσύστημα, 
εξαιρετικής σημασίας, τόσο για τη βιο-
ποικιλότητα που φιλοξενεί όσο και για 
τη συμβολή του στην ποιότητα της ζωής 
των κατοίκων της Αττικής. O Υμηττός 
περιλαμβάνει χαρακτηρισμένα δάση και 
δασικές εκτάσεις και, μαζί με την Πάρνηθα, 
φιλοξενεί είδη που δεν μπορούν πλέον 
να βρεθούν αλλού στην Αττική, ενώ το 
γεγονός ότι είναι τόσο κοντά σε μεγάλο 
αστικό ιστό, καθιστά την οικολογική του 
αξία ακόμα σπουδαιότερη, ειδικά την εποχή 
της Κλιματικής Αλλαγής που διανύουμε.

Διαχρονικά όμως δέχεται πιέσεις από 
την εξάπλωση του οικιστικού ιστού, των 
οικοδομικών συνεταιρισμών, την ύπαρξη 

οχλουσών και λοιπών εγκαταστάσεων, τον 
σχεδιασμό νέων οδικών έργων-αυτοκι-
νητόδρομων κ.λπ. 

Είναι προφανές ότι το Υπουργείο έχει 
ήδη φροντίσει να εκκινήσει την εκπόνηση 
της ΣΜΠΕ και να προστατέψει τον Υμητ-
τό μέχρι την ολοκλήρωση και έκδοσή 
της. Πρόσφατα, με το ΦΕΚ Αναστολής 
ΑΑΠ/229/3.10.17 ανέστειλε την έκδοση 
οικοδομικών αδειών και αδειών εκτέ-
λεσης οικοδομικών εργασιών για ένα 
χρόνο, στα τμήματα του ορεινού όγκου 
που εφάπτονται στα διοικητικά όρια των 
7 Δήμων που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Δεδομένου ότι ο Υμηττός χρήζει άμε-
σης προστασίας, καθώς αποτελεί «ανάσα 
ζωής» για το λεκανοπέδιο και απαιτείται 
η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του, 
σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει 
το δίκαιο περιβάλλοντος. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Μέσω της υπό εκπόνηση Στρα-

τηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΣΜΠΕ) και την έκδοση νέου 
Π.Δ. εξετάζεται η δυνατότητα προσθήκης 
περαιτέρω προστατευτικών διατάξεων 
για τον Υμηττό;

2. Εκτιμά το Υπουργείο ότι στο διάστη-
μα του ενός έτους, που ισχύει η αναστολή 
των οικοδομικών εργασιών βάσει της 
σχετικής ΥΑ, θα έχει ολοκληρωθεί η ΣΜΠΕ;

3. Θα απαγορευτούν και άλλες δρα-
στηριότητες (π.χ. κυνήγι) στο πλαίσιο της 
προστασίας του Υμηττού μέχρι την έκδοση 
του νέου Π.Δ; 

Οι ερωτώντες βουλευτές: Καφαντά-
ρη Χαρούλα (Χαρά), Αυλωνίτου Ελένη, 
Βαγιωνάκη Ευαγγελία (Βάλια), Δημαράς 
Γεώργιος, Δημητριάδης Δημήτριος, Ιγγλέζη 
Αικατερίνη, Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα), 
Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη), Πάντζας 
Γεώργιος, Σταμπουλή Αφροδίτη, Τσόγκας 
Γεώργιο

Η προστασία του Υμηττού μείζων προτεραιότητα
Ο τρελός φωνάζει SOS 
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Τ ην ώρα που ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός διαπραγματεύεται στις 
ΗΠΑ περισσότερες επενδύσεις 

ορυκτών καυσίμων στη χώρα μας, έρευνα 
της Greenpeace αποδεικνύει ότι παγκο-
σμίως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Τα τελευταία τρία χρόνια είκοσι τρεις 
χώρες, Πολιτείες των ΗΠΑ και μητροπόλεις 
εγκατέλειψαν πλήρως ή έθεσαν χρονο-
διάγραμμα οριστικής εγκατάλειψης του 
άνθρακα ως το 2030, ενώ από το 2010 
έχουν ακυρωθεί επενδύσεις σε ανθρακι-
κές μονάδες συνολικού ύψους 432 δισ. 
δολαρίων, σύμφωνα με νέα έρευνα της 
Greenpeace.

Σε αυτήν την –αδιανόητη, ακόμη και 
λίγα χρόνια νωρίτερα– εικόνα ταχείας απε-
ξάρτησης από τον άνθρακα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, σημαντικό ρόλο παίζει η δέσμευση 
μεγάλων χωρών, όπως η Κίνα και η Ινδία, 
να στηρίξουν τη Συμφωνία του Παρισιού 
και να ακυρώσουν εκατοντάδες σχέδια για 
νέες ανθρακικές μονάδες. Ταυτόχρονα, όλο 
και περισσότερα κεφάλαια κατευθύνονται 
προς τις καθαρές μορφές ενέργειας. Η 
τάση αυτή, που παρατηρείται επίσης στην 
Ευρώπη και σε προοδευτικές Πολιτείες 
των ΗΠΑ, αναμένεται να επιταχυνθεί τα 
επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα 
της Greenpeace:

– 23 χώρες, Πολιτείες και πόλεις έχουν 
εγκαταλείψει πλήρως τον άνθρακα ή έχουν 
θέσει χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης μέχρι 
το 2030. Μέχρι σήμερα 5 χώρες, Πολιτείες 
ή πόλεις έχουν απεξαρτηθεί τελείως από 
τον άνθρακα (Σκωτία, Βέλγιο, Καλιφόρνια, 
Πεκίνο, Οντάριο). Τρεις από τις χώρες 
της G7 και 8 χώρες της ΕΕ έχουν θέσει 
χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης.

– Περισσότερο από το 1/4 των 1.675 
εταιρειών παγκοσμίως που το 2010 διέ-
θεταν ή ανέπτυσσαν ανθρακικούς σταθ-
μούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

σήμερα έχουν εγκαταλείψει πλήρως τη 
βιομηχανία. Αυτό ισοδυναμεί με 370 
μεγάλους σταθμούς άνθρακα, ισχύ ικανή 
να τροφοδοτήσει με ηλεκτρικό ρεύμα μία 
χώρα 6 φορές το μέγεθος του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Το κεφάλαιο που έχει εγκατα-
λείψει τη βιομηχανία άνθρακα ισοδυναμεί 
με 432 δισ. δολάρια.

Απόσυρση

Η χώρα μας, αν και σχεδιάζει να απο-
σύρει περίπου το 80% της σημερινής 
λιγνιτικής της ισχύος ως το 2030, εν 
τούτοις κατασκευάζει νέα λιγνιτική μονάδα 
(Πτολεμαΐδα 5) και σχεδιάζει τουλάχιστον 
άλλη μία (Μελίτη 2). Σε αντίθεση, δηλα-
δή, με τις άλλες χώρες που ετοιμάζουν 
την έγκαιρη και οριστική απεξάρτηση 
από τον άνθρακα, η Ελλάδα σχεδιάζει 
να χρησιμοποιήσει ένα βρώμικο, ακριβό 
και παρωχημένο καύσιμο, ακόμα και 
μετά τα μέσα του αιώνα. Ήδη το κόστος 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
νέα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα 
είναι σήμερα (2017) χαμηλότερο από το 
αντίστοιχο κόστος παραγωγής της μονά-
δας Πτολεμαΐδα 5 όταν θα λειτουργήσει 
το 2022! 

«Η Ελλάδα έχει μία ιστορική ευκαιρία 
να συνταχθεί με τις προοδευτικές χώρες, 
που γυρνούν την πλάτη στο κάρβουνο. 
Με τόσο πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό, 
η χώρα μας έχει όλα τα φόντα να πρωτα-
γωνιστήσει στη γρήγορη ενεργειακή μετά-
βαση σε φθηνότερες και καθαρές πηγές 
ενέργειας και να αλλάξει τα δεδομένα της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της. 
Το μόνο που μας λείπει είναι η πολιτική 
βούληση», ανέφερε ο Τάκης Γρηγορίου, 
υπεύθυνος για θέματα κλιματικών αλλαγών 
και ενέργειας στο Ελληνικό Γραφείο της 
Greenpeace. «Στη μάχη για την καταπολέ-
μηση των κλιματικών αλλαγών, σύσσωμος 
ο πλανήτης συσπειρώνεται απέναντι στις 
καταστροφικές πολιτικές Trump. Η εικόνα 

του Έλληνα πρωθυπουργού δίπλα στον 
πρόεδρο Trump, σε μία προσπάθεια να 
προσελκύσει μεταξύ άλλων ακόμη περισ-
σότερες επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα 
στη χώρα μας, είναι το λιγότερο θλιβερή», 
τόνισε ο Τάκης Γρηγορίου.

Ακόμη και οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τον 
άνθρακα, παρά τη ρητορική του προέδρου 
Trump για την αναβίωση της βιομηχανίας. 
Οι αποφάσεις για το κλείσιμο ανθρακικών 
μονάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες συνε-
χίστηκαν κανονικά και το 2017, όπως και 
το προηγούμενο έτος, με την ανακοίνωση 
απόσυρσης 54 μονάδων, συνολικής ισχύος 
ίσης με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ 
άνθρακα της Ισπανίας. Η Καλιφόρνια, η 
μεγαλύτερη πολιτειακή οικονομία στις 
ΗΠΑ, έχει αφήσει πίσω της τον άνθρακα 
και πιέζει ενεργά τις γειτονικές Πολιτεί-
ες να μειώσουν την παραγωγή τους. Η 
Μασαχουσέτη πρόκειται φέτος να κλείσει 
το τελευταίο εργοστάσιο, και πέντε άλλες 
Πολιτείες, το Κονέκτικατ, η Χαβάη, η Νέα 
Υόρκη, το Όρεγκον και η Ουάσιγκτον, 
αγνοούν επιδεικτικά τον Αμερικανό πρό-
εδρο, θέτοντας φιλόδοξες ημερομηνίες 
σταδιακής απεξάρτησης.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρι-
σιού, η συγκράτηση της αύξησης της 
μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στον 
+ 1,5 °C με σοβαρές (>50%) πιθανότητες 
απαιτεί την πλήρη απεξάρτηση από τα 
ορυκτά καύσιμα ως το 2050, και από 
τον άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή 
ως το 2030.

Η Greenpeace απαιτεί από την κυβέρ-
νηση να συνταχθεί με τις προοδευτικές 
χώρες, που θέτουν χρονοδιάγραμμα 
οριστικής απεξάρτησης από τον άνθρακα 
ως το 2030, και να ετοιμάσει ενεργειακό 
σχεδιασμό για 100% καθαρή ενέργεια 
στο σύνολο της οικονομίας το αργότερο 
ως το 2050.

πηγή: 4green

Η παγκόσμια οικονομία  
εγκαταλείπει τον άνθρακα! Εμείς;

Η ποσότητα του CO2 αυξήθηκε σε επίπεδο-ρεκόρ 
παγκοσμίως μέσα στο 22016, φθάνοντας τα 403,3 
ppmαπό 400 ppm το 2015. Αυτή η χωρίς προηγού-
μενο εδώ και εκατομμύρια χρόνια- αύξηση μπορεί 
να επιφέρει άνοδο της στάθμης των θαλασσών κατά 
20 μέτρα και της θερμοκρασίας κατά 3 οC, παρά τις 
εξαγγελίες στο Ρίο το 1991, στο Μόντρεαλ το 
1996 και στο Παρίσι το 2015.

Όπως αναφέρεται στο επίσημο «Δελτίο για τα 
Αέρια του Θερμοκηπίου» που εκδίδει ο Παγκόσμιος 
Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ), αυτός ο ρυθ-
μός αύξησης ήταν υψηλότερος κατά 50% από τον 
αντίστοιχο της περασμένης δεκαετίας, ανεβάζοντας 
τα επίπεδα του Co2 45% πάνω από τα προβιομη-

χανικά επίπεδα και πολύ μακριά από το εύρος των 
180-280 ppm που είχε παρουσιαστεί σε πρόσφατες 
μεσοπαγετώνιες περιόδους.

Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν έντονα τον 
επείγοντα χαρακτήρα που προσλαμβάνει η διεθνής 
συνάντηση των υπουργών Περιβάλλοντος στη Βόννη, 
όπου τίθεται υπό συζήτηση η Κλιματική Συμφωνία 
του Παρισιού. Υπενθυμίζεται ότι η Συμφωνία δέχεται 
ήδη σοβαρές πιέσεις, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει την πρόθεσή του να 
αποσυρθεί η χώρα του από αυτήν.

Από όσο γνωρίζουν οι επιστήμονες, ο κόσμος 
δεν είχε ποτέ ως σήμερα αντιμετωπίσει αύξηση του 
διοξειδίου του άνθρακα σε τόσο μεγάλη κλίμακα. 

Εκτιμούν, μάλιστα, ότι είναι εκατονταπλάσια από 
εκείνη που συνέβη όταν ο κόσμος έβγαινε από την 
τελευταία Εποχή των Πάγων.

Το ΠΑΚΟΕ πολλές φορές έχει βροντοφωνάξει για 
την αχαλίνωτη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα 
με αποτέλεσμα να είναι πλέον γεγονός η κλιματική 
αλλαγή. Οι συντεχνίες, τα λόμπι και οι διαπλεκό-
μενες σχέσεις κεφαλαίου και πολιτικών ηγεσιών 
διαμορφώνουν έναν πλανήτη με έντονα καιρικά 
φαινόμενα, με αμέτρητους θανάτους και με ένα 
μέλλον μάλλον αβέβαιο. 

Γι’ αυτό, πιστεύουμε ότι πρέπει να οργανωθούμε 
σε μια αντίσταση στην εξουσία, για να σώσουμε τον 
πλανήτη όσο είναι… νωρίς.

Επικίνδυνη η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα
Γκρίζα ενέργεια, βιομηχανίες και αυτοκίνηση οι παραγωγοί του θανάτου

Η ΔΕΗ μας σκοτώνει
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Α πό τον Οκτώβριο του 2017 έχει ξεκι-
νήσει η συγκέντρωση χειρόγραφων 
υπογραφών κατά της απαράδεκτης 

επιλογής να συνεχίσει η Δυτική Αττική να 
αποτελεί τον προορισμό υποδοχής, διαχεί-
ρισης και ταφής των σκουπιδιών ολόκληρης 
της περιφέρειας Αττικής. 

Μέχρι τώρα, πάνω από 2.500 πολίτες 
της Φυλής, της Πετρούπολης και των όμο-
ρων περιοχών έχουν εκφράσει την έντονη 
αντίθεσή τους σε αυτό το σχέδιο και, ιδι-
αίτερα, στη «στοχοποίηση» των ανενεργών 
λατομείων της Δυτικής Αττικής (Μουσαμά, 
Μελετάνι, ΤΙΤΑΝ κ.ά) σαν χώρων για την 
εγκατάσταση των νέων υποδομών της 
περιφέρειας και στην εφιαλτική προοπτική 
της δημιουργίας μιας νέας χωματερής στη 
Φυλή, στην περιοχή της γ΄ φάσης.

• Δίκαιη και ισόρροπη κατανομή, σε όλες 
τις περιοχές, των βαρών της διαχείρισης 
των απορριμμάτων της περιφέρειας Αττικής.

• Να δοθεί προτεραιότητα -στο σχεδια-
σμό και στη χρηματοδότηση- στις δημοτικές 
ή διαδημοτικές υποδομές ανακύκλωσης 
και κομποστοποίησης οργανικών υλικών.

• Να εξαιρεθεί η Δυτική Αττική από τους 
υποψήφιους χώρους εγκατάστασης νέων 
υποδομών διαχείρισης και ταφής αστικών 
απορριμμάτων ή επικίνδυνων αποβλήτων 
και στο πλαίσιο αυτό να εγκαταλειφθεί 
η ιδέα για νέες υποδομές στα λατομεία 
Μουσαμά, Μελετάνι, ΤΙΤΑΝ.

• Να ξεκινήσει η διαδικασία κλεισίματος 
του ΧΥΤΑ και της εγκατάστασης της Φυλής 
και να δρομολογηθεί άμεσα η διαδικασία 
της περιβαλλοντικής αποκατάστασης της 
ευρύτερης περιοχής.

Όχι άλλα σκουπίδια στη Δυτική Αττική

Η Δυτική Αττική είναι η περιοχή που -για δεκαετίες 
και κατ’ αποκλειστικότητα- υποδέχεται τα σκουπίδια 
ολόκληρης της Αττικής, πληρώνοντας βαρύτατο τίμημα 
στα θέματα της υγείας και της (μη) προστασίας του 
περιβάλλοντος. Οι κάτοικοί της αντιμετωπιζόμαστε 
σαν πολίτες τρίτης κατηγορίας. Έχουν δοθεί πολλοί και 
σκληροί αγώνες για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Το 
ίδιο πολλές ήταν και οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν 
από τις αρχές όλων των βαθμίδων. Αποδείχθηκαν, στο 
σύνολό τους, υποκριτικές και ψεύτικες. Ο ΧΥΤΑ της 
Φυλής, όχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά επεκτείνεται και 
μεγαλώνει. Το εργοστάσιο επεξεργασίας σκουπιδιών 
(ΕΜΑΚ) σχεδιάζεται να διπλασιάσει τη δυναμικότητά 
του. Ο αποτεφρωτήρας επικίνδυνων υγειονομικών 
αποβλήτων δεν απομακρύνεται. Μια ιδιωτική εταιρεία 
(WATT ΑΕ) αδειοδοτείται για να ξεκινήσει -πάλι- τις 
παλιές της δραστηριότητες μέσα στην εγκατάσταση 
της Φυλής. 

Για το άθλιο παρόν και το δυσοίωνο μέλλον έχει 
βαρύτατη ευθύνη η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας 
και του ΕΔΣΝΑ. Όχι μόνο επειδή και αυτή αθέτησε 
τις υποσχέσεις της. Αλλά και επειδή δεν κάνει τίποτα 
που θα μπορούσε να συμβάλλει στη βασική επιδί-
ωξη του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης (ΕΣΔΑ), 
δηλαδή στην ανάκτηση με προδιαλογή, του 50% 

των απορριμμάτων, ως το 2020. Το πιο σπουδαίο 
εργαλείο, οι δημοτικές υποδομές ανακύκλωσης και 
κομποστοποίησης οργανικών, είναι στο μηδέν. Οι 
αποκεντρωμένες μονάδες διαχείρισης των υπολειμ-
ματικών σύμμεικτων είναι καταχωνιασμένες στα 
συρτάρια. Ακόμη και η ανάγκη για κάποιους νέους 
ασφαλείς χώρους διάθεσης (ταφής) αντιμετωπίστηκε 
με προχειρότητα και καθυστέρηση, μετά τη ψήφιση του 
περιφερειακού σχεδιασμού και με αβέβαιη κατάληξη. 
Και το πιο απαράδεκτο: οι περισσότεροι χώροι που 
διερευνώνται είναι -πάλι- στα Δυτικά, με προμετωπίδα 
τα ανενεργά λατομεία Μουσαμά, Μελετάνι και ΤΙΤΑΝ. 
Όσο για τη συντριπτική πλειοψηφία των δήμων της 
Αττικής, αλλά και για μεγάλο μέρος των δημοτών τους, 
θεωρείται αυτονόητο ότι η Φυλή και η Δυτική Αττική 
θα συνεχίσουν να δέχονται τα σκουπίδια τους, έναντι 
των «αργυρίων» των αντισταθμιστικών εισφορών.

Oικονομικά συμφέροντα

Αυτή η κατάσταση εξυπηρετεί τα οικονομικά συμ-
φέροντα όσων βολεύονται με τη μικρή ανακύκλωση, 
με τα πολλά σύμμεικτα και με τα σενάρια της καύσης 
των σκουπιδιών. Εξυπηρετεί και εκείνες τις πολιτικές 
και αυτοδιοικητικές δυνάμεις που συνδέονται με τα 

συμφέροντα αυτά και συντηρούν τη σημερινή κατά-
σταση. «Κουμπώνει» με τη στάση της κυβέρνησης, που 
υποσκάπτει η ίδια το εθνικό σχέδιο διαχείρισης. Δεν 
εξυπηρετεί, όμως, το μέλλον πολυπληθών κοινωνιών, 
όπως αυτών της Δυτικής Αττικής. Τη συνταγή της 
ζωής που ετοιμάζουν για μας δεν την αποδεχόμαστε 
και τους την επιστρέφουμε. Ενώνουμε τις δυνάμεις 
μας σε ένα πλατύ μέτωπο και διεκδικούμε:

• Δίκαιη και ισόρροπη κατανομή, σε όλες τις περι-
οχές, των βαρών της διαχείρισης των απορριμμάτων 
της περιφέρειας Αττικής.

• Να δοθεί προτεραιότητα -στο σχεδιασμό και 
στη χρηματοδότηση- στις δημοτικές ή διαδημοτι-
κές υποδομές ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 
οργανικών υλικών.

• Να εξαιρεθεί η Δυτική Αττική από τους υποψήφιους 
χώρους εγκατάστασης νέων υποδομών διαχείρισης 
και ταφής αστικών απορριμμάτων ή επικίνδυνων 
αποβλήτων και στο πλαίσιο αυτό να εγκαταλειφθεί 
κάθε ιδέα για νέες υποδομές στα λατομεία Μουσαμά, 
Μελετάνι και ΤΙΤΑΝ.

• Να ξεκινήσει η διαδικασία κλεισίματος του ΧΥΤΑ 
και της εγκατάστασης της Φυλής και να δρομολογηθεί 
άμεσα η διαδικασία της περιβαλλοντικής αποκατά-
στασης της ευρύτερης περιοχής.

Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΕ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ
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Του ΘAΝΟΥ ΠΕΤΡΟΓΙAΝΝΗ 
Πολιτικού Μηχανικού

Μ ε την υπ’ αριθμό 183/1-2-2017 Απόφαση 
του Αρείου Πάγου (Γ’ Τμήμα) τα «αυθαίρε-
τα» κτίσματα σύμφωνα με τους Νόμους του 

ΥΠΕΚΑ είναι «ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ» και επομένως 
επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων με κτίσματα 
χωρίς οικοδομική άδεια που κατασκευάστηκαν μετά ην 
31.01.1983 (νέα αυθαίρετα), αφού δεν θα αναγράφονται 
στις δικαιοπραξίες και στις δηλώσεις συμβαλλομένων 
διότι είναι «ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ». Η μη αναγρα-
φή των κτισμάτων αυτών στις δικαιοπραξίες και στις 
δηλώσεις δεν έχει έννομες συνέπειες. 

Το σκεπτικό της πιο πάνω απόφασης του Αρείου 
Πάγου είναι ότι αφού δεν διενεργήθηκε Αυτοψία του 
αρμόδιου υπαλλήλου της Πολεοδομίας κατά την διάρ-
κεια της κατασκευής του αυθαιρέτου σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Π.Δ. 5/1983, (το οποίο 
σημειωτέον έχει καταργηθεί με το Π.Δ. 267/1998) το 
αυθαίρετο κτίσμα είναι «ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ». (σημ. Ο όρος 
«ανύπαρκτο» δεν υπάρχει πουθενά στην Πολεοδομική 
Νομοθεσία). Επομένως μπορεί στο αυθαίρετο κτίσμα 
να γίνει οποιαδήποτε δικαιοπραξία (εν ζωή εκούσια, 
πλειστηριασμός, κ.α.) με απόκρυψη οποιασδήποτε 
«ανύπαρκτης κατασκευής» και η δικαιοπραξία αυτή είναι 
έγκυρη, δεν πάσχει από ακυρότητα και δεν υπάρχουν 
έννομες συνέπειες. Τι σημαίνει αυτό ; 

Απλούστατα δεν υπάρχει αυθαίρετη δόμηση, 
δεν επιβάλλονται επομένως πρόστιμα και δεν 
είναι υποχρεωτική η Ρύθμιση των Αυθαίρετων 
Κατασκευών! 

Πρακτικά επειδή τα Αυθαίρετα που έχουν ελεγχθεί 
κατά το άρθρο 1 του Π.Δ. 267/1998 είναι λιγότε-
ρο από το 2%, τα «υπόλοιπα» 3.100.000 Αυθαίρετα 
(άλλοι ομιλούν για 2.200.000 αυθαίρετα) μπορούν να 
μεταβιβάζονται κανονικά και να γίνεται οποιαδήποτε 
δικαιοπραξία σε αυτά.  

Σείεται από τα θεμέλια ο Νέος Νόμος 4995/2017 
πριν καλά καλά αρχίσει να εφαρμόζεται. 

Με την Απόφαση αυτή ο Άρειος Πάγος αναδεικνύει τις 
ευθύνες της Πολιτείας που επέτρεψε εδώ και 35 χρόνια 
από τον Ν.1337/1983 γνωστό και ως Νόμο Τρίτση, να 
φυτρώσουν εκατομμύρια Αυθαίρετα. 

Οι αρμόδιοι στο ΥΠΕΚΑ έχουν πάρει φωτιά και ανα-
ζητούν νομοθετική ρύθμιση που θα επιβάλει τις δυσμε-
νείς έννομες συνέπειες που προβλέπει η Πολεοδομική 
Νομοθεσία για όλα τα Αυθαίρετα ανεξαρτήτως εάν 
υπάρχει η όχι Έκθεση Αυτοψίας κατά την ανέγερσή τους.

Στηριζόμενοι στην πιο πάνω απόφαση του Αρείου 
Πάγου μπορούν οι ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στον 
Νέο Νόμο 4495/2017 αλλά και αυτοί που έχουν ήδη 
ενταχθεί στους παλιότερους νόμους Ν. 4014/2010 και 
Ν. 4178/2013 και δεν έχουν εξοφλήσει το πρόστιμο, 
να προβούν σε δικαστικές προσφγές για να αποφύγουν 
την πληρωμή του προστίμου.

Η Απόφαση του Α.Π. 183/2017 είναι ισχυρή και ικανή 
να να ακυρώσει πρακτικά όλες τις θεσμοθετημένες ρυθ-
μίσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διαδικασιών 
Ρύθμισης των Αυθαίρετων Κατασκευών με την επιβολή 
ειδικού προστίμου και τις συνέπειες κατεδαφίσεων και 
άλλων διοικητικών μέτρων για τα Αυθαίρετα, καθώς 
επίσης και τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς στις 
δικαιοπραξίες με αυθαίρετα κτίσματα μεταξύ ιδιωτών.

Ο οικιστικός Νόμος Τρίτση 1337/1983 ήταν το κατα-
λυτικό Νομοθέτημα νομιμοποίησης αυθαιρέτων για να 

σταματήσει υποτίθεται από τότε η αυθαίρετη δόμηση και 
να αναλάβει έκτοτε η Πολιτεία την ευθύνη να εντοπίζει 
και να καταγράφει άμεσα σταματώντας την ανέγερση 
νέων αυθαιρέτων. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε ποτέ. 

Έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, ξεκινώντας από τον 
Ιούλιο του 1923, 42 Νόμοι, Διατάγματα και Εγκύκλιοι 
για την Αυθαίρετη Δόμηση. Τις περισσότερες φορές ο 
επόμενος Νόμος ακυρώνει εν μέρει τον προηγούμενο. 
Κάθε νόμο για την ρύθμιση αυθαιρέτων που θέσπιζε η 
Πολιτεία οδηγούσε στην επόμενη γενιά αυθαιρέτων. Εκτός 
από τους αναφερθέντες νόμους έχουμε αναρίθμητες 
ερμηνείες, υπουργικές αποφάσεις, δικαστικές αποφάσεις, 
εγκυκλίους που συνοδεύουν τους Νόμους. Μόνον ο Ν. 
4014/2011 έχει 4 εγκυκλίους, 6 υπουργικές αποφάσεις, 
3 διευκρινιστικές, 3 συμπληρωματικά άρθρα σε άλλους 
νόμους και 125 διευκρινιστικές ερωτοαπαντήσεις.

Ξεκινάμε το 1977 με την πρώτη ρύθμιση η οποία έδινε 
την δυνατότητα εκτεταμένης εξαίρεσης αυθαιρέτων από 
την κατεδάφιση. Ήταν ο Ν. 720/1977 (ΦΕΚ 297Α/77) 
«περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων 
κτισμάτων, επιβολής ειδικών τελών επί οικοδομικών 
εργασιών εκτελουμένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 
102 του Ν.Δ. 8/1973 και του άρθρου 1 του ΑΝ 395/68 
και ρυθμίσεις ετέρων πολεοδομικών θεμάτων», ο οποίος 
στη συνέχεια κρίθηκε αντισυνταγματικός.

Αλλά ας κάνουμε μία ιστορική αναδρομή στην Νομο-
θεσία περί Αυθαιρέτων.

Μόλις μετά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922 
το Ελληνικό Κράτος προσπαθεί να δημιουργήσει μία 
Πολεοδομική Νομοθεσία, ανύπαρκτη έως τότε. Ο πρώτος 
Νόμος που ανέφερε διαχείριση γης ήταν ο Οικιστικός 
Νόμος 1923. Η υλοποίηση αυτού του νόμου ήταν 
αδύνατη λόγω έλλειψης πόρων για την εφαρμογή των 
πολεοδομικών σχεδίων που είχαν εγκριθεί. Από το 1923 
μέχρι σήμερα Η Πολιτεία προσπαθεί να καταπολεμήσει, 
να διώξει, να τακτοποιήσει, να ρυθμίσει την αυθαίρετη 
δόμηση με τα γνωστά αποτελέσματα. 

Δημιουργήθηκε έτσι ένας πακτωλός Νόμων, Διαταγ-
μάτων, Εγκυκλίων και Υπουργικών Αποφάσεων, χωρίς 
το αναμενόμενο αποτέλεσμα αφού πολλές φορές ο 

επόμενος Νόμος ... ακύρωνε εν μέρει τον προηγούμενο 
η κρινόταν αντισυνταγματικός από το ΣτΕ. 

Οι δεκάδες νόμοι, εγκύκλιοι και υπουργικές αποφά-
σεις είναι ασαφείς και έρχονται σε αντίθεση μεταξύ του 
ς. Το πρόβλημα αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής 
ατολμίας και των πελατειακών σχέσεων που

δημιουργήθηκαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Οι μοναδικοί Νόμοι που προσπάθησαν να περιορίσουν 

την αυθαίρετη δόμηση είναι ο Ν. 410/68, ο Ν. 720/77, 
ο Ν. 1337/83, ο Ν. 4014/11 και ο Ν. 4178/13. 

Ο Ν. 410/68 δεν έθετε περιορισμούς, αφού η οικο-
δομική άδεια μπορούσε να εκδοθεί και μετά το πέρας 
της κατασκευής. Οι Νόμοι 720/77 και 4014/11 κρίθηκαν 
αντισυνταγματικοί. 

Επομένως μόνον τρεις Νόμοι ο 1337/83, ο 4178/13 
και ο πρόσφατος 4995/2017 έδωσαν την δυνατότητα 
να τακτοποιηθούν τα αυθαίρετα κτίσματα.

Οι υπόλοιποι Νόμοι για διάφορους λόγους δεν έφεραν 
κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα για την αυθαίρετη δόμηση. 

Ν. 1337/1983
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η δημιουργία οικισμών, 

μέχρι τις αρχές του 1980, γινόταν με το Ν.Δ. 17/07/1923 
«περί σχεδίων πόλεων». Ο σχεδιασμός αυτός θεωρήθηκε 
πολύ προοδευτικός για την εποχή του διότι ευνοούσε τη 
δημιουργία της γειτονιάς, αποτρέποντας τον χωρισμό της 
κατοικίας από την εργασία και την αναψυχή. Δυστυχώς 
όμως οι εκάστοτε κυβερνήσεις μέχρι τις αρχές τις δεκα-
ετίας του 1980, με άστοχες παρεμβάσεις δημιούργησαν 
πόλεις και οικισμούς που δεν βρίσκονταν σε ισορροπία 
με το περιβάλλον και ακατάλληλο για τις σημερινές 
απαιτήσεις διαβίωσης των πολιτών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η Αθήνα που μετά την δεκαετία του 
πενήντα πυκνοδομήθηκε υπερβολικά (υψηλός

συντελεστής δόμησης και αριθμός ορόφων) με απο-
τέλεσμα να χαθεί η βασική κατεύθυνση του Ν.Δ. 1923, 
η γειτονιά. Με τον Ν. 1337/83 εισάγονται σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις στο σύστημα σχεδιασμού, νομιμοποιή-
θηκαν ολόκληρες περιοχές αυθαιρέτων και αρκετές από 
αυτές εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως 

Ν. 4178/2013
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλ-

λοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
Είναι η προτελευταία χρονικά απόπειρα του κράτους 

να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης. 
Βάσει νόμου ρυθμίζεται κάθε αυθαίρετο κτίσμα που έχει 
κατασκευαστεί μέχρι τον Ιούλιο του 2011.

Επίσης απαγορεύει τη μεταβίβαση ή τη σύσταση 
εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει 
εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του 
ν.1577/1985 (Α΄ 210)).

Ο Νόμος θέτει τέλος στην αντισυνταγματικότητα του 
προηγούμενου Ν. 4014/2011.

Ν.4995/2017
Ο πρόσφατα ψηφισθείς Νόμος αποτελεί προϊόν 

εμπεριστατωμένης μελέτης και διαβούλευσης και θεω-
ρείται ο πλέον πλήρης Νόμος Αυθαιρέτων Κατασκευών. 

Κλείνοντας πρέπει να επισημάνουμε ότι στο ΥΠΕ-
ΚΑ έχει για άλλη μία φορά ανάψει φωτιά και τρέχουν 
εσπευσμένα να βρουν τρόπο με νομοθετική ρύθμιση 
να «διορθώσουν» τον ισχύοντα Ν.4995/2017 για τα 
Αυθαίρετα, ώστε αυθαίρετο να θεωρείται κάθε κτίσμα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ανεξαρτήτως εάν 
υπάρχει έκθεση αυτοψίας αρμόδιου πολεοδομικού 
υπαλλήλου κατά την ανέγερσή του. ΚΑι αυτό πρέπει 
να γίνει γρήγορα για να μειωθεί η ξεφτίλα του ΥΠΕΚΑ... 

Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε:
Δεν υπάρχει κανένα Αυθαίρετο
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Τ ο Φόρουμ Καταναλωτικών Αγα-
θών (Consumer Goods Forum – 
CGF) δημοσίευσε τη 2η έκδοση 

των δύο από τις πλέον καίριες εκδόσεις 
του για την αειφορία: το εγχειρίδιο 
“Business Actions Against Forced 
Labour” («Επιχειρηματικές Δραστη-
ριότητες Κατά της Καταναγκαστικής 
Εργασίας») και το εγχειρίδιο “Food 
Waste” («Απόβλητα Τροφίμων»). Σε 
αυτά παρουσιάζονται 12 νέες μελέτες 
περιπτώσεων όπου σκιαγραφούνται οι 
στρατηγικές των μελών για τον τρόπο 
με τον οποίο εργάζονται με σκοπό 
την εξάλειψη της καταναγκαστικής 
εργασίας από τις αλυσίδες των προμη-
θευτών τους παγκοσμίως, καθώς και 
τη μείωση και μέτρηση της απώλειας 
και των αποβλήτων των τροφίμων.

Το CGF είναι η μοναδική περίπτω-
ση οργανισμού που φέρνει διαρκώς σε 
συνεργασία λιανοπωλητές, παραγωγούς 
και προμηθευτές υπηρεσιών καταναλω-
τικών αγαθών παγκοσμίως, και οι νέες 
αυτές προσθήκες επιβεβαιώνουν τον 
τρόπο με τον οποίο τα μέλη αναλαμ-
βάνουν συλλογική δράση και εφαρμό-
ζουν επιχειρηματικές στρατηγικές που 
υποστηρίζουν τη δέσμευσή τους για την 
εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας 
και των αποβλήτων τροφίμων, καθώς και 
για τη δρομολόγηση θετικών αλλαγών σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Το εγχειρίδιο “Business Actions 
Against Forced Labour” υπογραμμίζει 
τις θετικές δραστηριότητες των μελών 
του CGF ως προς την αντιμετώπιση της 
καταναγκαστικής εργασίας στις αλυσίδες 
προμηθευτών τους παγκοσμίως. Οι νέες 
μελέτες περιπτώσεων περιλαμβάνουν 
ιστορικά για τον τρόπο με τον οποίο οι 
εταιρείες οργανώνουν νέα προγράμματα, 
εμπλέκονται σε διατομεακές συνεργασίες 
και εφαρμόζουν αποτελεσματικά πλάνα 
αξιολόγησης, ώστε να εφαρμόσουν και 
να εδραιώσουν τις Βιομηχανικές Αρχές 
Προτεραιοτήτων του CGF, τρεις απλές 
αρχές που θα μπορούσαν να εξαλείψουν 
την καταναγκαστική εργασία, αν εφαρ-
μόζονταν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσω αυτών των μελετών περιπτώ-
σεων τα μέλη μοιράζονται τις γνώσεις 
τους επάνω σε πτυχές όπως η σημασία 
της στενής συνεργασίας με τις τοπικές 
κοινότητες, η από κοινού δουλειά με 
ειδικούς στα ανθρώπινα δικαιώματα και 
με αναπτυξιακές Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις (ΜΚΟ), καθώς και η διατήρηση 
συνεχούς διαλόγου με τους προμηθευτές 
και τους επιχειρηματικούς εταίρους, ώστε 
να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η κατανα-
γκαστική εργασία.

Τα νέα μέλη που συμβάλλουν στο 
εγχειρίδιο είναι οι εταιρείες:
• Carrefour
• Danone

• Mondelēz International
• S Group
• Target

Αυτές οι νέες μελέτες περιπτώσεων 
δημοσιεύθηκαν από κοινού με εκείνες που 
είχαν ήδη παρασχεθεί από τις εταιρείες:
• Colgate-Palmolive
• Kellogg Company
• Marks & Spencer
• Mars Incorporated
• METRO Group
• Migros
• Nestlé S.A.
• Tesco
• The Coca-Cola Company
• The Walt Disney Company
• Unilever
• Walmart

Το εγχειρίδιο “Food Waste”

Το 2015 το CGF εξέδωσε την «Από-
φαση περί Αποβλήτων Τροφίμων» (“Food 
Waste Resolution”), με τα μέλη του να 
συμφωνούν να μειώσουν στο ήμισυ τα 
απόβλητα τροφίμων από τις δικές τους 
δραστηριότητες μέχρι το 2025, σε ευθυ-
γράμμιση με τους Στόχους Αειφόρου 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ ως το 2030.

Το εγχειρίδιο “Food Waste” ήλθε 
ως επιστέγασμα αυτής της Απόφασης, 
καταδεικνύοντας την ανάληψη δράσης 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εκ μέρους 
των εταιρειών, η οποία στόχευσε στην 
εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους και 
εξυπηρετεί ως έμπνευση και οδηγός για 
άλλους που θα θελήσουν να αντιμετω-
πίσουν το πρόβλημα της απώλειας και 
των αποβλήτων τροφίμων.

Νέα μέλη που συνέβαλαν στο εγχει-

ρίδιο είναι οι εταιρείες:
• A.S Watson Group
• Group Exito
• Musgrave
• Pick n Pay
• Sealed Air
• Target
• Woolworths

Αυτές οι νέες μελέτες περιπτώσεων 
δημοσιεύτηκαν από κοινού με αυτές που 
είχαν ήδη παρασχεθεί από τις εταιρείες:
• Ahold Delhaize
• Barilla
• Campbell Soup Company
• Danone
• ICA
• IFCO
• Jerónimo Martins
• Kellogg Company
• Marks & Spencer
• METRO Group
• Mondelēz International
• Nestlé
• PepsiCo
• Sainsbury’s
• Tesco
• Unilever
• Walmart

Η απώλεια και τα απόβλητα τροφίμων 
συνιστούν ένα τεράστιο περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, 
πιθανότατα μία από τις σπουδαιότερες 
συλλογικές προκλήσεις των καιρών μας.

Κινώντας προς τα εμπρός

Δεδομένου του μεγέθους των δύο 
αυτών οικουμενικών ζητημάτων, η συνερ-
γασία είναι το κλειδί, και το μοίρασμα 
των βέλτιστων πρακτικών μέσω των 

εγχειριδίων μελέτης περιπτώσεων είναι 
ένας θετικός τρόπος να την επιτύχουμε. 
Και τα δύο εγχειρίδια αποτελούν ντο-
κουμέντα διαρκώς διευρυνόμενα, και 
το CGF θεωρεί ευπρόσδεκτες τις όποιες 
νέες προσθήκες από τα μέλη της οποτε-
δήποτε. Το μοίρασμα της γνώσης και των 
βέλτιστων πρακτικών συνιστούν καίριες 
πτυχές της δουλειάς του CGF, το οποίο 
θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τα 
μέλη του στην εφαρμογή των δημόσιων 
αποφάσεων και δεσμεύσεών τους.

Σχετικά με το Consumer 
Goods Forum

Το CGF είναι ένα παγκόσμιο βιομη-
χανικό δίκτυο, βασισμένο στην αρχή της 
ισότητας, το οποίο καθοδηγείται από τα 
μέλη του να ενθαρρύνει την οικουμενική 
αποδοχή πρακτικών και προδιαγραφών 
που εξυπηρετεί τη βιομηχανία κατανα-
λωτικών αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Φέρνει σε συνεργασία τους διευθύνοντες 
συμβούλους και τους ανώτερους διοι-
κητικούς παράγοντες από περίπου 400 
εταιρείες λιανικής πώλησης, παραγωγής 
και παροχής υπηρεσιών, καθώς και άλλους 
μερισματούχους ανάμεσα σε 70 χώρες, 
και αντικατοπτρίζει τη διαφορετικότητα 
της βιομηχανίας ως προς τη γεωγραφία, 
το μέγεθος, την κατηγορία προϊόντος και 
τη μορφοποίηση. Οι εταιρείες-μέλη του 
διαθέτουν συνδυασμένες πωλήσεις της 
τάξης των 3,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ 
και απασχολούν άμεσα σχεδόν 10 εκα-
τομμύρια ανθρώπους, με περαιτέρω 90 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας εκτιμώμενες 
κατά μήκος της αλυσίδας ενδιαφερόντων 
τους. Διοικείται από το Συμβούλιο των 
Διευθυντών, το οποίο αποτελείται από 
περισσότερους από 50 διευθύνοντες 
συμβούλους εταιρειών παραγωγής και 
λιανικής πώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.
theconsumergoodsforum.com.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοι-
νωνήστε με τους:

Didier Bergeret, Director, Social 
Sustainability and GSCP
The Consumer Goods Forum
d.bergeret@theconsumergoodsforum.
com
Ignacio Gavlian, Director, Environmental 
Sustainability
The Consumer Goods Forum
i.gavilan@theconsumergoodsforum.com
Lee Green, Director, Communications
The Consumer Goods Forum
l.green@theconsumergoodsforum.com
Για περισσότερες πληροφορίες επικοι-
νωνήστε με τους:
Louise Chester
Lee Green

πηγή: csrwire.com

Τα μέλη του CGF μοιράζονται τις στρατηγικές 
τους για αειφορία με σύγχρονες εκδόσεις



ΟΙΚΟΕΙΔΗΣΕΙΣ  / 43ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017
για το 
Περιβάλλον

Η Ελλάδα μας είναι μία 
χώρα με απέραντη φυσική 
ομορφιά, που συνδυάζει 

παραδόξως όμορφες ακρογια-
λιές, πεζοπορίες στα βουνά, 
πράσινα δάση και ξεχωριστές 
λίμνες. Οι ελληνικές λίμνες είναι 
ιδιαίτερα όμορφες, αφού όποιος 
τις επισκεφτεί μένει μαγεμέ-
νος από αυτήν την απέραντη 
ομορφιά. Παρακάτω, υπάρχει 
η λίστα με τις 4 πιο όμορφες 
λίμνες της Ελλάδας. 
Κερκίνη: βόλτες στην ελλη-
νική φύση παρέα με το άλογο.

Στους πρόποδες του όρου 
Μπέλλες στη βόρεια Ελλάδα 
δεσπόζει η λίμνη Κερκίνη. Εδώ 
παρασυρόμαστε από το παραμυθι-
ακό στοιχείο: μικρά χωριουδάκια, 
γραφικές ταβέρνες, νούφαρα να 
στολίζουν όλη την περιοχή και η 
Κερκίνη να στέκει αγέρωχα. Βόλτες 
με τα πόδια ή σε άλογο, όμορφες 
βόλτες στην παρθένα φύση και 

300 είδη διαφορετικών πτηνών 
θα σας εντυπωσιάσουν.
Πρέσπες: Ένα θαύμα της 
φύσης που μας μαγεύει.

Δεκαεπτά οικισμοί βρίσκονται 
περιμετρικά στις όμορφες λίμνες 
των Πρεσπών, που μοιραζόμαστε 
με την Αλβανία και την ΠΓΔΜ. Η 
φύση έχει βάλει τα δυνατά της και 
έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό 
τοπίο, που απλώνεται μέσα στα 
πυκνά δάση και προσφέρει την 
απόλυτη χαλάρωση.
Λίμνη Καστοριάς: Ανεβεί-
τε στην κορυφή και θαυμάστε 
πανοραμικά τη λίμνη.

Η γαλήνη και ομορφιά βρίσκε-
ται εδώ σε μία από τις ομορφότε-
ρες λίμνες, που ξεφεύγει από το 
ελληνικό σκηνικό και παραπέμπει 
σε ελβετικό τοπίο. Είτε με τα πόδια 
είτε με το αμάξι είτε με το φέρι, 
θα κάνετε βόλτα περιμετρικά τις 
λίμνης. Βρείτε το σπήλαιο του Δρά-
κου με τους σπάνιους σταλακτίτες 

κα πηγαίνετε στο μοναστήρι της 
Μαυριώτισσας, Η γραφική γειτο-
νιά της πόλης, το Ντολτσό, αλλά 
και ο λόφος του Προφήτη Ηλία 
εντυπωσιάζουν. Μάλιστα, στην 
κορυφή του δεύτερου μπορείτε 
να ξαποστάσετε στο πλακόστρωτο 
πλάτωμα και να απολαύσετε μια 
πανοραμική θέα.
Λίμνη Πλαστήρα: Η κατά-
φυτη περιοχή όπου θα περάσετε 
εναλλακτικά τις διακοπές σας.

Στη Θεσσαλία βρίσκεται ένα 
θαυμαστό ανθρώπινο δημιούρ-
γημα. Ένα εντυπωσιακό φράγμα 
δημιούργησε τη λίμνη Πλαστήρα 
με εμπνευστή της τον Νικόλαο 
Πλαστήρα. Η ποδηλασία, το καγιάκ 
και η ξεχωριστή θέα στη Πλαστήρα 
κατέλαβαν την πρώτη θέση στην 
καρδιά των επισκεπτών, γι’ αυτό 
και είναι ένας προορισμός για 
όλον τον χρόνο. Οι τοπικές γεύσεις 
παρασύρουν τον κάθε επισκέπτη.

πηγή: Autotriti-touring.gr

Δύο πρώην αιχμάλωτοι  
λύκοι ήρθαν  
στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ

Δύο ακόμη άγρια ζώα στα Βαλκάνια σώθηκαν από 
την αιχμαλωσία χάρη στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Η Φρέγια και 
ο Ραούλ, δύο λύκοι που βρέθηκαν παράνομα στην 
κατοχή ιδιώτη στη Σερβία, μεταφέρθηκαν πριν από 
λίγες ημέρες στο Καταφύγιο όπου θα ζουν στο εξής.

Οι δύο λύκοι είναι αδέλφια και βρέθηκαν στη φύση 
το 2006, όταν ήταν ακόμα κουτάβια, εγκαταλελειμμένα 
από την αγέλη τους. Ο ιδιώτης που τα βρήκε τα πήρε στην 
κατοχή του και τα διατηρούσε έως και το Μάιο, οπότε 
και αποφάσισε να το αναφέρει στις Αρχές της Σερβίας, 
καθώς αδυνατούσε να τα κρατήσει άλλο. Άλλωστε, από 
το 2010 είναι σε ισχύ η νομοθεσία που απαγορεύει την 
κατοχή άγριων ζώων στη Σερβία.

Ο Ραούλ και η Φρέγια κατασχέθηκαν αμέσως και 
μεταφέρθηκαν προσωρινά στον Ζωολογικό Κήπο του 
Βελιγραδίου. Οι Αρχές της Σερβίας ζήτησαν από τον 
ΑΡΚΤΟΥΡΟ τη μόνιμη φιλοξενία τους, κάτι που κατέστη 
δυνατό έπειτα από τη διεκπεραίωση των απαραίτητων 
γραφειοκρατικών διαδικασιών. Έτσι, μεταφέρθηκαν στο 
Καταφύγιο του Λύκου, στις Αγραπιδιές Φλώρινας, όπου 
και θα ζουν πλέον στο περιφραγμένο δάσος βελανιδιάς 
που αποτελεί φυσικό βιότοπο λύκου, καθώς λόγω της 
αιχμαλωσίας τους δεν είναι εφικτό να ζήσουν ελεύθεροι 
στη φύση.

Η φιλοξενία δύο ακόμη άγριων σαρκοφάγων από 
χώρες των Βαλκανίων αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση 
του έργου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται 
ήδη σε εξέλιξη η ανανέωση, επέκταση και ο εκσυγχρονι-
σμός του Περιβαλλοντικού Κέντρου, το οποίο χάρη στην 
ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος θα 
μετατραπεί σε Διεθνές Κέντρο. 

Η Φρέγια και ο Ραούλ ζουν στο Καταφύγιο που 
φιλοξενεί 8 πρώην αιχμάλωτους λύκους. Το Καταφύγιο 
παραμένει ανοικτό όλο τον χρόνο και οι επισκέπτες 
μπορούν να το επισκέπτονται κάθε Σαββατοκύριακο, 
10:00-16:30 (ώρες ξεναγήσεων: 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30΄).

Τέσσερεις λίμνες  
που θα σας μαγέψουν
Ανακαλύψτε τις ωραιότερες ελληνικές λίμνες.  
Βρείτε το πιο όμορφο φθινοπωρινό σκηνικό  

και ταξιδέψτε σε ονειρικά μέρη.

Λίμνη Πλαστήρα
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Η Έδεσσα διαθέτει τεράστια γοητεία. Μια επί-
σκεψη αρκεί για να δείτε σπίτια με κυρίαρχο 
το μακεδονικό στοιχείο και βυζαντινές εκκλη-

σίες. Ένα νοσταλγικό τοπίο εμφανίζεται μπροστά 
σας. Εκλεκτές γεύσεις, όμορφο φυσικό τοπίο και 
όμορφα βράδια θα κάνουν την επίσκεψη σας στην 
Έδεσσα να σας μείνει αξέχαστη.

Οι καταρράκτες της Έδεσσας είναι οι μεγαλύτεροι 
σε μήκος στα Βαλκάνια.

Η Έδεσσα αποκαλείται και «πόλη των νερών», και 
αυτό γιατί διαθέτει τους περίφημους καταρράκτες, τους 
μεγαλύτερους σε όλα τα Βαλκάνια. Συγκεκριμένα, οι 
καταρράκτες της Έδεσσας βρίσκονται στην άκρη ενός 
βράχου σε ένα γεωπάρκο σμιλεμένο από το νερό, που 
λέγεται «φρύδι της πόλης», με 11 καταρράκτες. Οι δύο 
εξ αυτών είναι μεγάλοι, ορατοί, επισκέψιμοι και έχουν 
εξαιρετικά όμορφη ατμόσφαιρα. Αξίζει να σημειώσουμε 
πως το Γεωπάρκο των Καταρρακτών βρίσκεται πολύ 
κοντά στο κέντρο της πόλης και αποτελεί τον βασικό 
πόλο έλξης επισκεπτών και ένα από τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα στην Ελλάδα.

Έξοδος στο αριστοκρατικό Βαρόσι

Σε αυτό το σημείο βρίσκονται τα ωραιότερα παλιά 
σπίτια της Έδεσσας, μάλιστα είναι κτισμένα επάνω σε 
βράχο και διαθέτουν μία ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, τυπική 

μακεδονίτικη. Περίοπτη θέση κατέχουν οι παλιές βυζα-
ντινές εκκλησίες της Κοίμησης της Θεοτόκου και των 
Αγίων Πέτρου και Παύλου, κτισμένες τον 14ο αιώνα.

Το όρος Βόρας-Καϊμακτσαλάν είναι το τρίτο 
ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και βρίσκεται στον 
νομό Πέλλας.

Η ψηλότερη κορυφή είναι ο Προφήτης Ηλίας με 
2.524 μέτρα, όπου υπάρχει μικρή εκκλησία και μνημείο 
του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. 

Αξίζει να πούμε πως το βουνό καλύπτεται από δάση 
δρυός, οξιάς και πεύκης. Εδώ βρίσκονται πάνω από 
150 ομάδες φυτών, που δημιουργούν βιοποικιλότητα 
χλωρίδας και πανίδας. Τουλάχιστον 130 είδη πουλιών 
έχουν παρατηρηθεί, όπως ο βασιλαετός και o γυπαετός. 
Από τις δυτικές πλαγιές του Βόρα πηγάζει ο Μογλενί-
τσας, και από τις νότιες ο ποταμός Βόδας-Εδεσσσαίος.

Κεντρικά στην πόλη,  
στους μικρούς καταρράκτες

Ο παλμός της πόλης χτυπάει στην περιοχή με τους 
μικρούς καταρράκτες, και εδώ μπορούμε να πούμε 
πως υπάρχει ένταση. Γεφυράκια μέσα στο πράσινο, 
καφενεία και ταβέρνες κοντά στο ποτάμι συνθέτουν 
ένα μοναδικό σκηνικό. Οι ντόπιοι χαρακτηριστικά λένε 
ότι η Έδεσσα έχει 71 μεγάλες και μικρές γέφυρες. 

πηγή: Autotriti-touring.gr

Το φυσικό αέριο διώχνει 
τον άνθρακα από την 
ατμόσφαιρα

Σύμφωνα με νέες προβλέψεις της Eurogas, η 
αύξηση στη ζήτηση φυσικού αερίου στις χώρες της 
ΕΕ θα αγγίξει το 5,9% μέχρι το τέλος του έτους. 
Μαζί με το ανανεώσιμο αέριο το φυσικό αέριο 
μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στη 
γενικότερη απανθρακοποίηση της ενεργειακής 
βιομηχανίας.

Ενόσω ο ψυχρότερος χειμώνας του 2017 οδήγησε 
σε αύξηση της ζήτησης αερίου σε μερικές χώρες της ΕΕ, 
η συνεχής οικονομική ανάπτυξη και η αντικατάσταση 
των ενεργειακών εγκαταστάσεων άνθρακα με 
σύγχρονες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν αέριο 
οδήγησαν στο ίδιο αποτέλεσμα. Κάτι ανάλογο συνέβη 
και στις μεταφορές, με τις Τσεχία, Ιταλία, Βέλγιο και 
Εσθονία να πρωταγωνιστούν στον συγκεκριμένο 
τομέα. Η κατανάλωση φυσικού αερίου στην ΕΕ 
συνολικά αναμένεται να φθάσει τα 488,9 δισ. 
κυβικά μέτρα.

Επειδή οι αγορές ηλεκτρισμού και αερίου είναι 
στενά συνδεδεμένες, διασφαλίζεται η υγεία του 
ανταγωνισμού αλλά και η ικανοποιητική οικιακή 
θέρμανση. Διευκολύνεται επίσης η ευελιξία και 
το εύρος των επιλογών αποθήκευσης ενέργειας, 
στις οποίες βασίζεται το αυξανόμενο μερίδιο που 
καταλαμβάνει ο παραγόμενος από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ηλεκτρισμός.

Καθώς ωριμάζουν οι συζητήσεις για τη σχετική 
λήψη αποφάσεων, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
θεωρούν προφανή την ανάγκη να βασιστεί στη 
διαντίδραση μεταξύ ηλεκτρισμού και αερίου η 
μετάβαση της ενέργειας σε ήπιες μορφές.

πηγή: Eurogas

«Όχι» στον βωξίτη λένε  
οι κάτοικοι των Μεγάρων

Σε μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε 
στα μέσα Οκτωβρίου οι κάτοικοι των Μεγάρων, 
μαζί με τον δήμαρχο Μεγαρέων, διαδήλωσαν την 
αντίθεσή τους στη δημιουργία ορυχείων βωξίτη σε 
μια ήδη περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη περιοχή.

Στο ψήφισμα της Επιτροπής Αγώνα απαριθμούνται 
οι ρυπογόνες και επικίνδυνες εγκαταστάσεις που 
υπάρχουν στην περιοχή: αυτή του υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (Ρεβυθούσα), του αγωγού 
παροχέτευσης φυσικού αερίου, των πετρελαιοειδών 
(Πέραμα), καθώς και των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ 
και της Motor Oil.

Το ψήφισμα επιτίθεται στα σχέδια για τη 
δημιουργία ορυχείων και καταφέρεται εναντίον 
της κυβέρνησης. 

Τονίζει συγκεκριμένα: «Σήμερα οι κρατούντες 
σχεδιάζουν και πάλι με περίσσιο θράσος και με το 
γνωστό τρόπο τους να επιφέρουν ένα νέο και εξαιρετικά 
καταστροφικό και άκρως υποβαθμιστικό για την 
περιοχή μας κτύπημα. Μια ταφόπλακα στους όποιους 
οραματισμούς για βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
ανάπτυξη της Μεγαρίδας καταστρέφοντας και τα 
πανέμορφα κατάφυτα με τη λειτουργία ορυχείων βωξίτη, 
για εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
και οι εκλεγμένοι με αυτόν περιφερειακοί “άρχοντες” 
συνεχίζουν την τακτική “και με τον αστυφύλαξ και με 
τον χωροφύλαξ” πατώντας σε δύο βάρκες».

O ωραιότερος ελληνικός 
καταρράκτης

Ανακαλύψτε τον μεγαλύτερο καταρράκτη σε μήκος  
στα Βαλκάνια. Βρείτε το μαγευτικό πράσινο τοπίο  

με τους έντεκα καταρράκτες στην Ελλάδα
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Μ ε Δελτίο Τύπου της 19ης Οκτω-
βρίου 2017 το Κέντρο Προ-
στασίας Καταναλωτών (ΚΕΠ-

ΚΑ) ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό 
σχετικά με τη νομοθεσία που ισχύει για 
τα καυσόξυλα. Συγκεκριμένα, αναφέρει:

Πώληση καυσόξυλων

Καθώς ετοιμαζόμαστε για το χειμώ-
να, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει για 
τη λιανική πώληση των καυσόξυλων, 
πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια. 
Σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 της 
Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 
2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών» και προκειμένου να 
αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παρα-
πλάνησης, ισχύουν τα εξής:

Α. Λιανική πώληση 
καυσόξυλων

Επιπλέον των γενικών απαιτήσεων 
για τη λιανική πώληση προϊόντων, για 
τη χύδην πώληση καυσόξυλων προβλέ-
πονται τα εξής:
1. Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται 
κατ’ όγκον, και η χρησιμοποιούμενη μονάδα 
μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό 
μέτρο στοιβαχτού» (m3 στοιβαχτού) ή το 
«χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (m3 χύδην).
2. «Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» 
νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που 
καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα 
καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των 
ενδιάμεσων κενών.
3. «Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» νοείται ο 
όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμ-
βάνεται από χύδην καυσόξυλα, συμπερι-
λαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών.
4. Οι λιανοπωλητές αναρτούν πινακίδες σε 
εμφανές σημείο στο χώρο της επιχείρησης 
ανά είδος ξύλου, με την τιμή είτε σε €/
m3 στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην, καθώς 
και τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς, 
παλέτες, σάκους, μεγασάκους κ.ά.) που, 
ενδεχομένως, χρησιμοποιούν για τη διά-
θεση των καυσόξυλων.
5. Οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν 
κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους 
για τον υπολογισμό του όγκου. 
6. Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν, με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, την προστασία 
των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν 
τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση 
προϊόντος και την ανάμιξη των ειδών 
διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας 
και τιμής.
7. Δεν επιτρέπεται η πώληση ή η δωρεάν 
διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτι-
σμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από 
παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ) ή «πράσινης» 
ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα) ή οποιασ-
δήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου 
ξύλου (κόντρα- πλακέ, νοβοπάν, ινοσα-
νίδων/MDF κ.ά.) προς καύση.
8. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την 

ως άνω παρ. 1, επιβάλλεται στον λιανο-
πωλητή πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €).
9. Για ελλιπείς ενδείξεις πινακίδας, βάσει 
των προβλεπομένων από την παρ. 4, 
επιβάλλεται στον λιανοπωλητή πρόστιμο 
ύψους πεντακοσίων ευρώ (€ 500) ανά 
είδος προϊόντος.
10. Για έλλειψη πινακίδας βάσει των προ-
βλεπομένων από την παρ. 4 επιβάλλεται, 
στον λιανοπωλητή, πρόστιμο ύψους χιλίων 
ευρώ (€1000) ανά είδος προϊόντος.
11. Για ύπαρξη ανακριβών ή παραπλα-
νητικών ενδείξεων πινακίδας βάσει των 
προβλεπομένων από την παρ. 4, επιβάλ-
λεται στον λιανοπωλητή πρόστιμο ύψους 
δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000) ανά είδος 
προϊόντος. 
12. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με 
την ως άνω παρ. 5, επιβάλλεται στον 
λιανοπωλητή πρόστιμο πεντακοσίων 
ευρώ (€ 500).
13. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με 
την ως άνω παρ. 7, επιβάλλεται στον 
λιανοπωλητή πρόστιμο πέντε χιλιάδων 
ευρώ (5.000 €). 

Για τα προσυσκευασμένα καυσόξυλα, 
η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου 
αναγράφεται κατ’ όγκο (cm3, dm3) και 
η μέγιστη υγρασία δεν επιτρέπεται να 
ξεπερνά το 25%. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
οι απαιτήσεις της παρ. 1 του κεφαλαίου 
«Β. Καύσιμα στερεής βιομάζας» (βλέπετε 
παρακάτω).

Β. Καύσιμα  
στερεής βιομάζας

1. Επί των προσυσκευασιών καυσίμων 

στερεής βιομάζας που παράγονται, άμεσα 
ή έμμεσα, από υλικά βιολογικής προέ-
λευσης και τα οποία ορίζονται σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TS 14588 
(πέλετς ξύλου, μπριγκέτες ξύλου, ροκα-
νίδια ξύλου - woodchips, καυσόξυλα, μη 
ξύλινα πέλετς, ελαιοπυρήνας, πυρηνό-
ξυλο, χημικά επεξεργασμένη βιομάζα, 
κ.λπ.) και ταξινομούνται σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961, εξαιρουμένων 
των υλικών που είναι ενσωματωμένα σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς και/ή μετα-
τρέπονται με τα ορυκτά, αναγράφονται 
στην ελληνική γλώσσα οι παρακάτω 
ενδείξεις:
• Η εμπορεύσιμη μορφή σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961 (πέλετς 
ξύλου, μπριγκέτες ξύλου, ροκανίδια 
ξύλου - woodchips, καυσόξυλα, μη ξύλι-
να πέλετς, ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
χημικά επεξεργασμένη βιομάζα, κ.λπ.)
• Η προέλευση 
• Η πηγή τους 
• Η κλάση κατά περίπτωση (Α1/Α2/Β/
Β1/Β2), όπως αυτή ορίζεται στα σχετικά 
πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 14961
• Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου 
σε χιλιόγραμμα (kg)
• Η μέγιστη υγρασία (%).
• Η εμπορική ονομασία
• Τα στοιχεία του «υπεύθυνου διάθεσης» 
του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου ιζ΄ του άρθρου 2 του 
ν. 4177/2013
• Ο τόπος παραγωγής
2. Η πώληση καυσίμων στερεής βιομά-
ζας (εκτός των καυσόξυλων) σε χύδην 
μορφή γίνεται κατά βάρος, και η χρησι-

μοποιούμενη μονάδα μέτρησης είναι το 
χιλιόγραμμο (kg). Πέραν των γενικών 
απαιτήσεων για τη σήμανση/επισήμανση 
των πωλούμενων ειδών, αναγράφονται 
εμφανώς σε παρακείμενη πινακίδα, στο 
χώρο πώλησης, η εμπορεύσιμη μορφή, 
η προέλευση, η πηγή και η κλάση κάθε 
είδους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου. 
3. Κατά τη διακίνηση των καυσίμων στε-
ρεής βιομάζας (εκτός των καυσόξυλων), 
στο δελτίο αποστολής αναγράφεται, πλέον 
των υπολοίπων που προβλέπονται από 
τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών, η εμπορεύσιμη μορφή, η 
προέλευση, η πηγή και η κλάση τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παρά-
γραφο 1.
4. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοι-
κητικά πρόστιμα ως εξής:
α΄) Πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.000) για 
έλλειψη παραστατικών διακίνησης, με 
ταυτόχρονη ενημέρωση των φορολο-
γικών αρχών.
β΄) Δύο χιλιάδες ευρώ (€ 2.000) για μη 
αναγραφή των επιπλέον υποχρεωτικών 
στοιχείων στο δελτίο αποστολής, για 
παραβάσεις της παραγράφου 3.
γ΄) Χίλια ευρώ (€ 1.000) ανά είδος 
προϊόντος, για μη ύπαρξη σήμανσης/
επισήμανσης.
δ΄) Πεντακόσια ευρώ (€ 500) ανά είδος 
προϊόντος, για ελλιπή σήμανση/επισή-
μανση.
ε΄) Πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.000) ανά 
είδος προϊόντος, για ανακριβή ή παρα-
πλανητική σήμανση/επισήμανση.

Τι ισχύει για τα καυσόξυλα
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T ο ΙΝΚΑ Κρήτης παρέχει νομικές 
συμβουλές προς τους κατανα-
λωτές σχετικά με τα ένδικα μέσα 

που μπορούν να ασκήσουν έναντι των 
τραπεζών, προκειμένου να αποφύγουν την 
κατάσχεση του αυτοκινήτου που αγόρασαν 
με δάνειο λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Αναλυτικά, το ΙΝΚΑ Κρήτης αναφέρει:

Κατά τους τελευταίους μήνες έχουν 
παρατηρηθεί καταχρηστικές πρακτικές 
ορισμένων τραπεζών επί συμβάσεων 
χρηματοδότησης αγοράς αυτοκινήτων που 
εμπεριέχουν παρακράτηση κυριότητας και 
εκχώρηση στην τράπεζα των απαιτήσεων 
της εταιρείας πωλήσεως του αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί συχνά 
ότι οι τράπεζες αφαιρούν το αυτοκίνητο 
από τον οφειλέτη αγοραστή και προβαίνουν 
λόγω της ληξιπρόθεσμης οφειλής του 
στην εκποίηση του αυτοκινήτου για την 
ικανοποίηση της χρηματικής τους απαί-
τησης. Εν συνεχεία οι τράπεζες εκδίδουν 
και διαταγή πληρωμής η οποία αναγρά-
φει λαθεμένα το ύψος της οφειλής του 
οφειλέτη-αγοραστή του αυτοκινήτου, 
δεδομένου ότι από το αναγραφόμενο στην 
εκδοθησόμενη διαταγή πληρωμής ποσό 
της οφειλής του οφειλέτη-αγοραστή του 
αυτοκινήτου δεν έχει αφαιρεθεί το ποσό 
της αξίας του αυτοκινήτου κατά τη χρονική 
στιγμή που το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από 
την κατοχή του οφειλέτη αγοραστή ούτε 
τα ποσά που καταβλήθηκαν μέχρι τότε.

Πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το 
σημείο ότι ο αγοραστής αυτοκινήτου που 
περιήλθε σε αδυναμία εξυπηρέτησης της 
οφειλής του προς την τράπεζα, δηλαδή 
της οφειλής εκ της δανειακής σύμβασης 
αγοράς του αυτοκινήτου, και από την 
κατοχή του οποίου έχει ήδη αφαιρεθεί 
το αυτοκίνητο έχει δικαίωμα να ασκήσει 
το ένδικο μέσο της ανακοπής κατά της 
σε βάρος του διαταγής πληρωμής την 
οποία εκδίδει η τραπεζική εταιρεία και 
να διατυπώσει την ένσταση ότι η τραπε-
ζική εταιρεία καθίσταται αδικαιολόγητα 
πλουσιότερη : 
α΄) Όταν στην εκδοθείσα από την τρα-
πεζική εταιρεία διαταγή πληρωμής κατά 
του οφειλέτη-αγοραστή του αυτοκινήτου 
αναγράφεται συνολικό ποσό οφειλής από 
το οποίο δεν έχει αφαιρεθεί το ποσό της 
αξίας του αυτοκινήτου όπως αυτή είχε 
διαμορφωθεί κατά τη χρονική στιγμή 
που η τράπεζα αφαίρεσε το αυτοκίνητο 
από την κατοχή του αγοραστή-οφειλέτη 
επειδή κατέστησαν ληξιπρόθεσμες οι 
δόσεις του καταναλωτικού δανείου με 
το οποίο είχε πραγματοποιηθεί η αγορά 
του αυτοκινήτου από τον ιδιώτη.
β΄) Όταν στη διαταγή πληρωμής κατά 
του οφειλέτη-αγοραστή του αυτοκινήτου 
αναγράφεται το συνολικό ποσό οφειλής 
από το οποίο δεν έχει αφαιρεθεί το ποσό 
κατά το οποίο μειώθηκε η αξία του αυτο-
κινήτου από την ημέρα της αφαίρεσης από 

τον αγοραστή-οφειλέτη μέχρι την εκποίησή 
του σε τρίτους. Ο αγοραστής-οφειλέτης 
δεν οφείλει στην τράπεζα το ποσό κατά 
το οποίο μειώθηκε η αξία του αυτοκινή-
του λόγω της παράλειψης των οργάνων 
της τράπεζας να οδηγήσουν έγκαιρα σε 
εκποίηση σε τρίτους το αφαιρεθέν από 
τον οφειλέτη αγοραστή αυτοκίνητο.
γ΄) Όταν στη διαταγή πληρωμής κατά 
του οφειλέτη-αγοραστή του αυτοκινήτου 
αναγράφεται το συνολικό ποσό οφειλής, 
από το οποίο δεν έχουν αφαιρεθεί τα ποσά 
των συμβατικών τόκων και των τόκων 
υπερημερίας του χρονικού διαστήματος 
που μεσολάβησε από την ημερομηνία 
της αφαίρεσης του αυτοκινήτου από τον 
οφειλέτη-αγοραστή του μέχρι την ημε-
ρομηνία της εκποίησης του αυτοκινήτου 
σε τρίτους. 

Ο οφειλέτης-αγοραστής δεν οφείλει 
τα ποσά των συμβατικών τόκων και των 

τόκων υπερημερίας του χρονικού διαστή-
ματος αυτού.
δ΄) Όταν στη διαταγή πληρωμής κατά 
του οφειλέτη αγοραστή του αυτοκινήτου 
αναγράφεται συνολικό ποσό οφειλής από 
το οποίο δεν έχουν αφαιρεθεί τα χρηματικά 
ποσά που έχουν παραχθεί από τον καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος της πιστωτικής 
καταναλωτικής συμβάσεως καταχρηστι-
κό ανατοκισμό του τόκου υπερημερίας 
και των προμηθειών και εισφορών της 
πιστωτικής αυτής συμβάσεως.

Όταν από το αναγραφόμενο στη 
διαταγή πληρωμής συνολικό ποσό της 
οφειλής δεν έχουν αφαιρεθεί τα προπε-
ριγραφόμενα χρηματικά ποσά, ο οφει-
λέτης-αγοραστής του αυτοκινήτου από 
την κατοχή του οποίου πλέον έχει αφαι-
ρεθεί το αυτοκίνητο μπορεί, μαζί με την 
ένσταση αδικαιολόγητου πλουτισμού της 
τράπεζας, να διατυπώσει και ένσταση ότι 

η αναγραφόμενη στη διαταγή πληρωμής 
της τράπεζας απαίτηση είναι απαίτηση μη 
εκκαθαρισμένη.

Επομένως, επειδή συμβαίνει συχνά 
πλέον η καταχρηστική αυτή πρακτική, 
να εκδίδονται διαταγές πληρωμής που 
εμπεριέχουν ποσό οφειλής το οποίο 
είναι ανεκκαθάριστο για τους τέσσερεις 
προπεριγραφέντες λόγους, είναι απαραί-
τητο να ενημερώνουμε τους πολίτες που 
είναι οφειλέτες από τέτοιες συμβάσεις 
αγοράς αυτοκινήτων ότι έχουν τη δυνα-
τότητα να αντιδράσουν και να ασκήσουν 
ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, 
επικαλούμενοι τους τέσσερεις παραπάνω 
λόγους ανεκκαθαρίστου, της σε βάρος 
τους τραπεζικής απαίτησης.

Θεωρούμε αναγκαίο να ενημερώ-
σουμε τους πολίτες που είναι οφειλέτες 
και ζητούμε:

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και ο 
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου-Κατανα-
λωτή να διατυπώσουν συστάσεις προς 
τις τραπεζικές εταιρείες, προκειμένου να 
παύσει η συχνά εμφανιζόμενη καταχρηστική 
τραπεζική πρακτική να απαιτούν ορισμένες 
τραπεζικές εταιρείες με αιτήσεις και έκδοση 
διαταγών πληρωμής το σύνολο του ποσού 
της οφειλής εκ της πιστωτικής σύμβα-
σης αγοράς αυτοκινήτου, αν και έχουν 
αφαιρέσει το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο 
από την κατοχή του οφειλέτη-αγοραστή 
και το έχουν με ανακοίνωση οδηγήσει 
σε εκποίηση, με υψηλό μάλιστα τίμημα 
εκποίησης, που προσεγγίζει την αρχική 
τιμή αγοράς που είχε το ίδιο αυτοκίνητο 
ως ολοκαίνουργιο.

Το ΙΝΚΑ Κρήτης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
αγοράς αυτοκινήτων προς τις τράπεζες
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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, 210 723 0505-Fax 210 810 1609

Email: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr
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38 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ 

για καλύτερη
ποιότητα zωής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ


