
Ανασφαλή και 
επικίνδυνα 

προϊόντα που 
διακινούνται 

στην Ε.E. 
▶ ΣΕΛ. 28

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΑ... 
ΑΛΟΓΑ 

▶ ΣΕΛ. 3

«ΦΩΤΙΑ» ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ,  

ΠΕΛΕΤ, ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ, 
ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ 

▶ ΣΕΛ. 32

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

 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΝΤΕΧΝΗΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ  
ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΗΠΟ  
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Επικίνδυνα 
τρόφιμα  

στην αγορά
▶ ΣΕΛ. 30 

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΧΝΗΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ;

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΜΕ 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ
▶ ΣΕΛ. 6 ▶ ΣΕΛ. 20

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ  
ΜΗΔΕΝ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,  
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Επικίνδυνα  
τα χημικά  

λιπάσματα και τα 
φυτοφάρμακα

▶ ΣΕΛ. 29

ΩΡΩΠΟΣ: ΤΟΝ 
ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΜΕ 

ΜΠΑΖΑ - ΑΠΟΡΙΜMΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ 

ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

▶ ΣΕΛ. 25
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

43 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλήματα 
που δημιουργεί η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανάπτυ-
ξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο αδέ-
σμευτο δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντάς του το όνο-
μα 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 ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή 
επιλέξαμε να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστή-
ρια τα δικά μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπα-
ραθέτουμε στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστο-
τε κυβερνητικής κομματικής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός 
οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθητο-
ποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους 
έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.

43 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλή-
ματα κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα περιο-
ριστούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρισης δασών, 
απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμογές εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε τη φωνή μας απένα-
ντι σε κάθε είδους ανομία. Και μέσα από την εφημερί-
δα μας και μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και μέσα 
από δελτία Τύπου και μέσα από ραδιοφωνικές ή τηλε-
οπτικές εκπομπές.
 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

Tο πακέτο των επενδύσεων 3 δισ. ευρώ για την πολιτική προστασίαedito 
rial

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 

www.pakoe.gr
ή στα τηλέφωνα 

210 810 0804,

210 810 0805

 Η διευθυνσή μας είναι: Nικολάου Φλώρου 8, Νέα Φιλοθέη

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά πρόσωπα 70€
Φοιτητές - Μαθητές - Σπουδαστές: 35 €
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις: 200€ - 10.000€

Tα 714 εκατ. από το EΣΠA, τα 461,2 από το Tαμείο 
Aνάκαμψης, τα 595 εκατ. του δανείου της ETEπ και 
το εθνικό πρόγραμμα του ΠΔE

Πολλά χρόνια πριν η προστασία για την ασφάλεια 
των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία των οικοσυ-
στημάτων αποτελούσε μια θεωρητική προτεραιότητα.

Με τις πρόσφατες εξαγγελίες για τα 3δίς Ευρώ που 
θα διοχετευθούν από το ταμείο ανάκαμψης για διάφο-
ρες δράσεις πολιτικής προστασίας προβληματίζουν το 
ΠΑΚΟΕ, επειδή ο χρόνος αποκατάστασης των ζημιών 
έχει τελειώσει προ πολλού και η θεραπεία πια δυστυ-
χώς είναι ανέφικτη. Για παράδειγμα, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ να εξαφανίσουμε τους μελλοθάνατους καρκινο-
παθείς που εξαιτίας των πολιτικών των κυβερνήσεων 
δεν μπόρεσαν να ζήσουν τα όνειρά τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να αντικαταστήσουμε τα εκα-
τοντάδες ρέματα και ποτάμια, που τα έχουμε μετατρέ-
ψει σε αυτοκινητόδρομους και δήθεν πεζόδρομους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να απαγορεύσουμε στη θάλασ-
σα που με τη μόλυνση που της

δημιουργούμε αντιδρά στα παιδιά και περισσότε-

ρο στις γυναίκες δημιουργώντας
φλύκταινες, σαλπιγγίτιδες, κολπίτιδες και καρκί-

νο της μήτρας.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ξεχάσουμε την εξαφάνι-

ση 1500 ειδών από τη χλωρίδα μας και περίπου 400 
ειδών από τη πανίδα μας, έμβια όντα τα οποία σίγου-
ρα αποτελούσαν κρίκους της αλυσίδας της ζωής στο 
πλανήτη.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ξεχάσουμε ότι η ρύπαν-
ση του εγκεφάλου δημιουργεί εξουσιαστές χωρίς γνώ-
ση και γνώμη.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ξεχνάμε ότι τα σκουπίδια 
είναι χρυσοφόρα και οι αρμόδιοι καιροσκόποι και κερ-
δοσκόποι τα θεωρούν ακόμα σκουπίδια.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ξεχνάμε ότι δυστυχώς ο 
ατμοσφαιρικός αέρας που εισπνέουμε είναι μπαγιά-
τικος και ιδιαίτερα στις βιομηχανικές περιοχές είναι 
καρκινογόνος.

Άραγε με αυτά τα 3 δίς η πολιτική προστασία του 
Κυρίου Στυλιανίδη ποιες ανάγκες σκοπεύει να καλύ-
ψει από τα προηγούμενα που αναφέραμε;
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Αθήνα, 23/09/2022
Αρ.πρωτ: 1652
Προς 
Κύριο Ελευθέριο Κοσμόπουλο
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής
ΚΟΙΝ: κο Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρω-

θυπουργό 
κο Θάνο Πλεύρη, Υπουργό Υγείας
κο Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας
ΘΕΜΑ: Σαρανταπόταμος: η καταγ-

γελία του ΠΑΚΟΕ είχε ως αποτέλε-
σμα να διατάξει ο Εισαγγελέας αυτο-
ψία του ρέματος αλλά ουδείς εκ των 
εμπλεκομένων δε μπήκε στον κόπο 
να μας ενημερώσει 

«Φερτά υλικά» τα ανθρώπινα πτώ-
ματα,  κύριοι της εξουσίας;

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα» 
από τις καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ για την 
άθλια κατάσταση που επικρατεί με τα 
σκουπίδια, τα βιομηχανικά απόβλητα και 
τα αστικά λύματα στα ρέματα της Αττι-
κής και ιδίως του Σαρανταπόταμου από 
το 2017, η Περιφέρεια και οι υπόλοιποι 
αρμόδιοι φορείς ολιγωρούν, παίζοντας με 

τις λέξεις και τις… υπηρεσίες τους, μπρο-
στά στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που έχει 
άμεση σχέση με τις εστίες μόλυνσης αλλά 
και τον κορονοϊό.

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και χρόνια έχει προ-
βεί σε τεκμηριωμένες καταγγελίες προς 
όλους τους αρμόδιους φορείς αλλά και 
τη δικαιοσύνη, καθόσον η πολιτική των 
ιθυνόντων δεν έχει αλλάξει, με την αδι-
αφορία και την προχειρότητα αντιμετώ-
πισης του σοβαρότατου αυτού ζητήμα-
τος να κυριαρχεί. 

Η δράση μας τα τελευταία χρόνια 
ήταν δημόσια πάντοτε και ουσιαστική 
προς το σκοπό ανάδειξης και αντιμετώ-
πισης του προβλήματος: Καταγγελίες στον 
Άρειο Πάγο, αγωγές στο Πράσινο ταμείο 
για την απόρριψη της πρότασης μας για 
τον καθαρισμό τμήματος παραλίας Καλυ-
μπάκι Ελευσίνας και τμήματος του ποτα-
μού  Σαρανταπόταμου (από την γέφυρα 
έως την θάλασσα περίπου 412μ μήκος) 
στην ευρύτερη περιοχή και με τη συνερ-
γασία του Δήμου Ελευσίνας, δημοσίευ-
ση δελτίων τύπου, άρθρα στο περιοδικό  
μας «ΟΙΚΟ-νομία για το περιβάλλον» και 

επιτόπιες δράσεις όπως δειγματοληψίες, 
μετρήσεις, συνεντεύξεις με κατοίκους της 
περιοχής, κλπ. Ενδεικτικά: 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
Την 8.2.2019 καταθέσαμε στον Άρειο 

Πάγο καταγγελία μας για την κατάστα-
ση που επικρατεί στα ρέματα της Αττι-
κής, όπως του Κρυονερίου, της Σταμά-
τας, της Άνοιξης και του Αγίου Στεφάνου, 
μετά από πληθώρα καταγγελιών κατοί-
κων των περιοχών αυτών.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ ήδη από το 2018 είχε 

υποβάλει στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ πρότα-
ση για τον καθαρισμό τμήματος παραλί-
ας Καλυμπάκι Ελευσίνας και τμήματος 
του ποταμού  Σαρανταπόταμου (από την 
γέφυρα έως την θάλασσα περίπου 412μ 
μήκος) στην ευρύτερη περιοχή  και με τη 
συνεργασία του Δήμου Ελευσίνας. Δυστυ-
χώς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ απέρριψε την 
πρότασή μας. Εν συνεχεία υποβάλαμε και 
δεύτερη πρόταση το 2020 για για το ίδιο 
θέμα και απορρίφθηκε και αυτή, μετα-
ξύ άλλων με αιτιολογικό πως δεν έχου-
με εμπειρία σε τέτοια έργα..... που εμείς  

Για ποιά κλιματική αλλαγή 
συζητάτε κύριοι της εξουσίας;
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εδώ και 27ετη (ως ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ) ή και 
42 (ως ΠΑΚΟΕ) έχουμε αφοσιωθεί στο 
περιβάλλον και στην υπηρέτηση του με 
όλες μας τις δυνάμεις. Απερρίφθη παρά-
νομα η πρόταση μας αν και προσκομίσα-
με αναλυτική και εμπεριστατωμένη την 
εμπειρία μας, 27 ολόκληρων ετών, από 
την οποία προκύπτει με σαφήνεια η γνώ-
ση και η εμπειρία μας σε έργα παρόμοι-
ας κλίμακας. Άλλωστε προσκομίσαμε 15 
σελίδες προϋπηρεσίας σε συναφή έργα 
παρόμοιάς κλίμακας, πράγμα που απο-
δεικνύει προηγούμενη εμπειρία σε σχε-
διασμό και υλοποίηση σε αυτά. 

Αντίστοιχες προτάσεις είχαμε υπο-
βάλει και στην ΕΥΔΑΠ το 2018 αλλά και 
στην Περιφέρεια Αττικής το 2020, οι οποί-
ες απερρίφθησαν και μάλιστα σιωπηρά 
και αναιτιολόγητα.

Κατόπιν όλων αυτών η αντίδρασή 
μας ήταν δεδομένη, γι΄ αυτό το Δεκέμ-
βριο του 2021 καταθέσαμε αγωγή ενώ-
πιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά 
του Πράσινου Ταμείου, της Περιφέρει-
ας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ, ως των πλέ-
ον αρμοδίων για την ζοφερή εικόνα που 
παρουσιάζει έκτοτε και μέχρι σήμερα το 
ρέμα του Σαρανταπόταμου. Αναμένε-
ται ο προσδιορισμός της υπόθεσης και 
η εκδίκασή της, ώστε να δημοσιοποιη-
θεί περαιτέρω το περιβαλλοντικό έγκλη-
μα που συντελείται εδώ και χρόνια στο 
ρέμα του Σαρανταπόταμου με τις παρα-
λείψεις και την αδιαφορία των υπευθύ-
νων και να αποδοθούν οι ευθύνες που 
τους αναλογούν.

Το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ έχει έννομο συμφέ-
ρον για την άσκηση της παραπάνω αγω-
γής επειδή  εθίγη η προσωπικότητα του 
ως νομικό πρόσωπο στην έκφανση της 
πίστης, της υπόληψης, της φήμης, του 
κύρους, του επαγγέλματος, του μέλλοντος 
από την παράνομη απόρριψη της πρότα-
σής μας από τους παραπάνω, δεδομένου 
ότι τρώθηκε η αξιοπιστία του φορέα μας 
και «φανήκαμε ερασιτέχνες» στα μάτια 
όλων αυτών, που αναγνωρίζουν στο ΚΕΚ 
ΠΑΚΟΕ τη συνέπεια του, γνωρίζουν τη 
συμμετοχή του σε πάρα πολλά επιχορη-
γούμενα προγράμματα και την επιτυχή 
υλοποίησή τους και τέλος την κοινωνι-
κή συνεισφορά μας μέσω αυτών.

Επιπλέον προσέβαλαν το σκοπό του 
φορέα μας, την υπόστασή μας, διαστρε-
βλώνοντας τόσο τη νομική μορφή μας 
όσο και στερώντας μας τη δυνατότητα 
της πραγματοποίησης των στόχων μας, 
όπως περιγράφεται στο κατασταστικό και 
στην εν γένει δράση μας. Δεν επέδειξαν 
καμία σπουδή στη μελέτη της αιτήσεώς 
μας που θα συνεπαγόταν την έρευνα της 
δράσης του φορέα μας, την εξειδίκευσή 
μας σε θέματα περιβάλλοντος ως και τη 
συμμετοχή μας σε ανάλογα προγράμμα-
τα. Επέδειξαν καταχρηστική συμπεριφο-
ρά στην αξιολόγηση της αιτήσεώς μας, 

καθώς θα μπορούσαν να μας ζητήσουν 
να συμπληρώσουμε τις τυχόν ελλείψεις 
που ήθελε προκύψουν, σταθμίζοντας με 
τον τρόπο αυτό τις θετικές συνέπειες για 
την τοπική κοινωνία από τη δράση μας. 
Με τον τρόπο αυτό οι παραπάνω όχι μόνο 
αμφισβήτησαν τη νομική και ουσιαστική 
μας υπόσταση αλλά κυρίως μας εμπόδι-
σαν χωρίς νόμιμη αιτία να εκπληρώσου-
με τους καταστατικούς σκοπούς μας που 
με ευλάβεια υπηρετούμε.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
Στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2022 

(νο 142) της εφημερίδας μας «ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΑ για το περιβάλλον» (www.pakoe.gr) 
δημοσιεύσαμε αφιέρωμα σχετικά με τα 
ανεξέλεγκτα εγκλήματα σε βάρος του περι-
βάλλοντος και της υγείας των πολιτών 
που συμβαίνουν στα ρέματα της Αττικής, 
με τίτλο «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 
ΟΧΕΤΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

- ΦΥΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΤΤΙΚΗ - ΡΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΣΥΡΕ 
ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ». 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 
Την 20.7.2022 καταθέσαμε στον Άρειο 

Πάγο καταγγελία μας με αφορμή το παρα-
πάνω δημοσίευμά μας.

ΤΟ 603/16.2.2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόσφατα με αφορμή το 603/16.02.2022 
δελτίο τύπου του ΠΑΚΟΕ που αφορού-
σε την κατάσταση που επικρατεί στο 
ρέμα του Σαρανταπόταμου, ο Εισαγγε-
λέας του Αρείου Πάγου ευαισθητοποιή-
θηκε και κίνησε -με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος- τη δικαστική διερεύνη-
ση του θέματος, αν και παρήλθαν 7 ολό-
κληροι μήνες.

Το ΠΑΚΟΕ για άλλη μία φορά κατήγ-
γειλε δημόσια τον προβληματισμό του για 
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την οικολογική καταστροφή που συντελεί-
ται εδώ και χρόνια στο ρέμα του Σαραντα-
πόταμου, πιστεύοντας μάλιστα ακράδα-
ντα πως στον πάτο του ρέματος έχουν 
καταλήξει ανθρώπινα πτώματα, μετά 
τις καταστροφικές πλημμύρες στη Μάν-
δρα το Νοέμβριο του 2017. Αυτή η δημό-
σια εκδήλωση της πεποίθησής του έκανε 
επιτέλους τη δικαιοσύνη να κινητοποι-
ηθεί! Οι Εισαγγελείς και οι Δικαστές 
της χώρας χρειάστηκαν 6 χρόνια (και 
7 μήνες) για να ιδρώσει το αυτί τους!

Στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης 
της καταγγελίας μας, ο κος Εισαγγελέας 
Πλημμελειοδικών Αθηνών (μέσω του κ. 
Πταισματοδίκη Ελευσίνας)διέταξε και 
την αυτοψία του ρέματος από την αρμό-
δια Υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας Δυτι-
κής Αττικής, η οποία προγραμματίστηκε 
για την 16.09.2022. Προφορικά δε έδωσε 
την έγκρισή του ώστε το ΠΑΚΟΕ να παρί-
σταται κατά τη διενέργεια της αυτοψίας, 
δεδομένου ότι αντιλήφθηκε την σπου-
δαιότητα της καταγγελίας μας αλλά και 
της ενεργής  παρουσίας και συμμετοχής 
μας στη διαδικασία της προκαταρκτικής 
αυτής έρευνας.

Παρότι όμως το ΠΑΚΟΕ είχε εκφρά-
σει το έκδηλο ενδιαφέρον του και είχε 
ζητήσει την αυτοπρόσωπη παρουσία του 
κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, παρότι –
και προς τιμήν του- ο κος Εισαγγελέας το 
επέτρεψε, συστήνοντας μάλιστα στους 
υπαλλήλους της Περιφέρειας να επικοι-
νωνήσουν μαζί μας πριν την αυτοψία, 
ώστε να μας ενημερώσουν για τον τόπο 
και χρόνο και διεξαγωγής της, ουδείς εκ 
των υπαλλήλων της Περιφέρειας ενδια-
φέρθηκε να μας καλέσει, ουδείς εκ των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας ενδιαφέρθη-
κε να μας ενημερώσει για την πραγμα-

τοποίηση ή μη της αυτοψίας, ούτε  για 
τα αποτελέσματά της. Μία εβδομάδα 
μετά την προγραμματισμένη αυτο-
ψία και δεν μπήκε κανένας στον κόπο 
να μας ενημερώσει για τα ευρήματα 
της αυτοψίας στο ρέμα του Σαραντα-
πόταμου, που σε τελική ανάλυση αν 
πραγματοποιήθηκε, πραγματοποιή-
θηκε κατόπιν δικής μας παρεμβάσε-
ως και επανειλλημένων καταγγελι-
ών στις δημόσιες αρχές.

Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι λογι-
κό αλλά ούτε και ανεκτό το γεγονός ότι 
ένας ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας -που 
ασχολείται 43 χρόνια με την προστασία 
του περιβάλλοντος, που δυναμικά καταγ-
γέλει και κουνάει το δάχτυλο σε όλους, 
όσοι αδιαφορούν για την περιβαλλοντι-
κή ρύπανση, όσοι προκαλούν περιβαλλο-
ντική ρύπανση- να πρωτοστατεί στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος στο ρέμα 
του Σαρανταπόταμου και «να μένει απ΄ 
έξω» από τις διαδικασίες για την ανά-
δειξη και αντιμετώπιση του, επειδή οι 
αρμόδιοι δικαστικοί και λοιποί δημόσι-
οι υπάλληλοι αδιαφορούν ή δεν θέλουν 
να συμμετέχουμε! 

Δεν είναι δυνατόν οι δικαστικές αρχές 
να κινητοποιούνται για ένα τόσο σοβα-
ρό ζήτημα 7 μήνες μετά από τη δημό-
σια αναφορά μας. Αλλά έστω ότι έγινε 
τελικά μία θετική κίνηση από τη δικαι-
οσύνη.... ποιοί είναι αυτοί που στην 
πορεία, κρατάνε κλειστή την πόρτα 
στο ΠΑΚΟΕ, το εμποδίζουν να ενη-
μερωθεί και να συμμετέχει ενεργά 
στη διαδικασία αυτή;

Φωνάζουμε τόσα χρόνια: Ο ποταμός 
Σαρανταπόταμος εγκαταλείφθηκε στην 
τύχη του με εμφανή την μεγάλη ρύπανση 
και την «κακομεταχείριση» του: Bρώμικα 

και σκούρα πρασινωπά νερά, δυσώδεις 
οσμές, πλαστικά μπουκάλια, απορρυπα-
ντικά, αναψυκτικά, σπασμένα ξύλα, ρού-
χα, λάστιχα αυτοκινήτων, φελιζόλ, τσόχες, 
μπάζα, συνθετικά σφουγγάρια, έπιπλα, ηλε-
κτρικές συσκευές, μέχρι και ανθρώπινα 
πτώματα! Μάλιστα το ΠΑΚΟΕ πιστεύει 
πως μετά τις καταστροφικές πλημμύρες 
του 2017, ανθρώπινες ζωές που χάθη-
καν εξαιτίας της εγκληματικής αδιαφο-
ρίας της Πολιτείας, βρίσκονται στον πάτο 
του Σαρανταπόταμου, μαζί με λογής λογής 
σκουπίδια. Αν δεν είναι αυτό κατάντια, 
ξεπεσμός, τότε τί είναι! 

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδή-
μονας για να διαπιστώσει αυθαιρεσίες 
και επικίνδυνους χειμάρρους, καταπατή-
σεις, αυθαίρετες κατασκευές και σωλήνες 
παντός τύπου να περνούν προς άγνωστες 
κατευθύνσεις.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδή-
μονας ή ακόμα και κάτοικος της περιο-
χής για να διαπιστώσει πως η αδιαφορία 
των ιθυνόντων, των τοπικών αρχόντων, 
της κεντρικής πολιτείας αλλά και πολλών 
συμπολιτών μας είναι πολυετής.

Το ρέμα του Σαρανταπόταμου είναι 
μέχρι και σήμερα  γεμάτο από τα φερ-
τά υλικά της καταστροφικής πορεί-
ας των νερών της Μάνδρας Αττικής 
από το Νοέμβριο του 2017! Υπάρ-
χουν ανθρώπινα πτώματα εκεί κύρι-
οι της εξουσίας! Από το 2017! Εκτός 
και εάν τα θεωρείτε και αυτά «φερ-
τά υλικά!!!!!

Η παρουσία και η φωνή μας δε 
θα σταματήσει εδώ. Θα καταβάλλου-
με κάθε προσπάθεια να ενημερωθού-
με για την εξέλιξη της σοβαρότατης 
αυτής καταγγελίας μας για το ρέμα 
του Σαρανταπόταμου γιατί δεν υπάρ-
χουν περιθώρια για προχειρότητα και 
ολιγωρία από κανένα μας.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
ΖΗΤΑΜΕ  από την Αντιπεριφέρεια 

Δυτικής Αττικής, τα αυτονόητα:
Να μας κοινοποιήσετε τα αποτελέ-

σματα της αυτοψίας που διενεργήσατε την 
16.09.2022 στο ρέμα του Σαρανταπότα-
μου στα πλαίσια διεξαγωγής της παραπά-
νω προκαταρκτικής εξέτασης (μέσω του 
κ. Πταισματοδίκη Ελευσίνας)

Να  προβείτε άμεσα σε έργα καθαρι-
σμού του ρέματος δεδομένου ότι παρου-
σιάζει μια αδικαιολόγητη εικόνα χωμα-
τερής, με τα σκουπίδια και τα παντός 
τύπου απόβλητα να εξακολουθούν να το 
κατακλύζουν απ’ άκρη σε άκρη και ήδη 
πλησιάζουμε στους χειμερινούς μήνες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ο Γενικός Γραμματέας
Κων/νος Παπαλεξάκης

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος
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Αθήνα, 26/09/2022
Αρ.πρωτ: 1653
Προς 
Κο Ισίδωρο Ντογιάκο, Εισαγγελέα Αρεί-
ου Πάγου, 
κο Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό , 
κο Θάνο Πλεύρη, Υπουργό Υγείας,
κο Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας  
κο Φάνη Σπανό, Περιφερειάρχη Στερε-
άς Ελλάδας
κα Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρ-
χη Βοιωτίας 
ΚΟΙΝ: κο Βασίλη Περγάλια, Δήμαρχο 
Τανάγρας

Κύριοι, σας στέλνουμε συνημμέ-
νη την πρόσφατη έρευνα του ΠΑΚΟΕ 
στην επί 40 χρόνια ταλαιπωρημένη 
και ρυπασμένη ευρύτερη περιοχή 
των Οινοφύτων . 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ..... Η ΑΜΑΡΤΙΑ
✓  Οι κάτοικοι στο έλεος της ασυδοσί-

ας των βιομηχανιών και της πλή-
ρους  αδιαφορίας του Δημάρχου, 
είναι αδύνατον να προστατευθούν 
από τη ρύπανση και τις επιπτώ-
σεις της. 

✓  Οι καταγγελίες έρχονται συνεχώς 
σαν..... όξινη βορχή, αλλά δυστυ-
χώς δεν ιδρώνει το αυτί κανενός, 
γιατί αφενός ο Δήμαχος διαμέ-
νει.... στον Ωρωπό, όπως και πολ-

λοί της .... εξουσίας και αφετέρου 
και οι βιομήχανοι διαμένουν τατά 
Κεφαλάρι μεριά.

✓  Τα ίδια λόγια που μας είπαν πέρυ-
σι το Μάρτιο οι κάτοικοι, τα ίδια 
ομολογούν με αγανάκτηση σήμε-
ρα, μετά από  1 1/2 χρόνο.

✓  Το γενικό συμπέρασμα για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση που προ-
κύπτει από τις μετρήσεις που ακο-
λουθούν είναι ότι οι καρκινογόνοι 
υδρογονάνθρακες και τα αιωρού-
μενα σωματίδια, ιδιαίτερα στην 
περιοχή του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ 
είναι πολύ αυξημένες και χρειά-
ζεται να παρθούν  τα κατάλληλα 
μέτρα. Αλλά ποιός θα τα πάρει, όταν 
ο Δήμαρχος, που του έγινε καταγ-
γελία για το πρόβλημα αυτό και για 
το ότι οι καταγγέλοντες κάτοικοι 
δήλωσαν ότι θα σας υποδείξουμε 
εμείς φορέα που θα κάνει μετρή-
σεις για την ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση και αυτός ο φορέας δεν θα είναι 
το ΠΑΚΟΕ (κος Αγάθης, κτηνοτρό-
φος). Και αν κάνει μετρήσεις το 
ΠΑΚΟΕ στον ΤΙΤΑΝ θα της κάνει 
για να εκβιάσει τον ΤΙΤΑΝ να του 
δώσει χρήματα. Ξεχνά μάλλον ο κος 
Δήμαρχος ότι εδώ και χρόνια που 
το ΠΑΚΟΕ καταγγέλει την αδιαφο-
ρία της Δημοτικής Αρχής, αυτός 
κωφεύει και δεν κάνει απολύτως 
τίποτα για να λυθεί το πρόβλημα. 

Με αυτήν τη συλλογιστική μάλ-
λον ο κος Δήμαρχος παίρνει χρή-
ματα από τον ΤΙΤΑΝ, γεγονός που 
θα ψαχτεί. Πού είναι κε Δήμαρχε 
το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος 
που είχε εξαγγείλει η κα Μπιρμπί-
λη το 2008 και πώς λειτουργεί; Αν 
λειτουργεί....

✓  Για σας κε Δήμαρχε η λύση ενός 
προβλήματος που έχει επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία είναι η συγκά-
λυψη και για να γίνει αυτή πιστευ-
τή ρίχνετε λάσπη και όχι η ανάδει-
ξη του που θα μπορούσε να λυθεί 
το πρόβλημα. Αυτή η τακτική σας 
είναι λάθος και θα θέλαμε, για τη 
συμπεριφορά σας αυτή και τις επώ-
νυμες καταγγελίες των πολιτών σε 
βάρος σας, να σταθείτε στο ύψος 
των περιστάσεων και να μας ενη-
μερώσετε τί έχετε κάνει για τα προ-
βλήματα που αναφέραμε. Εμείς θα 
περιμένουμε μία εβδομάδα.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, 
απαρτιζόμενο από τρεις συνεργάτες εθε-
λοντές του, πραγματοποίησε επιτόπια 
έρευνα (μετρήσεις-δειγματοληψίες) για 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
και των επιφανειακών νερών κατά μήκος 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ Η ΑΜΑΡΤΙΑ
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του Ασωπού και σε άλλα σημεία.
Οι μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπαν-

σης και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολί-
ας πραγματοποιήθηκαν σε 2 περιοχές. 
Η μία στη βιομηχανική ζώνη των Οινο-
φύτων και η άλλη στην περιοχή Καμάρι 
που βρίσκεται το εργοστάσιο τσιμέντων 
του ΤΙΤΑΝ.

 Το πρόβλημα με την ατμοσφαιρική 
ρύπανση στην περιοχή των Οικοφύτων 
παρατίθεται στους παρακάτω πίνακες, οι 
τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων είναι 
οριακές, ενώ οι τιμές για τη φορμαλδεύ-
δη και τους πτητικούς υδρογονάνθρακες 
ήταν αυξημένες κατά 200-300%. Επίσης 
οι τιμές ιδιαίτερα στο πρώτο σημείο των 
επιτόπιων μετρήσεων της ηλεκτρομα-
γνητικής ακτινοβολίας ήταν πάρα πολύ 
αυξημένες.

Στη δεύτερη περίπτωση μετρήσεων 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης γύρω από 
το εργοστάσιο τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, οι τιμές 
των αιωρούμενων σωματιδίων σε αρκε-
τά σημεία, όπως παρατηρείτε στους πίνα-
κες, ήταν αυξημένες κατά πολύ. Επίσης 
και οι τιμές της φορμαλδεύδης, σε αντί-
θεση με τις τιμές των πτητικών υδρογο-
νανθράκων, που ήταν σχεδόν κάτω από 
τα όρια, καθώς και οι μετρήσεις, εκτός 
ελαχίστων περιπτώσεων της ηλεκτρομα-
γνητικής ακτινοβολίας ήταν αυξημένες.

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ-
ΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Στον τομέα της ρύπανσης των επι-
φανειακών νερών και νερών ανθρώπι-
νης κατανάλωσης, η έρευνα πραγματο-
ποιήθηκε σε αρκετά σημεία στον Ασωπό 
και στη γύρω βιομηχανική ζώνη, καθώς 
και σε σπίτια και συγκεκριμένα σημεία 
για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών 
και αναλύσεων παρατίθενται στους παρα-
κάτω πίνακες, στα δείγματα δε που ελή-
φθησαν από 15 σημεία στην ευρύτερη 
περιοχή των Οινοφύτων, διαπιστώθη-
κε ότι στα 6 υπήρχε πρόβλημα μικροβι-
ακού φορτίου και αυτό βασικά οφείλεται 
στην έλλειψη συντήρησης των αναστο-
μόσεων του δικτύου. Επίσης από τα 10 
δείγματα που ελήφθησαν στην ροή του 
ποταμού Ασωπού, στα 7 βρέθηκε υψηλό 
φορτίο εντεροκόκκων, ενώ αντίστοιχα στο 
κανάλι της ΕΥΔΑΠ 2 στα 5 δείγματα βρέ-
θηκαν με υψηλό φορτίο εντεροκόκκων.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των 
χημικών αναλύσεων στα επιφανειακά νερά 
του ποταμού Ασωπού, σε πολλά σημεία 
όπως δείχνουν οι πίνακες, υπήρχε αυξη-
μένη συγκέντρωση του χημικά καταναλι-
σκώμενου οξυγόνου, των νιτρικών, των 
θειικών και των φωσφορικών αλάτων.

Επίσης στις επιτόπιες μετρήσεις φυσι-
κοχημικών παραμέτρων,διαπιστώθηκε 
αυξημένη ρύπανση για τα αιωρούμενα 
στερεά, την αγωγιμότητα και τη θολερό-

τητα.  Ενώ σε 1 σπίτι στο Σχηματάρι, στο 
δείγμα αριθμός 25, παρατηρήθηκε μεγά-
λη θολερότητα.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τα 
επιφανειακά νερά και τα νερά ανθρώπι-
νης  κατανάλωσης  είναι αρκετά μολυσμέ-
να και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. 
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τα 
νερά της ανθρώπινης κατανάλωσης κύρια 
ευθύνη έχει η δημοτική αρχή και πρωτί-
στως ο Δήμαρχος, ενώ για τη ρύπανση 
των επιφανειακών νερών, αν υιοθετήσου-
με ότι ισχύει η σύσταση του Παρατηρη-
τηρίου Περιβάλλοντος, την ευθύνη την 
έχει το ΥΠΕΧΩΔΕ και η Αντιπεριφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, βέβαια με τη συνευθύ-
νη της Δημοτικής Αρχής.

Αυτή η έρευνα θα δημοσιευθεί, θα 
κατατεθεί στον Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, στον Πρωθυπουργό και σε όλους 
τους έχοντες την ευθύνη φορείς.

Το ΠΑΚΟΕ, αν ο Δήμαρχος δεν προ-
χωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα, όπως 
αναφέραμε στην αρχή, θα προχωρήσει 
σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση 
σε βάρος μας και για παράβαση καθήκο-
ντος ειδικότερα του Δημάρχου Τανάγρας

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
«Έχουν περάσει τόσα χρόνια και η 

κατάσταση παραμένει η ίδια, μόνο χάρη 
στις κινητοποιήσεις των δημοτικών αρχών 
και των κατοίκων πετυχαίνουμε να μην 
επιβαρυνθεί και άλλο η κατάσταση. Βλέ-
πετε και μόνοι σας τί γίνεται στον Ασωπό, 
εμείς καθαρά και μόνο με δικές μας πρω-
τοβουλίες προσπαθούμε να περιορίσου-
με το κακό, όμως όσο δεν κινητοποιείται 
ο κρατικός μηχανισμός, όσο οι κυβερνη-
τικοί φορείς δεν βλέπουν ή κάνουν πως 
δεν βλέπουν τη ρίζα του κακού, αυτό θα 
διογκώνεται. Εμείς ως πολίτες παίρνου-
με κάποιες πρωτοβουλίες, συντονιζόμα-
στε και προβαίνουμε σε  καθαρισμούς 
της περιοχής, αλλά τί να σου κάνει μία 
επιμέρους ατομική πρωτοβουλία. Μέσα 
σε λίγες ώρες τα σκουπίδια έχουν αυξη-
θεί», μας είπε ο Δημοσθένης Ταβλαρίδης, 
δημοτικός υπάλληλος και μόνιμος κάτοι-
κος Οινοφύτων.

«Τα χέρια μας μοιάζουν δεμένα, επι-
χειρούμε ένα βήμα μπροστά, αλλά συνα-
ντώντας τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία 
τελικα αναγκαζόμαστε να κάνουμε δύο 
βήματα πίσω. Αν το κράτος δεν υποχρε-
ώσει τις βιομηχανίες να επεξεργάζονται 
οι ίδιες τα απόβλητά τους, τότε δεν πρό-
κειται να υπάρξει λύση. Κάποτε αντιδρού-
σαμε, τώρα όμως νιώθουμε ανήμποροι 
μπροστά και απλά υπομένουμε», τόνι-
σε στο ΠΑΚΟΕ η Παρασκευή Ανδράλ-
λα, ιδιοκτήτρια μικρού σούπερ μάρκετ 
στην περιοχή.

«Εδώ είναι ο τόπος μου, εδώ γεννή-
θηκα, το σπίτι που μένω το είχε χτίσει ο 
πατέρας μου. Ποτέ μου δεν σκέφτηκα να 

φύγω, ακόμα και όταν διαπίστωνα πως 
η ατμόσφαιρα, το οξυγόνο που αναπνέα-
με, χαλούσε. Το θέμα είναι τι θα γίνει με 
τους νέους ανθρώπους, πως θα ζήσουν, 
πως θα φτιάξουν τις οικογένειές τους σε 
αυτές τις συνθήκες» μας εξομολογήθηκε 
η κα Δήμητρα Ταβουλάρη, που επαγγέ-
λεται ....γιαγιά.

«Ζω τα τελευταία δύο χρόνια στην 
περιοχή, μόλις πήρα την απόσπασή μου, 
έσπευσα να νοικιάσω ένα σπίτι. Υπάρ-
χουν στιγμές που νιώθω πως η ατμό-
σφαιρα είναι αποπινικτική και αυτό συμ-
βαίνει όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή, 
μου έχει τύχει να δυσκολεύομαι ακόμα 
και να αναπνεύσω. Θα ήταν χρήσιμο να 
μας επισκεφθείτε σε συνθήκες καύσωνα 
για να καταλάβετε επακριβώς τα λεγόμε-
νά μου. Οι βιομηχανίες λειτουργούν ανε-
ξέλεγκτα, υποτίθεται πως οι ίδιες επεξερ-
γάζονται τα σκουπίδια τους, αλλά κανείς 
δεν ξέρει με ποιόν τρόπο. Για να είμαστε 
πάντως δίκαιοι, θα πρέπει να σημειώσου-
με πως τα 2-3 τελευταία χρόνια οι συν-
θήκες διαβίωσής μας κάπως έχουν βελτι-
ωθεί, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως 
μπορούν να θεωρηθούν ανθρώπινες», 
μας είπε η Αμαλία Κοντούλη, δασκάλα.

Ο κος Αγάθης, κτηνοτρόφος της περι-
οχής καταγγέλει τον Δήμαρχο Τανάγρας,  
ο οποίος όταν του είπε ότι ήρθε σε επικοι-
νωνία με το ΠΑΚΟΕ για να κάνει μετρή-
σεις στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ, αυτός του 
δήλωσε πως  «εμείς θα σας υποδείξου-
με φορέα που θα κάνει μετρήσεις για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και αυτός ο φορέ-
ας δεν θα είναι το ΠΑΚΟΕ. Και αν κάνει 
μετρήσεις το ΠΑΚΟΕ στον ΤΙΤΑΝ θα της 
κάνει για να εκβιάσει τον ΤΙΤΑΝ να του 
δώσει χρήματα. Το ΠΑΚΟΕ βγάζει τη μία 
θάλασσα μαύρη και την άλλη μπλε....».

Τέλος, επιχειρηματίας της περιοχής, 
ο οποίος δεν ήθελε να δηλώσει το όνομά 
του, μας είπε: «Εγώ έχω εδώ την επιχεί-
ρησή μου και όσο αντέχω θα την κρατή-
σω, αλλά πραγματικά δεν ξέρω πόσο θα 
αντέξω και δεν εννοώ από οικονομικής 
απόψεως. Κάθε μέρα ξυπνώ και αγωνιώ 
το πως θα γυρίσω το βράδυ στο σπίτι μου, 
πόσο θα πονάει το κεφάλι μου, πόσο θα 
ζαλίζομαι. Η κατάσταση αυτή δεν αλλά-
ζει, έτσι όπως πάμε, όμως η νεολαία θα 
φύγει από την περιοχή και ο τόπος θα 
ερημώσει».

Με εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ο Γενικός Γραμματέας
Κων/νος Παπαλεξάκης
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος
Συνημμένοι οι πίνακες των μετρήσε-

ων και των αποτελεσμάτων της προανα-
φερόμενης έρευνας για τα νερά και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση.
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων φυσικοχημικών  παραμέτρων σε επιφανειακά ύδατα ποταμού Ασωπός 
στα Οινόφυτα,  στις  15 / 09 / 2022.

Ση
με

ία

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες
Ώρα pH

Συγκέντρωση
TSS *
mg/l

Αγωγιμότητα 
μS/cm

Θολερότητα
NTU

Οσμή / 
χρώμα

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων φυσικοχημικών  παραμέτρων σε επιφανειακά ύδατα Καναλιού, σε 
περιοχή  Τανάγρα,   στις  15 / 09 / 2022.

Α
ρ.

 
δε

ίγ
μα

το
ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες
Ώρα pH

Συγκέντρωση
TSS *
mg/l

Αγωγιμότητα 
μS/cm

Θολερότητα
NTU

Οσμή / 
χρώμα

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων φυσικοχημικών  παραμέτρων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
περιοχών  Οινόφυτα, Σχηματάρι, Τανάγρα,   στις  15 / 09 / 2022.

Α
ρ.

 
δε

ίγ
μα

το
ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες
Ώρα pH

Συγκέντρωση
TSS *
mg/l

Αγωγιμότητα 
μS/cm

Θολερότητα
NTU

Οσμή / 
χρώμα

1 Οινόφυτα. Ασωπός. Κάτω από την γέφυρα. Δεξιά. N 38.301515   
E 23.633828 12:05 7,5 478 3.650 65 -

2 Οινόφυτα. Ασωπός. Κάτω από την γέφυρα. Αριστερά. N 38.301490   
E 23.633914 12:10 7,3 455 1.002 58 -

3 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 6 N 38.301942   
E 23.633493 12:15 7,8 628 3000 63 -

4 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 8 N 38.302028  
E 23.633196 12:30 7,6 677 955 34 -

5 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 9 N 38.302096  
E 23.632986 12:40 7,9 938 5.520 28 -

6 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 10 N 38.302113  
E 23.632717 12:55 7,5 921 3.450 63 -

7 Οινόφυτα. Ασωπός. 500 μέτρα δεξιά από το σημείο 11 N 38.302419  
E 23.629863 13:00 7,6 982 1.240 73 -

8 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 12 N 38.302085  
E 23.630424 13:10 7,7 943 1.090 75 -

9 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 13 N 38.302232  
E 23.630121 13:23 7,5 678 2.330 58 -

10 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 14 N 38.302419  
E 23.629863 13:32 7,5 922 923 38 -

Επιτρεπόμενα όρια : ΚΥΑ 2015. Αρ. οικ.100079 και  ΚΥΑ 46399/1352/27.6/3.7.1986 
ΦΕΚ Β 438/1986 Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που 
προορίζονται για : «πόσιμα», «κολύμβηση», διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά». 

6,5 – 
8,5 1000

16 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Δεξιά προς Τανάγρα N 38.335580  
E 23.537262 16:10 6,8 421 521 28 -

17 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Δεξιά προς Τανάγρα. 50 
μέτρα μακριά από το σημείο 16

N 38.335565  
E 23.537229 16:15 6,8 438 655 37 -

18 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Δεξιά προς Τανάγρα. 100 
μέτρα δεξιά από το σημείο 17

N 38.335587  
E 23.537345 16:20 6,9 377 623 32 -

19 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Αριστερά προς Τανάγρα N 38.335543  
E 23.537195 16:35 6,8 368 648 25 -

20 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Αριστερά προς Τανάγρα. 50 
μέτρα δεξιά από το σημείο 19

N 38.335588  
E 23.537185 16:45 6,8 378 569 21 -

Επιτρεπόμενα όρια : ΚΥΑ 2015. Αρ. οικ.100079 και  ΚΥΑ 46399/1352/27.6/3.7.1986 
ΦΕΚ Β 438/1986 Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που 
προορίζονται για : «πόσιμα», «κολύμβηση», διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά». 

6,5 – 
8,5 1000

1 Οινόφυτα. Δημαρχείο Οινοφύτων. N 38.306127  E 
23.638715 11:10 6,9 0,15 325 0,2 -

2 Οινόφυτα. Οικία (οδός Καπετάν Ιωάννη Λιάπη) N 38.304865  E 
23.639113 11:15 7,1 0,22 329 0,1 -

3 Οινόφυτα. Οικία (οδός Ασωπού) N 38.308036  E 
23.635600 11:22 6,8 0,21 330 0,1 -

4 Οινόφυτα. Βιβλιοθήκη Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β N 38.309582  E 
23.637836 11:35 6,8 0,23 326 0,1 -

5 Οινόφυτα. Άγιος Σπυρίδων εκκλησία. N 38.310864  E 
23.637924 11:50 6,9 0,27 349 0,1 -

21 Σχηματάρι. Οδός Νικηταρά 1 (απέναντι από το σπίτι) N 38.348145  E 
23.580351 13:55 6,9 0,21 341 0,3 -

22 Σχηματάρι. Οδός Πελοπίδα 42 (οικία) N 38.348779  E 
23.580229 14:10 7,2 0,23 341 0,1 -

23 Σχηματάρι. Οδός Κουκουλέζα, απέναντι από αρ. 14 N 38.347099   
E 23.580941 14:20 7,1 0,38 336 9,7 -

24 Σχηματάρι. Παιδική Χαρά (Ρήγα Φεραίου) N 38.347520  E 
23.581994 14:40 7,2 0,23 335 0,3 -

25 Σχηματάρι. Οδός Κουκουλέζα 5 (οικία) N 38.348179   
E 23.580790 14:50 7,1 0,51 349 10,5 -

26 Τανάγρα.  Οικία N 38.327195  E 
23.539023 15:10 7,3 0,21 334 0,1 -

27 Τανάγρα. Οικία N 38.325846   
E 23.539880 15:15 7,3 0,21 337 0,1 -

28 Τανάγρα. Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου N 38.327799   
E 23.536759 15:30 7,1 0,32 338 0,1 -

29 Τανάγρα. Οικία N 38.327944   
E 23.538045 15:45 7,1 0,18 332 0,1 -

30 Τανάγρα. Οικία N 38.327226  E 
23.538948 16:00 7,2 0,21 337 0,1 -

Επιτρεπόμενα όρια : ΚΥΑ 2015. Αρ. οικ.100079 και  ΚΥΑ 46399/1352/27.6/3.7.1986 
ΦΕΚ Β 438/1986 Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που 
προορίζονται για : «πόσιμα», «κολύμβηση», διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά». 

≥ 6,5 
και ≤ 
9,5

150ml/l 2500 μS/ 
cm-1 1 NTU
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά ποταμού Ασωπός,  περιοχής Οινόφυτα,   
στις  15 / 09 / 2022.

Α
ρ.

 δ
εί

γμ
ατ

ος

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες
Ώρα

Συγκέντρωση

COD
(mg O 

/L)
Νιτρικών

NO3- (mg/L)
Θειικών

SO4 
2+ 

(mg/L)

Φωσφο-
ρικών   
(Ρ2O5 ) 
(mg/L)

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά ύδατα Καναλιού ,  
σε περιοχή  Τανάγρα, στις  15 / 09 / 2022.

Α
ρ.

 δ
εί

γμ
ατ

ος

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες
Ώρα

Συγκέντρωση

COD
(mg O 

/L)
Νιτρικών

NO3- (mg/L)
Θειικών

SO4 
2+ 

(mg/L)

Φωσφο-
ρικών   
(Ρ2O5 ) 
(mg/L)

6 Οινόφυτα. Ασωπός. Κάτω από την γέφυρα. Δεξιά. N 38.301515   
E 23.633828 12:05 214 1,2 578 1,2

7 Οινόφυτα. Ασωπός. Κάτω από την γέφυρα. Αριστερά. N 38.301490   
E 23.633914 12:10 140 1,8 208 1,1

8 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 6 N 38.301942   
E 23.633493 12:15 109 5,5 183 0,6

9 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 8 N 38.302028  
E 23.633196 12:30 93 9,0 168 1,2

10 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 9 N 38.302096  
E 23.632986 12:40 167 1,9 162 1,2

11 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 10 N 38.302113  
E 23.632717 12:55 72 2,6 365 2,0

12 Οινόφυτα. Ασωπός. 500 μέτρα δεξιά από το σημείο 11 N 38.302419  
E 23.629863 13:00 107 8,8 345 1,4

13 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 12 N 38.302085  
E 23.630424 13:10 106 15,5 381 1,6

14 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 13 N 38.302232  
E 23.630121 13:23 96 14,8 346 1,3

15 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 14 N 38.302419  
E 23.629863 13:32 84 19,2 295 1,1

Επιτρεπόμενα όρια :  σύμφωνα με την  *  ** 125 3,5 – 6 150-250 0.4 – 0.7

16 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Δεξιά προς Τανάγρα N 38.335580   
E 23.537262 16:10 88 2,4 98 1,6

17 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Δεξιά προς Τανάγρα. 50 μέτρα 
μακριά από το σημείο 16

N 38.335565   
E 23.537229 16:15 81 8,3 106 1,4

18 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Δεξιά προς Τανάγρα. 100 μέτρα 
δεξιά από το σημείο 17

N 38.335587   
E 23.537345 16:20 79 4,0 114 1,5

19 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Αριστερά προς Τανάγρα N 38.335543 
 E 23.537195 16:35 104 17,2 106 1,2

20 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Αριστερά προς Τανάγρα. 50 μέτρα 
δεξιά από το σημείο 19

N 38.335588   
E 23.537185 16:45 102 4,3 104 1,5

Επιτρεπόμενα όρια :  σύμφωνα με την  *  ** 125 3,5 – 6 150-250 0.4 – 0.7

* Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/105/ΕΚ σχετικά με πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων, η συγκέντρωση νιτρικών πρέπει να είναι μικρότερη 
από 7mg/l.  * Σύμφωνα με την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, η 
συγκέντρωση Νιτρικών πρέπει να είναι μικρότερη από 50mg/l 
σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων κλιματολογικών συνθηκών, με 
ενδεικτική τιμή τα 25mg/l.  **Αριθμ. 20488 Αρ. Φύλλου 749 
31 Μαΐου 2010 Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών 
Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών 
υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του 
Ασωπού. η συγκέντρωση  των Νιτρικών ορίζετε σε 3,5 – 6 
mgNO3−N /l  * Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η συγκέντρωση του 
Ολικού Φωσφόρου  πρέπει να είναι μικρότερη από 2,0mg/l.  
*Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/105/ΕΚ σχετικά με πρότυπα 
ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων, η συγκέντρωση ολικού Φωσφόρου πρέπει να είναι 
μικρότερη από 1mg/l.  *Σύμφωνα με την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, 
η συγκέντρωση φωσφορικών πρέπει να είναι μικρότερη από 
0,4 (ύδατα Α1) και 0,7 mg/l (ύδατα Α2 και Α3).   ** ΚΥΑ Αρ. οικ. 46399/1352. Αρ. φ 438. 3-07-1986: απαιτούμενη ποιότητα των 
επιφανειακών νερών που προορίζονται για «πόσιμα» «κολύμβηση» «διαβίωση ψαριών» «καλλιέργεια και αλιεία», η συγκέντρωση 
των Φωσφόρικών πρέπει να είναι από 0,4 έως 0,7 Ρ2Ο5mg/l, και των Νιτρικών 25 – 50 mgNO3−N/l  ** ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 100079 
Αρ. Φύλλου 135. 22 – 01 - 2015. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20488/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών 
Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη 
απορροής του Ασωπού (Β΄ 749)» και συναφείς διατάξεις. Στο Πίνακας 6: Οριακές Τιμές Εκπομπών λοιπών φυσικοχημικών 
παραμέτρων, αναφέρετε η συγκέντρωση του Ολικού Φωσφόρου 5 mg/l, Νιτρικών 11 mgNO3−N/l.
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από περιοχές Οινόφυτα, 
Σχηματάρι, Τανάγρα,  στις 15 / 09 / 2022.

Α
ρ.

 δ
εί

γμ
ατ

ος

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες
Ώρα

Συγκέντρωση

Νιτρικών
NO3- (mg/L)

Θειικών
SO4 

2+ 
(mg/L)

Φωσφο-
ρικών   
(Ρ2O5 ) 
(mg/L)

1 Οινόφυτα. Δημαρχείο Οινοφύτων. N 38.306127 E 
23.638715 11:10 0,2 33 0,2

2 Οινόφυτα. Οικία (οδός Καπετάν Ιωάννη Λιάπη) N 38.304865 E 
23.639113 11:15 0,3 31 0,1

3 Οινόφυτα. Οικία (οδός Ασωπού) N 38.308036 E 
23.635600 11:22 0,1 35 0,2

4 Οινόφυτα. Βιβλιοθήκη Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β N 38.309582 E 
23.637836 11:35 0,2 34 0,2

5 Οινόφυτα. Άγιος Σπυρίδων εκκλησία. N 38.310864 E 
23.637924 11:50 0,3 34 0,2

6 Σχηματάρι. Οδός Νικηταρά 1 (απέναντι από το σπίτι) N 38.348145 E 
23.580351 13:55 0,2 30 0,2

7 Σχηματάρι. Οδός Πελοπίδα 42 (οικία) N 38.348779 E 
23.580229 14:10 0,4 28 0,2

8 Σχηματάρι. Οδός Κουκουλέζα, απέναντι από αρ. 14 N 38.347099  E 
23.580941 14:20 0,9 56 0,2

9 Σχηματάρι. Παιδική Χαρά (Ρήγα Φεραίου) N 38.347520 E 
23.581994 14:40 0,3 27 0,2

10 Σχηματάρι. Οδός Κουκουλέζα 5 (οικία) N 38.348179  E 
23.580790 14:50 0,8 39 0,2

11 Τανάγρα. Οικία N 38.327195 E 
23.539023 15:10 0,2 37 0,2

12 Τανάγρα. Οικία N 38.325846  E 
23.539880 15:15 0,2 40 0,2

13 Τανάγρα. Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου N 38.327799  E 
23.536759 15:30 0,3 35 0,2

14 Τανάγρα. Οικία N 38.327944  E 
23.538045 15:45 0,5 42 0,2

15 Τανάγρα. Οικία N 38.327226 E 
23.538948 16:00 0,4 56 0,2

Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017). Υ2/2600/2001 50 mg/L 5 mg / L

1 Οινόφυτα. Ασωπός. Κάτω από την γέφυρα. Δεξιά. N 38.301515   
E 23.633828 12:05 126 202

2 Οινόφυτα. Ασωπός. Κάτω από την γέφυρα. Αριστερά. N 38.301490   
E 23.633914 12:10 174 166

3 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 6 N 38.301942   
E 23.633493 12:15 76 242

4 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 8 N 38.302028   
E 23.633196 12:30 126 146

5 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 9 N 38.302096   
E 23.632986 12:40 38 76

6 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 10 N 38.302113   
E 23.632717 12:55 24 146

7 Οινόφυτα. Ασωπός. 500 μέτρα δεξιά από το σημείο 11 N 38.302085   
E 23.630424 13:00 20 124

8 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 12  N 38.302232   
E 23.630121 13:10 50 122

9 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 13 N 38.302419   
E 23.629863 13:23 58 30

10 Οινόφυτα. Ασωπός. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 14 N 38.302419  
 E 23.629863 13:32 76 54

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ.  για την Ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)  και ΥΑ 46399/1357/1986

250 / 100 
ml

100/ 100 
ml

1 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Δεξιά προς Τανάγρα N 38.335580   
E 23.537262 16:10 12 65

2 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Δεξιά προς Τανάγρα. 50 μέτρα μακριά από το σημείο 16 N 38.335565   
E 23.537229 16:15 38 93

3 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Δεξιά προς Τανάγρα. 100 μέτρα δεξιά από το σημείο 17 N 38.335587  
E 23.537345 16:20 42 108

4 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Αριστερά προς Τανάγρα N 38.335543   
E 23.537195 16:35 30 102

5 Τανάγρα. Κανάλι ΕΥΔΑΠ. Αριστερά προς Τανάγρα. 50 μέτρα δεξιά από το σημείο 19 N 38.335588   
E 23.537185 16:45 42 93

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ.  για την Ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)  και ΥΑ 46399/1357/1986

250 / 100 
ml

100/ 100 
ml

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε Επιφανειακά νερά ποταμού Ασωπός, σε περιοχές 
Οινόφυτα,   στις  15 / 09 / 2022.

Ση
με

ία

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες

Ώρα
δειγματο
ληψίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
cfu/ 100 ml

E. coli Εντερό-
κοκκοι

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε Επιφανειακά νερά Καναλιού, σε περιοχή  Τανάγρα,   
στις  15 / 09 / 2022.

Ση
με

ία

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες

Ώρα
δειγματο
ληψίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
cfu/ 100 ml

E. coli Εντερό-
κοκκοι
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης  από περιοχές 
Οινόφυτα, Σχηματάρι, Τανάγρα,   στις  15 / 09 / 2022.

Α
ρ.

 δ
εί

γμ
ατ

ος

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες
Ώρα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτη-
ρίδια κοπρά-

νων
E. coli Εντερόκοκ-

κοι

Pseu-
domonas 
aerugi-

nosa
1 Οινόφυτα. Δημαρχείο Οινοφύτων. N 38.306127   

E 23.638715 11:10 0 0 0 0
2 Οινόφυτα. Οικία (οδός Καπετάν Ιωάννη Λιάπη) N 38.304865   

E 23.639113 11:15 0 0 0 0
3 Οινόφυτα. Οικία (οδός Ασωπού) N 38.308036   

E 23.635600 11:22 0 0 0 0
4 Οινόφυτα. Βιβλιοθήκη Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β N 38.309582   

E 23.637836 11:35 2 0 0 0
5 Οινόφυτα. Άγιος Σπυρίδων εκκλησία. N 38.310864   

E 23.637924 11:50 2 0 0 0
6 Σχηματάρι. Οδός Νικηταρά  (απέναντι από το σπίτι) N 38.348145   

E 23.580351 13:55 1 1 0 0
7 Σχηματάρι. Οδός Πελοπίδα  (οικία) N 38.348779   

E 23.580229 14:10 0 0 0 0
8 Σχηματάρι. Οδός Κουκουλέζα, απέναντι από αρ. 14 N 38.347099    

E 23.580941 14:20 0 1 1 0
9 Σχηματάρι. Παιδική Χαρά (Ρήγα Φεραίου) N 38.347520   

E 23.581994 14:40 0 0 0 0
10 Σχηματάρι. Οδός Κουκουλέζα  (οικία) N 38.348179    

E 23.580790 14:50 0 0 0 0
11 Τανάγρα.  Οικία N 38.327195   

E 23.539023 15:10 0 1 1 0
12 Τανάγρα. Οικία N 38.325846    

E 23.539880 15:15 1 0 0 0
13 Τανάγρα. Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου N 38.327799    

E 23.536759 15:30 0 0 0 0
14 Τανάγρα. Οικία N 38.327944    

E 23.538045 15:45 0 0 0 0
15 Τανάγρα. Οικία N 38.327226   

E 23.538948 16:00 0 0 0 0
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  
σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).  Για την Ποιότητα 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017)

0 0 0 0

1. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ΟΙΝΟΦΥΤΑ (BP Βενζινάδικο Γρηγόρης ) 
38,310248-23,639146 

TEMTERATURE 27,6°C  HUMIDITY 54,6%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 10:30 8 13 25 0,08 0,85 280
2 10:31 8 17 23 0,08 0,56 382
3 10:32 8 18 25 0,11 0,47 256
4 10:33 7 14 23 0,11 0,41 266
5 10:34 12 20 34 0,09 0,37 235
6 10:35 12 22 32 0,09 0,32 259
7 10:36 14 24 38 0,12 0,31 312
8 10:37 8 18 38 0,14 0,31 275
9 10:38 7 18 31 0,09 0,3 173
10 10:39 7 13 25 0,11 0,3 116
11 10:40 10 17 29 0,12 0,3 114
12 10:41 8 17 35 0,14 0,27 198
13 10:42 10 19 38 0,16 0,28 83
14 10:43 7 18 26 0,14 0,27 128
15 10:44 12 25 42 0,17 0,27 76

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

2. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων  Οινόφυτα - 
Αζσωπός (My Market) 38,301380-23,633783

TEMTERATURE 33,7°C  HUMIDITY 44%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:23 11 23 39 0,07 0,3 8
2 11:24 10 14 28 0,06 0,28 7
3 11:25 7 14 27 0,06 0,24 1
4 11:26 10 16 27 0,11 0,27 2
5 11:27 7 13 27 0,11 0,27 1
6 11:28 10 14 26 0,11 0,27 2
7 11:29 10 23 29 0,12 0,27 1
8 11:30 7 15 18 0,1 0,25 2
9 11:31 9 14 18 0,1 0,27 12
10 11:32 8 14 19 0,11 0,25 18
11 11:33 9 14 26 0,19 0,24 23
12 11:34 7 14 28 0,16 0,23 28
13 11:35 18 28 48 0,17 0,18 35
14 11:36 18 29 48 0,24 0,2 45
15 11:37 7 14 27 0,09 0,21 32

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20
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3. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων Βιομηχανική ζώνης 
Ασωπού-Οινόφυτα (rollep) 38,303469-23,627668

TEMTERATURE 35°C  HUMIDITY 40,5%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 12:31 8 14 18 0,08 0,84 102
2 12:32 10 18 29 0,05 0,81 21
3 12:33 10 18 21 0,03 0,75 19
4 12:34 7 14 21 0,05 0,78 17
5 12:35 9 16 21 0,05 0,66 15
6 12:36 8 14 19 0,1 0,6 16
7 12:37 7 14 23 0,08 0,58 15
8 12:38 10 17 24 0,08 0,5 16
9 12:39 18 18 27 0,1 0,47 15
10 12:40 7 14 19 0,05 0,45 13
11 12:41 8 14 17 0,02 0,36 15
12 12:42 7 16 23 0,09 0,36 17
13 12:43 8 16 19 0,06 0,35 9
14 12:44 8 16 25 0,05 0,33 10
15 12:45 7 16 19 0,08 0,3 13

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

5. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων Σχηματάρι 
INTERTRATE 38,347909-23,581768

TEMTERATURE 36,3°C  HUMIDITY 36%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 13:15 8 15 19 0,06 0,18 12
2 13:16 10 15 18 0,04 0,2 9
3 13:17 10 18 21 0,05 0,2 10
4 13:18 8 15 23 0,13 0,2 12
5 13:19 7 12 18 0,12 0,19 14
6 13:20 6 14 23 0,12 0,19 16
7 13:21 24 40 75 0,1 0,28 4
8 13:22 10 20 42 0,12 0,2 3
9 13:23 12 25 43 0,11 0,12 4
10 13:24 10 19 37 0,13 0,16 29
11 13:25 9 18 30 0,12 0,2 27
12 13:26 8 19 37 0,09 0,19 28
13 13:27 29 38 73 0,12 0,19 15
14 13:28 28 41 93 0,09 0,19 19
15 13:29 12 24 35 0,09 0,2 20

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

7. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων Σχηματάρι Αγράφων 
11 3ο Δημοτικό Σχολείο , 38,344291-23,575031  Ημερομηνία 15/09/2022  

TEMTERATURE 33°C  HUMIDITY 39,90%%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 15:06 8 14 18 0,02 0,3 35
2 15:07 7 12 18 0,01 0,25 36
3 15:08 8 14 19 0,03 0,24 37
4 15:09 6 12 18 0,08 0,2 38
5 15:10 8 16 18 0,1 0,16 34
6 15:11 6 12 20 0,1 0,13 33
7 15:12 6 13 18 0,05 0,17 47
8 15:13 5 12 19 0,1 0,2 48
9 15:14 6 14 19 0,07 0,15 46
10 15:15 7 12 18 0,06 0,18 52
11 15:16 6 14 19 0,05 0,13 51
12 15:17 6 14 19 0,03 0,15 52
13 15:18 11 18 23 0,1 0,15 48
14 15:19 8 16 24 0,09 0,15 45
15 15:20 10 19 23 0,08 0,15 46

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

4. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων Βιομηχανική ζώνη 
Ασωπού-Οινόφυτα (ROLLEP) 32,306830-23,611813

TEMTERATURE 35,5°C  HUMIDITY 37,9%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 12:58 10 19 27 0,09 0,35 65
2 12:59 12 26 35 0,07 0,28 97
3 13:00 12 25 41 0,09 0,29 73
4 13:01 8 16 23 0,12 0,26 112
5 13:02 8 12 21 0,09 0,25 184
6 13:03 13 25 32 0,11 0,23 124
7 13:04 7 13 18 0,11 0,28 335
8 13:05 8 16 21 0,1 0,21 65
9 13:06 7 14 19 0,08 0,21 32
10 13:07 7 12 19 0,09 0,21 76
11 13:08 7 14 21 0,09 0,19 165
12 13:09 8 14 19 0,11 0,17 47
13 13:10 6 14 18 0,1 0,17 110
14 13:11 6 14 19 0,11 0,16 169
15 13:12 10 18 25 0,11 0,16 183

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

6. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπωνΣχηματάρι Νικηταρά 
4 ΄Κ Κουκουλέζα 38,348016-23,580886 Ημερομηνία 15/09/2022

TEMTERATURE 34,3°C  HUMIDITY 38%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 14:04 8 12 19 0,09 0,19 42
2 14:05 7 12 16 0,09 0,2 57
3 14:06 9 16 23 0,1 0,2 35
4 14:07 7 13 17 0,1 0,18 43
5 14:08 7 12 19 0,08 0,19 35
6 14:09 8 14 19 0,09 0,17 43
7 14:10 7 14 21 0,07 0,14 46
8 14:11 8 12 19 0,06 0,15 53
9 14:12 7 13 18 0,07 0,14 48
10 14:13 8 14 23 0,07 0,14 45
11 14:14 7 14 19 0,1 0,14 47
12 14:15 6 12 19 0,11 0,08 72
13 14:16 8 14 19 0,08 0,08 71
14 14:17 6 12 18 0,1 0,08 77
15 14:18 8 12 23 0,07 0,15 92

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

8. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων Τανάγρα. 
Ημερομηνία 15/09/2022

TEMTERATURE 33,2°C  HUMIDITY 39,60%%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 15:35 7 12 15 0,02 0,23 64
2 15:36 8 15 21 0,01 0,2 73
3 15:37 8 12 19 0,01 0,18 52
4 15:38 10 15 20 0,04 0,15 58
5 15:39 8 12 19 0,04 0,16 61
6 15:40 8 12 16 0,06 0,15 63
7 15:41 8 13 19 0,06 0,12 64
8 15:42 6 12 20 0,04 0,12 64
9 15:43 7 14 21 0,05 0,11 65
10 15:44 8 15 23 0,06 0,1 57
11 15:45 6 14 20 0,05 0,09 58
12 14:46 6 12 19 0,04 0,09 78
13 15:47 8 15 21 0,06 0,08 65
14 15:48 9 16 23 0,06 0,1 70
15 15:49 8 12 23 0,05 0,09 67

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20
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1. ΤΙΤΑΝ Καμάρι είσοδος αριστερά  
38,126921-23,531212  19/09/2022 

TEMTERATURE 23,5 °C  HUMIDITY 49,7%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 10:02 5 9 12 0,06 0,32 11
2 10:03 5 9 11 0,07 0,31 9
3 10:04 7 13 16 0,06 0,23 5
4 10:05 6 10 13 0,1 0,21 10
5 10:06 8 15 18 0,08 0,22 11
6 10:07 7 13 16 0,1 0,22 4
7 10::08 7 11 14 0,09 0,19 3
8 10:09 5 10 13 0,08 0,2 5
9 10:10 6 10 13 0,06 0,2 6
10 10:11 5 9 11 0,09 0,2 4
11 10:12 7 12 15 0,09 0,17 5
12 10:13 8 13 17 0,08 0,17 4
13 10:14 9 16 21 0,09 0,15 3
14 10:15 10 17 19 0,09 0,18 7
15 10:16 8 15 19 0,07 0,15 6

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

2. ΤΙΤΑΝ Καμάρι είσοδος 100μ  
38,126418-23,530945  19/09/2022

TEMTERATURE 26,6 °C  HUMIDITY 47,7%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 10:18 8 13 16 0,12 0,12 111
2 10:19 7 12 16 0,11 0,14 84
3 10:20 6 11 13 0,11 0,1 82
4 10:21 6 10 14 0,09 0,13 73
5 10:22 6 10 12 0,08 0,1 69
6 10:23 6 11 14 0,07 0,07 68
7 10:24 5 9 11 0,09 0,13 70
8 10:25 6 11 13 0,08 0,07 63
9 10:26 7 11 14 0,1 0,1 59
10 10:27 7 12 15 0,13 0,1 71
11 10:28 6 12 15 0,1 0,13 79
12 10:29 6 10 13 0,12 0,12 74
13 10:30 7 12 16 0,09 0,13 77
14 10:31 8 15 19 0,1 0,1 75
15 10:32 6 11 14 0,09 0,11 91

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

1.  ΤΙΤΑΝ Καμάρι είσοδος αριστε-
ρά 38,126921-23,531212 
2. ΤΙΤΑΝ Καμάρι είσοδος 100μ 
38,126418-23,530945 
3. ΤΙΤΑΝ Καμάρι 2ου σημείου 
38,128045-23,530871 
4. ΤΙΤΑΝ Καμάρι 2ου σημείου νέο 
μηχάνημα 38,128045-23,538071 
5. ΤΙΤΑΝ-Καμάρι 3ο σημείο (ασφαλ-
τικά Σακάνδαρη) πρίν την είσοδο 
10μ 38,129503-23,531991 
6. ΤΙΤΑΝ Καμάρι 4ου σημείου απέ-
ναντι ασφαλτικά Σακάνδαρη περίμε-
τρος ΤΙΤΑΝ 38,129900-23,532216 
7. ΤΙΤΑΝ-Καμάρι 5ου σημείου 
38,128751-23,531158 
8. ΤΙΤΑΝ-Καμάρι 6ου σημείου 
38,127431-23,531117 
9. ΤΙΤΑΝ Καμάρι 7ου σημείου μετά 
την είσοδο 150μ προς Μαγούλα 
38,125791-23,530641 
10. ΤΙΤΑΝ - Καμάρι 8ου σημείου 
250μ προς Μαγούλα 38,124895-
23,530874 
11. ΤΙΤΑΝ - Καμάρι 9ου σημείου 
προς Μαγούλα 450μ από είσοδο 
38,123574-23,531387 
12. ΤΙΤΑΝ Καμάρι 10ου σημείου 
προς Μαγούλα 600μ από την είσο-
δο 38,121860-23,532626 
13 ΤΙΤΑΝ Καμάρι 7ου σημείου 
μετά την είσοδο 150μ προς Μαγού-
λα (νέο μηχάνημα) 2η 38,125791-
23,530641 
14 ΤΙΤΑΝ Καμάρι 9ου σημείου 
προς Μαγούλα 450μ από την είσο-
δο (νέο μηχάνημα) 3η 38,123574-
23,531387
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7.  ΤΙΤΑΝ-Καμάρι 5ου σημείου  
38,128751-23,531158  19/9/2022

 TEMTERATURE 32,6 °C  HUMIDITY 33,9%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:41 11 19 24 0,17 0,27 10
2 11:42 18 25 33 0,12 0,28 9
3 11:43 8 14 16 0,13 0,24 12
4 11:44 7 11 14 0,16 0,26 11
5 11:45 6 10 12 0,17 0,24 12
6 11:46 7 12 16 0,16 0,21 11
7 11:47 8 13 18 0,12 0,26 12
8 11:48 17 29 37 0,14 0,26 16
9 11:49 20 33 44 0,19 0,26 15
10 11:50 23 37 49 0,2 0,25 14
11 11:51 21 36 47 0,18 0,23 15
12 11:52 18 32 41 0,17 0,27 16
13 11:53 10 18 23 0,18 0,27 17
14 1:54 8 15 19 0,14 0,26 14
15 11:55 10 17 23 0,17 0,2 13

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

8.  ΤΙΤΑΝ-Καμάρι 6ου σημείου  
38,127431-23,531117  19/9/2022

 TEMTERATURE 29,6 °C  HUMIDITY 38,90%%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:58 29 48 59 0,17 0,18 56
2 11:59 25 39 50 0,11 0,21 53
3 12:00 21 33 48 0,14 0,21 10
4 12:01 16 27 37 0,17 0,18 15
5 12:02 14 23 27 0,16 0,15 16
6 12:03 7 11 15 0,17 0,18 17
7 12:04 6 11 14 0,16 0,21 14
8 12:05 23 36 47 0,2 0,2 14
9 12:06 24 38 56 0,16 0,17 11
10 12:07 8 14 19 0,18 0,19 10
11 12:08 11 19 20 0,16 0,19 9
12 12:09 24 38 47 0,17 0,17 8
13 12:10 21 35 41 0,08 0,161 14
14 12:11 6 11 14 0,06 0,1 18
15 12:12 10 15 18 0,1 0,12 21

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

5. ΤΙΤΑΝ-Καμάρι 3ο σημείο (ασφαλτικά Σακάνδαρη) πρίν την είσοδο 10μ 
38,129503-23,531991 19/9/2022 

TEMTERATURE 39,9 °C  HUMIDITY 33,9%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:08 8 13 16 0,13 0,22 40
2 11:09 9 15 19 0,15 0,25 12
3 11:10 11 17 22 0,15 0,21 47
4 11:11 7 11 14 0,16 0,24 19
5 11:12 7 12 15 0,17 0,22 15
6 11:13 5 10 12 0,14 0,18 17
7 11:14 6 10 13 0,13 0,2 106
8 11:15 5 10 12 0,14 0,17 86
9 11:16 6 10 13 0,12 0,16 15
10 11:17 5 10 13 0,13 0,19 17
11 11:18 6 10 13 0,11 0,16 11
12 11:19 6 11 14 0,09 0,15 8
13 11:20 6 10 15 0,11 0,18 10
14 11:21 14 24 32 0,09 0,18 35
15 11:22 6 11 14 0,12 0,16 44

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

6. ΤΙΤΑΝ Καμάρι 4ου σημείου απέναντι ασφαλτικά Σακάνδαρη περίμετρος 
ΤΙΤΑΝ 38,129900-23,532216  19/9/2022  
TEMTERATURE 31,6°C  HUMIDITY 33%%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:25 8 14 18 0,14 0,18 246
2 11:26 10 17 22 0,12 0,21 203
3 11:27 5 9 12 0,12 0,15 160
4 11:28 6 10 12 0,14 0,2 148
5 11:29 6 10 13 0,1 0,21 112
6 11:30 5 10 12 0,12 0,19 152
7 11:31 5 9 11 0,13 0,21 148
8 11:32 6 11 14 0,14 0,19 114
9 11:33 5 10 11 0,14 0,23 106
10 11:34 6 10 11 0,15 0,21 112
11 11:35 5 9 11 0,13 0,24 87
12 11:36 6 10 13 0,11 0,21 98
13 11:37 5 9 11 0,12 0,25 103
14 11:38 5 10 12 0,14 0,21 99
15 11:39 5 9 12 0,14 0,24 120

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

3. ΤΙΤΑΝ Καμάρι 2ου σημείου  
38,128045-23,530871  19/09/2022

TEMTERATURE 28,7 °C  HUMIDITY 42%

 A/A Ώρα PM1 
μg/ m3

PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 10:36 8 13 16 0,1 0,1 142
2 10:37 6 12 14 0,08 0,12 69
3 10:38 7 12 15 0,07 0,16 50
4 10:39 6 11 14 0,09 0,17 25
5 10:40 5 9 11 0,11 0,13 22
6 10:41 7 12 16 0,12 0,16 13
7 10:42 8 14 17 0,15 0,15 11
8 10:43 9 15 20 0,16 0,13 24
9 10:44 10 17 22 0,15 0,15 21
10 10:45 7 11 15 0,16 0,14 17
11 10:46 8 13 18 0,17 0,17 18
12 10:47 9 15 20 0,14 0,11 21
13 10:48 7 13 16 0,16 0,13 11
14 10:49 8 13 17 0,17 0,14 9
15 10:50 6 11 13 0,16 0,16 12

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

4. ΤΙΤΑΝ Καμάρι 2ου σημείου νέο μηχάνημα  
38,128045-23,538071 19/9/2022

 TEMTERATURE 28,5 °C  HUMIDITY 43,8%

 A/A Ώρα PM1 
μg/ m3

PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 10:51 145 156 0 0,1
2 10:52 148 187 0 0,13
3 10:53 150 224 0 0,31
4 10:54 126 287 0 0,27
5 10:55 117 134 0 0,2
6 10:56 230 259 0 0,19
7 10:57 181 297 0 0,01
8 10:58 200 314 0 0,24
9 10:59 171 276 0 0,18
10 11:00 112 119 0 0,19
11 11:01 84 222 0 0,14
12 11:02 77 131 0 0,27
13 11:03 81 100 0 0,25
14 11:04 19 46 0 0,24
15 11:05 17 42 0 0,22

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20
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13. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων,ΤΙΤΑΝ Καμάρι 7ου 
σημείου μετά την είσοδο 150μ προς Μαγούλα (νέο μηχάνημα)  

2η 38,125791-23,530641  Ημερομηνία 19/09/2022 
TEMTERATURE 31 °C  HUMIDITY 32,6

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 13:38 24 54 0 0,22
2 13:39 660 2000 0 0,19
3 13:40 572 1180 0 0,18
4 13:41 910 1986 0 0,2
5 13:42 1202 2000 0 0,17
6 13:43 1297 2000 0 0,16
7 13::44 499 1430 0 0,17
8 13:45 91 215 0 0,18
9 13:46 96 193 0 0,17
10 13:47 60 137 0 0,2
11 13:48 55 121 0 0,18
12 13:49 88 196 0 0,17
13 13:50 102 208 0 0,18
14 13:51 96 232 0 0,16
15 13:52 55 139 0 0,15

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

9. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπωνΤΙΤΑΝ-Καμάρι  
6ου σημείου 38,127431-23,531117. Ημερομηνία 19/09/2022 

TEMTERATURE 29,4 °C  HUMIDITY 40,70%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 12:19 9 14 20 0,01 0,05 9
2 12:20 12 20 27 0,02 0,06 8
3 12:21 15 32 43 0,01 0,07 4
4 12:22 19 31 39 0,01 0,15 3
5 12:23 13 23 29 0,01 0,13 9
6 12:24 10 17 19 0,02 0,15 8
7 12:25 5 9 12 0,03 0,14 9
8 12:26 5 10 12 0,01 0,16 8
9 12:27 9 14 18 0,04 0,16 3
10 12:28 10 16 21 0,01 0,18 5
11 12:29 12 19 25 0,02 0,16 6
12 12:30 13 21 27 0,01 0,15 8
13 12:31 10 17 21 0,02 0,13 7
14 12:32 8 14 19 0,01 0,19 9
15 12:33 9 14 18 0,03 0,17 8

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

11.Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπωνΤΙΤΑΝ - Καμάρι 9ου 
σημείου προς Μαγούλα 450μ από είσοδο 38,123574-23,531387,  
Ημερομηνία 19/09/2022TEMTERATURE 30,4 °C  HUMIDITY 34%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 12:53 7 12 15 0,09 0,13 159
2 12:54 5 10 12 0,07 0,17 120
3 12:55 6 11 14 0,04 0,17 98
4 12:56 6 11 13 0,11 0,16 131
5 12:57 6 10 13 0,1 0,15 113
6 12:58 6 11 13 0,08 0,12 100
7 12:59 5 10 12 0,1 0,18 123
8 13:00 6 10 13 0,1 0,14 93
9 13:01 8 14 18 0,07 0,17 127
10 13:02 7 12 15 0,08 0,15 119
11 13:03 6 11 14 0,09 0,16 145
12 13:04 7 12 16 0,07 0,12 137
13 13:05 6 10 12 0,1 0,18 143
14 13:06 5 9 11 0,09 0,15 138
15 13:07 6 10 13 0,1 0,12 144

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

14. Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων, ΤΙΤΑΝ Καμάρι 9ου 
σημείου προς Μαγούλα 450μ από την είσοδο (νέο μηχάνημα)  

3η 38,123574-23,531387   
Ημερομηνία 19/09/2022TEMTERATURE 30,1°C  HUMIDITY 38,2%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 13:54 19 40 0 0,52
2 13:55 16 28 0 0,48
3 13:56 14 28 0 0,36
4 13:57 354 856 0 0,15
5 13:58 628 1991 0 0,19
6 13:59 18 37 0 0,22
7 14::00 14 29 0 0,2
8 14:01 12 25 0 0,18
9 14:02 15 35 0 0,16
10 14:03 14 30 0 0,07
11 14:04 10 21 0 0,14
12 14:05 9 20 0 0,01
13 14:06 13 26 0 0,04
14 14:07 17 36 0 0,1
15 14:08 14 27 0 0,09

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

10.  Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων ΤΙΤΑΝ - Καμάρι 
8ου σημείου 250μ προς Μαγούλα 38,124895-23,530874,  

Ημερομηνία 19/09/2022   TEMTERATURE 33,2 °C  HUMIDITY 30,30%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 12:36 6 10 13 0,14 0,15 18
2 12:37 13 23 29 0,14 0,19 7
3 12:38 7 14 18 0,16 0,17 6
4 12:39 7 11 14 0,16 0,16 9
5 12:40 6 10 13 0,17 0,19 8
6 12:41 7 11 14 0,21 0,19 7
7 12:42 30 48 63 0,2 0,15 9
8 12:43 19 32 41 0,18 0,21 8
9 12:44 10 18 22 0,15 0,2 9
10 12:45 7 12 15 0,16 0,18 7
11 12:46 6 11 14 0,17 0,21 8
12 12:47 7 11 14 0,15 0,15 7
13 12:48 5 10 12 0,17 0,2 7
14 12:49 6 11 13 0,15 0,2 6
15 12:50 5 9 11 0,18 0,18 8

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20

12.  Πίνακας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπωνΤΙΤΑΝ Καμάρι 
10ου σημείου προς Μαγούλα 600μ από την είσοδο,38,121860-23,532626 

Ημερομηνία 19/09/2022TEMTERATURE 30 °C  HUMIDITY 34,50%

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 13:10 5 9 11 0,07 0,16 10
2 13:11 6 10 13 0,03 0,14 7
3 13:12 5 9 12 0,05 0,12 6
4 13:13 13 20 26 0,07 0,09 8
5 13:14 10 19 23 0,06 0,12 9
6 13:15 6 10 12 0,06 0,12 8
7 13:16 7 12 15 0,07 0,05 11
8 13:17 11 18 23 0,06 0,1 10
9 13:18 12 20 25 0,07 0,1 12
10 13:19 6 12 14 0,07 0,07 10
11 13:20 28 45 49 0,06 0,07 16
12 13:21 6 12 15 0,07 0,06 15
13 13:22 5 10 14 0,05 0,07 12
14 13:23 6 10 14 0,03 0,08 17
15 13:24 7 11 14 0,03 0,07 18

Ανώτατο 
επιτρεπτό όριο: 15 25 50 0,02 0,31 20
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ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
ΠΝΙΓΕΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Επιστημονικό συνεργείο του 
ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε 
χθες Πέμπτη 22/09/2022, 

ενδεικτικές μετρήσεις ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης σε τρείς   κεντρι-
κές πλατείες του κέντρου της Αθή-
νας (Σύνταγμα-Ομόνοια, Μονα-
στηράκι) και διαπίστωσε ότι ιδι-
αίτερα η καρκινογόνα φορμαλδεΰ-
δη και η ηλεκτρομαγνητική ακτι-
νοβολία, ξεπερνούν κατά πολύ το 
όριο συναγερμού σε όλα τα σημεία 
μέτρησης.

Αίτια γι’αυτό είναι  αφενός η 
κατάχρηση του  ορυκτού πετρε-
λαίου κίνησης στο 65% των οχη-
μάτων και αφετέρου οι πολλές και 
ανεξέλεγκτες πηγές ηλεκτρομα-
γνητικής ακτινοβολίας στον αέρα 
της Αθήνας που κυκλοφορούν την 
ώρα 1-1,5 εκατομμύρια πολίτες 

Παρακάτω παρατίθενται οι 
πίνακες και τα διαγράμματα που 
προσδιορίζουν  ενδεικτικά το πρό-
βλημα, που κατά το ΠΑΚΟΕ πρέ-
πει να ληφθούν συγκεκριμένα 
μέτρα με ένα άμεσο πρόγραμμα 
ελέγχου των πηγών εκπομπής της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
και λήψη μέτρων, όπως επίσης 
και έλεγχος στα πετρελαιοκίνη-
τα οχήματα ιδιαίτερα λεωφορεία 
και φορτηγά. 
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Σημείο 1. Σύνταγμα. Δεξιά. Προς Πειραιά (SOLOCARE)  
Συντεταγμένες: 37.974267 - 23.7 35241

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:01 Χ 6 13 0,31 0,05 863
2 11:02 Χ 14 27 0,27 0,05 774
3 11:03 Χ 5 11 0,26 0,04 769
4 11:04 6 12 14 0,21 0,04 622
5 11:05 8 13 18 0,22 0,06 1180
6 11:06 7 12 15 0,19 0,07 812
7 11:07 8 14 18 0,21 0,05 929
8 11:08 6 12 15 0,14 0,05 1201

Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20

Σημείο 2.Σύνταγμα. Απέναντι από την ΒΟΥΛΗ. 
Συντεταγμένες:  37.975392 - 23.735502

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:13 Χ 25 46 0,04 0,03 80
2 11:14 Χ 34 59 0,06 0,06 155
3 11:15 Χ 16 28 0,01 0,07 132
4 11:16 Χ 12 21 0,06 0,07 84
5 11:17 7 12 15 0,03 0,08 72
6 11:18 6 11 14 0,05 0,01 69
7 11:19 7 11 14 0,05 0,04 65
8 11:20 7 13 15 0,02 0,07 84
9 11:21 7 13 16 0,06 0,05 73
Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20

Σημείο 4.  Σύνταγμα. ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ (Καραγεώργη 
Σερβίας2) Συντεταγμένες:  37.976261 - 23.734087 .

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:40 Χ 30 48 0,18 0,14 860
2 11:41 Χ 8 19 0,17 0,11 758
3 11:42 Χ 7 16 0,12 0,12 730
4 11:43 Χ 8 16 0,15 0,13 692
5 11:44 8 13 16 0,17 0,09 725
6 11:45 7 13 16 0,16 0,11 706
7 11:46 8 14 18 0,14 0,2 803
8 11:47 9 15 19 0,16 0,05 745
9 11:48 7 12 16 0,17 0,04 654
Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20

Σημείο 6. Σύνταγμα. Οδός Φιλελλήνων . 
Συντεταγμένες:37.974892 - 23.734005.

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 12:03 Χ 10 19 0,09 0,11 960
2 12:04 Χ 8 15 0,09 0,14 886
3 12:05 Χ 6 12 0,1 0,1 1240
4 12:06 Χ 26 41 0,05 0,07 1304
5 12:07 6 11 14 0,1 0,07 895
6 12:08 7 12 15 0,1 0,08 916
7 12:09 6 12 15 0,11 0,11 1103
8 12:10 8 13 17 0,08 0,12 1249
9 12:11 7 12 15 0,05 0,1 1370
Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20

Σημείο 3. Σύνταγμα. Αριστερά. Απέναντι ATHENS CAPITAL.   
Συντεταγμένες: 37.976771 - 23.735805

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:26 Χ 5 10 0,09 0,09 512
2 11:27 Χ 7 13 0,06 0,06 476
3 11:28 Χ 6 14 0,08 0,04 356
4 11:29 Χ 7 14 0,07 0,07 447
5 11:30 7 12 15 0,04 0,08 629
6 11:31 6 11 15 0,01 0,06 748
7 11:32 7 12 15 0,05 0,08 691
8 11:33 6 12 15 0,02 0,05 694
9 11:34 6 11 13 0,07 0,02 733
Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20

Σημείο 5. Σύνταγμα. Οδός Ερμού. 
Συντεταγμένες: 37.975428 - 23.733828  .

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 11:52 Χ 67 105 0,14 0,19 958
2 11:53 Χ 15 28 0,16 0,1 1081
3 11:54 Χ 13 23 0,13 0,1 965
4 11:55 Χ 12 21 0,13 0,11 947
5 11:56 6 11 14 0,1 0,13 914
6 11:57 6 11 13 0,15 0,13 955
7 11:58 7 12 15 0,13 0,1 1047
8 11:59 8 14 17 0,15 0,11 1012
9 12:00 7 12 15 0,16 0,09 534
Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20

Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων. Ημερομηνία: 22/09/2022
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Σημείο 7. Μοναστηράκι (Άρεως 6).  
Συντεταγμένες: 37.975807 - 23.725803.

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 12:37 Χ 15 28 0,04 0,05 690
2 12:38 Χ 17 40 0,03 0,03 620
3 12:39 Χ 16 37 0,04 0,02 578
4 12:40 Χ 12 23 0,07 0,07 590
5 12:41 11 18 21 0,08 0,07 671
6 12:42 8 6 19 0,11 0,06 694
7 12:43 8 14 17 0,11 0,05 642
8 12:44 7 13 16 0,12 0,08 658
9 12:45 8 14 18 0,13 0,09 631
Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20

Σημείο 8. Μοναστηράκι.  Πλατεία.  
Συντεταγμένες: 37.976254 - 23.725999.

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 12:53 Χ 34 52 0,12 0,08 68

2 12:54 Χ 36 56 0,1 0,08 54

3 12:55 Χ 10 17 0,12 0,07 45

4 12:56 Χ 12 20 0,09 0,09 49

5 12:57 12 20 26 0,09 0,11 45

6 12:58 11 18 23 0,12 0,11 42

7 12:59 9 16 22 0,09 0,09 50

8 13:00 11 19 25 0,12 0,09 47

Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20

Σημείο 10. Ομόνοια. ΟΠΑΠ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΩΝΙΑ.   
Συντεταγμένες: 37.983777 - 23.727607.

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 13:25 Χ 6 13 0,08 0,05 502

2 13:26 Χ 8 17 0,08 0,06 435

3 13:27 Χ 8 15 0,06 0,05 417

4 13:28 Χ 7 14 0,05 0,04 389

5 13:29 7 11 15 0,02 0,05 423

6 13:30 6 12 14 0,05 0,05 445

7 13:31 7 12 16 0,06 0,07 575

8 13:32 8 12 15 0,08 0,06 622

9 13:33 6 12 14 0,03 0,08 512
Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20

Σημείο 12. Ομόνοια.  Οδός Αγ. Κωνσταντίνου. (ΑΤΤΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ). 
Σκάλες Μετρό. Συντεταγμένες: 37.984121 - 23.727555.

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 13:51 Χ 2000 2000 0,12 0,12 1208

2 13:52 7 12 16 0,12 0,09 972

3 13:53 8 13 16 0,14 0,07 1017

4 13:54 6 12 13 0,09 0,05 1266

5 13:55 7 11 14 0,13 0,08 1401

6 13:56 6 11 14 0,08 0,08 1044

7 13:57 7 12 16 0,14 0,11 1334

8 13:58 7 11 17 0,14 0,09 1225

9 13:59 8 14 19 0,16 0,13 1874
Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20

Σημείο 9.Μοναστηράκι.  Οδός Αθηνάς  (ATHNS STASION 
CAFE). Συντεταγμένες: 37.976857 - 23.726171.

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 13:05 Χ 8 15 0,06 0,09 1517

2 13:06 Χ 9 18 0,1 0,07 1424

3 13:07 Χ 10 20 0,1 0,06 1417

4 13:08 Χ 9 20 0,08 0,07 1681

5 13:09 8 14 18 0,08 0,05 1938

6 13:10 8 14 17 0,12 0,06 1798

7 13:11 9 15 19 0,11 0,04 1910

8 13:12 10 16 20 0,09 0,06 1482

Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20

Σημείο 11. Ομόνοια. Έξω από το HONDOS. Οδός 3η Σεπτεμβρίου. 
Σκάλες Μετρό. Συντεταγμένες: 37.984440 - 23.727894.

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
nTesla

1 13:40 Χ 39 68 0,12 0,09 336

2 13:41 Χ 28 51 0,09 0,06 301

3 13:42 Χ 9 20 0,08 0,08 425

4 13:43 Χ 9 19 0,09 0,12 456

5 13:44 7 12 15 0,08 0,1 337

6 13:45 8 13 17 0,06 0,06 324

7 13:46 6 12 15 0,09 0,08 383

8 13:47 8 14 18 0,12 0,1 493

9 13:48 6 11 14 0,07 0,09 600
Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20
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Σημείο 13. Ομόνοια.  Γωνία Πανεπιστημίου και Σταδίου.  Σκάλες 
Μετρό. Συντεταγμένες: 37.983925 - 23.728665.

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
n Tesla

1 14:04 Χ 6 14 0,1 0,1 1679

2 14:05 Χ 7 11 0,08 0,1 859

3 14:06 Χ 29 46 0,08 0,1 1490

4 14:07 Χ 5 10 0,09 0,08 1854

5 14:08 7 11 14 0,09 0,09 1694

6 14:09 7 11 15 0,04 0,09 1828

7 14:10 6 12 15 0,04 0,08 1276

8 14:11 6 12 15 0,04 0,1 1358

Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20

Σημείο 14. Ομόνοια.  ΝΕΟΝ Γωνία.  
Συντεταγμένες: 37.984186 - 23.728601.

 A
/A Ώρα PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

TVOC 
mg/m3

HCHO 
mg/m3

Η/ Α 
n Tesla

1 14:14 10 10 20 0,06 0,05 550

2 14:15 Χ 8 16 0,07 0,07 374

3 14:16 Χ 7 14 0,1 0,06 361

4 14:17 Χ 9 15 0,1 0,06 484

5 14:18 7 13 18 0,11 0,04 670

6 14:19 8 14 18 0,06 0,08 390

7 14:20 7 12 15 0,11 0,07 471

8 14:21 6 13 15 0,25 0,26 519

9 14:22 7 13 15 0,21 0,17 482
Ανώτατο 
επιτρεπτό 

όριο: 
15 25 50 0,31 0,02 20

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ
PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
n Tesla

Σημείο 1 7 11 16 0,05 0,23 894

Σημείο 2 7 16 25 0,05 0,04 90

Σημείο 3 6 9 14 0,06 0,05 587

Σημείο 4 8 13 20 0,11 0,16 741

Σημείο 5 7 19 28 0,12 0,14 935

Σημείο 6 7 12 18 0,10 0,09 1103

Σημείο 7 8 14 24 0,06 0,08 642

Σημείο 8 11 21 30 0,09 0,11 50

Σημείο 9 9 12 18 0,06 0,09 1646

Σημείο 10 7 10 15 0,06 0,06 480

Σημείο 11 7 16 26 0,09 0,09 406

Σημείο 12 7 233 236 0,09 0,12 1260

Σημείο 13 7 12 18 0,09 0,07 1505

Σημείο 14 8 11 16 0,10 0,12 478
Ανώτατο 

επιτρ. όριο 15 25 50 0,02 0,31 20
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ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
n Tesla

Σημείο 1 8 14 27 0,07 0,31 1201
Σημείο 2 7 34 59 0,08 0,06 155
Σημείο 3 7 12 15 0,09 0,09 748
Σημείο 4 9 30 48 0,20 0,18 860
Σημείο 5 8 67 105 0,19 0,16 860
Σημείο 6 8 26 41 0,14 0,11 1370
Σημείο 7 11 18 40 0,09 0,11 694
Σημείο 8 12 36 56 0,11 0,12 68
Σημείο 9 10 16 20 0,09 0,12 1938

Σημείο 10 8 12 17 0,08 0,08 622
Σημείο 11 8 39 68 0,12 0,12 600
Σημείο 12 8 2000 2000 0,13 0,16 1874
Σημείο 13 7 29 46 0,10 0,10 1854
Σημείο 14 10 14 20 0,26 0,25 670
Ανώτατο 

επιτρ. όριο 15 25 50 0,02 0,31 20

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
PM1 

μg/ m3
PM2,5 
μg/ m3

PM10 
μg/ m3

HCHO 
mg/m3

TVOC 
mg/m3

Η/ Α 
n Tesla

Σημείο 1 6 5 11 0,14 0,04 622
Σημείο 2 6 11 14 0,01 0,01 65
Σημείο 3 6 5 10 0,01 0,02 356
Σημείο 4 7 7 16 0,12 0,04 654
Σημείο 5 6 11 13 0,10 0,09 534
Σημείο 6 6 6 12 0,05 0,07 886
Σημείο 7 7 6 16 0,03 0,02 578
Σημείο 8 9 10 17 0,09 0,07 42
Σημείο 9 8 8 15 0,06 0,04 1417

Σημείο 10 6 6 13 0,02 0,04 389
Σημείο 11 6 9 14 0,06 0,06 301
Σημείο 12 6 11 13 0,08 0,05 972
Σημείο 13 6 5 10 0,04 0,08 859
Σημείο 14 6 7 14 0,06 0,04 361
Ανώτατο 

επιτρ. όριο 15 25 50 0,02 0,31 20
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Μολυσμένα κατά 50% τα νερά 
κολύμβησης από τους Αγίους Αποστόλους 

μέχρι το Δήλεσι στον Ωρωπό 

Στις 13/09/2022 επιστημο-
νικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ 
πραγματοποίησε δειγματο-

ληψίες σε 22 σημεία στο παραλιακό 
μέτωπο από τους Αγίους Αποστό-
λους μέχρι και τη παραλία Δηλε-
σίου  στο Δήμο Ωρωπού. Από των 
πίνακα των θέσεων δειγματοληψίας 
και αποτελεσμάτων που παρατίθε-
ται ]παρακάτω, ο οποίος αποτελεί 
επαναληπτική δειγματοληψία του 
Μαΐου διαπιστώνεται ότι από τα 
22 δείγματα τα 12 είναι μολυσμένα 
με κολοβακτηρίδια και εντερόκοκ-
κους πάνω από τα επιτρεπτά όρια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Αυτό είναι πολύ σημαντικό επει-
δή τον Μάιο και Ιούνιο το ποσο-
στό αυτό, 57% ακατάλληλα νερά 
ήταν 32%.  Επίσης από τα 16 δείγ-
ματα που πάρθηκαν για το νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης από το 
Καπανδρίτι έως το Συκάμινο μόλις 2 
δείγματα ήταν μολυσμένα με κολο-
βακτηρίδια και e.coli και αυτό στη 
περιοχή του Χαλκουτσίου.

Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ 
σοβαρό η έρευνα αυτή θα κοινο-
ποιηθεί στη περιφέρεια και στο 
Υπουργείο Υγείας και ελπίζουμε 
οι αρμόδιοι πάρουν τα κατάλληλα 
μέτρα ούτως ώστε να λυθεί αυτό 
το πρόβλημα.
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό  
από παραλίες της Βορειοανατολικής Αττικής, στις 13/09/2022,

1 Άγιοι Απόστολοι.   Αγκώνα, δεξιά πλατεία Αγκώνα, οδός Γρ. Μπιθικώτση Ν 38.2896132   
Ε 23.9298179 9:45 454 10 A

2 Άγιοι Απόστολοι . Αγκώνα παραλία, ταβέρνα και  θέση ναυαγοσώστη Ν 38.2908400   
Ε 23.9278907 9:50 536 4 A

3 Άγιοι Απόστολοι . Αγκώνα παραλία, Στάση ΚΤΕΛ Ν. Αττικής (ίδιο σημείο) Ν 38.2926341   
Ε 23.9252310 9:55 519 10 A

4 Άγιοι Απόστολοι.  Παραλία Αγκώνα, café bar Ν 38.2940369   
Ε 23.9231151 10:00 219 2 K

5 Άγιοι Απόστολοι.. Παραλία  Αγκώνας ( ρέμα -στάσιμα νερά) Ν 38.2948282   
Ε 23.9217794 10:05 261 86 A

6 Κάλαμος, τέλος παραλίας, φοίνικες Ν 38.2979986   
Ε 23.9030438 10:08 250 255 A

7 Κάλαμος. Παραλία, εστιατόριο. Ν 38.2964533   
Ε 23.9004316 10:15 273 238 A

8 Κάλαμος. Παραλία, ascot pizza, οδός παραλιακή Ν 38.2999236   
Ε 23.794293 10:20 439 173 A

9 Κοιλάδος. Παραλία. Απέναντι , στάση Κοιλάδα. 10:35 161 62 K
10 Κοιλάδος. Παραλία. 50 μέτρα μακριά από το σημείο 9, προς Κάλαμο. 10:40 146 83 K
11 Παραλία Μετεώρων.  Αριστερά της παραλίας. 10:47 213 91 K
12 Παραλία Μετεώρων.  Στη μέση της παραλίας 10:55 210 139 A
13 Παραλία Μετεώρων.  Δεξιά της παραλίας. 11:00 233 162 A
14 Παραλία Μαρκοπούλου, ψαροταβέρνα. Ν 38.3197681   

Ε 23.8217339 11:50 299 128 A
15 Παραλία Ωρωπός, φάρος. Ν 38.327759,   

Ε 23.806487 12:15 133 161 A
16 Παραλία Ωρωπός. Θέση ναυαγοσώστη. Ν 38.3265065   

Ε 23.8052655 12:20 41 35 K
17 Παραλία Ωρωπός, Δημοτικό Ωδείο. Ν 38.3217162   

Ε 23.7862386 12:35 130 123 A
18 Χαλκούτσι.  Παραλία, Προσκυνητάρι Αγ. Νικολάου και Αγ. Πάντων. Ν 38.3407277   

Ε 23.7273668 13:30 121 89 K
19 Χαλκούτσι,  παραλία. Ν 38.3368235   

Ε 23.7197047 13:48 83 91 K
20 Δήλεσι, παραλία , δεξιά του ναυτικού ομίλου. Ν 38.3399934   

Ε 23.6773174 14:00 41 38 K
21 Δήλεσι παραλία, ταβέρνα . Ν 38.3438798   

Ε 23.6725971 14:15 330 181 A
22 Δήλεσι παραλία (μπροστά από εστιατόριο Καραντώνης) Ν 38.353764   Ε 

23.6663837 14:30 170 10 K
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ.  για την 
Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)  και 
ΥΑ 46399/1357/1986.

250 / 100 
ml

100/ 100 
ml

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης  από περιοχές 
Οινόφυτα, Σχηματάρι, Τανάγρα,   στις  15 / 09 / 2022.

Α
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες
Ώρα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

E. coli Εντερόκοκ-
κοι
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης  από Καπανδρίτι – 
Κάλαμος - Άγιοι Απόστολοι -  Σκάλα Ωρωπού -  Χαλκούτσι -  Συκάμινο,στις13 / 09 / 2022.

Α
ρ.

 δ
εί

γμ
ατ

ος

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Συντε-
ταγμέ-

νες
Ώρα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml

Κολοβακτη-
ρίδια κοπρά-

νων
E. coli Εντερόκοκ-

κοι

Pseu-
domonas 
aerugi-

nosa
1 Καπανδρίτι. Δημοτική Κοινότητα 38.216473   

23.877985 9:00 0 0 0 0
2 Κάλαμος. Οδός Ευβοίας Γωνία-Πλαστουργός Χρώματα 38.283791   

23.864844 9:20 0 0 0 0

3 Κάλαμος.  Πλατεία Καλάμου (Ιερός Ναός Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου)

38.284649   
23.863296 9:25 0 0 0 0

4 Άγιοι Απόστολοι. Άγιοι Απόστολοι (Ιερός Ναός Αγίου 
Τιμόθεου)

38.284688   
23.874285 9:30 0 0 0 0

5 Μαρκόπουλο Ωρωπού. Παιδική Χαρά 38.290550   
23.823862 11:20 0 0 0 0

6 Νέα Παλάτια (Πλατεία Café) 38.321946   
23.797333 11:35 0 0 0 0

7 Νέα Παλάτια (Κιβωτός Ζωντανό Δόλωμα) 38.321979   
23.797843 11:45 0 0 0 0

8 Σκάλα Ωρωπού (Café Oscar) 38.321394   
23.794698 11:50 0 0 0 0

9 Σκάλα Ωρωπού (Φούρνος Άρτυμα) 38.321047   
23.791301 12:00 0 0 0 0

10 Χαλκούτσι-Πλατεία 38.331699   
23.733957 12:50 0 0 0 0

11 Χαλκούτσι. Café 38.332096   
23.734210 13:00 0 1 0 0

12 Χαλκούτσι-Πλατεία 38.331668   
23.734676 13:10 3 0 0 0

13 Συκάμινο. Πλατεία 38.302236   
23.730363 13:35 0 0 0 0

14 Συκάμινο. Πλατεία . «Ψηφιακές εγκαταστάσεις» 38.302519   
23.730180 13:40 0 0 0 0

15 Χαλκούτσι. Σπίτι Χριστοδουλάκης Π. 38.329961   
23.727660 13:20 0 0 0 0

16 Χαλκούτσι.  Σπίτι Χριστοδουλάκης Π. 38.329961   
23.727660 13:23 0 0 0 0

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 
2015/1787 (L260, 7.10.2015).  Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
(ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017) 

0 0 0 0

Προς: Κύριο  Γεώργιο 
Γιασημάκη
Δήμαρχο Ωρωπίων
Αθήνα, 12/9/2022
Αρ. Πρωτ.: 1645
Κύριε Δήμαρχε

Μετά από πολύ καιρό απο-
φάσισα να επικοινωνήσω μαζί 
σας γραπτά, επειδή η  τηλεφω-
νική επικοινωνία έχει γίνει 
ανέφικτη.

Εκτός του ότι είμαι πρόε-
δρος του ΠΑΚΟΕ  (www.pakoe.
gr) για 43 συνεχή χρόνια, 
τυχαίνει να είμαι και μόνιμος κάτοικος στο Δήμο 
Ωρωπού εδώ και 20 χρόνια προσφέροντας στο τόπο 
σημαντικές  υπηρεσίες- στο πρόβλημα του πόσιμου 
νερού το 2007-8 στην  επιτροπή αγώνα, στη πλήρη 
και αντικειμενική ενημέρωση με τα στοιχεία του 
ΠΑΚΟΕ  για τις περιοχές κολύμβησης του Δήμου, 
όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εξαιτίας της πλή-
ρους ανυπαρξίας αποχετευτικού δικτύου και βιο-
λογικού καθαρισμού, εδώ και 40 χρόνια και τέλος 
ενισχύοντας το δήμο τα περασμένα δύο χρόνια με 
δωρεάν προσφορά δεξαμενών νερού για την αντι-
μετώπιση της πυρόσβεσης και πιστεύω και πολ-
λές άλλες δράσεις του ΠΚΟΕ για την αντιμετώπι-
ση του προβλήματος στον Ασωπό που επηρεάζει 
και τις καλλιέργειες και τις παραλίες του Δήμου μας  

Ξεκίνησα με τη παραπάνω εισαγωγή, για να 
καταλήξω ότι εδώ και περίπου δύο μήνες διαπι-
στώνω ότι δίπλα στο χώρο του γηπέδου (αθλούνται πολίτες) υπάρχει 
μία  μεγάλη έκταση που απέχει μόλις 100-200 μέτρα από τα σχολεία 
και σε μικρή απόσταση το κέντρο υγείας, όπου έχουν δημιουργηθεί 
λόφοι με διάφορα απορρίμματα( κλαδέματα, μπάζα και άλλα) που μου 
θυμίζουν ΧΑΔΑ

Μάλιστα προχθές Σάββατο 10/09/22 περνώντας ανησύχησα πολύ 

για δύο λόγους: ο πρώτος 
είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, 
γιατί είναι ξερόκλαδα, παρά 
το γεγονός ότι η επεξεργα-
σία τους λειτουργούσε και  
ο δεύτερος οι λόφοι αυτοί 
των απορριμμάτων  εγκυμο-
νεί κίνδυνος για τη δημόσια 
υγεία ( σε απόσταση ανα-
πνοής υπάρχουν συγκρο-
τήματα σχολείων).

Επειδή το φαινόμενο 
αυτό, το παρατηρώ πολ-
λούς μήνες- τώρα όμως έχει 

ανησυχητικά αυξηθεί, αναρωτιέμαι κατά πόσο ο 
χώρος αυτός έχει άδεια από το ΥΠΕΝ για τη χρή-
ση που γίνεται- θα ήθελα να μου στέλνατε  την 
άδεια αυτή- και πότε υπολογίζεται να ολοκληρω-
θεί αυτό το έργο, μιας και τα σχολεία αρχίζουν.

Επίσης θα ήθελα να μου στείλετε και στοιχεία 
των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε «στεγανοί 
βόθροι» στην παραλία και τα πιστοποιητικά των 
εξαγωγών των βοθρολυμάτων τους.

Θα ήθελα επίσης να τοποθετηθεί άμεσα στη 
διασταύρωση Αρίωνος και  κοινοτική οδός Χαλ-
κουτσίου-Συκάμινου καθρέπτης, επειδή ο κίνδυ-
νος ατυχημάτων είναι τεράστιος και ταυτόχρονα 
να επιστραφεί ο κάδος ανακύκλωσης γιατί έχει 
εξαφανιστεί.

Επειδή το ΠΑΚΟΕ από το Νοέμβριο θα επα-
νεκδώσει την μηνιαία έντυπη έκδοση ΑΝΙΣΩ-

ΡΩΠΙΕΣ θα ήθελε τη συνεργασία σας για τη πλήρη και αντικειμενική 
ενημέρωση των πολιτών του Δήμου. 

Περιμένω άμεση απάντηση σας.
Με εκτίμηση, Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ 

Ο Πρόεδρος, Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πανεπιστημιακός
Ο Γενικός Γραμματέας, Κων/νος Παπαλεξάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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Το ΠΑΚΟΕ στα 43 χρόνια του, 
επανειλημμένα ( 1980, 85. 90, 
93,2000, 2005, 2010 ΄κ 2020 ) 

έχει επισημάνει τους κινδύνους που 
καιροφυλακτούν στα παιδικά παιχνί-
δια στις παιδικές χαρές, στα λούνα 
πάρκ, στα βιβλιοπωλεία ( γόμες, μολύ-
βια κλπ), από τη τάση των βιομηχα-
νιών να παράξουν θελκτικά προϊόντα 
στα παιδιά, παραγνωρίζοντας τους κιν-
δύνους που υπάρχουν από την ελλειμ-
ματική παραγωγή τους. 

Με την έναρξη της νέας σχολι-
κής χρονιάς, το ερευνητικό τμήμα 
του ΠΑΚΟΕ θα οργανώσει μέσα στον 
Οκτώβριο ελέγχους και έρευνες για τη 
πώληση τέτοιων προϊόντων στις πηγές 
πώλησης

  Βέβαια εκτός του στελεχιακού προ-
σωπικού που θα συμμετέχει στην έρευ-
να  θα χρειασθεί το ΠΑΚΟΕ και εθελο-
ντές συνεργάτες (μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή μέχρι 30/09/2022 στο email 
(pakoe@pakoe.gr) . παρακάτω παρα-
θέτουμε στοιχεία από την έρευνα που 
πραγματοποίησε η CASP

Επειδή αυξήθηκαν οι αγορές  από τους 
καταναλωτές από τα ηλεκτρονικά καταστή-
ματα που εδρεύουν στην  Ευρωπαϊκή Ένω-
ση είτε εκτός, έγιναν έλεγχοι το προηγούμε-
νο έτος σε κάποιες ευαίσθητες κατηγορίες 
προϊόντων ( παιδικά παιχνίδια, κούνιες, 
μέσα προστασίας και ηλεκτρονικά τσιγά-
ρα) από το πρόγραμμα «Συντονισμένες δρά-
σεις για την ασφάλεια προϊόντων » (CASP).

Πάνω από το 1/3  627 προϊόντων δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε.. από 233 
προβληματικά προϊόντα τα 89 είναι σοβα-
ρού κινδύνου και τα 31 υψηλού.

Μεγαλύτερο το πρόβλημα σε απευθεί-
ας αγορές από καταστήματα εκτός Ε.Ε., το 

84% των δειγμάτων δε πληροί τις προδι-
αγραφές.

Πρώτη κατηγορία που ελέγχθηκε 
ήταν παιδικά παιχνίδια εκτός Ε.Ε.. Μόνο 
15 από 92 προϊόντα πληρούσαν  τις προ-
διαγραφές., εξετάστηκε και ο κανονισμός 
REACH για τις τοξικές ουσίες

Στις μηχανικές δοκιμές, πάνω από 
το 84% δεν πληρούσε τις απαιτήσεις και 
πάνω από το 215 στις χημικές όπου υπήρχε 
παρουσία φθαλικών ενώσεων. Σχεδόν όλα 
τα προϊόντα δεν είχαν σωστές σημάνσεις 
και οδηγίες, ενώ το 61% δεν είχε σήμαν-
ση CE ή ήταν εσφαλμένη

Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε παι-
χνίδια με ηλεκτρισμό και μπαταρίας, 33 
δείγματα είχαν προβλήματα ασφαλείας 97 
ήταν εντάξει, στο 43% των προϊόντων με 
μπαταρία ήταν η παρουσία επικίνδυνων 
ουσιών μόλυβδου.

Τρίτη κατηγορία που ελέγχθηκε είναι 

βρεφικά είδη (κούνιες ριλάξ), το 51% πλη-
ρούσε τις απαιτήσει ς, το 49% είχε τουλά-
χιστον μία αστοχία. 

Μεγαλύτερο ποσοστό αστοχίας στις κού-
νιες 68% παρά στα ριλάξ 38%. Υπάρχει κίν-
δυνος πτώσης και άλλων τραυματισμών.

Τέταρτη κατηγορία τα ηλεκτρονικά τσι-
γάρα και τα υγρά αυτών. Το 81% πληρού-
σε τις απαιτήσεις. Σε κάποια υγρά εντοπί-
στηκαν ουσίες όπως, διακετυλία (πρόσθετο 
τροφίμων) και αλδεΰδες ουσίες.

Τέλος εξετάστηκαν κράνη για ποδηλά-
τες και για παιδικές δραστηριότητες, 91 
δείγματα πληρούσαν τις προδιαγραφές, 
ενώ 40 είχαν ελλείψεις.

Η BEUC (Ένωση Ευρωπαίων κατανα-
λωτών)  καταγγέλλει ότι 250 προϊόντα από 
διαδικτυακές αγορές απέτυχαν σε δοκιμές 
ασφαλείας. Ξεκινούν διαπραγματεύσεις για 
το γενικό κανονισμό, σχετικά με την ασφά-
λεια προϊόντων . Σημαντική πλευρά του 
θέματος είναι τα τελωνεία, όπου τα τελευ-
ταία χρόνια αδυνατούν να ελέγχουν την 
επικινδυνότητα μικρών δεμάτων.

Αναβάθμιση προστασίας καταναλωτών 
επιβάλλεται και στο ψηφιακό χώρο. Ισχύ-
ουν νέοι κανόνες για τις ψηφιακές υπηρεσί-
ες DIGITAL SERVICES ACT/dma) και αγο-
ρές (Digital Merkets Act/DMA) τις οποίες 
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 
5 Ιουνίου 2022.

Οι καταναλωτές πρέπει να αξιοποιούν 
όλα τα εργαλεία ελέγχου όπως το «Safety 
Gate», όπου αναρτώνται προειδοποιήσεις 
από την Ε.Ε. για επικίνδυνα προϊόντα.

Ανασφαλή και επικίνδυνα προϊόντα 
που διακινούνται στην Ε.E. 

49% Κούνιες και ριλάξ σε κίνδυνο • 40% Παιδικά κράνη με ελλείψεις  
• 84% Παιδικών παιχνιδιών με επικίνδυνες χημικές ουσίες
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Τα χημικά λιπάσματα θεωρού-
νται «ο υπ΄ αριθμόν ένα» επι-
κίνδυνοι ρυπαντές και ακολου-

θούν τα φυτοφάρμακα.
Τα χημικά λιπάσματα παράγονται σε 

ένα μεγάλο ποσοστό περίπου 75% στη 
Ρωσία και στη Κίνα.

Τα φυτοφάρμακα επίσης εδώ και 50 
χρόνια με την τοξικότητά τους και τη καρ-
κινογόνο δράση τους, έχουν δημιουργή-
σει παγκόσμια προβλήματα στις καλλι-
έργειες και στην υγεία των ανθρώπων.

Η Monsanto και η Bayer αποτελούν 
βασικές πηγές παραγωγής φυτοφαρμά-
κων με την ολοένα αυξανόμενη δήθεν 
επισιτιστική κρίση.

Επιτέλους η επιτροπή της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης που ασχολείται με την 
ασφάλεια και την υγιεινή των τροφί-
μων τον περασμένο Ιούνιο πραγματο-
ποίησε ένα μεγάλο άλμα προσδιορίζο-
ντας ότι πρέπει τα φυτοφάρμακα να 
ελαττωθούν κατά 50% της ήδη υφι-
στάμενης παραγωγής.

Δυστυχώς πάρα πολλοί ευρωβουλευ-
τές μεταξύ αυτών και Έλληνες χαρακτή-
ρισαν τη πρόταση αυτή απαράδεκτη και 
αντέδρασαν στις προτάσεις της επιτροπής.

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και 40 χρόνια είναι 
πρωτοστάτης στους αγώνες ενάντια 
στη κατάχρηση φυτοφαρμάκων και 
τεχνητών λιπασμάτων στην αγροτι-
κή παραγωγή.

Χαρακτηριστικό δείγμα της δρά-
σης αυτής του ΠΑΚΟΕ αποτελεί πριν 
από 20 χρόνια ο αγώνας του κατά 
ενός τοξικότατου φυτοφαρμάκου του 
«ΤΕΜΙΚ» που ήταν βασικό φυτοφάρ-
μακο για τη καλλιέργεια της πατά-
τας. Ωστόσο πολλές άλλες δράσεις 
του ΠΑΚΟΕ για το τεράστιο πρόβλη-
μα των φυτοφαρμάκων ακολούθη-
σαν μέχρι σήμερα.

Το ΠΑΚΟΕ είναι κάθετο στη χρήση 
οποιουδήποτε αποδεδειγμένα φυτο-
φαρμάκου και λιπάσματος και πιστεύ-
ει ότι πρέπει να κατευθυνθεί η πολιτι-
κή της όποιας Ελληνικής κυβέρνησης 
στην ευρύτερη καλλιέργεια βιολογι-
κών προϊόντων.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συζη-
τήσεις που έγιναν στην Ευρωπαϊ-
κή επιτροπή τον Ιούνιο, Ιούλιο και 
Αύγουστο για το θέμα αυτό.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρία-
σης της επιτροπής γεωργίας του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη 31 Αυγού-
στου. Ο Andrew Owen-Griffiths από τη ΓΔ 
SANTE της Επιτροπής , δέχθηκε καταιγι-

σμό επικρίσεων από ευρωβουλευτές που 
δεν πείστηκαν από τη παρουσίαση της 
εκτίμησης επιπτώσεων του προτεινόμε-
νου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρ-
μάκων (SUR).

Ομοίως ο συντηρητικός νομοθέτης 
Herbert Darfman παραπονέθηκε ότι «δεν 
άκουγε τίποτα για το ότι κάποιος έχει 
ερευνήσει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις 
στην αγροτική παραγωγή»

Παράλληλα η φιλελεύθερη ευρωβου-
λευτής Ulrike Muller ρώτησε πόσο μεγά-
λη θα ήταν η αναμενόμενη μείωση της 
απόδοσης μετά από μία μείωση 50%. «Τί 
αντίκτυπο θα είχε αυτό στους καταναλω-
τές:;»διερωτήθηκε. 

Η μη ανάληψη δράσης  
δεν αποτελεί επιλογή

ΟΟWEN Griffithw τόνισε ότι η αξιο-
λόγηση είχε διεξαχθεί πρίν από την έναρ-
ξη του πολέμου στην Ουκρανία. «Προφα-
νώς τώρα βρισκόμαστε σε διαφορετική 
κατάσταση». Πρόσθεσε, ενώ υποσχέθηκε 
ότι η Επιτροπή θα κάνει ότι μπορεί για 
να «αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ζητήμα-
τα» σχετικά με τον εφοδιασμό τροφίμων.

Παράλληλα τόνισε ότι ακόμη και με 
φόντο το πόλεμο, δεν θα μπορούσε να 
αποφευχθεί μείωση των φυτοφαρμάκων.

«Νομίζω ότι το σημείο εκκίνησης 
της συζήτησης είναι ότι δεν έχουμε τη 
πολυτέλεια να μην δράσουμε» δήλωσε ο 
Owen-Griffiths, ενώ παρέπεμψε σε διάφο-
ρες εκθέσεις μεταξύ των οποίων και μία 
που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος από 
τον ΟΟΣΑ, η οποία προειδοποιούσε ότι 
«η χαλάρωση των περιβαλλοντικών περι-
ορισμών για την ενίσχυση της εγχώριας 

παραγωγής μπορεί να έρθει με κόστος τη 
μείωση της βιωσιμότητας».

Αυτό απηχούσε προηγούμενα επι-
χειρήματα της Επιτρόπου Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλας Κυρια-
κίδου, η οποία δήλωσε ότι οι ανη-
συχίες γύρω από την ασφάλεια των 
τροφίμων υπό το φως του πολέμου 
είναι «βάσιμες», αλλά «δεν καθιστούν 
λιγότερο επείγουσα τη δράση για τα 
φυτοφάρμακα». Τη θέση αυτή συμμε-
ρίστηκαν οι πράσινοι ευρωβουλευτές, οι 
οποίοι επίσης υπερασπίστηκαν την επι-
τροπή έναντι της κριτικής.

«Χαιρετίζω την παρουσίαση» δήλω-
σε ο βουλευτής των πράσινων Martin 
Hausling, ενώ κατηγόρησε τους επικρι-
τές ότι «ζωγραφίζουν όποιον θέλει να 
προστατεύσει το περιβάλλον τον ενσαρ-
κωμένο διάβολο» Τόνισε επίσης ότι η 
μείωση των φυτοφαρμάκων είναι απαραί-
τητη για τη προστασία της βιοποικιλότη-
τας, με την απώλεια της βιοποικιλότητας 
να είναι ένα από τα «κύρια προβλήματα 
που έχουμε». Ωστόσο αρκετοί εκπρόσω-
ποι των ενδιαφερομένων φορέων επέκρι-
ναν επίσης τη παρουσίαση της Επιτροπής 
ότι άφηνε κενά «Η χάραξη πολιτικής της 
ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται στην επιστή-
μη και τα στοιχεία», ανέφερε στο Twitter 
η οργάνωση της βιομηχανίας καλλιερ-
γειών Croplife Europe, ενώ επικαλέστη-
κε το σχόλιο του Dorfman σχετικά με 
την έλλειψη πληροφοριών για τις επι-
πτώσεις στη παραγωγή. Εν τω μεταξύ η 
Γερμανική Ένωση Αγροτών κατηγόρησε 
τη Κομισιόν ότι προσπαθεί να «αποφύ-
γει μία συζήτηση με βάση τα πραγματι-
κά γεγονότα γύρω από τα φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα».

Επικίνδυνα τα χημικά λιπάσματα  
και τα φυτοφάρμακα
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Ένα γεύμα σε κατάστημα fast 
food και συγκεκριμένα της αλυ-
σίδας K.F.C., της Τυνησίας, βρί-

σκεται στο επίκεντρο των ερευνών 
για το θάνατο της 19χρονης Θάλει-
ας, δοκίμου του Πολεμικού Ναυτικού.  
‘Όπως έγινε γνωστό, είχε μοιραστεί 
γεύμα με φίλη της και είχε πιεί μιλκ 
σέικ. Ανέβασε πυρετό, τόσο αυτή, όσο 
και άλλοι δόκιμοι, που είχαν επίσης 
συμπτώματα δηλητηρίασης.

Χρόνια τώρα, λειτουργεί το σύστημα 
της γρήγορης διατροφής (fast food). Με 
αυτόν τον τρόπο, οι Αμερικανοί, στην 
συνέχεια οι Ευρωπαίοι και τέλος οι Ρώσοι 
μετά τη διάλυση της της Σοβιετικής Ένω-
σης, κατευθυνόμενοι από το σύστημα που 
θέλει ο εργασιακός χρόνος να αυξηθεί σε 
βάρος της ποιότητας ζωής μας, «έτρω-
γαν» σε ταχυφαγεία.

Αποτέλεσμα, όλες αυτές οι αλυσίδες 
«σκουπιδοδιατροφής», να ταίζουν τις 
μάζες με επικίνδυνα για την υγεία φαγη-
τά, πρόσθετες χημικές ουσίας, που επη-
ρεάζουν τη «γεύση» και δίνουν το αίσθη-
μα του αλμυρού και του γλυκού, σε βαθμό 
που όλοι και ιδιαίτερα οι μικρές ηλικίες 
12-22 ετών, να δημιουργούν στην υγεία 
τους πολλαπλά προβλήματα (στομαχικές 
διαταραχές, σακχαροδιαβήτη, υπέρταση 
και δυστυχώς τελευταία και τις λεγόμε-
νες τροφικές δηλητηριάσεις.

Με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο της 
19χρονης Θάλειας από τροφική δηλητη-
ρίαση στην Τυνησία μετά από φαγητό στο 
ταχυφαγείο της K.F.C., αλυσίδα «ΑΜΑΡ-
ΤΙΑ», επειδή συνεχώς δημιουργεί προ-
βλήματα σ αυτούς που την εμπιστεύο-
νται και δέχονται apriori ότι τα προϊόντα 
της είναι υγιεινά και ασφαλή.  

Παρατίθεται παρακάτω μερικά από 
τα επικίνδυνα κερδοσκοπικά παιχνίδια 
της K.F.C.

Η εν λόγω αμερικανική αλυσίδα έχει 
στην πλάτη της πλήθος σκανδάλων, κυρί-
ως ως προς την ασφάλεια τροφίμων της.  
Χαρακτηριστικό όλων, η υπόθεση προμη-
θευτών της στην Σαγκάη το 2014, στους 
οποίους οι κινεζικές ρυθμιστικές Αρχές 
έβαλαν λουκέτο, καθώς τα κρέατα κρίθη-

καν ακατάλληλα για τη δημόσια υγεία.
Μετά την αποκάλυψη ότι η εταιρεία 

προμηθειών πωλούσε παρτίδες ληγμέ-
νες κρέατος στην αλυσίδα, άλλα σκάνδα-
λα βγήκαν στη φόρα για το πώς… μαγει-
ρεύονται τα κοτόπουλα.

Το CNN τότε, πρόβαλλε ένα βίντεο 
όπου εργαζόμενοι χρησιμοποιούσαν για 
την επεξεργασία τροφίμων που είχαν 
λήξει με γυμνά χέρια, συμπεριλαμβανο-
μένων και όσων είχαν πέσει στο πάτω-
μα. Το K.F.C. είναι θυγατρικό της Yum.    

‘Άλλα καταστήματα τα οποία είτε δια-
χειρίζεται, είτε παραχωρεί άδειες λειτουρ-
γίας, είναι τα A&W (Εκτός του Καναδά), 
Long John Silver’s, Pizza Hut  και 
Taco Bell.

Υπενθυμίζεται, ότι πριν από ένα περί-
που χρόνο, η εταιρεία είχε προχωρήσει 
στο κλείσιμο των καταστημάτων της Pizza 
Hut στην ελληνική αγορά.

Συγκεκριμένα, είχε μπει λουκέτο σε 16 
εστιατόρια της αλυσίδας με την εταιρεία 
να δικαιολογεί την απόφαση της αυτή 
στα επιπλέον προβλήματα που προέκυ-
ψαν από το κλείσιμο των καταστημάτων, 
λόγω κορωνοϊού.

Τροφικές  δηλητηριάσεις.  
Αιτίες και παράγοντες τροφικής 

δηλητηρίασης
Το χαλασμένο ή  ληγμένο ή τοξικό 

φαγητό είναι η πιο συχνή αιτία τροφι-
κής δηλητηρίασης, ωστόσο δεν είναι η 
μόνη.  Οδηγεί στην τροφική δηλητηρία-
ση και πολλές φορές προκαλεί ακόμα και 
θάνατο,  η κατανάλωση μολυσμένων  από 
μικροοργανισμούς τροφίμων και ποτών. 
Τέτοιοι μικροοργανισμοί είναι τα βακτή-
ρια όπως τα κολοβακτηρίδια, η σαλμο-
νέλα, ο σταφυλόκοκκος, η λιστέρια, η 
σιγκέλα και διάφορα άλλα που μπορούν 
να μολύνουν μια μεγάλη ποικιλία τρο-
φίμων. Στο κατάλογο αυτό προστίθενται 
και οι ιοί  και τα παράσιτα τα οποία είτε 
αναπτύχθηκαν εξαιτίας κακής συντήρη-
σης  τροφίμων,  είτε επιμόλυναν τα τρό-
φιμα εξαιτίας κακών συνθηκών υγιεινής. 

Η ποιότητα των τροφίμων επηρε-
άζεται  και  από τα  προϊόντα χημικής 
ρύπανσης  που προκαλούν άμεσες ή 
χρόνιες βλάβες στην υγεία του ανθρώ-
που. Οι ρύποι και μολυσματικοί παρά-
γοντες εισέρχονται ή ενσωματώνονται  
στα τρόφιμα κατά την παραγωγή, συγκο-
μιδή, επεξεργασία, συσκευασία, μεταφο-
ρά, αποθήκευση, μαγείρεμα, σερβίρισμα  
Μερικά συστατικά μπορούν να μετατρα-
πούν σε τοξικές ενώσεις κατά την επεξερ-
γασία και την αποθήκευση (μέσω αντι-
δράσεων με άλλα συστατικά ή πρόσθετα, 
είτε μέσω θερμικών ή μικροβιολογικών 
μετατροπών).

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. την επόμενη εβδο-
μάδα θα πραγματοποιήσει έρευνα σε 
δύο-τρία «ταχυφαγεία» της K.F.C, αλλά 
και σε άλλες εταιρείες για να διαπι-
στωθεί ο βαθμός μόλυνσης των προ-
ϊόντων που πωλούν.

Στην συνέχεια, θα καταγγείλει 
στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
την έρευνα του.

Επικίνδυνα τρόφιμα στην αγορά
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Η προστασία του περιβάλλοντος 
και η κλιματική αλλαγή έχει 
αποδειχθεί ότι είναι συνυφα-

σμένες έννοιες, όταν όμως κυβερνή-
σεις καταστρατηγούν τις ισχύουσες 
διεθνείς και εθνικές νομοθεσίες τότε 
οι φανφάρες για τη κλιματική αλλα-
γή και τη προστασία του περιβάλλο-
ντος βυθίζονται στο σκοτάδι.

Έτσι λοιπόν το ίδιο συμβαίνει και 
με τη ξενόφερτη εταιρία Ελληνικός 
Χρυσός, όπου μέσα σε 15 χρόνια έχει 
κυβερνήσει όλες τις κυβερνήσεις που 
έχουν περάσει, καταστρέφοντας όλο 
το οικοσύστημα της Βόρειας Ελλάδας.

Εμπρός λοιπόν Κύριε Μητσοτάκη 
και Κύριε Σκρέκα παραδοθείτε στις 
μεγάλες δήθεν επενδύσεις .

Η ιδεοληψία των υπουργών της κυβέρ-
νησης της Νέας Δημοκρατίας για «επεν-
δύσεις με κάθε κόστος» υλοποιήθηκε στο 
έπακρο στις νομοθετικές ρυθμίσεις που 
θεσμοθέτησε για να διευκολύνει την Ελλη-
νικός Χρυσός να συνεχίσει και να ολοκλη-
ρώσει την καταστροφική της «επένδυση» 
στα μεταλλεία χρυσού της Χαλκιδικής. 

Ρυθμίσεις στο περιβαλλοντοκτόνο 
νομοσχέδιο του Χατζηδάκη που αφορούν 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση, κατάρ-
γηση της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, 
έκδοση των εκκρεμών αδειών στο έργο 
των Σκουριών, παρά την, αποδεδειγμένη 
και δικαστικά, παραβίαση της σύμβασης 
από την εταιρεία, και φυσικά με αποκο-
ρύφωμα την αποικιοκρατική νέα σύμβα-
ση, που υπογράφηκε μεταξύ κυβέρνησης 

και εταιρείας και επικυρώθηκε νομοθετι-
κά από το κοινοβούλιο.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας το γνωρί-
ζουμε πολύ καλά. Ούτε μία ούτε δύο αλλά 
21 περιβαλλοντικές παραβάσεις βεβαιώ-
θηκαν από τους Επιθεωρητές Περιβάλλο-
ντος και επιβλήθηκαν πρόστιμα 2 εκατ. 
ευρώ από τους υπουργούς της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ήταν μόνο η κορυ-

φή του παγόβουνου. Σωρεία περιβαλ-
λοντικών εγκλημάτων και παραβάσεων 
των περιβαλλοντικών όρων οδήγησαν 
τα στελέχη της εταιρείας στα δικαστήρια 
ακόμη και για ποινικές ευθύνες. Σήμερα 
βέβαια, χάρη στους νόμους της κυβέρνη-
σης της ΝΔ, η εταιρεία δρα ανεξέλεγκτα, 
αφού δεν επιτρέπεται στους Επιθεωρη-
τές Περιβάλλοντος να πράξουν απρόσκο-
πτα το έργο τους.

Ελληνικός Χρυσός: η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη της έδωσε «γη και ύδωρ»

Η Eldorado gold δεν κατάφερε να προχωρήσει τη «χρυσή» της επένδυση

Πολύ σωστή η αγωνία των ανθρώπινων που οργά-
νωσαν έναν φορέα για τη φύλαξη του θαλασσινού πάρ-
κου της Αλωνίσου, αλλά άραγε φτάνει αυτό μόνο; Εμείς 
πιστεύουμε πως όχι.

Η οργάνωση Sea Shepherd ιδρύθηκε το 1977 και για 
πολλά χρόνια οι δράσεις της επικεντρώνονταν στην έρευ-
να, καταγραφή και παρεμπόδιση παράνομων αλιευτικών, 
και συγκεκριμένα φαλαινοθηρικών, στα πιο απομακρυσμέ-
να υδάτινα οικοσυστήματα. 

Τους έχουν αποκαλέσει στο παρελθόν «οικο-πειρατές», 
καθώς επί δεκαετίες οι ακτιβιστές της προσπαθούσαν να ανα-
πληρώσουν τα κενά επιτήρησης που υπάρχουν στην ανοι-
χτή θάλασσα και επιτρέπουν σε παράνομα σκάφη να δρουν 

ανενόχλητα, εγείροντας ανά περιπτώσεις ερωτήματα σχετι-
κά και με τα όρια δικαιοδοσίας τους.

Τους τελευταίους μήνες, το σκάφος «Emanuel Bronner» 
συνδράμει εθελοντικά το ελληνικό Λιμενικό με περιπολίες 
εστιάζοντας σε περιπτώσεις παράνομης αλιείας, αλλά και σε 
συγκεκριμένα σημεία του θαλάσσιου πάρκου όπου απαγορεύ-
εται η πλεύση σκαφών, ή άλλες δραστηριότητες που μπορεί 
να προκαλέσουν διαταραχή των οικοσυστημάτων. Το Εθνι-
κό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων είναι η 
μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή στην Ευρώ-
πη, με πλούσια βιοποικιλότητα, έκταση περίπου 2.200 τετρα-
γωνικών χιλιομέτρων και ειδικούς περιορισμούς και ρυθμί-
σεις σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα.

Κυνηγώντας λαθραλιείς από Ανταρκτική έως Αλόννησο.
Η οργάνωση που συνδράμει στη φύλαξη του θαλάσσιου πάρκου
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Μετά τις φωτιές ήρθε και η 
οικονομική κρίση με το φυσι-
κό αέριο.

Επόμενο λοιπόν ήταν οι τρόποι 
θέρμανσης στα Ελληνικά σπίτια σε 
μεγάλο ποσοστό να αλλάξουν.

Πέρα από το ότι οι τιμές στα καυ-
σόξυλα στα pellet και στις μπρικέτες 
έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, το τερά-
στιο πρόβλημα με τα επικίνδυνα αιω-
ρούμενα σωματίδια από τα τζάκια 
και τους καρκινογόνους υδρογονάν-
θρακες είναι προβληματικοί για την 
Αττική, αλλά και για όλα τα αστικά 
κέντρα της χώρας.

Άραγε εάν αποτιμήσουμε ένα τόνο 
καυσόξυλα από 150 – 250 ευρώ , τότε 
πώς μπορούμε εμείς σαν πολίτες να 
αποτιμήσουμε τις καρκινογόνες ουσί-
ες στα παιδιά και στις ευπαθείς ομά-
δες πληθυσμού;  

Τους πρώτους μνημονιακούς χειμώνες 
της αιθαλομίχλης είναι πιθανό να ξανα-
ζήσουμε φέτος, καθώς οι εξελίξεις στις 
τιμές του φυσικού αερίου και της ηλε-
κτρικής ενέργειας ωθούν πολλούς κατα-
ναλωτές στο να αναζητήσουν λύσεις για 
τη θέρμανση του σπιτιού τους σε πιο 
παραδοσιακά μέσα, όπως είναι οι ξυλό-
σομπες. Σε ανάλογα μέσα, άλλωστε, ανα-
μένεται να καταφύγουν και όσοι ζουν σε 
πολυκατοικίες με καυστήρα πετρελαίου, 
ο οποίος όμως σε πολλές περιπτώσεις, 
ειδικά σε πολυκατοικίες στο κέντρο της 
Αθήνας, έχει να ανάψει από το 2010 και 

ουσιαστικά το σύστημα κεντρικής θέρ-
μανσης έχει αχρηστευθεί.

Ηδη πολλοί καταναλωτές έχουν προ-
χωρήσει σε έρευνα αγοράς στα φυσικά 
καταστήματα και στο Διαδίκτυο προκει-
μένου να βρουν την πλέον συμφέρουσα 
και αποδοτική λύση. 

Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στην εμπορία καυ-

σόξυλων, οι παραγγελίες είναι πενταπλά-
σιες σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ εκφρά-
ζουν προβληματισμό για τη διαθεσιμότητα 
σε ξύλα τους επόμενους μήνες και ειδι-
κά τον Δεκέμβριο. 

Οι τιμές των καυσόξυλων έχουν αυξη-
θεί κατά 30%-40% σε σύγκριση με πέρυ-
σι, με το κυβικό από τα 100 ευρώ πέρυσι 
να φθάνει φέτος στα 140 ευρώ.

«Φωτιά» οι τιμές για σόμπες,  
πέλετ, καυσόξυλα, μπρικέτες

Εως και 40% είναι αυξημένο φέτος το κόστος αγοράς θερμαντικών μέσων 

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι με τις απανωτές εξαγγελίες για 
εκατομμύρια και δισεκατομμύρια σε προγράμματα έρευνας και 
ανάπτυξης δεν εξασφαλίζεται η διαύγεια και η διαφάνεια σε 
αυτούς που θέλουν να επωφεληθούν τα προγράμματα αυτά.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 
300.000.000 ευρώ και αναμένεται να προκηρυχθεί τους επό-
μενους μήνες, σε διακριτά στάδια υποβολής ανά παρέμβαση.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανι-
σμούς που θα πραγματοποιήσουν συνεργατικά έργα Ε&Α 
και συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς
III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχει-
ρήσεις που διακρίθηκαν αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon 
Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδε-
σμο: https://gsri.gov.gr/anakoinosi-tis-drasis-erevno-
kainotomo-2021-2027/ 

Στις πρώτες δράσεις συγκαταλέγεται αυτή για την ενί-
σχυση της έρευνας και της καινοτομίας, την προώθηση των 
συμπράξεων των επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανι-
σμούς και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικό-
τητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ η δράση  
«Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-27» από το Υπουργείο Ανάπτυξης
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Φλώρινα: Σκότωσαν 
3 αρκούδες στο 
Σκλήθρο –  
Θήλαζε τα μωρά 
της η μία που 
δέχτηκε σφαίρες

Τρεις αρκούδες, εκ των οποίων 
η μία θήλαζε ακόμη τα μωρά της, 
σκότωσαν -σε διάστημα ενός μήνα- 
άγνωστοι με πυροβόλο όπλο, στο 
Σκλήθρο στη Φλώρινα…

Όπως καταγγέλλει με σχετική ανα-
κοίνωση ο «Αρκτούρος», την Παρα-
σκευή 12 Αυγούστου πολύ κοντά 
στο Κέντρο Προστασίας Λύκου & 
Λύγκα, εντοπίστηκαν δύο νεκρές 
αρκούδες και πριν από λίγες εβδο-
μάδες στην ευρύτερη περιοχή εντο-
πίστηκε μία ακόμη, επίσης νεκρή 
από πυροβολισμό.

Η πρώτη μάλιστα ήταν νεαρή ενή-
λικη που βρισκόταν ακόμα σε φάση 
θηλασμού, κάτι που συνεπάγεται 
ότι τα μικρά της είναι πλέον ορφα-
νά. Την αρκούδα εντόπισε αγρότης 
που ειδοποίησε την Ομάδα ‘Αμεσης 
Επέμβασης του Αρκτούρου. Ο θάνα-
τος της αρκούδας επήλθε από βλή-
μα στα πλευρά, που την τραυμάτι-
σε ενδοκοιλιακά και κατέληξε από 
εσωτερική αιμορραγία.

Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε 
και δεύτερη δολοφονημένη αρκού-
δα, την οποία είχαν αφήσει κοντά σε 
σημείο με σκουπίδια. Το ζώο υπο-
λογίζεται πως ήταν νεκρό ήδη 7-10 
ημέρες. Όπως αναφέρει ο «Αρκτού-
ρος», τα δύο αυτά περιστατικά ήρθαν 
να προστεθούν σε αντίστοιχο που 
είχε καταγραφεί τον Ιούλιο, όταν 
αρκούδα βρέθηκε σε προχωρημένη 
σήψη με τον θάνατό της να αποδί-
δεται και τότε σε πυροβολισμό. Και 
τα τρία εγκλήματα έγιναν στην ίδια 
περιοχή σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου.

«Συνολικά είναι η 4η αρκούδα 
που πυροβολήθηκε στην ευρύτερη 
περιοχή μέσα στο 2022. Αξίζει να 
τονιστεί ότι τα περιστατικά συνέ-
βησαν εντός των ορίων περιοχής 
Natura» τονίζεται στην ανακοίνωση 
της οργάνωσης που καλεί τις αρμό-
διες αρχές, «να μην υποβαθμίσουν 
τη σημασία του εγκλήματος αυτού 
και να προχωρήσουν σε εκτεταμέ-
νες έρευνες για τον εντοπισμό των 
δραστών, διότι η συνεχιζόμενη ατι-
μωρησία φέρνει, δυστυχώς, και νέες 
δολοφονίες προστατευόμενων ειδών».

Η αμαρτία της παρέμβασης της 
εκκλησίας και της κυβέρνησης 
σε δήθεν αναπλάσεις ελευθέ-

ρων χώρων, χωρίς τη συναίνεση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοι-
νωνίας των πολιτών δε θα έχει τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Ανήμερα του Σταυρού, επέλεξε η ηγε-
σία της Εκκλησίας να εγκαινιάσει το 
ιερό… real estate στο Σχιστό, στην έκτα-
ση 3.000 στρεμμάτων, στην περιοχή Σχι-
στού - Σκαραμαγκά, στην οποία θα ανα-
πτυχθεί επένδυση με ποικίλες χρήσεις 
που περιλαμβάνουν γραφεία, κατοικίες, 
χώρους logistics, εκθεσιακό και συνε-
δριακό κέντρο, ήπιες βιομηχανικές δρα-
στηριότητες, εγκαταστάσεις ανακύκλω-
σης, ακόμη και καύσης απορριμμάτων.

Παρών στα εγκαίνια, ήταν ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οικο-
δεσπότης ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, 
με την ιδιότητα του προέδρου της εται-
ρείας «Σχιστό Α.Ε.». Η παρουσίαση του 
«εμβληματικού έργου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος», όπως αναφέρει η σχετική πρό-
σκληση που έχει φτάσει σε απροσδιόρι-
στο αριθμό ενδιαφερόμενων και εμπλε-
κομένων, θα γίνει κοντά στη Μονή Αγίων 
Πατέρων.

Το αμφιλεγόμενο έργο θα αναπτυχθεί 
μεν σε έκταση ιδιοκτησίας της Εκκλησίας, 
αλλά περιλαμβάνει και χώρο ενταγμένο 
από το 1999 (ν. 2742/99) στην Α΄ Ζώνη 
Προστασίας του όρους Αιγάλεω, χαρακτη-

ρισμένου εδώ και πάνω από μισό αιώνα 
ως τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 
Μεγάλο τμήμα της έκτασης έχει χαρα-
κτηριστεί ως δασική αλλά και ως αρχαι-
ολογικός χώρος.

Κι αυτοί είναι οι λόγοι που το ιερό 
επενδυτικό πρότζεκτ έχει προκαλέσει την 
έντονη αντίδραση της αυτοδιοίκησης και 
ειδικά του Δήμου Περάματος. Ο οποίος 
επανήλθε με οξύτατη ανακοίνωση και για 
το ίδιο το «επενδυτικό σχέδιο» της Εκκλη-
σίας, αλλά και για το γεγονός ότι η ηγε-
σία της δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτη-
μα για συνάντηση με τον δήμο. Δικαίως 
από αυτή την άποψη ο δήμος κάνει λόγο 
για «απαράδεκτη και προκλητική στάση 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και του αρχι-
επισκόπου προς όφελος μεγάλων επιχει-
ρηματικών συμφερόντων».

Ο Δήμος Περάματος, στην ανακοί-
νωσή του, δηλώνει την κατηγορηματι-
κή αντίθεσή του στην επιχειρούμενη, εν 
κρυπτώ και χωρίς διαβούλευση, εκμετάλ-
λευση της έκτασης 3.000 στρεμμάτων, 
μέρος της οποίας βρίσκεται εντός των 
ορίων του Δήμου Περάματος. Ο δήμαρ-
χος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης ήδη 
από τον Μάρτιο απέστειλε επιστολή στον 
αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ζητώντας επίση-
μη ενημέρωση. 

Πλην όμως η Εκκλησία έχει σιωπήσει 
εκκωφαντικά στα αιτήματα του δήμου, 
προδίδοντας την περιφρόνησή της στον 
θεσμικό ρόλο της αυτοδιοίκησης.

«Ιερό» Real Es tate  
στο Σχιστό
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Στο παρακάτω άρθρο αναφέρο-
νται εκτενώς τα διατροφικά προ-
βλήματα που έχουν σαν απο-

τέλεσμα να φράζουν οι ανθρώπινες 
αρτηρίες με αποτέλεσμα εγκεφαλικά 
και καρδιαγγειακά επεισόδια.

Με το όρο «κακή» χοληστερόλη αναφε-
ρόμαστε στην χαμηλής πυκνότητας λιπο-
πρωτεΐνη ή αλλιώς LDL-χοληστερόλη. Η 
LDL-χοληστερόλη είναι ένας μεταφορέας 
χοληστερόλης από το συκώτι στους διά-
φορους ιστούς και τα όργανα του οργα-
νισμού μας.

Όταν τα επίπεδα της αυξηθούν, τότε 
γίνεται εναπόθεση της χοληστερόλης στα 
τοιχώματα των αγγείων, γεγονός που έχει 

συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο για στε-
φανιαία νόσο.

Τι σημαίνουν τιμές κάτω των φυσι-
ολογικών;

Τα χαμηλά επίπεδα LDL χοληστερό-
λης θεωρούνται ιδανικά για την καρδι-
αγγειακή μας υγεία. Αντίθετα, όσο πιο 
υψηλά είναι, τόσο μεγαλύτερος είναι ο 
κίνδυνος εμφάνισης καρδιακής ή αγγει-
ακής νόσου.

Αν και η «κακή» (LDL) χοληστερόλη 
αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγο-
ντα κινδύνου για την εμφάνιση των καρ-
διαγγειακών νοσημάτων, υπάρχουν και 
άλλοι παράγοντες κινδύνου που χρειάζε-
ται να γνωρίζουμε. Πέρα από το κομμάτι 

της διατροφής, άλλοι εξίσου σημαντικοί 
παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν 
την καρδιαγγειακή μας υγεία είναι:
1. το κάπνισμα
2. η αρτηριακή υπέρταση
3. τα χαμηλά επίπεδα της «καλής» (ΗDL) 
χοληστερόλης (μικρότερα από 40 mg/dL)
4. η ηλικία (πάνω από 45 έτη για τους 
άνδρες και πάνω από 55 έτη για τις γυναί-
κες)
5. η ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού πρώ-
ιμης καρδιαγγειακής νόσου, δηλαδή να 
έχει εμφανισθεί ένα καρδιαγγειακό επει-
σόδιο σε ηλικία κάτω από τα 55 έτη για 
τους άνδρες και κάτω από τα 65 έτη για 
τις γυναίκες πρώτου βαθμού συγγενείς).

5 τροφές που μειώνουν  
την «κακή» χοληστερόλη
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1. Τρόφιμα με «καλά» λιπαρά οξέα
Τρόφιμα που περιέχουν τα «καλά» 

λιπαρά, δηλαδή τα μονοακόρεστα και 
τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. 

Αντικαταστήστε τα κορεσμένα λιπα-
ρά της διατροφής σας, όπως τα κρέατα, 
αλλαντικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, γλυ-
κά που είναι πλούσια σε «κακά» λιπαρά, 
με τρόφιμα όπως τα παχιά ψάρια (σκου-
μπρί, σαρδέλες, τόνο, σολομό), ξηρούς 
καρπούς (αμύγδαλα, καρύδια) και το 
ελαιόλαδο.

Υπολογίζεται ότι για κάθε 1% επιπλέ-
ον κορεσμένου λίπους στη διατροφή μας, 
η LDL χοληστερόλη αυξάνεται κατά 0,8-
1,6mg/dL. Τρόφιμα όπως το ελαιόλαδο 
και οι ανεπεξέργαστοι ξηροί καρποί είναι 
πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα.

Η κατανάλωση 55γρ. ξηρών καρπών 
ημερησίως έχει βρεθεί ότι μπορεί να προ-
καλέσει μείωση της «κακής» μας χολη-
στερόλης σε ποσοστό 5%.

Λόγω των ευεργετικών επιδράσεών 
τους στην προστασία της καρδιάς, τα 
ακόρεστα λιπαρά οξέα συνιστάται να 

αποτελούν το 20% των ημερησίων θερ-
μιδικών μας αναγκών.

2. Τρόφιμα με φυτικές στερόλες
Οι φυτικές στερόλες βρίσκονται σε 

μικρές συγκεντρώσεις σε τρόφιμα, όπως τα 
φυτικά έλαια, τα λαχανικά και τα φρούτα.

Πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι η κατα-
νάλωση 1,5 με 3γρ. φυτοστερολών, μπορεί 
να μειώσει την «κακή» χοληστερόλη και 
την ολική σε ποσοστό 7-12,5%.

Για το λόγο αυτό, έχουν δημιουργη-
θεί τρόφιμα με προσθήκη φυτοστερολών, 
αφού δεν είναι εφικτό να προσλάβουμε 
την παραπάνω ποσότητα μόνο από τα 
τρόφιμα της καθημερινή μας διατροφής.

Έρευνες δείχνουν, πως ακόμα και άτο-
μα που ακολουθούν μία χορτοφαγική δια-
τροφή καταφέρνουν να προσλάβουν το 
πολύ 0,6γρ. φυτικών στερολών την ημέρα.

3. Τρόφιμα με φυτικές ίνες
Φυτικές ίνες περιέχονται σε τρόφι-

μα όπως το πίτουρο ρυζιού, η βρώμη, τα 
δημητριακά ολικής άλεσης, τα όσπρια, τα 
λαχανικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα επιδημιολογικών μελετών, έχει ανα-
γνωριστεί ο ρόλος των φυτικών ινών 
στην πρόληψη της στεφανιαίας νόσου 
και κυρίως, στη βελτίωση των επιπέδων 
των λιπιδίων στο αίμα.

Μεμονωμένες διαλυτές φυτικές ίνες, 
όπως η πηκτίνη, το πίτουρο ρυζιού, το 
πίτουρο βρώμης, μειώνουν, κατά ένα 
μικρό ποσοστό, τόσο τα επίπεδα της ολι-
κής χοληστερόλης στο αίμα, όσο και της 
LDL χοληστερόλης. 

Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι η 
κατανάλωση τροφίμων με φυτικές ίνες σε 
άτομα που σπανίως κατανάλωναν, μπο-
ρεί να βελτιώσει τα επίπεδα της «κακής» 
χοληστερόλης, επειδή περιορίζουν την 

κατανάλωση τυποποιημένου φαγητού 
που κατά κανόνα έχει κορεσμένα λίπη.

4. Αποφύγετε τα trans λιπαρά
Trans λιπαρά βρίσκονται στα τηγανι-

τά τρόφιμα και στις επεξεργασμένες τρο-
φές όπως πατατάκια, κέικ, κρουασάν κ.α., 
ενώ ο κλασσικός μύθος ότι οι μαργαρί-
νες περιέχουν trans λιπαρά έχει πλέον 
καταρριφθεί, αφού οι μαργαρίνες είναι 
ελεύθερες από trans εδώ και 20 χρόνια 
στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Καρ-
διολογική Εταιρεία, τα trans λιπαρά θα 
πρέπει να αποτελούν λιγότερο από 1% 
των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών.

Για παράδειγμα, σε μία διατροφή 
2000 θερμίδων, τα trans λιπαρά θα πρέ-
πει να αποτελούν λιγότερο από 20 θερ-
μίδες ή 2 γραμμάρια. Για την περιεκτι-
κότητα των trans λιπαρών μπορούμε να 
ενημερωθούμε από την διατροφική ετι-
κέτα των τροφίμων ή από κάποιον ειδι-
κό διατροφής.

5. Τρόφιμα από σόγια
Υπάρχουν κάποια δεδομένα που δεί-

χνουν ότι η κατανάλωση πάνω από 25γρ. 
την ημέρα σόγιας, ίσως να συμβάλλει σε 
μια πολύ μικρή μείωση των επιπέδων 
χοληστερόλης. Τα δεδομένα αυτά, δεν 
έχουν κριθεί επαρκή. Ωστόσο, μπορεί-
τε να αντικαταστήσετε τα γαλακτοκομι-
κά προϊόντα πλούσια σε λιπαρά με γάλα 
σόγιας με προσθήκη ω3 και ω6 λιπα-
ρών οξέων ή επιδόρπια γιαουρτιού από 
σόγια, ώστε να μειώσετε τα λιπαρά μέσα 
στην ημέρα σας.

Επιλέξτε κάποιες από αυτές τις τροφές 
στην καθημερινή σας διατροφή, μαζί με 
λίγη άσκηση, και δείτε αλλαγές και στην 
«κακή» σας χοληστερόλη!
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Η διάρκεια ζωής των προϊόντων, είναι 
κάτι που εδώ και πολλά χρόνια έχει 
απασχολήσει την επιστημονική κοι-

νότητα αλλά και τους καταναλωτές.
Η μείωση των απορριμμάτων τροφίμων απο-

τελεί προτεραιότητα που καθορίζεται στο σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, που 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου δράσης, η Επι-
τροπή κλήθηκε να εξετάσει τον τρόπο αναγραφής 
της ημερομηνίας λήξης στα τρόφιμα και την κατα-
νόησή της από τους καταναλωτές. 

Η εταιρεία Marks & Spencer ανακοίνωσε πως 
αφαιρεί τις ημερομηνίες «ανάλωση κατά προτίμη-
ση» από περισσότερα από 300 είδη φρούτων και 
λαχανικών για την κ αταπολέμηση της σπατά-
λης τροφίμων, οι οποίες θα αντικατασταθούν 
από έναν κωδικό που το προσωπικό των κατα-
στημάτων θα μπορεί να χρησιμοποιεί για να ελέγ-
χει τη φρεσκάδα και την ποιότητα. Οι συγκεκρι-
μένες ετικέτες περιλαμβάνουν ημερομηνίες μέχρι 
τις οποίες τα ευπαθή τρόφιμα μπορούν να μαγει-
ρευτούν και να καταναλωθούν με ασφάλεια, ήτοι 
πότε πρέπει να καταναλωθεί το προϊόν για να έχει 
την καλύτερη ποιότητα, γεύση και υφή.

Οι αρχές ελέγχου εφιστούν την προσοχή στους 
καταναλωτές, να κοιτούν προσεκτικά τις ημερο-
μηνίες λήξης των προϊόντων, έτσι ώστε να απο-
φεύγεται η κατανάλωση εν δυνάμει μη ασφαλών 
προϊόντων.

«Ανάλωση έως» έχει να κάνει με την ασφάλεια 
του τροφίμου και μπορεί να καταναλωθεί μέχρι 
εκείνη την ημερομηνία και όχι μετά, ακόμη και 
αν φαίνεται ή μυρίζει καλά.

«Ανάλωση κατά προτίμηση» αναφέρεται στην 
ποιότητα. Το τρόφιμο είναι ασφαλές να κατανα-
λωθεί και μετά, αλλά μπορεί να μην είναι στα 
καλύτερα του.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη Νομοθεσία 1169/2011 
στις ετικέτες των τροφίμων, παρατηρούνται δύο 
τρόποι αναγραφής των ημερομηνιών λήξεως:

«Ανάλωση έως…» – Στην περίπτωση τρο-
φίμων τα οποία είναι μικροβιολογικώς ιδιαίτε-
ρα ευαλλοίωτα και τα οποία, για τον λόγο αυτόν, 
ενδέχεται έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα 
να συνιστούν άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπι-
νη υγεία, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμό-
τητας, αντικαθίσταται από την τελική ημερομη-
νία ανάλωσης. 

Αφού παρέλθει η τελική ημερομηνία ανάλω-
σης, το τρόφιμο θεωρείται μη ασφαλές σύμφωνα 
με το άρθρο 14 παράγραφοι 2 έως 5 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από …», 
εφόσον περιλαμβάνεται και η ακριβής ημέρα ή 
«Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος 
…», στις υπόλοιπες περιπτώσεις (πχ κατεψυγμένα 
λαχανικά, παξιμάδια,μακαρόνια κ.α)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού 
1169/2011 η «ημερομηνία ελάχιστης διατηρησι-
μότητας ενός τροφίμου», είναι η ημερομηνία μέχρι 
την οποία το τρόφιμο διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιό-
τητές του σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η 
αναγραφή «ανάλωση έως» είναι πιο αυστηρή, 
από την αναγραφή «ανάλωση κατά προτίμηση».

Διάρκεια ζωής 
τροφίμων 
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Το ΕΚ στήριξε τους φιλόδοξους 
στόχους για την ανακύκλωση, 
υπερψηφίζοντας τις νομοθετι-

κές προτάσεις για τα απόβλητα και 
την κυκλική οικονομία.

Το ΠΑΚΟΕ στα 43 χρόνια λειτουργίας 
του έχει διαπιστώσει ότι η ανακύκλωση 
πηγαίνει κατά ‘’διαόλου΄΄ και τα σκουπί-
δια αποτίθενται ακόμα σε χώρους ανεξέ-
λεγκτης διαχείρισης αποκριμάτων (ΧΑΔΑ)

Αποτελεί ντροπή να συζητάμε για 
κυκλική οικονομία, όταν το τελικό απο-
τέλεσμα αντί να ανακυκλωθεί θάβεται σε 
χωματερές.

Μια κυκλική οικονομία συνεπάγεται 
τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο, 
καθώς και την επαναχρησιμοποίηση, 
επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση 
των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων. 
Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονο-
μία θα μειώσει την άσκηση πιέσεων στο 
περιβάλλον, θα ενισχύσει την ασφάλεια 
του εφοδιασμού με πρώτες ύλες, θα αυξή-
σει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτο-
μία και την ανάπτυξη και θα δημιουργή-

σει θέσεις εργασίας.
Η Ελλάδα και η Κύπρος ανακυκλώ-

νουν λιγότερο από το 20% των αποβλή-
των τους.

Η βελτίωση της διαχείρισης των απο-
βλήτων μπορεί να αποφέρει μεγάλα οφέ-
λη για το περιβάλλον, το κλίμα και την 
ανθρώπινη υγεία.  Οι τέσσερις νομοθε-
τικές πράξεις αποτελούν μέρος της στρο-
φής της ευρωπαϊκής πολιτικής προς μια 
κυκλική οικονομία, δηλαδή προς ένα 
σύστημα όπου η αξία των προϊόντων, 
των υλικών και των πόρων διατηρείται 
μέσα στην οικονομία για όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

• Το μερίδιο των αστικών αποβλήτων 
που ανακυκλώνεται θα αυξηθεί από 44% 
που είναι σήμερα σε 55% μέχρι το 2025 
και 65% ως το 2035 

• Περιορισμός του μεριδίου των αστι-
κών αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους 
υγειονομικής ταφής σε 10% μέχρι το 2035

• Ξεχωριστή συλλογή κλωστοϋφα-
ντουργικών προϊόντων και επικίνδυνων 
αποβλήτων

Σύμφωνο 
συνεργασίας για 
έργο βιομεθανίου

Tριμερές σύμφωνο συνερ-
γασίας για την ανάπτυξη ενός 
πιλοτικού έργου βιομεθανίου 
με έγχυση στο Εθνικό Σύστημα 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υπο-
γράφηκε χθες μεταξύ του ΔΕΣ-
ΦΑ και των εταιρειών Polyeco 
και Ergoplanning. 

Οι προγραμματικές συμφωνίες 
από τη ΔΕΣΦΑ και ιδιωτικές εται-
ρίες που ασχολούνται με τη προστα-
σία του περιβάλλοντος δεν πιστεύ-
ουμε ότι θα αποδώσουν καρπούς.

Το σχετικό σύμφωνο συνεργασί-
ας σηματοδοτεί το άνοιγμα της εν 
λόγω αγοράς βάσει συγκεκριμένου 
προγράμματος δράσης και καθο-
ρισμένου χρονοδιαγράμματος, με 
πρώτο ορόσημο την εκπόνηση επι-
χειρησιακού σχεδίου μέχρι τα τέλη 
Νοεμβρίου 2022 και τη λήψη τελι-
κής επενδυτικής απόφασης έως τα 
τέλη του 2023.

Οπως προβλέπεται στο σύμφωνο 
συνεργασίας, το βιομεθάνιο δύναται 
να χρησιμοποιηθεί αντί του φυσι-
κού αερίου για σκοπούς ιδιοκατα-
νάλωσης του Διαχειριστή στη λει-
τουργία των σταθμών συμπίεσης σε 
Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης και 
Αμπελιά Φαρσάλων στη Θεσσαλία, η 
οποία σήμερα πραγματοποιείται με 
τη χρήση φυσικού αερίου. Καθώς οι 
δύο εγκαταστάσεις βρίσκονται κοντά 
σε περιοχές με μεγάλη διαθεσιμότη-
τα αποβλήτων, η συγκεκριμένη κίνη-
ση αποτελεί μια εφικτή και οικονο-
μικά βιώσιμη λύση, που βελτιώνει 
σημαντικά και το ανθρακικό απο-
τύπωμα των σταθμών. Η συνέργεια 
του ΔΕΣΦΑ με τις δύο εταιρείες αφο-
ρά τη συνολική αλυσίδα αξίας του 
βιομεθανίου, από ένα μεγάλο χαρ-
τοφυλάκιο αποβλήτων για την αδι-
άλειπτη τροφοδοσία της μονάδας 
μέχρι την εγκατάσταση, λειτουργία 
και διαχείρισή της και την τελική 
απόληψη του πράσινου αερίου για 
κατανάλωση.

Κυκλική οικονομία 

Eνίσχυση της 
ανακύκλωσης και μείωση 

της υγειονομικής ταφής

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ,  
ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
ΕΝΤΑΞΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ
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Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την 
κακή αισθητική αλλά και διαρ-
κείς κινδύνους για την οδική 

ασφάλεια
Η ασφάλεια των πολιτών ήταν και 

είναι πρωταρχικός στόχος του ΠΑΚΟΕ για 
καλύτερη ποιότητα ζωής. Γι’ αυτό επανει-
λημμένα   έχει τονίσει στους δήμους την 
ανάγκη να ασχοληθούν με την αφισορύ-
πανση, που εκτός του ότι είναι ρυπαντι-
κό φορτίο, είναι και καθημερινός κίνδυ-
νος για τους οδηγούς των αυτοκινήτων.

Διαστάσεις παίρνει πλέον η αφισο-
ρύπανση, καθώς πολλοί  στύλοι της ΔΕΗ 
φωτισμού σε κεντρικές οδικές αρτηρίες 
«στολίζονται» με πάνινες ή χάρτινες δια-
φημιστικές αφίσες νυκτερινών κέντρων, 
θεάτρων και καλλιτεχνών. 

Πριν μερικούς μήνες και μετά από 
έρευνα που έγινε σε δήμους της χώρας, 
συγκεκριμένος δήμαρχος είχε υποβάλ-
λει πρόστιμο σε πασίγνωστους τραγου-
διστές αφού είχαν τελέσει τη συγκεκρι-
μένη παράβαση κατά μήκος εθνικών και 
επαρχιακών οδών. Το πρόστιμο εισπράτ-
τεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδι-
κα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και απο-
δίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού , ή 
προκειμένου για το πρόστιμο που έχει 
επιβληθεί με απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας, στο Ταμείο Εθνι-
κής Οδοποιίας. Η ελεύθερη αφισοκόλλη-
ση απαγορεύεται απολύτως, από τον Ν. 
2946/2001.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται σε προηγούμενες παραγράφους 

του ίδιου νόμου, πρόστιμο κατά τα ορι-
ζόμενα επιβάλλεται και σε βάρος των 
διαφημιζομένων, στις περιπτώσεις που 
προβάλλεται υπαίθρια διαφήμιση εκτός 
των χώρων που έχουν καθοριστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος για 
την προβολή της. 

Δυστυχώς τα πρόστιμα που ίσως 
κάποιοι επιβάλλουν, ουδέποτε εισπράτ-
τονται αφού τέτοιου είδους επιχειρήσεις 
λειτουργούν ανά σεζόν άρα οι πραγμα-
τικοί υπεύθυνοι απλώς… εξαφανίζονται 
και είναι αναγκαίο να υπάρξει μία δρα-
στική αντιμετώπιση εκ μέρους της Πολι-
τείας, είτε αυτή λέγεται Δήμοι είτε Αποκε-
ντρωμένη, για τα παράνομα διαφημιστικά 
λάβαρα που κατακλύζουν τους δρόμους.

Διαστάσεις παίρνει πλέον στο λεκα-
νοπέδιο η αφισορύπανση, καθώς πολλοί  
στύλοι της ΔΕΗ του δημοτικού φωτισμού 
σε κεντρικές οδικές αρτηρίες «στολίζο-
νται» με πάνινες ή χάρτινες διαφημι-
στικές αφίσες νυκτερινών κέντρων, θεά-
τρων και καλλιτεχνών. Πριν μερικούς 
μήνες και μετά από έρευνα που έγινε σε 
δήμους της χώρας, συγκεκριμένος δήμαρ-
χος είχε υποβάλλει πρόστιμο σε πασίγνω-
στους τραγουδιστές αφού είχαν τελέσει 
τη συγκεκριμένη παράβαση κατά μήκος 
εθνικών και επαρχιακών οδών. Το πρό-
στιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσί-
ων Εσόδων και αποδίδεται στον οικείο 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού , ή προκειμένου για το 
πρόστιμο που έχει επιβληθεί με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, 

στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. Η ελεύ-
θερη αφισοκόλληση απαγορεύεται απο-
λύτως, από τον Ν. 2946/2001. 

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται σε προηγούμενες παραγράφους 
του ίδιου νόμου, πρόστιμο κατά τα ορι-
ζόμενα επιβάλλεται και σε βάρος των 
διαφημιζομένων, στις περιπτώσεις που 
προβάλλεται υπαίθρια διαφήμιση εκτός 
των χώρων που έχουν καθοριστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος για 
την προβολή της. 

Δυστυχώς τα πρόστιμα που ίσως 
κάποιοι επιβάλλουν, ουδέποτε εισπράτ-
τονται αφού τέτοιου είδους επιχειρήσεις 
λειτουργούν ανά σεζόν άρα οι πραγμα-
τικοί υπεύθυνοι απλώς… εξαφανίζονται 
και είναι αναγκαίο να υπάρξει μία δρα-
στική αντιμετώπιση εκ μέρους της Πολι-
τείας, είτε αυτή λέγεται Δήμοι είτε Αποκε-
ντρωμένη, για τα παράνομα διαφημιστικά 
λάβαρα που κατακλύζουν τους δρόμους. 

Το ζήτημα που προκύπτει γι’ άλλη μια 
φορά δεν αφορά μόνο την κακή αισθητι-
κή στις εκάστοτε πόλεις αλλά επιπλέον, 
ότι λόγω αυτών των λαβάρων, που κρέ-
μονται παράνομα στις κολώνες καθ’ όλο 
το μήκος του δρόμου, εγκυμονεί διαρκείς 
κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Από 
την άλλη, η Τροχαία Πειραιά ήδη έδρα-
σε αυτεπάγγελτα και απαίτησε από τους 
Δήμους ευθύνης της την άμεση αποξή-
λωση των επικίνδυνων αφισών-ρύπων 
«καθότι εγκυμονεί διαρκής κίνδυνος σοβα-
ρού τροχαίου ατυχήματος».

Αφισορύπανση
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Δημιουργήθηκαν στα μέσα του 
20ού αιώνα για να προσδώ-
σουν ανθεκτικότητα σε μια σει-

ρά προϊόντων καθημερινής χρήσης. 
Τα κατάλοιπά τους όμως συσσωρεύ-
ονται αρχικά στα οικοσυστήματα και 
στη συνέχεια μέσα μας με ιδιαίτερα 
δυσμενείς συνέπειες

Οι χημικές ενώσεις που δημιουργού-
νται σε εργαστήρια και στη φύση κάθε 
λεπτό που περνάει αγγίζουν τις 50 έως 100.

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και 20 χρόνια κρού-
ει το κώδωνα του κινδύνου για την ανε-
ξέλεγκτη χρήση αυτών των ουσιών και 
δυστυχώς ακόμα ανησυχεί για την ανυ-
παρξία επιστημόνων οι οποίοι θα μπο-
ρούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο.

Μπορεί να μην τις αντιλαμβανόμα-
στε, αλλά υπάρχουν παντού: στο οδο-
ντικό νήμα, στις σακούλες των ποπ-
κόρν, στον αδιάβροχο ρουχισμό. Ο λόγος 
για τις PFAS, χημικές ενώσεις οι οποίες 
έχουν χαρακτηριστεί ως «αιώνιες χημι-
κές ουσίες» και συσσωρεύονται τόσο στο 
περιβάλλον όσο στους ιστούς των έμβι-
ων οργανισμών. 

 Στον κόσμο της Χημείας οι ουσίες 
PFAS ονομάζονται υπερ- και πολυφθορι-
ωμένες αλκυλιωμένες ενώσεις (per- and 
polyfluoroalkyl substances). Η ευρεία 
παραγωγή των ενώσεων αυτών ξεκίνησε 
την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
και η χρήση τους προσδίδει στα προϊόντα 
ιδιότητες όπως αδιαβροχοποίηση, αντο-
χή στις υψηλές θερμοκρασίες ή προστα-
σία από τους λιπαρούς λεκέδες. 

Καθώς πλήθαιναν οι ενδείξεις ότι οι 
χημικές αυτές ουσίες είναι επικίνδυνες 
για το περιβάλλον και συσσωρεύονται 
στους έμβιους οργανισμούς – συμπερι-
λαμβανομένου του ανθρώπινου οργανι-
σμού -, οι PFAS αναγνωρίστηκαν ως μια 
μεγάλη υποκατηγορία οργανικών ρύπων. 

Ετσι, κατά τη διάρκεια της δεκαετί-
ας του 2000, πολλά από τα μόρια PFAS 
που είχαν εμφανιστεί παλαιότερα απα-
γορεύτηκαν, ενώ άλλα που συνέχισαν να 
κυκλοφορούν στην αγορά τέθηκαν υπό 
υποχρεωτική παρακολούθηση. Οι χημι-
κές βιομηχανίες ωστόσο συνέχισαν να 
παρασκευάζουν εναλλακτικά μόρια τα 
οποία ανήκουν επίσης στην κατηγορία 
PFAS και χρησιμοποιούνται μέχρι τις 
μέρες μας. της φ«ωτιάς».Σύμφωνα με την 
τελευταία επίσημη καταγραφή, υπάρχουν 

πάνω από 5.000 ενώσεις PFAS. Ωστό-
σο, οι επιστήμονες γνωρίζουν την ακρι-
βή σύσταση μονάχα 70 τέτοιων ουσιών. 

Με ποιον τρόπο όμως συσσωρεύ-
ονται οι ουσίες αυτές στο περιβάλλον; 
Οπως εξηγεί ο δρ Ανδρουλακάκης, αυτό 
συμβαίνει πρωτίστως μέσω των κέντρων 
επεξεργασίας λυμάτων. «Με τις συμβατι-
κές μεθόδους ανίχνευσης και απομάκρυνσης 
βιολογικών ρύπων, τα κέντρα επεξεργασίας 
λυμάτων δεν είναι σε θέση να κατακρατή-
σουν τα σταθερά και ευκίνητα μόρια PFAS. 
Αντιθέτως, παρατηρούμε αύξηση της συγκέ-
ντρωσης των συμβατικών PFAS στα εξερ-
χόμενα λύματα σε σχέση με τα εισερχόμε-
να. Τα εξερχόμενα λύματα καταλήγουν 
στα ύδατα, τα οποία αποτελούν τη βασι-
κή «πύλη» εισόδου των ουσιών PFAS 
στο περιβάλλον και έπειτα στην τροφι-
κή αλυσίδα. «Μέσω του υδάτινου δικτύου 
(ποταμοί, λίμνες, ανοικτή θάλασσα) τα μόρια 
PFAS εισέρχονται πλέον στο περιβάλλον και 
προσλαμβάνονται σε πρώτη φάση από τους 
μικρότερους οργανισμούς (πλαγκτόν, ψάρια). 
Εν συνεχεία, μέσω της τροφικής αλυσίδας, 
περνούν στους θηρευτές (όπως θηλαστικά ή 
αρπακτικά πουλιά) ή ακόμη και στον άνθρω-
πο» σημειώνει ο ερευνητής. 

Με αυτά τα δεδομένα η συστηματι-
κή παρακολούθηση τέτοιου είδους ουσι-
ών φαίνεται επιτακτική. Αυτό όμως είναι 
μια πραγματική πρόκληση, από τη στιγ-
μή που η σύσταση πολλών ουσιών PFAS 
δεν είναι καν γνωστή στους επιστήμονες. 
Μάλιστα, το κάπως ζοφερό αυτό τοπίο 
συμπληρώνει το γεγονός ότι η διαδικα-
σία για να καταδειχθεί ότι κάποιες ουσίες 
είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον ή για 
τους οργανισμούς και για να απαγορευ-
τεί ενδεχομένως η παραγωγή και χρήση 
τους είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. 

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποι-
ούνται ολοένα και περισσότερες έρευνες 
οι οποίες διερευνούν την επίδραση των 
PFAS στην υγεία των ανθρώπων. Στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων, τα απο-
τελέσματα των ερευνών αυτών δεν είναι 
ενθαρρυντικά. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε 
ότι τα PFAS είναι ευρέως διαδεδομένα 
σε μια σειρά καταναλωτικών προϊόντων. 
Δεν αποτελούν πρόβλημα μόνο για τους 
ανθρώπους που ζουν κοντά σε εργοστά-
σια ή αεροδρόμια, ανιχνεύονται ευρέ-
ως στο αίμα ανθρώπινων πληθυσμών 
παγκοσμίως».

«Αιώνια χημικά» σε ένα ευάλωτο 
περιβάλλον: Οι συνέπειες και οι νέες 

προοπτικές διάσπασής τους
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Tα 714 εκατ. από το EΣΠA, τα 
461,2 από το Tαμείο Aνάκαμ-
ψης, τα 595 εκατ. του δανεί-

ου της ETEπ και το εθνικό πρόγραμ-
μα του ΠΔE 

Πολλά χρόνια πριν η προστασία 
για την ασφάλεια των πολιτών και 
την εύρυθμη λειτουργία των οικοσυ-
στημάτων αποτελούσε μια θεωρητι-
κή προτεραιότητα.

Με τις πρόσφατες εξαγγελίες για 
τα 3δίς Ευρώ που θα διοχετευθούν 
από το ταμείο ανάκαμψης για διά-
φορες δράσεις πολιτικής προστασίας 
προβληματίζουν το ΠΑΚΟΕ, επειδή ο 
χρόνος αποκατάστασης των ζημιών 
έχει τελειώσει προ πολλού και η θερα-
πεία πια δυστυχώς είναι ανέφικτη. 
Για παράδειγμα, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
να εξαφανίσουμε τους μελλοθάνατους 
καρκινοπαθείς που εξαιτίας των πολι-
τικών των κυβερνήσεων δεν μπόρε-
σαν να ζήσουν τα όνειρά τους. 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να αντικαταστή-
σουμε τα χιλιάδες ρέματα και ποτάμια, 
που τα έχουμε μετατρέψει σε αυτοκι-
νητόδρομους και δήθεν πεζόδρομους. 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να απαγορεύ-
σουμε στη θάλασσα που με τη μόλυν-
ση που της δημιουργούμε αντιδρά στα 
παιδιά και περισσότερο στις γυναί-
κες δημιουργώντας φλύκταινες, σαλ-
πιγγίτιδες, κολπίτιδες και καρκίνο 
της μήτρας. 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ξεχάσουμε 
την εξαφάνιση 1500 ειδών από τη 
χλωρίδα μας και περίπου 400 ειδών 
από τη πανίδα μας, έμβια όντα τα 
οποία σίγουρα αποτελούσαν κρίκους 
της αλυσίδας της ζωής στο πλανήτη.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ξεχάσουμε 
ότι η ρύπανση του εγκεφάλου δημι-
ουργεί εξουσιαστές χωρίς γνώση και 
γνώμη.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ξεχνάμε ότι 
τα σκουπίδια είναι χρυσοφόρα και οι 
αρμόδιοι καιροσκόποι και κερδοσκό-
ποι τα θεωρούν ακόμα σκουπίδια.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ξεχνάμε ότι 
δυστυχώς ο ατμοσφαιρικός αέρας που 
εισπνέουμε είναι μπαγιάτικος και 
ιδιαίτερα στις βιομηχανικές περιο-
χές είναι καρκινογόνος.

Άραγε με αυτά τα 3 δίς η πολιτική προ-
στασία του Κυρίου Στυλιανίδη; Τι σκο-
πεύει να καλύψει από τα προηγούμενα 
που αναφέραμε;

Αυτό το ερωτηματολόγιο θα το απευ-
θύνουμε και στον Υπουργό.

Tον πολύ μεγάλο κίνδυνο που αντιμε-
τωπίζει η Eλλάδα στο πεδίο των φυσικών 
καταστροφών, την αποτυχία στη χρήση 
των κονδυλίων στο εν λόγω πεδίο έως 
σήμερα αλλά και την μεγάλη ευκαιρία με 
κοινοτικά κονδύλια άνω των 3 δισ. ευρώ 
τα επόμενα χρόνια αναδεικνύει πακέτο 
εγγράφων του υπουργείου Πολιτικής Προ-
στασίας για το νέο EΣΠA και για τον νέο 
σχεδιασμό που γίνεται από κοινού με την 
Παγκόσμια Tράπεζα.

 Tα προγραμματισμένα εθνικά και κοι-
νοτικά κονδύλια  έως και το 2027 ξεπερ-
νούν σε ύψος τα 3 δισ. ευρώ και θα είναι 
διαθέσιμα για επενδύσεις στο πεδίο. Tο 
ποσό περιλαμβάνει δεσμευμένα κονδύ-
λια που συνδέονται με την επίτευξη των 
στόχων πολιτικής προστασίας καθώς και 
κονδύλια που θα είναι διαθέσιμα για την 

κλιματική αλλαγή και την πρόληψη του 
κινδύνου καταστροφών.  Mεταξύ άλλων 
κονδύλια θα προέλθουν από:

 • Tο νέο Eπιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα του EΣΠA κατά τη νέα προγραμματι-
κή περίοδο 2021-2027 με αποκλειστική 
εστίαση στην Πολιτική Προστασία (714 
εκατ. ευρώ).

• Tο Σχέδιο Aνάκαμψης το οποίο θα 
παρέχει χρηματοδότηση για έργα ανα-
βάθμισης υποδομών και έργα αντιμετώ-
πισης καταστροφών (461,2 εκατ. ευρώ),

 (iii) Tη δανειακή σύμβαση της ETEπ 
(595 εκατ. ευρώ) και

 (iv) Tο νέο ειδικό αναπτυξιακό πρό-
γραμμα στο πλαίσιο του Eθνικού ΠΔE 
2021-2025, το οποίο επικεντρώνεται στη 
διαχείριση και πρόληψη των επιπτώσεων 
των φυσικών καταστροφών στις υποδομές.

Tο πακέτο των επενδύσεων 3 δισ. 
ευρώ για την πολιτική προστασία 
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Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση, 
η οποία έχει ως αποτέλεσμα 
τις τεράστιες αυξήσεις στους 

λογαριασμούς ρεύματος που πληρώ-
νουν οι καταναλωτές και τις συνολι-
κότερες επιπτώσεις που έχουν στην 
οικονομία οι αυξήσεις σε έναν τόσο 
κρίσιμο τομέα, οφείλεται κυρίως στην 
«απελευθέρωση» των αγορών ενέρ-
γειας και στην χρηματιστικοποίησή 
της. Οι διαδικασίες που οδήγησαν 
εδώ είναι διεθνείς και έχουν εκκινή-
σει αρκετές δεκαετίες πριν.

Οι προσπάθειες «απελευθέρωσης» 
της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, ώστε 
να συγκλίνει με το ευρωπαϊκό μοντέλο, 
εκκινούν με την υποχρεωτική διάσπα-
ση του κρατικού μονοπωλίου της ΔΕΗ, 
το οποίο πουλούσε ηλεκτρική ενέργεια 
στους καταναλωτές σε γενικές γραμμές σε 
τιμές κόστους, και τη δημιουργία διακρι-
τών εταιρειών στην παραγωγή, τη μετα-
φορά, τη διανομή και την προμήθεια ηλε-
κτρικού ρεύματος. 

Με βάση το μοντέλο αυτό, στην παρα-
γωγή και στην προμήθεια προβλέπεται η 
ύπαρξη πολλών ανταγωνιστικών μεταξύ 
τους ανεξάρτητων εταιρειών, οι οποίες θα 
λειτουργούν στο πλαίσιο μιας ελεύθερης 
αγοράς με βάση την προσφορά και τη 
ζήτηση, ενώ στη μεταφορά και στη δια-
νομή προβλέπεται η ύπαρξη μίας μονο-
πωλιακής εταιρείας, η οποία θα αμείβε-
ται με βάση το κόστος των επενδύσεών 

της συν ένα ποσοστό κέρδους.
Στην Ελλάδα, σήμερα, τις περισσότε-

ρες ώρες της ημέρας, για να καλυφθεί η 
ζήτηση, απαιτείται η λειτουργία των ακρι-
βών μονάδων φυσικού αερίου, οι οποί-
ες καθορίζουν μέσω του μηχανισμού της 
οριακής τιμής συστήματος την τιμή που 
λαμβάνουν όλοι οι παραγωγοί.

Ειδικά στην Ελλάδα, οι παίκτες της 
αγοράς ενέργειας εκμεταλλεύονται την 
έλλειψη δικτύου μεταφοράς υπερυψη-
λής τάσης για τη σύνδεση της Πελοπον-
νήσου με το υπόλοιπο διασυνδεδεμένο 
σύστημα της χώρας και την ευρύτερη 
ανισορροπία που έχει να κάνει με το 
γεγονός ότι το κέντρο παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εντο-
πίζεται στον βορρά, ενώ το μεγαλύτερο 
κέντρο κατανάλωσης ενέργειας εντοπίζε-
ται στον νότο. Έτσι, μονάδες παραγωγής 
ενέργειας αποζημιώνονται για το σύνολο 
της ενέργειας που είναι σε θέση θα δια-
θέσουν την επόμενη μέρα, αν και γνω-
ρίζουν ότι τελικά δεν θα διατεθεί λόγω 
συμφόρησης του δικτύου της Πελοπον-
νήσου ή κινδύνου υπερβολικά υψηλής 
τάσης στο δίκτυο μεταφοράς στον βορρά. 
Στη συνέχεια, αποζημιώνονται ξανά, σε 
πολύ υψηλές τιμές, στην αγορά εξισορρό-
πησης, όταν ο ΑΔΜΗΕ ως διαχειριστής 
του συστήματος και της συγκεκριμένης 
αγοράς τους δίνει αναγκαστικά εντολές 
«αποκατανομής» για να εξασφαλιστεί η 
ευστάθεια του συστήματος.

Η μοναδική πραγματική και μακρο-
πρόθεσμα αποτελεσματική λύση είναι η 
κατάργηση της αγοράς ενέργειας, η αντι-
στροφή των εξελίξεων όλων των τελευ-
ταίων ετών και η επανασυγκρότηση ενός 
ενιαίου και καθετοποιημένου δημόσιου 
φορέα παραγωγής, μεταφοράς, διανομής 
και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, υπό 
εργατικό έλεγχο, ο οποίος θα διαθέτει το 
ηλεκτρικό ρεύμα στους καταναλωτές σε 
τιμές που θα σχετίζονται με το κόστος 
παραγωγής του και όχι την προσφορά 
και τη ζήτηση σε κάποια κατασκευασμέ-
νη ελεύθερη αγορά και θα είναι σε θέση 
να κάνει αναλόγως κοινωνική, περιβαλ-
λοντική και αναπτυξιακή πολιτική. 

Η παραπάνω λύση έρχεται, βέβαια, σε 
άμεση σύγκρουση με πλευρές του πυρή-
να της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης αλλά και ευρύτερα με τις διεθνείς 
τάσεις και η πραγματοποίησή της προϋ-
ποθέτει μια συνολικότερη ανατροπή σε 
πολιτικό επίπεδο.

Επιπλέον, η επίλυση του περιβαλλο-
ντικού προβλήματος που συνδέεται με 
το ενεργειακό ζήτημα και συνεπάγεται 
τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
σε συνδυασμό με την άνοδο του βιοτι-
κού επιπέδου της κοινωνικής πλειοψη-
φίας, προϋποθέτει την αντιμετώπιση της 
ηλεκτρικής ενέργειας ως κοινωνικού αγα-
θού για την κάλυψη ζωτικών αναγκών και 
όχι ως εμπορεύματος που εξυπηρετεί μια 
διαρκή οικονομική μεγέθυνση.

Όταν η ενέργεια είναι εμπόρευμα
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Την ιδιότητα του πυροσβέστη 
την έχουμε μάθει καλά στην 
Ελλάδα, έτσι και ο Δήμος Βόλου 

όταν η κατάσταση στη περιοχή των 
σφαγείων στο Βόλο είχε φτάσει στο 
απροχώρητο. Πάντως συγχαρητήρια 
στο Δήμο Βόλου που έστω και αργά 
αποκαθιστά σκουπιδότοπους.

Στην πλήρη αποκατάσταση δημοτι-
κού οικοπέδου, το οποίο επιτήδειοι είχαν 
μετατρέψει σε ανεξέλεγκτη χωματερή, 
προχώρησε η Διεύθυνση Καθαριότητας - 
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Βόλου μέσα στο 
μήνα Αύγουστο. 
Πρόκειται για το 
δημοτικό οικόπε-
δο στην περιοχή 
της Μπουρμπου-
λήθρας στο ύψος 
των Σφαγείων, που 
φιλοξενούσε σύμ-
φωνα με τον αντι-
δήμαρχο, Αποστόλη 
Μαλαματίνη, περισ-
σότερους από 400 
τόνους μπάζα και 
σκουπίδια.

Για τον καθα-
ρισμό του χώρου, 
η υπηρεσία έλαβε 
έγγραφο από εταιρεία 
επεξεργασίας λυμά-
των και η αντίδραση 
του δήμου, ήταν άμε-
ση. Ο χώρος καθαρί-
στηκε και τις προη-
γούμενες ημέρες έγινε 
πλήρης αποκατάστασή 
του. «Σε όλο το οικό-
πεδο στρώθηκε αμμο-
χάλικο, προκειμένου ο 
χώρος να δείχνει καθα-
ρός και να αποτρέπει 
επιτήδειους από μελ-
λοντικές απόπειρες να 
τον ξαναμετατρέψουν 
σε ανεξέλεγκτη χωμα-
τερή», σημειώνει ο κ. 
Μαλαματίνης.

Συνεργεία βρέθηκαν 
στην περιοχή του Σωρού, 
όπου επίσης καθαρίζουν οικόπεδα που 
έχουν μετατραπεί σε ανεξέλεγκτες χωμα-
τερές, ενώ θα ακολουθήσει από σήμερα, 
νέα επέμβαση, στην περιοχή του Σαρα-
κηνού. Εκτός από τον καθαρισμό και την 
αποκατάσταση των χώρων τοποθετήθη-

καν εκ νέου πινακίδες στις οποίες ανα-
γράφεται ότι απαγορεύεται η απόρριψη 
σκουπιδιών και μπάζων.

Ωστόσο, επιτήδειοι συνεχίζουν να 
ρυπαίνουν, πετώντας μπάζα σε οικό-
πεδα που δείχνουν εγκαταλελειμμένα, 

προκειμένου να μην πληρώσουν τα τέλη 
εναπόθεσης στους αδειοδοτημένους για 
τον σκοπό αυτό χώρους. Το αποτέλεσμα 
είναι οι χώροι να καθαρίζονται και να 
μετατρέπονται εκ νέου σε… χωματερές, 
απειλώντας το περιβάλλον και τη δημό-
σια υγεία, καθώς σε αρκετές περιπτώ-
σεις βρίσκονται κοντά σε κατοικημέ-
νες περιοχές.

«Από τον Δήμο Βόλου καταβάλλε-
ται μεγάλη προσπάθεια για τον καθαρι-
σμό και αποκατάσταση των οικοπέδων, 
ωστόσο χρειάζεται η συνεργασία όλων 

για να διατηρηθούν οι χώροι καθαροί. 
Οσο κάποιοι συνεχίζουν να πετούν 

μπάζα και σκουπίδια, η όποια προσπά-
θεια ακυρώνεται με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για το περιβάλλον αλλά και σε 
περίπτωση πυρκαγιάς για τις ανθρώπι-
νες ζωές και περιουσίες», ανέφερε ο κ. 
Μαλαματίνης.

Πλήρης αποκατάσταση ανεξέλεγκτων 
χωματερών από τον Δήμο Βόλου 
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Ελπίζουμε η έρευνα του ΠΑΚΟΕ (Τεύχος Σεπτεμ-
βρίου Νο 143 (www.pakoe.gr) μέσα στο Σεπτέμβριο 
να δώσει κίνητρα στους “αρμόδιους” για να πράξουν 
κάτι το σωστό στη Βόρεια Εύβοια

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η έγκριση των περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων μάζι και με την Ολοκληρω-
μένη Χωρική Επένδυση Βόρειας Εύβοιας

Κομβικός είναι ο μήνας που διανύουμε για το πρόγραμμα 
ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, με τις ανοιχτές πληγές 
από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. 

Πιο αναλυτικά, ολοκληρώθηκε ο κύκλος της δημόσιας 
διαβούλευσης όλων των μελετών, οι οποίες μάλιστα αναμέ-
νεται να παραληφθούν και επίσημα έως το τέλος Σεπτεμ-
βρίου και να γίνει η αξιολόγησή του εντός του Οκτωβρίου. 

Την ίδια στιγμή, σε τελικό στάδιο βρίσκεται και η έγκρι-

ση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, μετα-
ξύ των οποίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που 
περιλαμβάνει την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) 
Βόρειας Εύβοιας. 

Η ΟΧΕ αφορά σε 127 έργα, δράσεις και μεταρρυθμίσεις, 
ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ, ενώ ο τελικός κατάλογος ανα-
μένεται να οριστικοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, 
οπότε εκτιμάται ότι θα έχει εγκριθεί το Πρόγραμμα Ανασυ-
γκρότησης της Βόρειας Εύβοιας από τις αρμόδιες εθνικές 
και ευρωπαϊκές αρχές.  Μετά την έγκριση από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, τα συγκεκριμένα κονδύλια θα «κλειδώσουν» 
αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα έργα, οπότε, εκτός απροό-
πτου, η υλοποίησή τους θεωρείται εγγυημένη. Έτσι, θα ακο-
λουθήσει τον ερχόμενο Μάρτιο η έναρξη των προκλήσεων 
ώστε να μπουν σε ρότα υλοποίησης. 

Το πρωί της Τετάρτης 14 Σεπτεμ-
βρίου υπήρξε επιχείρηση καθα-
ρισμού με τα συνεργεία να συλ-

λέγουν 25 φορτηγά με φύκια - Παρά-
πονα από τουρίστες 

Τόνους από φύκια απομακρύνουν 
αυτές τις μέρες από τις βόρειες ακτές των 
Χανίων τα συνεργεία καθαριότητας του 
δήμου σε συνεργασία με ιδιώτη εργο-
λάβο. Το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα έντο-
νο στην Αγία Μαρίνα και στους Αγίους 
Αποστόλους, με τους ξένους τουρίστες να 
δυσφορούν και τους τουριστικούς επι-
χειρηματίες της περιοχής να μιλούν για 
πλήγμα για τις επιχειρήσεις τους. Είναι 
ενδεικτικό ότι δεκάδες φορτηγά με φύκια 
έχουν μεταφερθεί στο εργοστάσιο διαχεί-
ρισης απορριμμάτων, ωστόσο το φαινό-
μενο επαναλαμβάνεται.

Οι βοριάδες μπορεί να υποχώρησαν, 
άφησαν όμως πίσω τους τόνους από 
φύκια που αλλοίωσαν την εικόνα των 
ακτών και κράτησαν τους λουόμενους 
μακριά από τις θάλασσες. Από τον Τερ-
σανά και τον Άγιο Ονούφριο στο Ακρω-
τήρι, μέχρι το Κουμ Καπί, τη Νέα Χώρα 
,τους Αγίους Αποστόλους και την Αγία 
Μαρίνα, το φαινόμενο προκαλεί δυσαρέ-
σκεια και επικριτικά σχόλια από ξένους 
επισκέπτες. Κάνει δε πολλούς επιχειρη-
ματίες να αγανακτούν καθώς γίνεται η 
αιτία οι περισσότεροι τουρίστες να ανα-
ζητούν σε άλλες περιοχές καθαρές παρα-
λίες για να απολαύσουν το μπάνιο τους.

Στα παράπονα που εξέφρασαν κάτοι-
κοι των περιοχών αυτών στη δημοτική 
αρχή, δόθηκε η απάντηση ότι το φαινό-
μενο είναι επαναλαμβανόμενο. 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριό-

τητας κ. Μιχάλης Τσουπάκης υπογράμ-
μισε ότι σε πολλές περιπτώσεις, προχώ-
ρησαν οι καθαρισμοί των παραλιών και 
την επόμενη μέρα η εικόνα ήταν ίδια 
αφού η θάλασσα συνέχισε να βγάζει 
φύκια στην ακτή.

Ενδεικτική της κατάστασης πάντως 
που διαμορφώθηκε στις παραλίες των 
Χανίων είναι η ποσότητα από φύκια που 
συγκέντρωσαν τα φορτηγά ιδιώτη εργολά-
βου. Μόνο από την Αγία Μαρίνα συγκε-
ντρώθηκαν είκοσι πέντε φορτηγά, όσα 
είχαν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες 
ημέρες από όλες τις υπόλοιπες παραλίες 
στις οποίες υπήρξε παρέμβαση.

Ο κ. Βασίλης Καμπουράκης κάτοικος 
της περιοχής είπε στη Ν.Κ. πως «το πρό-

βλημα είναι φέτος έντονο. Με τις τελευ-
ταίες φουρτούνες βγήκαν πάρα πολλά 
φύκια, δε μπορούσαμε να μπουμε στη 
θάλασσα, οι τουρίστες δυσανασχετού-
σαν ,εξέφραζαν συνέχεια παράπονα και 
γκρίνιες. Ήταν πλήγμα για τους μαγαζά-
τορες εδώ στην Αγία Μαρίνα».

Με δεδομένο ότι η τουριστική κίνη-
ση στα Χανιά εξακολουθεί να κινείται σε 
πολύ υψηλά επίπεδα ο δήμος προχώρη-
σε σε καθαρισμούς σε όλες τις ακτές που 
παρατηρήθηκε το φαινόμενο. Η διαδικα-
σία ωστόσο κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν, 
καθώς η νομοθεσία δεν επιτρέπει την 
παρέμβαση με βαρέα οχήματα και απαι-
τούνται πολλά εργατικά χέρια και επίπο-
νη προσπάθεια.

Χανιά: Γέμισαν με φύκια οι βόρειες ακτές 

Πώς προχωράει το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Βόρειας 
Εύβοιας: Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση των μελετών
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ΦΟΔΣΑ: Καταργείται ο φορέας,  
στον… αέρα οι εργαζόμενοι

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι οι φορείς 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
(ΦΟΣΔΑ) αποπροσανατολίζουν 

τη σωστή διαχείρηση σκουπιδιών και 
γενικά δημιουργούν προβλήματα.

Στον αέρα βρίσκεται το εργασιακό 
μέλλον των εργαζομένων του ΦΟ.Δ.Σ.Α. 
Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ, μετά τη νομι-
κή κατάργηση του φορέα χωρίς να υπάρ-
χει καμία πρόβλεψη για το τι θα γίνει με 
το προσωπικό που απασχολεί, το οποίο 
έχει προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Το κρίσιμο αυτό θέμα έρχεται στη Βου-
λή με σχετική ερώτηση που κατέθεσαν 
οι βουλευτές του ΚΚΕ Μανώλης Συντυ-
χάκης,  Μαρία Κομνηνάκα, και Διαμά-
ντω Μανωλάκου με την οποία ζητούν να 
δοθεί στους εργαζόμενους η δυνατότη-
τα μεταφοράς τους στον ΕΣΔΑΚ ή στους 
Δήμους Χερσονήσου/Μίνωα Πεδιάδος 
ή την παραμονή τους στην νέα Ανώνυ-
μη Εταιρεία να  μετατραπούν οι συμβά-
σεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου και 
να μη γίνει καμία απόλυση.

Ειδικότερα, όπως τονίζουν οι βουλευ-
τές  οι ΦΟ.Δ.Σ.Α – όλοι ανώνυμες εταιρεί-
ες – σε νησιά του Νότιου και του Βόρει-
ου Αιγαίου, του Ιονίου και στην Κρήτη, 
ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ 
πλέον δε θα έχει αρμοδιότητες και αντι-
κείμενο τη διαχείριση στερεών αποβλή-
των, καθώς μοναδικός Φορέας Διαχείρισης 

θα είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρι-
σης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) 
για τους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου 
και Ρέθυμνου (παρ. 3 του άρθρου 35 του 
Ν.4954/2022).

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, 
βρίσκονται στον αέρα οι εργαζόμενοι 
του ΦΟ.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας, οι οποί-
οι έχουν προσληφθεί με διαδικασίες 
ΑΣΕΠ (συμβάσεις εργασίας αορίστου χρό-
νου, αορίστου χρόνου με την προκήρυξη 
3Κ/2018, συμβάσεις ορισμένου χρόνου με 
προσωρινές διαταγές- δικαστικές αποφά-
σεις στο πλαίσιο ασφαλιστικών μέτρων, 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ΑΜΕΑ 
προγραμμάτων ΟΑΕΔ και συμβάσεις υπο-
στηρικτικών υπηρεσιών προσωπικού) και 

διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και εξει-
δίκευση στον σχεδιασμό, υλοποίηση και 
διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Η περίπτωση των εργαζομένων του 
ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας είναι άλλη 
μία συνέπεια της αντιλαϊκής πολιτικής 
στη διαχείριση των απορριμμάτων που 
εφαρμόζουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, 
τώρα της ΝΔ, προηγούμενα του ΣΥΡΙΖΑ 
(Ν. 4555/2018) και του ΠΑΣΟΚ, σύμφω-
να με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, για την 
κερδοφορία των επιχειρηματικών ομί-
λων από τη διαχείριση των απορριμμά-
των, που πληρώνει πανάκριβα ο λαός, 
αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στους 
φορείς αυτούς με την εργασιακή τους 
ανασφάλεια».

Δημοπρατήθηκαν το τελευταίο δεκαπενθήμερο άλλες τρεις 
μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, σε Πάτρα, Σαντορίνη και 
Τήνο, ανεβάζοντας τις δημοπρατήσεις τέτοιων έργων σε 25 
συνολικά στη χώρα την τελευταία τριετία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, η εξέλιξη αυτή πιστοποιεί τη σημαντική πρόοδο που 
έχει κάνει η χώρα τα τελευταία τρία χρόνια για να αποκτή-
σει τις αναγκαίες υποδομές στη διαχείριση των αποβλήτων, 
ώστε αυτή να γίνεται με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, σύμ-
φωνα με τις κοινοτικούς στόχους. Έτσι αναμένεται να αυξη-
θούν τα ποσοστά ανακύκλωσης και να μειωθούν σημαντι-
κά τα ποσοστά ταφής.

Ο προϋπολογισμός των τριών έργων που δημοπρατήθη-
καν ανέρχεται σε 68,5 εκατ. ευρώ.

Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Πάτρας, προϋ-
πολογισμού 44,5 εκατ. ευρώ, είναι δυναμικότητας 53.000 
τόνων σύμμεικτων αποβλήτων και 8.100 τόνων προδιαλεγ-

μένων οργανικών αποβλήτων, ενώ περιλαμβάνει και τη λει-
τουργία του για έξι έτη. Δικαιούχος του έργου είναι ο Σύν-
δεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων της ΠΕ Αχαϊας 
και το έργο δημοπρατήθηκε από τον δήμο Πατρέων.

Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Σαντορίνης και 
των λοιπών υποδομών, όπως ΧΥΤΥ, έχει προϋπολογισμό 17,5 
εκατ. ευρ, θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο ΣΔΙΤ και ο ανά-
δοχος θα αναλάβει τη λειτουργία της για 27 έτη. Θα δέχεται 
όλα τα ρεύματα αποβλήτων και θα έχει συνολική δυναμικό-
τητα περίπου 27.000 τόνων. Το έργο δημοπρατήθηκε από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δικαιούχος είναι ο ΦΟΔΣΑ Νοτί-
ου Αιγαίου. Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Τήνου 
αφορά σε διαχείριση βιοαποβλήτων και δημιουργία ΧΥΤΥ. 
Έχει προϋπολογισμό 6,3 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τη λει-
τουργία της για έξι έτη. Δικαιούχος είναι ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου 
Αιγαίου, ενώ το έργο δημοπρατήθηκε επίσης από την Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Επεξεργασία αποβλήτων: 
Σε Πάτρα, Σαντορίνη και Τήνο οι νέες μονάδες
ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΟΪΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΑ  
ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10
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Διαγωνισμός για την κατασκευή 
σύγχρονης μονάδας διαχείρισης 
απορριμμάτων στη Σαντορίνη 

Πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου 
του ΠΑΚΟΕ στη Σαντορίνη, ο οποίος 
διαπίστωσε τη παράνομη χωματερή 
που λειτουργεί και η οποία δέχεται 
150 τόνους απορριμμάτων την ημέ-
ρα. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη 
(βλ. εικόνες) και πιστεύουμε ότι δεν 
υπάρχει χρόνος ούτε δευτερόλεπτο για 
χάσιμο στις συμπληγάδες των δημόσι-
ων υπηρεσιών και των φορέων δήθεν 
επεξεργασίας των αποβλήτων.

Η χωματερή… με την καλύτερη θέα του 
πλανήτη πρόκειται μέσα σε μερικά χρόνια 
να αποτελεί παρελθόν. Η Περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου προκήρυξε διαγωνισμό για την 
κατασκευή και λειτουργία σύγχρονης μονά-
δας διαχείρισης απορριμμάτων στη Σαντο-
ρίνη, προκειμένου να δοθεί τέλος στη λει-
τουργία της παράνομης χωματερής στην 
Καλντέρα. Ζήτημα που… εξάπτει τα πάθη 
σε τοπικό επίπεδο είναι η θέση τόσο της 
σύγχρονης εγκατάστασης, όσο και της προ-
σωρινής, η οποία θα καλύψει το χρονικό 
κενό ανάμεσα στο κλείσιμο της χωματε-
ρής και τη λειτουργία της νέας μονάδας.

Η Σαντορίνη διαθέτει σήμερα μία από 
τις τελευταίες παράνομες χωματερές σε λει-
τουργία στο Αιγαίο. 

Τα σκουπίδια θάβονται εδώ και δεκαε-
τίες στον χώρο παλιού ορυχείου, το οποίο 
βρίσκεται στην Καλντέρα, κοντά στα Φηρά. 
Και παρότι οι συνθήκες είναι σήμερα καλύ-
τερες απ’ ό,τι λ.χ. πριν από μια δεκαετία, 
η πλήρης απουσία ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων 
αποτελεί μελανό σημείο ενός από τα δια-
σημότερα και πιο πολυφωτογραφημένα 
νησιά του κόσμου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του δια-
γωνισμού, το έργο θα κατασκευαστεί σε 
σύμπραξη με ιδιώτη και έχει εκτιμώμενο 
προϋπολογισμό 17,5 εκατ. ευρώ. Αφορά τη 
σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών, 
την κατασκευή και λειτουργία ενός «ολο-
κληρωμένου συστήματος διαχείρισης», το 
οποίο θα περιλαμβάνει μονάδα επεξεργα-
σίας σύμμεικτων απορριμμάτων, μονάδα 
διαλογής ανακυκλώσιμων, μονάδα κομπο-
στοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών 
απορριμμάτων και χώρο υγειονομικής 
ταφής. Ο διαγωνισμός δεν θέτει κανέναν 
περιορισμό στις προτεινόμενες τεχνολογί-
ες (που θα αποτελέσουν σημείο της πρότα-
σης των ενδιαφερομένων). Ο Δήμος Θήρας 
όμως δεν κρύβει την προτίμησή του για 
τη θερμική επεξεργασία του υπολείμμα-
τος, ώστε να πετύχει τη μικρότερη δυνα-
τή ταφή (κάτω από 10%), αίτημα που η 
πολιτεία έκανε δεκτό τροποποιώντας τον 

περιφερειακό σχεδιασμό των απορριμμά-
των στο νότιο Αιγαίο (ΠΕΣΔΑ). Η δυναμι-
κότητα της μονάδας θα είναι 25.726 τόνοι 
ετησίως, ενώ στον ίδιο χώρο θα γίνεται και 
η επεξεργασία της λυματολάσπης από τον 
βιολογικό καθαρισμό του νησιού (περίπου 
1.500 τόνοι ετησίως).

Ενα μείζον για το νησί ζήτημα είναι 
η χωροθέτηση των νέων εγκαταστάσεων. 
Οπως εξηγεί ο δήμαρχος Θήρας, Αντώνης 
Σιγάλας, η θέση θα καθοριστεί μέσα από 
το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που ξεκινά-

ει αυτή την περίοδο. «Η μελέτη του δήμου 
πρότεινε πρώτα η “ενδιάμεση λύση” και 
μετά η νέα μονάδα να χωροθετηθούν στη 
θέση της σημερινής χωματερής, αφού απο-
κατασταθεί. 

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει 
νομοθετική ρύθμιση, καθώς το παλιό ορυ-
χείο περιλαμβάνεται στη ζώνη Α του Προε-
δρικού Διατάγματος προστασίας της Σαντο-
ρίνης. Η απόφαση όμως θα ληφθεί μέσα 
από τη διαβούλευση που θα γίνει στο πλαί-
σιο του πολεοδομικού σχεδίου».

Η πιο πολυφωτογραφημένη… χωματερή



46 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ #144 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2022

Το έργο χαρακτηρίζεται ιδιαίτε-
ρα σημαντικό για το νησί. Με 
την υλοποίηση του αναμένεται 

να μπει ένα τέλος στο χρονίζων πρό-
βλημα με τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων που αντιμετωπίζει το μεγαλύ-
τερο νησί της Δωδεκανήσου.

Με σταθερό ρυθμό προχωρούν οι δια-
δικασίες για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που αφορά 
την κατασκευή μονάδας απορριμμάτων 
στο νησί της Ρόδου. Ο ΦΟΣΔΑ Νοτίου 
Αιγαίου, φαίνεται πως έχει καταρτίσει με 
επιτυχία τις διαδικασίες του διαγωνισμού 
με αποτέλεσμα να προχωρούν όλα εντός 
χρονοδιαγράμματοςΤο έργο έχει κεντρί-
σει το ενδιαφέρον σχεδόν όλου του κλά-
δου των κατασκευών και των εταιρειών 
που ειδικεύονται στις υποδομές διαχεί-
ρισης απορριμμάτων.

Πιο συγκεκριμένα,  το πρότζεκτ διεκδι-
κούν οι κοινοπραξίες Μotor Oil – ΑΒΑΞ 
– Θαλής, Intrakat – WATT, Mytilineos 
– Μεσόγειος, ενώ μόνοι τους “κατέβη-
καν” στο διαγωνισμό η ΤΕΡΝΑ Ενεργει-
ακή και η Ηλέκτωρ.

Η Α’ φάση αναμένεται να ολοκληρω-
θεί το αργότερο στα μέσα Οκτωβρίου για 
να ακολουθήσει η Β’ φάση του διαγωνι-
σμού, με όλες τις συμμετοχές να συνεχί-
ζουν κανονικά τη διαδρομή. Ο  φορέας 
υλοποίησης θα προκύψει από τη διαδικα-
σία  ανταγωνιστικού διαλόγου. Η σύμβα-
ση προβλέπει ότι θα αναλάβει τη μελέτη, 
τη χρηματοδότηση, την κατασκευή,  τη 
συντήρηση και τη λειτουργία του Ολο-
κληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 
Απορριμμάτων νήσου Ρόδου, καθώς και 
την εμπορική εκμετάλλευση των παραγό-
μενων προϊόντων (ανακυκλώσιμα υλικά, 
κομπόστ ,  θέρμανση,  ηλεκτρική ενέργεια, 
κλπ.) για διάστημα 27 ετών.

Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν 
τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατα-
σκευή , την συντήρηση και τη λειτουρ-
γία ολοκληρωμένου συστήματος διαχεί-
ρισης απορριμμάτων.O προϋπολογισμός 
του έργου ανέρχεται σε 39, 5 εκατ. ευρώ 
με ΦΠΑ (αξία χωρίς ΦΠΑ: 31,8 ευρώ) και 
αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου. Η διάρκεια του έργου φτάνει 
τους 324 μήνες (27 έτη), ενώ η χρημα-
τοδότηση θα προέλθει από τη σύμπραξη 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). 
Πιο συγκεκριμένα το 40% του προϋπο-

λογισμού θα προκύψει μέσω ίδιων ιδιω-
τικών κεφαλαίων του ιδιώτη φορέα που 
θα αναδειχθεί μέσα από το διαγωνισμό 
και το 60% μέσω κοινοτικών πόρων και 
εθνικής συμμετοχής.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν:
-Το σύνολο των εργασιών κατασκευής, 

τη λειτουργία και συντήρηση των υπο-
δομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α.) 
Νήσου Ρόδου.

-Τη λειτουργία και συντήρηση καθ’ όλη 
τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, 
στην καθημερινή λειτουργία του συνό-
λου των εγκαταστάσεων με ίδια μέσα, 
τη συνήθη, προληπτική και διορθωτι-
κή συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και 
την περιοδική αντικατάσταση – ανανέ-
ωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημά-
των του εξοπλισμού (lifecycle cost) του 
συνόλου των εγκαταστάσεων.

-Την καθημερινή διαθεσιμότητα των 
εγκαταστάσεων και συστημάτων, των κτι-
ριακών υποδομών και του περιβάλλοντος 
χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται ανα-
λυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, 
ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως 

κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας, τις προ-
διαγραφές και τους στόχους της ελληνι-
κής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια 
ή και δανειακά κεφάλαια (με την επιφύ-
λαξη της Χρηματοδοτικής Συμβολής της 
Αναθέτουσας Αρχής στο κατασκευαστι-
κό κόστος του έργου.

-Την ασφάλιση των κτιριακών και 
λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων 
των υποδομών που αποτελούν αντικείμε-
νο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά 
την περίοδο μελέτης (περίοδο εργασι-
ών) και κατασκευής του Έργου, όσο και 
κατά την περίοδο λειτουργίας του (περί-
οδο υπηρεσιών).

-Την εμπορική εκμετάλλευση μέρους 
ή το συνόλου των παραγόμενων δευτερο-
γενών προϊόντων (π.χ. ενέργεια, ανακυ-
κλώσιμα υλικά, βιοαέριο, RDF, SRF κλπ).

-Τη μεταβίβαση των υποδομών στον 
Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της Σύμβα-
σης Σύμπραξης, με αντάλλαγμα την κατα-
βολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την 
περίοδο λειτουργίας.

Ρόδος: Οι συμμαχίες που διεκδικούν 
το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ 

απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο
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Τρόπους για να καλυφθεί το ποσό 
ύψους 1,3 εκ. ευρώ για το έτος 
2023 σχετικά με τη διαχείρι-

ση του ΧΥΤΑ Σύρου, που απαιτεί ο 
ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου, αναζητά ο Δήμος 
Σύρου – Ερμούπολης, προκειμένου να 
μην επιβαρυνθούν οι δημότες αλλά 
και το ανωτέρω ποσό να καταστεί... 
διαχειρίσιμο.

Οι υπέρογκες απαιτήσεις του ΦΟΔΣΑ 
Ν. Αιγαίου αφορούν στον τετραπλασιασμό 
του κόστους διαχείρισης του ΧΥΤΑ Σύρου 
συγκριτικά με το παρελθόν, δηλαδή όταν 
η ευθύνη ήταν στον Δήμο, με τον Αντιδή-
μαρχο Οικονομικών, Γιάννη Πιταούλη να 
εξηγεί πως, εκ του αποτελέσματος, απο-
δεικνύεται πως στο νησιωτικό χώρο το 
πέρασμα των ΧΥΤΑ σε έναν Φορέα, προ-
κάλεσε μόνον “φουρτούνα”.

Συγκεκριμένα, το τελικό ποσό του 1,3 
εκ. ευρώ που καλείται να εισφέρει ο Δήμος 
Σύρου – Ερμούπολης, διαμορφώθηκε σε 
αυτό το ύψος, μετά από τη μείωση κατά 
20% του αρχικού, όπως είχε αποφασι-

στεί στην πρόσφατη γενική συνέλευση 
στη Ρόδο.

Παρ΄ όλα αυτά, ο Δήμος εξακολου-
θεί να θεωρεί πως αποτελεί “χαράτσι” 
για την πλάτη των δημοτών και ο Γιάν-
νης Πιταούλης σημειώνει πως σε ενδεχό-
μενη απόφαση αύξησης των δημοτικών 
τελών, η ευθύνη θα ανήκει αποκλειστικά 
στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Ο Αντιδήμαρχος πραγματοποίησε 
σχετική ενημέρωση για τα νέα οικονομι-
κά δεδομένα στην τελευταία συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, εξηγώντας τα 
εξής: “Θέλω να ενημερώσω το δημοτικό 
συμβούλιο ότι την προηγούμενη Τετάρτη 
λάβαμε μέσω e mail τις επικαιροποιημέ-
νες καταστάσεις που αφορούν την εισφορά 
του Δήμου μας στον Περιφερειακό Φορέα 
Διαχείρισης των ΧΥΤΑ. Σε σχέση με την 
αρχική πρόταση που είχε κατατεθεί και 
που συζητήθηκε στο δημοτικό συμβού-
λιο η εισφορά για το 2023 περιορίστηκε 
κατά ένα ποσοστό 20%, όμως, συνολικά 
ανέρχεται στο 1.343.986 ευρώ. Επιπλέον 

η γενική συνέλευση αποφάσισε την εκ 
νέου αύξηση των εισφορών των Δήμων 
και για το 2022, το οποίο σημαίνει μία 
αύξηση περίπου κατά 70.000 ευρώ για 
την εισφορά που θα πρέπει να καταβά-
λει ο Δήμος για το 2022”.

Πρόκειται για ένα ποσό εισφοράς εξαι-
ρετικά αυξημένο, με τον ίδιο να υπενθυ-
μίζει τα εξής: “Να υπενθυμίσω πως τα 
χρήματα που κατέβαλλε ο Δήμος για τη 
λειτουργία του ΧΥΤΑ σχεδόν καθ΄ όλη 
την προηγούμενη δεκαετία ήταν κοντά 
περίπου στις 300.000 ευρώ. Οπότε μιλά-
με για μία αύξηση για το ετήσιο κόστος 
του ΧΥΤΑ τέσσερις φορές επάνω σε σχέ-
ση με το παρελθόν. 

Ή αν το δούμε διαφορετικά για ένα 
κόστος κοντά στο 1 εκατ. ευρώ επιπλέον”.

Εξηγώντας ο Γιάννης Πιταούης τι σημαί-
νει πρακτικά η συγκεκριμένη απαίτηση 
του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου τόνισε πως ουσι-
αστικά ξεπερνά το κόστος της μισθοδοσί-
ας των υπαλλήλων της καθαριότητας, αλλά 
και το κόστος της κίνησης των οχημάτων.

Ενδεχόμενη αύξηση τελών, ευθύνη 
του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου

 Σε αδιέξοδο ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης από το ποσό που ζητά η Περιφέρεια 
για τη διαχείριση του ΧΥΤΑ Σύρου - Υπέρογκες απαιτήσεις ακόμη και μετά τη 

μείωση του αρχικού ποσού για το 2023 
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Ελπίζουμε οι πληροφορίες για 
τις νέες επιδοτήσεις να είναι 
σαφής και όχι αποπροσανα-

τολιστικές.
Από το φθινόπωρο, αναμένεται να 

αρχίσουν να προκηρύσσονται δρά-
σεις για τα πέντε τομεακά προγράμ-
ματα από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, 
συνολικού ύψους 12,8 δισ. ευρώ, που 
έχουν λάβει έγκριση από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

Επί της ουσίας, σύμφωνα με δημο-
σίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος 
Τύπος», θα σηματοδοτήσουν την ενερ-
γοποίηση της τρέχουσας προγραμμα-
τικής περιόδου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προ-
γραμμάτων είναι τα ακόλουθα:

1. «Ανταγωνιστικότητα» – Προϋ-
πολογισμός 3,9 δισ. ευρώ

Το «Ανταγωνιστικότητα» είναι το πρώ-
το τομεακό πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ 
που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Η δημόσια δαπάνη του ανέρχε-
ται σε 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,1 
δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς 
πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+).

Η στρατηγική του προγράμματος οργα-
νώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες 
επενδύσεων, στο πλαίσιο των αντίστοι-
χων Ταμείων:

α) Ενίσχυση Ερευνας και Καινοτομί-
ας (ΕΤΠΑ).

β) Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και 
Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΠΑ).

γ) Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσε-
ων σε Χρηματοδότηση (ΕΤΠΑ).

δ) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου 
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχη-
ματισμού (ΕΚΤ+).

Ενδεικτικές δράσεις του προγράμ-
ματος:

• Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων 
με έμφαση στην καινοτομία, στην τεχνο-
λογική προσαρμογή,στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό και τη στροφή σεφιλικές προς 
το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα.

• Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς 
εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

• Ενίσχυση της νέας – νεοφυούς επι-
χειρηματικότητας υψηλής προστιθέμε-
νης αξίας.

• Υποστήριξη της ανάπτυξης – υιοθέ-
τησης καινοτομιών.

• Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρημα-
τικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος.

• Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγ-
χρονισμόςτου τουριστικού προϊόντος.

• Ενθάρρυνση clusters ή/και συνερ-
γασιών ΜμΕ μεταξύ τους ή/και με μεγα-
λύτερες επιχειρήσεις.

• Ανάπτυξη – αναβάθμιση δομών, μηχα-
νισμών στήριξης επιχειρηματικότητας.

• Περιβαλλοντικές υποδομές – πρά-
σινη ανάπτυξη.

Στις εμβληματικές δράσεις του προ-
γράμματος περιλαμβάνονται το «Ερευνώ – 
Δημιουργώ – Καινοτομώ», το «Equifund» 
και το «Πράσινο Ταμείο για την Αειφό-
ρο Ανάπτυξη».

2. «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβα-
ση» – Προϋπολογισμός 1,63 δισ. ευρώ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτε-
λεί τον κύριο πυλώνα για τον σχεδιασμό 
μιας αναπτυξιακής στρατηγικής στις περι-
οχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 
(ΔΑΜ) και διαρθρώνεται σε προτεραιό-
τητες όπως:

• Η ενίσχυση και η προώθηση της επι-
χειρηματικότητας, με δράσεις ενίσχυσης 

των επιχειρήσεων (έμφαση θα δοθεί στις 
μικρομεσαίες), και της διασύνδεσης της 
επιχειρηματικότητας με την έρευνα και 
την καινοτομία.

• Η ενεργειακή μετάβαση, με δράσεις 
ενεργειακού χαρακτήρα, όπως η τηλεθέρ-
μανση, η ηλεκτροκίνηση, τα συστήματα 
αποθήκευσης ενέργειας κ.λπ.

• Η κυκλική οικονομία, με δράσεις που 
στοχεύουν στην επανάχρηση των λιγνι-
τικών εδαφών και την ανάπτυξη νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων.

• Η δίκαιη εργασιακή μετάβαση, με 
δράσεις ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού των περιο-
χών μετάβασης και την προώθηση της 
απασχόλησης.

3. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοι-
νωνική Συνοχή» – Προϋπολογισμός 
4,16 δισ. ευρώ

Το πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό 
& Κοινωνική Συνοχή» είναι το μεγαλύ-
τερο του νέου ΕΣΠΑ, σε προϋπολογισμό. 
Από τα 4,16 δισ. ευρώ, τα 3,3 δισ. ευρώ 
προέρχονται από πόρους του Ευρωπαϊ-
κού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+), ενώ το 
υπόλοιπο ποσό αποτελεί εθνική 

ΕΣΠΑ 2021-2027: 
Όλα τα προγράμματα • Ποιοι 

δικαιούνται τις νέες επιδοτήσεις
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H στρατηγική του προγράμματος 
«Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική 
Συνοχή» εδράζεται στις εξής προτεραι-
ότητες:

• Οριζόντιες – συστημικές παρεμβά-
σεις για την ενίσχυση των θεσμών και 
των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, της 
κοινωνικής ένταξης και υγείας, της δια-
κυβέρνησης όλων των βαθμίδων εκπαί-
δευσης και τη βελτίωση της ικανότητας 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων 
και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

- Απασχόληση και αγορά εργασίας.
- Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση.
- Προώθηση της κοινωνικής καινο-

τομίας.
- Απασχόληση των νέων.
• Επισιτιστική βοήθεια & αντιμετώ-

πιση της υλικής στέρησης.
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε δρά-

σεις, ειδικά για τους νέους έως 29 ετών, 
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, με προϋπολογι-
σμό της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

4. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 
– Προϋπολογισμός 913 εκατ. ευρώ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφι-
ακός Μετασχηματισμός» εδράζεται σε 
τρεις βασικούς στρατηγικούς άξονες: Τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου 
τομέα, με συνολικό προϋπολογισμό 400 
εκατ. ευρώ, την ενίσχυση της ψηφιακής 
συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβα-
ση υψηλών ταχυτήτων, όπου προβλέπεται 
να διατεθούν επιπλέον 400 εκατ. ευρώ, 
και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξι-
οτήτων, με χρηματοδότηση ύψους 113 
εκατ. ευρώ.

Οι στόχοι των δράσεων που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προ-
γράμματος είναι:

• Η παροχή, σε πολίτες και επιχειρή-
σεις, καινοτόμων δημόσιων ψηφιακών 
υπηρεσιών και εφαρμογών, οι οποίες θα 
διασφαλίζουν τις αρχές της προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων, της προ-
σβασιμότητας και του καθολικού σχεδι-
ασμού, ώστε να είναι φιλικές για όλους 
χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.

• Η διασφάλιση της διαλειτουργικό-
τητας των ψηφιακών συστημάτων και 
υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί, περαιτέ-
ρω, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημο-
σίου (gov.gr).

• H ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών 
για την υποστήριξη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

• Η ανάπτυξη υποδομών νέφους και 
κέντρων δεδομένων υψηλής διαθεσιμό-
τητας φιλικών προς το περιβάλλον.

• Η επέκταση των σημείων ασύρμα-
της πρόσβασης και η ολοκλήρωση του 
Δικτύου Δημόσιου Τομέα.

• Η εξασφάλιση της συνδεσιμότητας 
υπερυψηλών ταχυτήτων με την εγκατά-
σταση δικτύων οπτικών ινών.

• Η ενίσχυση της «Εθνικής Ακαδημί-
ας Ψηφιακών Ικανοτήτων» και της «Εθνι-
κής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιό-
τητες και την Απασχόληση», με βασικούς 
στόχους: Την ενδυνάμωση των ψηφια-
κών δεξιοτήτων τόσο των εργαζομένων 
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όσο και 
του γενικού πληθυσμού, την εξοικείωση 
συνολικά των πολιτών με τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και την ενδυνάμωση εργαζομέ-
νων μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμό-
τητας, σε θέματα αξιοποίησης και διαχεί-
ρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών 
και κυβερνοασφάλειας.

5. «Μεταφορές» Προϋπολογισμός 
2,2 δισ. ευρώ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 
κοινοτική συμμετοχή, ύψους 1,85 δισ. 
ευρώ, εκ των οποίων 1,29 δισ. ευρώ από 
το Ταμείο Συνοχής και 565 εκατ. ευρώ 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η εθνική συμμε-
τοχή ανέρχεται σε 370 εκατ. ευρώ και η 
συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημό-
σια δαπάνη σε 2,22 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος 
αναμένεται να υλοποιηθούν επεν-

δύσεις για:
• Την περαιτέρω ανάπτυξη των βιώσι-

μων αστικών μεταφορών στα δύο μητρο-
πολιτικά κέντρα και πιλοτικά σε κάποιους 
άλλους περιφερειακούς δήμους της χώρας.

• Την ολοκλήρωση του κεντρικού 
σιδηροδρομικού Διευρωπαϊκού Δικτύ-
ου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τη βελτίω-
ση της διαλειτουργικότητάς του.

• Την ενίσχυση της χρήσης ενός περι-
βαλλοντικά βιώσιμου ηλεκτροκινούμενου 
σιδηροδρομικού δικτύου (υπεραστικού 
και προαστιακού).

• Την ολοκλήρωση του κεντρικού Διευ-
ρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ).

• Τη στοχευμένη, περαιτέρω, ανάπτυ-
ξη και διασύνδεση του αναλυτικού ΔΟΔ.

• Την αναβάθμιση/ολοκλήρωση των 
σιδηροδρομικών και οδικών διασυνορι-
ακών προσβάσεων.

• Την ενίσχυση του επιπέδου πολυ-
τροπικότητας του συστήματος.

• Την ενίσχυση της περιφερειακής 
ηπειρωτικής και νησιωτικής συνδεσι-
μότητας.

• Τη βελτίωση της ασφάλειας χερσαί-
ων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών.
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ΕΣΠΑ: 700 εκατ. 
€ για πράσινες 
επενδύσεις

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένε-
ται να ανοίξει για υποβολή αιτή-
σεων η δράση του νέου ΕΣΠΑ 
2021-2027, που θα αφορά στην 
«Πράσινη μετάβαση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)», και 
ειδικότερα, στην οικονομική ενί-
σχυσή τους, για να αναβαθμίσουν 
την παραγωγική τους λειτουργία 
και να υιοθετήσουν λύσεις φιλι-
κές προς το περιβάλλον. Ο αρχι-
κός προϋπολογισμός της ανέρχε-
ται σε 700 εκατ. ευρώ.

Οπως εξήγησε ο αρμόδιος υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Γιάννης Τσακίρης, μιλώντας 
στον «Ε.Τ.»: «Αυτή η εμβληματι-
κή δράση θα επιδοτεί πράσινες, 
παραγωγικές επενδύσεις. Μετα-
ξύ των επιλέξιμων δαπανών θα 
είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων για ιδιοπαραγω-
γή και ιδιοκατανάλωση, όπως επί-
σης η αγορά μηχανημάτων κ.ά.».

Με τον όρο πράσινες, παραγω-
γικές επενδύσεις νοούνται εκείνες 
που, επί της ουσίας, δεν κατανα-
λώνουν υψηλά ποσοστά ενέργει-
ας. Συνεπώς, η δράση με τις ενι-
σχύσεις που θα παρέχει θα δίνει 
κίνητρα σε μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις για να εξοικονομήσουν 
ενέργεια (π.χ. αντικαθιστώντας 
τα μηχανήματά τους με άλλα που 
«ξοδεύουν» λιγότερη ενέργεια) και 
για την παραγωγή ενέργειας (π.χ. 
μέσω της εγκατάστασης φωτοβολ-
ταϊκών).

Από την ηγεσία του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
τονίζεται η ανάγκη -δεδομένης 
της ενεργειακής κρίσης- να κατα-
στούν, άμεσα, οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις όσο το δυνατόν πιο αυτό-
νομες ενεργειακά, στρεφόμενες 
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας (ΑΠΕ), και ιδιαίτερα στην αξι-
οποίηση της ηλιακής ενέργειας.

Η υποβολή των αιτήσεων στην 
«Πράσινη μετάβαση των ΜμΕ» θα 
γίνεται, ηλεκτρονικά, από την ενδι-
αφερόμενη για ενίσχυση επιχεί-
ρηση. Η αίτηση μπορεί να αφορά 
είτε σε μικρές επενδύσεις (π.χ. να 
καταθέσει μία επιχείρηση τιμολό-
για για την αγορά 10 φωτοβολταϊ-
κών πάνελ) είτε στην κατάθεση ολο-
κληρωμένου επενδυτικού σχεδίου.

Νέα προγράμματα σπουδών με 
έμφαση στις προκλήσεις για 
τον πλανήτη 

Το ΠΑΚΟΕ εύχεται ολόψυχα να 
πετύχουν όσα προγράμματα ενημέ-
ρωσης γίνονται. 

Οι μικροί μαθητές του 5ου «Χέλμει-
ου» Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευ-
ής είναι ενθουσιασμένοι από το επίτευγ-
μά τους. Απέκτησαν έναν μικρό χώρο με 
ελιές στους πρόποδες του όρους Κιλιμά-
ντζαρο, στην Τανζανία! 

Το σχολείο φέτος μετείχε σε διεθνές 
πρόγραμμα μαζί με άλλα, από διάφο-
ρες περιοχές του πλανήτη. Κάθε σχολείο 
παρουσίασε, μέσα από εικόνες και μικρά 
κείμενα, ένα ακραίο φαινόμενο που απο-
δίδεται και στην κλιματική αλλαγή.

Τα ελληνόπουλα παρουσίασαν εικόνες 
από τη βιβλική καταστροφή που άφησαν 
πίσω τους οι φωτιές στην Εύβοια πέρυσι 
το καλοκαίρι. Μαθητές από σχολεία της 
Πολωνίας και της Ινδίας αποτύπωσαν και 
έδειξαν στους συνομηλίκους τους τις επι-
πτώσεις πλημμυρών, ως ακραίων καιρι-
κών φαινομένων, στις περιοχές τους. Οι 
μαθητές από την Τανζανία παρουσίασαν 
εικόνες από την αποψίλωση δασών στο 
Κιλιμάντζαρο, το υψηλότερο βουνό της 
Αφρικής. «Οι μαθητές μας συγκέντρω-
σαν χρήματα, τα οποία έστειλαν στα παι-
διά στην Τανζανία, που φύτευσαν 362 
δενδρύλλια. Η δενδροφύτευση έγινε τον 
Μάρτιο, λίγο πριν από την περίοδο των 
βροχών στην περιοχή, για να ποτιστούν 

τα δενδρύλλια», παρατηρεί η κ. Μπούτα.
Το 5ο Δημοτικό Αγ. Παρασκευής μετεί-

χε σε διεθνές πρόγραμμα για το κλίμα 
«φυτεύοντας» ελιές στην Τανζανία.

Ετσι, τα νέα προγράμματα σπουδών 
όλων των μαθημάτων, που εφαρμόζονται 
πιλοτικά, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 
κλιματική αλλαγή, ενσωματώνοντας σύγ-
χρονα επιστημονικά δεδομένα και εισάγο-
ντας σχετικές δράσεις και δραστηριότητες. 

Ενδεικτικά, πρόγραμμα στο νηπιαγω-
γείο δίνει για πρώτη φορά μεγάλη έμφα-
ση στη σχέση του παιδιού με το φυσικό 
περιβάλλον. 

 Σε επίπεδο γνώσεων, οι μαθητές 
καλούνται να προσδιορίσουν τα γεωμορ-
φολογικά χαρακτηριστικά του περιβάλ-
λοντός τους, να προσδιορίσουν στοιχεία 
που δείχνουν την εξάρτηση του ανθρώ-
που από τη Φύση και τις επιδράσεις της 
ανθρώπινης δραστηριότητας σε αυτή. 
Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, οι μαθητές 
καλούνται να ταξινομήσουν τα ζώα και 
τα φυτά του τόπου τους, να συλλέξουν και 
να ταξινομήσουν διάφορα φυσικά υλικά 
από το φυσικό περιβάλλον, να καταγρά-
ψουν πηγές ενέργειας και να σκεφτούν, 
μαζί με τον νηπιαγωγό, λύσεις για την 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Από την άλλη, σε Χημεία, Βιολογία, 
Πληροφορική, Γεωλογία-Γεωγραφία, Φιλο-
σοφία, Μουσική και Αρχές Οικονομικής 
Θεωρίας έχουν ενταχθεί θεματικές για 
τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. 

Η κλιματική αλλαγή  
πάει σχολείο
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Στη περιοχή του Αμαζονίου εδώ 
και 25 χρόνια, συμβαίνει ένα 
πολύ μεγάλο έγκλημα. Καιρο-

σκόποι και κερδοσκόποι καίνε συνέ-
χεια τα δάση του Αμαζονίου, χωρίς 
να έχουν συναίσθηση ότι το διοξεί-
διο του άνθρακα που χάνεται ελατ-
τώνει και τη δική τους ζωή.

Το 26% του οικοσυστήματος του πνεύ-
μονα πρασίνου του πλανήτη έχει κατα-
στραφεί ανεπανόρθωτα λόγω της αποψί-
λωσης, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών 
και της μόλυνσης, προειδοποίησαν οι 
ηγέτες αυτοχθόνων σε συνάντησή τους 
στην Λίμα του Περού.

«Για εμάς, το να ανακοινώνουμε ότι 
η Αμαζονία έχει μολυνθεί και καταστρα-
φεί κατά 26% είναι πολύ ανησυχητικό», 
υπογράμμισε στο AFP ο Γκρεγκόριο Μιρα-
μπάλ από τη Βενεζουέλα που είναι επικε-
φαλής του οργάνου Συντονισμός Οργα-
νώσεων Αυτοχθόνων της Λεκάνης του 
Αμαζονίου (COICA), το οποίο εκπροσω-
πεί 3,5 εκατομμύρια ιθαγενείς που κατοι-
κούν στην περιοχή αυτή.

«Σημαίνουμε κόκκινο συναγερμό όταν 
λέμε ότι, αν δεν κάνουμε τίποτα τώρα, 
δεν θα επιτύχουμε τους στόχους ανά-
πτυξης του 2030 ούτε αυτούς των μεγά-
λων συμφωνιών που συνήφθησαν στην 
COP της Γλασκώβης», σημείωσε ο 54χρο-
νος Μιραμπάλ.

Κατά την συνάντησή τους για την 5η 
σύνοδο κορυφής των Αυτόχθονων Λαών, 
ηγέτες της Αμαζονίας και ερευνητές από 9 
χώρες και περιοχές παρουσίασαν έκθεση 
που καταδεικνύει ότι η Αμαζονία βρίσκε-
ται σε μη αναστρέψιμο σημείο λόγω των 
υψηλών ποσοστών της αποψίλωσης και 
της υποβάθμισης που συνδυαστικά αντι-
προσωπεύουν πλέον το 26% της περιο-
χής. Το υπόλοιπο 74% χρήζει άμεσα προ-
στασίας, υπογραμμίζεται στην έκθεση.

«Οι κυβερνήσεις είπαν ότι θα έσωζαν 
την Αμαζονία, αλλά βλέποντας αυτούς τους 
αριθμούς, είναι σαφές ότι δεν τηρούν τις 
υποσχέσεις τους», επιβεβαίωσε ο ηγέτης 
των αυτοχθόνων Γουακουενάι Κουρίπακο.

«Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά δύο 
βαθμούς αν συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθ-

μό η αποψίλωση» του τροπικού δάσους 
του Αμαζονίου, προειδοποίησε.

Σύμφωνα με τον Γκρεγκόριο Μιραμπάλ, 
σε αυτήν την περιοχή του κόσμου υπάρ-
χουν περίπου 511 αυτόχθονες λαοί και 
εκεί μιλιούνται 500 διαφορετικές γλώσσες.

Ένα άλλο πρόβλημα που θίχτηκε στην 
σύνοδο κορυφής: οι δολοφονίες υπέρμα-
χων και ηγετών της Αμαζονίας, οι οποί-
ες ανέρχονται σε περισσότερες από 280 
στις εννέα χώρες και περιοχές που καλύ-
πτει το τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

«Η Αμαζονία υποφέρει επειδή υφι-
στάμεθα εισβολή από την υλοτομία, τις 
πετρελαϊκές εταιρείες και αυτούς που επι-
τίθενται στα εδάφη μας. Θέλουμε να απευ-
θύνουμε έκκληση για βοήθεια», δήλωσε 
στο AFP η Βραζιλιάνα Μαρσιέλι Τουπάρι, 
του οργάνου Συντονισμού Οργανώσεων 
Αυτοχθόνων της Αμαζονίας στη Βραζιλία.

Οι εννέα χώρες και περιοχές της Αμα-
ζονίας είναι το Περού, η Βραζιλία, ο Ιση-
μερινός, η Κολομβία, η Βενεζουέλα, η 
Βολιβία, η Γουιάνα, η Γαλλική Γουιάνα 
(Γαλλία) και το Σουρινάμ.

«Κόκκινος συναγερμός»  
στην Αμαζονία: Ανεπανόρθωτα 

κατεστραμμένο το 26% του πρασίνου
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Η λεκάνη της Μεσογείου πέρα 
από τα σκουπίδια που δέχεται 
από τα 500 εκατομμύρια που 

κατοικοεδρεύουν γύρω γύρω, δυστυχώς 
έχει και την ιδιότητα μίας κλειστής 
λεκάνης με θαλασσινό νερό και γι  ́αυτό 
η ρύπανση και η έλλειψη οξυγόνου, 
αυξάνουν τη θερμοκρασία της με 
αποτέλεσμα ζωικοί οργανισμοί όπως 
τα λαγόψαρα, οι γιγάντιες μέδουσες 
και μπαρακούντα να είναι προ των 
πυλών της.

Τώρα είναι ευχής έργο που οι 
ανεμότρατες αντί για αφρόψαρα θα 
ψαρεύουν τέτοια είδη.

Το ΠΑΚΟΕ ευελπιστεί ότι η αλιεία 
πρέπει να αλλάξει ρότα.

Ειδικοί της κλιματικής αλλαγής στη 
Μεσόγειο αναφέρουν ότι «ένα μεγάλο κύμα 
θαλάσσιας ζέστης» πλήττει την δυτική 
Μεσόγειο από το τέλος του Μαΐου, με 
θερμοκρασίες ιδιαίτερα υψηλές, που 
υπερβαίνουν κατά 4°C έως 5°C τις κανονικές 
και απειλεί τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Ο θαλάσσιος αυτός καύσωνας μπο-
ρεί να φέρει δραματικές αλλαγές στην 
πανίδα και την χλωρίδα, προκαλώντας 
«μετανάστευση ειδών» προς λιγότερα 
θερμά ύδατα, μαζική θνητότητα ειδών ή 
μείωση ορισμένων και εμφάνιση νέων 
ειδών, προειδοποιεί η Καρίνα φον Σούκμαν 
που είναι επίσης μία από τους συντάκτες 
των εκθέσεων της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του 
ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC, 
GIEC). Και όλες αυτές οι μεταβολές θα έχουν 
κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες, κυρίως 
στον τομέα της αλιείας, προειδοποιεί.

Πάντως, σύμφωνα με χάρτη του Meteo 
το Αιγαίο ήταν η πιο δροσερή θάλασσα της 
Μεσογείου τον Ιούλιο, λόγω ενός φαινο-
μένου που κρατάει χαμηλά τη θερμοκρα-
σία στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ψάρια  όπως  το  πολύχρωμο 
μπαρακούντα, που έχουν αρχίσει να 
ανεβαίνουν από τον νότο προς τον βορ-
ρά της Μεσογείου, κινδυνεύουν επίσης 
με αύξηση των πληθυσμών τους στην 
δυτική Μεσόγειο.Το λαγόψαρο είναι 
ένα «εξαιρετικά αδηφάγο φυτοφά-
γο» ψάρι που «απειλεί να διαταράξει τις 

συνήθεις τροφικές αλυσίδες». Η γιγάντια 
μέδουσα προκαλεί σοβαρά τσιμπήματα 
που χρήζουν νοσηλείας και προκαλούν το 
κλείσιμο των παραλιών όταν διαπιστωθεί 
η παρουσία της.

Για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων 
καυσώνων, θα πρέπει να μειωθούν οι 
εκπομπές αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά ακόμη 
και αν σταματούσαμε σήμερα τις εκπομπές, 
οι ωκεανοί που αποθηκεύουν το 90% 
της θερμότητας του συστήματος Γη, θα 
συνέχιζαν να θερμαίνονται.

Ο θαλάσσιος καύσωνας απειλεί τη Μεσόγειο –  
Έρχονται μπαρακούντα, λαγόψαρα και γιγάντιες μέδουσες

Δραματικές αλλαγές  
στην πανίδα και την χλωρίδα

Η Βάλια Κάλντα, τη θυμόμαστε όλοι και δυστυχώς 
ήταν η πρώτη περιοχή που πριν από 43 χρόνια το ΠΑΚΟΕ 
είχε επισκεφτεί για να θαυμάσει τον Εθνικό Δρυμό της.

Τώρα στα αποκαΐδια, κύριοι της εξουσίας, δεν πιστεύουμε 
ότι μπορείτε να κάνετε κάτι.

Δεκαέξι μέρες μετά οι πυροσβέστες κατάφεραν να 
θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά που είχε ξεσπάσει 
στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στην Βάλια Κάλντα.

Η φωτιά στη Βάλια Κάλντα σιγόκαιγε επί μέρες στην 

περιοχή ανάμεσα στην Βωβούσα Ιωαννίνων και το 
Περιβόλι Γρεβενών, προς την πλευρά που γειτνιάζει με 
το Αρκουδόρεμα.

Η φωτιά ήταν έρπουσα, σε εδάφη που παρουσίαζαν 
κλίση πάνω από 45%, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η 
προσέγγιση των πεζοπόρων τμημάτων της πυροσβεστικής. 
Έκαψε χαμηλή βλάστηση και τα ξερόκλαδα, ενώ τα ρόμπολα 
και η μαύρη πεύκη που αποτελούν τον βασικό κορμό του 
δάσους δεν αντιμετώπισαν κάποιο κίνδυνο

Φωτιά στη Βάλια Κάλντα:  
Έσβησε μετά από 16 μέρες η πυρκαγιά στον εθνικό δρυμό
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Δυστυχώς το φαινόμενο της 
κλοπής του χαλκού από τα 
καλώδια και των βαρέων 

μετάλλων από τα αντλιοστάσια έχει 
γίνει γάγγραινα για όλη την Ελλάδα. 

Ένας απλός τρόπος για να 
αποφευθούν όλα αυτά είναι να παρθούν 
τα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας σε 
αυτές τις κλοπές.

Συμμορίες ξηλώνουν δημοτικές 
εγκαταστάσεις και δίκτυα για να κλέψουν 
και στη συνέχεια να πουλήσουν το ευτελές 
μέταλλο με την ευρεία χρήση 

Δρουν σχεδόν ανενόχλητοι, κυρίως τη 
νύχτα και ρημάζουν λεβητοστάσια δημο-
τικών κτιρίων, σχολεία από όπου κλέβουν 
τα αλεξικέραυνα, αντλιοστάσια άρδευσης, 
ενώ «ξηλώνουν» ακόμη και δίκτυα υδρο-
δότησης με κίνδυνο πολλές φορές εκατο-
ντάδες νοικοκυριά να μένουν χωρίς νερό.

Η λεία σε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις 
είναι ο χαλκός και οι «κυνηγοί» του μπρο-
στά στο μεγάλο κέρδος που τους αποφέ-
ρει γίνονται τόσο θρασείς και αδίστακτοι 
που ακόμη και σε περιπτώσεις που πολ-
λοί δήμοι αντικαθιστούν τα συστήματα, 
πληρώνοντας χιλιάδες ευρώ, τα ξανακλέ-
βουν μέσα σε λίγες μέρες από την πρώ-
τη τους επιδρομή.

Αντιδήμαρχοι Παιδείας που είναι 
αρμόδιοι για τη λειτουργία των σχολικών 
μονάδων και πρόεδροι Δημοτικών Επιχει-
ρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης που 
είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων κάνουν 
λόγο για συμμορίες -κυρίως Ρομά- που 
λεηλατούν τα πάντα για το χαλκό, χαρα-
κτηρίζοντας «μάστιγα» το φαινόμενο, που 
όπως λένε, δεν αντιμετωπίζεται, παρά τις 
μηνυτήριες αναφορές τους στην αστυνο-
μία. Οι περισσότεροι δήμοι δεν έχουν την 

δυνατότητα φύλαξης των χώρων, με απο-
τέλεσμα οι ομάδες αυτές να δρουν χωρίς 
φόβο και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα 
φαίνεται να παρακολουθούν τις αντικα-
ταστάσεις των υλικών και να μπαίνουν 
ξανά για να κλέψουν.

Σύμφωνα με τους Δήμους, που 
δηλώνουν οργισμένοι και σε απόγνωση 
από τις διαρκείς εισβολές των συμμοριών 
σε δημοτικές εγκαταστάσεις, υπάρχουν 
ομάδες εξαιρετικά οργανωμένες που 
δρουν κυρίως στην περιφέρεια του νομού, 
ενώ τα μέλη τους χρησιμοποιούν ακόμη 
και γερανούς για να κλέβουν υλικά που 
περιέχουν χαλκό, τον οποίο στη συνέχεια 
πωλούν σε διάφορες μάντρες στη μαύρη 
αγορά.

Πίσω από τις αλλεπάλληλες κλοπές 
αιρετοί και στελέχη δήμων εκτιμούν (βάσει 
και των όποιων συλλήψεων γίνονται) ότι 
βρίσκονται κυρίως Ρομά, που κατά και-
ρούς έχουν βάλει στο στόχαστρο ακόμη και 
τις σχάρες υπονόμων. Στη Θεσσαλονίκη 
μάλιστα η εκτίμηση επιβεβαιώνεται από 
το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές ανα-
τολικά και δυτικά της πόλης αναπτύσσο-
νται οικισμοί Ρομά. Στο στόχαστρο των 
«κυνηγών χαλκού» μπαίνουν κυρίως τα 
σχολεία των κατά τόπους περιοχών, όπου 
χωρίς ίχνος υπερβολής, κλέβουν αλεξι-
κέραυνα λόγω των χάλκινων καλωδίων 
τους αλλά και υλικά από τα λεβητοστά-
σια, γεγονός που προκαλεί μόνιμο «πονο-
κέφαλο» στους δήμους.

Θεσσαλονίκη: «Κυνηγοί χαλκού» 
ρημάζουν σχολεία και αντλιοστάσια

ΥΠΕΝ: Βήματα πίσω από το υπουργείο για τις περιοχές 
Natura υπό το βάρος των αντιδράσεων

Πόσο καλά γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης τη λέξη 
NATURA;

Πόσο καλά γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης την Ελληνική 
φύση;

Πόσο καλά γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης και ιδιαίτερα 
τα παιδιά, πώς να προστατεύονται από τους επιβήτορες  
του περιβάλλοντος; 

Απέσυρε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Κώστας Σκρέκας, το τρίτο κεφάλαιο του περιβαλλοντικού 
νομοσχεδίου για τις χρήσεις στις περιοχές Natura ώστε 
να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση.

O κ. Σκρέκας, μιλώντας στην Ολομέλεια, εξέφρασε την 
πρόθεση να ξανατεθεί σε νέα διαβούλευση το συγκεκριμένο 
μέρος του νομοσχεδίου, ώστε να επιτευχθεί η όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση.

Η απόφαση αυτή που έρχεται ως αποτέλεσμα 
έντονων και τεκμηριωμένων αντιδράσεων από πολλές 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες.

Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο:  
Αποσύρθηκαν οι διατάξεις για τις περιοχές Natura
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Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα για 
την ¨αμαρτία» του φυσικού 
αερίου έχει τονίσει πως πρέπει 

να δημιουργηθούν χώροι αποθήκευσης 
του είτε είναι νταμάρια παλιά είτε 
ορυχεία.

Αν αυτό είχε επιτευχθεί, τώρα δε θα 
συζητούσαμε για την επάρκεια του φυσικού 
αερίου.

Τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση 
του ενδεχομένου ανεπάρκειας ορυκτών 
καυσίμων (είναι η περίπτωση που θα 
προκύψει σε περίπτωση μείωση ή διακοπής 
του εφοδιασμού με κωδικό φυσικό αέριο) 
προδιαγράφει το «σχέδιο αντιμετώπισης 
κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας» που κατήρτισε η ΡΑΕ και 
απέστειλε για διαβούλευση στην Κομισιόν 
και τις γειτονικές χώρες - μέλη. Το τελευταίο 
από τα μέτρα που προτείνονται είναι οι 
προγραμματισμένες, κυλιόμενες διακοπές 
στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΡΑΕ, τα 
μέτρα που θα εφαρμοστούν αν η παραγωγή 
και οι εισαγωγές δεν επαρκούν για την 
κάλυψη της ζήτησης είναι: 

- Παύση λειτουργίας υδροαντλητικών 
μονάδων σε λειτουργία άντλησης. 

- Διασφάλιση ετοιμότητας όλων των 
διαθέσιμων ηλεκτροπαραγωγικών μονά-
δων και ανάλογα με τα διαθέσιμα απο-
θέματα (λιγνίτης, φυσικό αέριο, υδάτινα 
αποθέματα) κάθε ημέρας, διαχείριση της 
λειτουργίας τους με βέλτιστο τρόπο για 
την ασφάλεια του Συστήματος. 

- Αύξηση των αποθεμάτων λιγνίτη 
- Ενεργοποίηση μηχανισμού μείωσης 

κατανάλωσης κυρίως στις ώρες αιχμής. 
- Μηδενισμός εξαγωγών και έκτακτες 

εισαγωγές ενέργειας από όμορους Δια-
χειριστές που δεν αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα επάρκειας ισχύος. 

- Ενεργοποίηση μονάδων έκτακτης 
ανάγκης που βρίσκονται σε κατάσταση 
ψυχρής εφεδρείας. 

- Εάν τα παραπάνω μέτρα δεν επαρ-
κούν, κυλιόμενες περικοπές φορτίου. 

Στις περιπτώσεις περιορισμένων 
εισαγωγών φυσικού αερίου και επομένως 
προβλημάτων στην τροφοδοσία των 
ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με καύσιμο 
φυσικό αέριο, προβλέπονται επιπλέον τα 
παρακάτω μέτρα: 

- Αναβολή προγραμματισμένων συντη-
ρήσεων μονάδων παραγωγής. 

- Αυξημένη λειτουργία λιγνιτικών 
μονάδων. 

- Αυξημένη λειτουργία υδροηλεκτρι-
κών μονάδων. 

- Αίτηση για παροχή έκτακτης βοή-
θειας σε γειτονικούς Διαχειριστές που 
δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα επάρ-
κειας ισχύος. 

- Ενημέρωση καταναλωτών για μειω-
μένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας κυρί-
ως τις ώρες αιχμής (Ορθολογική διαχεί-
ριση και συντήρηση συστημάτων ψύξης 
- θέρμανσης, εξοικονόμηση ενέργειας 
στον τομέα του φωτισμού, ύδρευσης - 

αποχέτευσης) 
- Ενεργοποίηση μονάδων με δυνατό-

τητα εναλλαγής καυσίμου . 
- Δημιουργία μηχανισμού που θα δια-

σφαλίζει ότι οι μονάδες φυσικού αερίου 
θα λειτουργούν στο ελάχιστο δυνατό επί-
πεδο (θα εισάγονται δηλαδή τελευταίες 
στην αγορά). 

Συνολικά το σχέδιο της ΡΑΕ περιλαμβάνει 
τις δράσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων 
στην ηλεκτροπαραγωγή που σχετίζονται 
(εκτός από τη διακοπή του φυσικού αερίου) 
με βλάβες, φυσικούς κινδύνους, πανδημίες, 
κυβερνοεπιθέσεις κ.α. 

ΡΑΕ: Ακόμη και κυλιόμενες  
διακοπές ρεύματος σε περίπτωση 

διακοπής φυσικού αερίου
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Όσες συμβουλευτικές προτάσεις 
να κάνει το ΠΑΚΟΕ και 
οποιοσδήποτε άλλος φορέας 

σχετικά με την καρκινογόνο δράση 
των πρόσθετων συντηρητικών και 
χρωστικών ουσιών στα τρόφιμα, 
δυστυχώς πέφτουν στο κενό, εξαιτίας 
του γεγονότος ότι όλα τα παραπάνω 
σίγουρα με τις ιδιότητές τους 
προσφέρουν εμφάνιση και αλλοιωμένη 
καλή γεύση για τα παιδιά και τους 
συμπολίτες μας, αλλά το αποτέλεσμα 
είναι ένα τοξικό και καρκινογόνο 
πιάτο στο τραπέζι μας.

Ο καρκίνος έχει χαρακτηριστεί από 
τους επιστήμονες ως μία από τις μάστιγες 
του αιώνα.

Εκτός από συγκεκριμένες συνήθειες 
που μπορούμε να ενσωματώσουμε στην 
καθημερινότητά μας, η διατροφή αποτε-
λεί ένα βασικό «εργαλείο προστασίας».

Δείτε τη «μαύρη λίστα» των τροφών 
που, σύμφωνα με επιστημονικές έρευ-
νες, περιέχουν καρκινογόνες και ιδιαίτε-
ρα επιβλαβείς για την υγεία μας ουσίες.

Προτηγανισμένες πατάτες
Προκειμένου να είναι τραγανές στο 

εξωτερικό και μαλακές στο εσωτερικό, 
οι προτηγανισμένες πατάτες κόβονται 
σε μικρά κομμάτια, τηγανίζονται εν 
μέρει και τελικά καταψύχονται. Η επε-
ξεργασία αυτή, επηρεάζει τα επίπεδα 
του ακρυλαμιδίου που παράγεται κατά 
το τηγάνισμά τους, μία δυνητικά καρκι-
νογόνο ουσία.

Ποπ κορν
Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλο-

ντος των ΗΠΑ αναγνωρίζει το υπερφθο-
ροκτανοϊκό οξύ (PFOA), μία ουσία που 
υπάρχει στο ποπ κορν ως «πιθανά καρ-
κινογόνο» ή «πιθανά σχετιζόμενο με την 
ανάπτυξη καρκινικών όγκων». Επίσης, το 
χημικό συστατικό διακετύλιο, έχει συσχε-
τιστεί με τον καρκίνο των πνευμόνων.

Γενετικά Μεταλλαγμένοι Οργανισμοί 
(GMOs)

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα χημικά 
που χρησιμοποιούνται, συμβάλλουν στην 
ταχύτερη ανάπτυξη των καρκινικών όγκων.

Επεξεργασμένα κρέατα
Μπορεί τα συντηρητικά που περιέ-

χουν να τα κάνουν νόστιμα, ωστόσο ενο-
χοποιούνται για την εκδήλωση καρκίνου. 
Συγκεκριμένα, το νιτρικό και το νιτρώδες 
νάτριο αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκί-

νο του παχέος εντέρου και άλλες μορφές 
καρκίνου. Προσέξτε τα κρέατα που αγορά-
ζετε να είναι μη-επεξεργασμένα και ιδα-
νικά ελευθέρας βοσκής.

Σολομός ιχθυοτροφείου
Το καλύτερο θα ήταν να τον αποφεύγετε, 

καθώς όχι μόνο στερείται βιταμίνης D, 
αλλά απορροφά και καρκινογόνα χημικά, 
PCBs, φυτοφάρμακα και αντιβιοτικά, τα 
οποία καταλήγουν στον οργανισμό μας.

Πατατάκια
Εκτός από τα απαγορευμένα λιπαρά 

τρανς και το υπερβολικό αλάτι, τα πατατάκια 
είναι φορτωμένα με πρόσθετα γεύσης, 
συντηρητικά και χρωστικές. Τα πατατάκια 
παρασκευάζονται σε υψηλές θερμοκρασίες 
ώστε να είναι τραγανά, η διαδικασία όμως 
αυτή οδηγεί στο σχηματισμό καρκινογόνων 
ουσιών (ακρυλαμίδια).

Επεξεργασμένο αλεύρι
Έρευνα που δημοσιεύεται στο 

περιοδικό «Cancer Epidemiology» δείχνει 

ότι η κατανάλωση επεξεργασμένων 
υδατανθράκων τριπλασιάζει τον κίνδυνο 
για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. Τροφές 
με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως είναι το 
επεξεργασμένο λευκό αλεύρι, ανεβάζουν 
απότομα τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα, 
που προωθεί την ανάπτυξη καρκινικών 
κυττάρων.

Προϊόντα τύπου κόλα
Σύμφωνα με πολλές έρευνες τα ανα-

ψυκτικά οξύνουν το pH του σώματος και 
παρέχουν τροφή στα καρκινικά κύττα-
ρα, καθώς περιέχουν ζάχαρη και χημικά. 
Παράλληλα, περιέχουν χρώμα καραμέλας 
και το παράγωγό του 4-μεθυλιμιδαζόλιο, 
που έχουν συσχετιστεί με την εμφάνι-
ση καρκίνου.

Μη οργανικά φρούτα
Σύμφωνα με έρευνα, το 98% των προ-

ϊόντων μη βιολογικής καλλιέργειας είναι 
μολυσμένα με καρκινογόνα ζιζανιοκτόνα, 
τα οποία καταλήγουν στον οργανισμό μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ! Η ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ 
ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ...
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Ελπίζουμε να αποδώσει καρ-
πούς η πατέντα της άρδευσης 
μεγάλων εκτάσεων με τα λύμα-

τα που προκύπτουν από την επεξερ-
γασία αστικών λυμάτων ή βιομηχα-
νικών αποβλήτων.

Σε πολλές ξηρές και ημίξηρες χώρες 
ανά την υφήλιο, το νερό γίνεται με αυξανό-
μενο ρυθμό ένας σπάνιος φυσικός πόρος 
με αποτέλεσμα οι παραγωγοί γεωργικών 
προϊόντων να αναγκάζονται να αναζητή-
σουν εναλλακτικές πηγές νερού, οι οποίες 
θα είναι εξίσου οικονομικές και αποτελε-
σματικές στη χρήση ώστε να συμβάλλουν 
στην γεωργική ανάπτυξη. Καθώς λοιπόν 
σε πολλές περιοχές του πλανήτη η διαθε-
σιμότητα καλής ποιότητας νερού άρδευ-
σης «απειλείται», η αρδευόμενη γεωργία 
έρχεται αντιμέτωπη με τη χρήση μικρό-
τερων ποσοτήτων νερού, συχνά χαμη-
λότερης ποιότητας, με σκοπό να παρά-
γει τροφή για έναν ολοένα αυξανόμενο 
πληθυσμό. 

Οι αναγκαίες ποσότητες σε νερό άρδευ-
σης μπορούν να εξασφαλιστούν με την 
αποδοτικότερη χρήση του διαθεσίμου 
νερού αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι 
αναγκαία η επαναχρησιμοποίηση των 
αστικών λυμάτων (επεξεργασμένων ή/και 
ανεπεξέργαστων) για άρδευση. 

Η επαναχρησιμοποίηση των αστικών 
λυμάτων για άρδευση έχει τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις, όμως με σωστό προγραμματισμό 
και σχεδιασμό η χρήση τους στη γεωρ-
γία είναι επωφελής για το περιβάλλον. 

Γενικά, η άμεση ή έμμεση χρήση των 
μη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στη 
αρδευόμενη γεωργία αυξάνεται κυρίως 
ως αποτέλεσμα της ολοένα μειούμενης 
ποσότητας των υδατικών αποθεμάτων 
σε παγκόσμιο επίπεδο, των ανεπαρκών 
ή μη κατάλληλων μεθόδων επεξεργασίας 
και διάθεσης των αστικών λυμάτων, της 
ολοένα μεγαλύτερης ανάγκης για παραγω-
γή γεωργικών προϊόντων λόγω της αύξη-
σης του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς 
και λόγω του αυξανόμενου κόστους των 
χημικών λιπασμάτων. 

Συνεπώς η επαναχρησιμοποίηση των 
αστικών λυμάτων στην γεωργία προω-
θείται και είναι μια κοινή πρακτική σε 
πολλές χώρες για πολλούς λόγους μετα-
ξύ των οποίων η εκμετάλλευση των θρε-
πτικών στοιχείων που αυτά περιέχουν 
καθώς και η προστασία του περιβάλλο-
ντος. Η άρδευση καλλιεργειών με επε-
ξεργασμένα αστικά λύματα θεωρείται 

μια πιο ασφαλή περιβαλλοντική πρακτι-
κή απόθεσης λυμάτων σε σχέση με την 
άμεση απόθεση τους σε επιφανειακά ή 
υπόγεια υδροφόρα στρώματα (υδάτινοι 
αποδέκτες). Τα αστικά λύματα είναι μια 
πολύτιμη πηγή θρεπτικών συστατικών 
και οργανικής ουσίας. Παρόλα αυτά μπο-
ρεί να περιέχουν διαφορά ανεπιθύμητα 
χημικά στοιχεία και παθογόνους μικρο-
οργανισμούς, που μπορεί να προκαλέ-
σουν κινδύνους για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία. 

Οι παράγοντες κινδύνου από την 
επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων 
μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμοι (π.χ. οι 
παθογόνοι μικροοργανισμοί) ή μακροπρό-
θεσμοι, που εντείνονται από την συνε-
χιζόμενη χρήση ανακυκλωμένου νερού 
(π.χ. η αλατότητα του εδάφους). Για το 
λόγο αυτό πάρα πολλές κατευθυντήρι-
ες γραμμές έχουν αναπτυχθεί που παρέ-
χουν ποιοτικά κριτήρια και οδηγίες για 
το πώς τα επεξεργασμένα λύματα θα χρη-
σιμοποιηθούν για αρδευτικούς σκοπούς 
(FAO, EWA, US-EPA, WHO). Κατά τη χρή-
ση υγρών αποβλήτων ως πηγή άρδευ-
σης, κρίσιμο είναι το ζήτημα της δια-
σφάλισης της δημόσιας υγείας το οποίο 
απορρέει από τον κίνδυνο έκθεσης (από 
άμεση ή έμμεση επαφή) με εκροές κατώ-
τερης ποιότητας. Ο κίνδυνος έκθεσης ή 
επαφής εξαρτάται μεταξύ άλλων, από το 
πρόγραμμα και το σύστημα άρδευσης 

(καταιονισμός, στάγδην και υπο-επιφα-
νειακή άρδευση). 

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του 
όλου δικτύου άρδευσης με αστικά λύμα-
τα θα πρέπει να ακολουθεί κανόνες και 
πρακτικές ορθής λειτουργίας, ξεκινώντας 
από την πηγή εκροής των λυμάτων στο 
σύστημα επεξεργασίας και αποθήκευσης, 
στη συνέχεια στο δίκτυο διανομής και 
τέλος στο σύστημα διάθεσής τους στις 
καλλιέργειες. Η επιλογή του συστήματος 
άρδευσης και η διαχείριση της εφαρμο-
γής των λυμάτων είναι πολύ σημαντικά 
θέματα και χρήζουν περαιτέρω προσο-
χής και διερεύνησης. 

Στην Ελλάδα, παρόλο που η έλλει-
ψη του νερού αναμένεται να αποτελέ-
σει στο μέλλον έναν σημαντικό περιορι-
σμό της γεωργικής παραγωγής, αν και 
το πρόβλημα δεν είναι ακόμα σοβαρό, η 
επαναχρησιμοποίηση ιλύος και επεξερ-
γασμένων λυμάτων είναι προς το παρόν 
ευκαιριακή και βρίσκεται κάτω από πει-
ραματική διαδικασία με σκοπό τη δημι-
ουργία ορθών επιστημονικών δεδομένων 
για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση. Τα 
ως τώρα αποτελέσματα που προέκυψαν 
από την υλοποίηση, κυρίως πιλοτικών, 
προγραμμάτων επαναχρησιμοποίησης 
αναμένετε να ενθαρρύνουν την αποδο-
χή αυτής της μεθόδου ανακύκλωσης των 
αστικών εκροών από τους αγρότες και 
την κοινωνία γενικότερα.

Άρδευση καλλιεργειών  
με επεξεργασμένα λύματα
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Έλαφος: «Έπεσε»  
η κεραία κινητής 
τηλεφωνίας –  
Νίκη των κατοίκων

Μια μεγάλη νίκη των κατοί-
κων της Ελάφου συντελέστηκε! Η 
κεραία κινητής τηλεφωνίας που 
είχε τοποθετηθεί στο κέντρο του 
χωριού αποτελεί παρελθόν. 

Πολλές κεραίες κινητής τηλεφωνί-
ας έχουν αποδειχθεί και εξαιτίας του 
χωροταξικού αλλά και της εκπεμπό-
μενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβο-
λίας, επικίνδυνες και τοξικές και πρέ-
πει να καταργηθούν.

Γι΄ αυτό το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι 
σιγά σιγά με την επιμονή των κατοί-
κων, αυτό το θέμα πρέπει να κλείσει.

Η ανακοίνωση της Συντονιστι-
κής Επιτροπής Αγώνα για την απο-
μάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφω-
νίας από την Έλαφο Πιερίας:

“Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα 
μετά τη διαπίστωση, ότι στις 6/7/2022 
έ π ε σ ε η κεραία κινητής τηλεφω-
νίας cosmote,η οποία τοποθετήθηκε 
παράνομα και αιφνίδια στο κέντρο 
του χωριού, συνήλθε στο κοινοτικό 
γραφείο της Ελάφου, για την αποτί-
μηση της όλης κατάστασης.

Ύστερα από διεξοδική συζήτηση 
κατέληξε στα ακόλουθα:

_Παραμένει και διατηρείται στο 
ακέραιο και σε ισχύ το από 30/5/2022 
ψήφισμα της έκτακτης Γενικής Συνέ-
λευσης των κατοίκων της Ελάφου.

_Το όποιο εγχείρημα επανατοπο-
θέτησης της κεραίας στον ίδιο χώρο 
ή σε άλλο μικρότερης απόστασης των 
500 μ. από τα όρια της κοινότητας, μας 
βρίσκει κάθετα αντίθετους.

_Ενημερώνουμε, ότι στην περί-
πτωση που αγνοηθούν τα παραπάνω 
αιτήματα, θα υπάρξουν σφοδρές αντι-
δράσεις από τους κατοίκους.

Κ α λ ο ύ μ ε τους θεσμικούς φορείς 
της Πιερίας, τους κ.κ βουλευτές, την 
κ. αντιπεριφεριάρχη, τον κ. δήμαρ-
χο, τους κ.κ αντιδημάρχους και τους 
κ.κ δημοτικούς συμβούλους, να συμ-
βάλλουν καθοριστικά στην επίλυση 
του προβλήματος, αναλαμβάνοντας 
έγκαιρα τις επιβαλλόμενες και απο-
τελεσματικές πρωτοβουλίες.

Τέλος, κ α λ ο ύ μ ε τους συγχω-
ριανούς μας σε συνεχή επαγρύπνη-
ση και εγρήγορση για κάθε δυναμική 
αντίδραση, εφόσον απαιτηθεί, πάντα 
στα πλαίσια της νόμιμης δράσης.

Ομαδική τροφική 
δηλητηρίαση παιδιών και 

ενηλίκων στη Ροδόπη
Σίγουρα το ρύζι και το κοτό-

πουλο αποτελούν βασική μου-
σουλμανική διατροφή, όμως 

αν το κοτόπουλο είναι αλλοιωμένο 
με σαλμονέλα και συγγέλες, γίνε-
ται τοξικός επισκέπτης στα στομά-
χια, ιδιαίτερα των παιδιών.

Γι΄ αυτό κε Πρόξενε, όπως αναφέ-
ρεστε παρακάτω και κε ψευτομουφτή 
Κομοτηνής, πρέπει να λογοδοτήσετε για 
την αδιαφορία στη διατροφή των προ-
σκεκλημένων σας.

«Συναγερμός» ξέσπασε χθες το βράδυ 
στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, από περι-
στατικά μαζικής δηλητηρίασης κυρίως 
παιδιών που αποδίδονται σε σουλέ-
τι (θρησκευτική εκδήλωση περιτομής 
μουσουλμανοπαίδων) που έλαβε χώρα 
υπό την αιγίδα του Δήμου Αρριανών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
χθες Κυριακή 31 Ιουλίου κι εκτός από 
το πολιτικό σκέλος της, αφού μίλησαν 
στο κοινό ο ψευτομουφτής Κομοτηνής 
Ιμπραήμ Σερίφ κι ο Τούρκος πρόξενος 
Μουράτ Ομέρογλου αναμασώντας τη 
γνωστή ρητορική περί δήθεν καταπίε-
σης, είχε και... υγειονομικές επιπτώσεις.

Στο περιθώριο του γεύματος, το οποίο 
απαρτιζόταν από κοτόπουλο και ρύζι, 
από τις περίπου 2.000 μερίδες, εκατο-
ντάδες ήταν οι παρευρισκόμενοι που 
ανέπτυξαν ήπια ή σοβαρά προβλήματα 
με πόνους στο στομάχι, ενώ καταγράφη-
καν τουλάχιστον 200 βεβαιωμένα περι-

στατικά τροφικής δηλητηρίασης. Αρκε-
τά εξ αυτών αφορούσαν μικρά αγόιρια, 
αφού στο σουνέτι συμμετείχαν περισ-
σότερα από 100 μικρά παιδιά της μει-
ονότητας.

Από το ίδιο βράδυ εκατοντάδες έσπευ-
σαν ασθενείς με έντονους στομαχόπο-
νους και λοιπά προβλήματα στο Κέντρο 
Υγείας Σαπών, το οποίο αντιμετώπισε 
από το βράδυ έως τα ξημερώματα του-
λάχιστον 50 περιστατικά. Το ΚΥ σχεδόν 
«παρέλυσε» από τη ροή ασθενών, ενώ σε 
«συναγερμό» ήταν και το Νοσοκομείο 
Κομοτηνής στο οποίο εξετάστηκαν σχε-
δόν 200 ασθενείς. Μάλιστα, περιστατι-
κά εξετάστηκαν ακόμη και στα γειτονικά 
Νοσοκομεία Ξάνθης και Αλεξανδρούπο-
λης. Οι ιατροί διαπίστωσαν πως επρόκει-
το για τροφική δηλητηρίαση, ενώ πάνω 
από 30 παιδιά νοσηλεύονται ακόμη και 
σήμερα προληπτικά λόγω σαλμονέλας 
στο Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση, παρότι 
ήταν επίσημη υπό την αιγίδια του Δήμου 
Αρριανών, φάνηκε πως δεν τηρούσε τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα παρασκευής του 
κοτόπουλου, το οποίο δεν προμήθευσε 
κάποια πιστοποιημένη εταιρία, αλλά 
μαγείρισσα της γειτονιάς.

Δεν λείπουν αναφορές παρευρισκό-
μενων ότι ενδέχεται να κινηθούν νομικά 
κατά της Δημοτικής Αρχής, ενώ για το 
περιστατικό ενδέχεται επίσης να υπάρ-
ξει Εισαγγελική παρέμβαση.
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Τα «δάση του βυθού» αποδεικνύ-
ονται ασπίδα κατά της κλιματι-
κής αλλαγής. Ποια είναι όμως 

τελικά η σημασία τους για τα οικο-
συστήματα;

Σίγουρα τα θαλασσινά λιβάδια 
και ιδιαίτερα της ποσειδωνίας είναι 
εκείνα που τροφοδοτούν τον θαλάσ-
σιο κόσμο με οξυγόνο και θρεπτικά 
συστατικά.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλλημένα έχει 
τονίσει τη σημασία τους και πρόσφα-
τα μάλιστα είχε καταγγείλει (2021) 
την καταστροφή των λιβαδιών της 
ποσειδωνίας στον κλειστό κόλπο του 
παραλιακού μετώπου, στο οποίο προ-
γραμματίζονται καταστροφές μεγά-
λης κλίμακας.

Συγχαρητήρια κύριοι της εξουσίας.
Η αναδάσωση δεν γίνεται μόνο στη 

στεριά. Δεν αφορά μόνο τα επίγεια δάση. 
Γιατί υπάρχει και μια άλλη αναδάσωση 
που γίνεται υποβρυχίως με μάσκα και 
στολή δύτη και αφορά τα θαλάσσια λιβά-
δια, τα οποία υποβαθμίζονται και αποψι-
λώνονται δεκαετίες τώρα παρά την κρί-
σιμη περιβαλλοντική συνεισφορά τους. 
Και μπορεί οι περισσότεροι κολυμβη-
τές να μη συμπαθούν τη θαλάσσια βλά-
στηση, αλλά τελικά εκείνη είναι υψίστης 
σημασίας για την προστασία των οικο-
συστημάτων.

Πράγματι τα θαλάσσια λιβάδια 
σύμφωνα με έρευνες απορροφούν έως 
και 35 φορές περισσότερο διοξείδιο 
του άνθρακα από τα τροπικά δάση 
ελευθερώνοντας πολύτιμο οξυγόνο. 

Πώς γίνεται όμως η υποβρύχια ανα-
δάσωση; Καθώς προηγούμενες προσπά-
θειες έδειξαν ότι η διασπορά των σπό-
ρων κάτω από το νερό δεν λειτούργησε, η 
τεχνική μεταφύτευση περιλαμβάνει τοπο-
θέτηση ριζωμάτων με το χέρι. Ουσιαστι-
κά μεμονωμένοι βλαστοί τυλίγονται γύρω 
από ένα αποικοδομήσιμο σιδερένιο καρ-
φί στην ξηρά, ώστε οι δύτες να μπορούν 
εύκολα να τους εγκαταστήσουν στον πυθ-
μένα της θάλασσας. Και αυτή η μέθοδος 
φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Σε παρό-
μοιο πρότζεκτ σε ένα γειτονικό φιόρδ σε 
λιγότερο από δύο χρόνια, η πυκνότητα 
των φυτών αυξήθηκε κατά 70 φορές και 
τα «χωράφια» με τις μεταφυτεύσεις επε-
κτάθηκαν κατά 30%.

Η προστασία λοιπόν και η ανάσχεση 
της καταστροφής των θαλάσσιων λιβα-
διών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. 
Αυτή τη στιγμή γίνονται στη χώρα μας 
προσπάθειες με τη χαρτογράφηση των 
εκτάσεων λιβαδιών ποσειδωνίας, αλλά 
ακόμη και με επαναφύτευσεις με τη χρή-
ση βιώσιμων τμημάτων του φυτού που 
ξεβράζονται στα ρηχά νερά ως «μοσχευ-
μάτων». Για παράδειγμα η πολυμελής, 
διεθνής ερευνητική ομάδα του Ινστιτού-
του Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλα-
γος» έχει πραγματοποιήσει αναδασώσεις 
των θαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε 
συνεργασία με εξειδικευμένα ευρωπαϊ-
κά πανεπιστήμια. Η προσπάθεια πρέπει 
να συνεχιστεί.

Πώς τα «θαλάσσια λιβάδια» 
θα σώσουν το περιβάλλον

Το να διαπιστώνει ο ΟΗΕ την αυτοκαταστροφή του 
ανθρώπινου είδους που εδώ και 100 χρόνια δεν έχει 
κάνει τίποτα για την πραγματική προστασία τους, είναι 
ειρωνία και ουτοπία.

Κύριοι του ΟΗΕ, αν πιστεύετε ότι η magna carta μπορεί 
να πάρει σάρκα και οστά, ενεργοποιηθείτε.

Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές και οι καύσωνες που 
«σαρώνουν» περιοχές του πλανήτη καταδεικνύουν ότι 
η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με «συλλογική 
αυτοκτονία», προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του 
ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τη στιγμή που οι κυβερνήσεις 
παγκοσμίως προσπαθούν να προστατεύσουν τους πολίτες 
από τις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών.

Ενώπιον υπουργών από 40 χώρες που προσήλθαν τη 
Δευτέρα στη διάσκεψη του Βερολίνου για την κλιματική 

αλλαγή τη Δευτέρα, ο Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε:
«Η μισή ανθρωπότητα βρίσκεται σε ζώνη κινδύνου 

-από πλημμύρες, ξηρασίες, ακραίες καταιγίδες και δασικές 
πυρκαγιές. Κανένα έθνος δεν έχει ανοσία. Ωστόσο, 
συνεχίζουμε να τροφοδοτούμε τον εθισμό μας στα ορυκτά 
καύσιμα»

Από πλευράς του, ο Αντόνιο Γκουτέρες επέκρινε επίσης 
δριμύτατα τις «πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης», ιδρύματα 
-συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Τράπεζας- που 
χρηματοδοτούνται από φορολογούμενους στις ανεπτυγμένες 
χώρες για να παρέχουν βοήθεια σε φτωχές χώρες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τόνισε ότι οι «τράπεζες 
ανάπτυξης» αποδεικνύονται ανεπαρκείς όσον αφορά 
την παροχή της χρηματοδότησης που απαιτείται για την 
κλιματική κρίση και ότι πρέπει να μεταρρυθμιστούν.

Κλιματική κρίση: Η ανθρωπότητα οδηγείται  
προς «συλλογική αυτοκτονία» προειδοποιεί ο ΟΗΕ
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Σύμφωνα με την ΕΟΔΥ, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται 
από ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα του ιού, ενώ αναμένονται 
περισσότερα περιστατικά 

Τα κουνούπια αποτελούν βασικό εχθρό των επικίνδυνων 
τοξικών εντομοκτόνων που κυκλοφορούν στην αγορά.

Βέβαια ορισμένες ποικικλίες τους δημιουργούν 
προβλήματα στην ανρθώπινη υγεία αλλά το ποσοστό είναι 
τόσο χαμηλό σε σχέση με το ποσοστό των καρκίνων του 
στομάχου, του εντέρου, του οισοφάγου στους ανθρώπους.

Να φανταστείτε ότι 100 κρούσματα από τον ιό του 
Δυτικού Νείλου ετησίως και όχι θανατηφόρα, σε αντίθεση 
με τους θανάτους από καρκίνο που οφείλεται στα τοξικά 
εντομοκτόνα.

Το ΠΑΚΟΕ έχει τονίσει επανειλλημένα ότι η αντιμετώπιση 
της εξάπλωσης των κουνουπιών πρέπει να εντοπισθεί 
στα λιμνάζοντα νερά και στις ακατάσχετες τραγικές 
καταστάσεις που δημιουργούν τα συνεχή ποτίσματα σε 
όλες τις καλλιέργειες.

Μετά τα ασυνήθιστα πολλά για την εποχή περιστατικά 
γρίπης, ο ΕΟΔΥ προειδοποίει ότι τον τελευταίο καιρό 
αυξημένα είναι και τα κρούσματα του ιού του Δυτικού 
Νείλου.

Για φέτος, μέχρι τις 31 Αυγούστου, έχουν διαγνωσθεί 
συνολικά 146 περιστατικά λοίμωξης από τον ιό Δυτικού 
του Νείλου στη χώρα.

Η συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων (134) 
έχουν εντοπιστεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
ενώ εννέα (9) καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 
και τρία (3) περιστατικά είναι υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με την ΕΟΔΥ, η τρέχουσα περίοδος του 2022 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα του 
ιού, με καταγραφή αυξημένου αριθμού περιστατικών στις 
ανωτέρω περιοχές. Καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση 
της εποχικής έξαρσης του ιού, κατά το προσεχές διάστημα 
αναμένονται και άλλα περιστατικά στη χώρα, όπως και 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Έξαρση κρουσμάτων στην Ελλάδα φέτος

Έβρος: Δύο νεοσσοί γύπες σπάνιου 
είδους ζουν ξανά ασφαλείς  

στο δάσος της Δαδιάς
Μεγάλο επίτευγμα. Από τους 25 γύπες, μας έμειναν 2!

Μετά από 10 χρόνια θα έχουμε 
εξασφαλίσει άλλους 10 
υδροβιότοπους στο δάσος της 

Δαδιάς μετά από 50 χρόνια προστασίας 
που κάηκε το καλοκαίρι.

Έυγε στη μονάδα διαχείρισης και 
στη WWF για την προστασία στο 
δάσος της Δαδιάς.

Θα σας προτείνουμε για βραβείο 
Γκίνες.

Στις 26 Ιουλίου τα πουλιά απομα-
κρύνθηκαν προληπτικά με ενέργειες της 
Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμε-
νης Περιοχής Δέλτα Έβρου – Δαδιάς του 
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με 
το WWF Ελλάς, λόγω της πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στο Εθνικό Πάρκο Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου.

Φιλοξενήθηκαν για λίγες μέρες στις 
εγκαταστάσεις της ΜΔΠΠ Εθνικών Πάρ-
κων Δέλτα Έβρου – Δαδιάς.

Στις 29 Ιουλίου μεταφέρθηκαν στο 
κέντρο περίθαλψης «Δράση για την ‘Αγρια 
Ζωή», όπου παρέμειναν μέχρι να απομα-
κρυνθεί ο κίνδυνος της πυρκαγιάς.

Στις 3 Αυγούστου επέστρεψαν στη 
φωλιά τους και μετά από εντατική παρα-
κολούθηση διαπιστώθηκε ότι τα ενήλικα 

τους παρείχαν την απαραίτητη φροντί-
δα, οπότε και κρίθηκε ότι δεν χρειάζεται 
κάποια επιπλέον ενέργεια.

Η παρακολούθηση της φωλιάς συνε-
χίζεται από τη ΜΔΠΠ Δέλτα Έβρου – 
Δαδιάς, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«LIFE16 NAT/BG/000874» (2017-2022) 
με τίτλο «Επείγουσα Δράση για την Ενδυ-
νάμωση του Βαλκανικού Πληθυσμού του 
Ασπροπάρη και τη Διασφάλιση της Μετα-
ναστευτικής του Διαδρομής», μέχρι οι 
νεοσσοί να πτερωθούν και να μπορούν 
να πετάξουν από τη φωλιά, κάτι που ανα-

μένεται να γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο.
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, ανακοίνω-
σε πως: «Από την πρώτη στιγμή επικε-
ντρωθήκαμε στην προστασία της άγριας 
πανίδας του δάσους της Δαδιάς Έβρου. 
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και ο ΟΦΥ-
ΠΕΚΑ προχώρησαν σε όλες τις απαραί-
τητες ενέργειες για την παροχή περίθαλ-
ψης στους νεοσσούς γύπες του σπάνιου 
είδους Ασπροπάρη. Σήμερα ζουν με ασφά-
λεια στη φωλιά τους και σε λίγες εβδο-
μάδες θα πετούν ελεύθεροι στη φύση».
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«Πρωτιά» για το ηφαίστειο της Νισύρου 

Η υποψηφιότητα του γεωπάρ-
κου για ένταξη στο Δίκτυο της 
UNESCO και η εφαρμογή για 

smartphones που μας ξεναγεί σε αυτό 
Στο δίκτυο των παγκόσμιων γεωπάρ-

κων της UNESCO ετοιμάζεται να εντα-
χθεί η Νίσυρος και οι γύρω νησίδες και 
ήδη προς την κατεύθυνση αυτή έχουν 
γίνει αρκετά βήματα. «Έχουμε ξεκινήσει 
να κάνουμε αυτά που πρέπει και αναμένου-
με τον Οκτώβριο να φτάσουν στη Νίσυρο οι 
κριτές της UNESCO για την απόφαση τους» 
δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Νισύ-
ρου κ. Χριστοφής Κορωναίος.

Η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από 1,5 
χρόνο και βρίσκεται στο τελικό της στάδιο 
και εντός του Αυγούστου όπως τονίζει ο 
κ. Κορωναίος θα ξεκινήσει την λειτουργία 
του, στο λιμάνι του νησιού, ειδικό γρα-
φείο πληροφοριών για το γεωπάρ-
κο του Λακκιού, που εκτός από το νησί 
της Νισύρου (με επίκεντρο το ηφαίστειο) 
περιλαμβάνει τις γύρω νησίδες Στρογγύλη, 
Περγούσα, Παχειά και Κανδηλούσα. Από 
την πλευρά του δήμου Νισύρου δίνεται 
ιδιαίτερο βάρος στην προσπάθεια αυτή 
και αναμένονται θετικά αποτελέσματα 
τον Οκτώβριο όπως δηλώνει ο κ. Κορω-
ναίος εκφράζοντας την αισιοδοξία του.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας προετοι-
μασίας ολοκληρώθηκε και κυκλοφόρη-
σε ο ψηφιακός οδηγός του Υδροθερ-
μικού Πεδίου Λακκιού του υποψήφιου 
Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO της 
Νισύρου, αναβαθμίζοντας σημαντικά την 
εμπειρία των επισκεπτών στους περίφη-
μους ηφαιστειακούς κρατήρες του νησιού.

Πρόκειται για ένα mobile application 
συμβατό με Android και iOS, που συν-
δυάζει ξενάγηση και διαδραστικότητα με 
τη μοναδική γεωλογική κληρονομιά του 
ενεργού ηφαιστειακού πεδίου, και που 

είναι πλέον διαθέσιμο όχι μόνο στους εκα-
τοντάδες επισκέπτες που δέχεται το Γεω-
πάρκο ημερησίως, αλλά και στο ενδιαφε-
ρόμενο ευρύ κοινό.

Η πρωτότυπη offline ψηφιακή εφαρ-
μογή (Νisyros Volcano app) για κινητά, 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνεργα-
σίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.) με την επιστη-
μονική ομάδα του Εργαστηρίου Φυσικής 
Γεωγραφίας του τμήματος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος (ΕΚΠΑ) και τους συνερ-
γάτες της, με επικεφαλής την αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια Νομικού Παρασκευή. Ο 
σύγχρονος και επικαιροποιημένος ψηφι-
ακός οδηγός αναδεικνύει με επιστημονι-
κή πληρότητα την περιπατητική διαδρο-
μή στο Λακκί, εστιάζοντας σε τρία σημεία 
ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας τους υδρο-
θερμικούς κρατήρες.

Οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να 
περιηγηθούν, ταυτόχρονα ή μη με την 

ξενάγησή τους, στους κρατήρες μέσα 
από εντυπωσιακό οπτικοακουστικό 
υλικό (υψηλής ποιότητας φωτογραφίες, 
πανοράματα 360o, λήψεις drone, 2D & 
3D ψηφιακούς – διαδραστικούς χάρτες 
υψηλής ανάλυσης) συνοδευόμενο από 
επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφο-
ρίες για την εξέλιξη και την ηφαιστειακή 
δραστηριότητα της Νισύρου.

Ο πρωτοπόρος ψηφιακός οδηγός με 
ιδιαίτερα μοντέρνο και φιλικό προς τον 
χρήστη σχεδιασμό, έρχεται να ενισχύ-
σει την υποψηφιότητα του Γεωπάρ-
κου της Νισύρου στην ένταξή του 
στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων 
της UNESCO αλλά και την ουσιαστική 
ενημέρωση των κατοίκων και των τουρι-
στών, καθώς και να καλύψει το υπάρχον 
αξιοσημείωτο γνωστικό κενό σχετι κά με 
την σπουδαιότητα και την αξία της γεω-
ποικιλότητας που διαθέτει αυτός ο μονα-
δικός τόπος.

Ο ελαιώνας της Άμφισσας έχει χαρακτηριστεί Μνημείο 
Παγκόσμιας πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO 
γιατί είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση συνεχόμενος ελαιώνας 
της χώρας

Tην αποτίμηση της καταστροφικής πυρκαγιάς στη 
Φωκίδα επιχειρούν η πυροσβεστική και οι τοπικές αρχές. 

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η εκτίμηση για την Ιτέα 
είναι ότι έχουν καταστραφεί 3.000 στρέμματα γεωργικής 
έκτασης (ελαιόδενδρα επί συνολικής έκτασης του Ελαιώνα 
της Άμφισσας 55.000 στρέμματα) και περίπου 9.000 
στρέμματα χαμηλής και χορτολιβαδικής έκτασης. 

Μεγάλο θύμα της καταστροφής είναι ο ελαιώνας της 

Άμφισσας, με τα αιωνόβια δέντρα, όπου έχουν σημειωθεί 
μεγάλες ζημιές στα δέντρα. Οι φλόγες έχουν υποχωρήσει 
αλλά οι ελιές «έχουν κουφώσει» όπως λένε οι πυροσβέστες, 
γεγονός που σημαίνει ότι θα καίνε για πέντε μέρες ακόμα. 

Ο ελαιώνας ξεκινά από την Άμφισσα και τελειώνει 
στη θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου. 

Υπολογίζεται πως τον αποτελούν περισσότερα από 
1.200.000 δέντρα ελιάς, κάποια από τα οποία ξεπερνούν 
τα πέντε μέτρα σε ύψος, ενώ η ηλικία τους χάνεται στα 
βάθη των αιώνων. 

Ο ελαιώνας της Άμφισσας προστατεύεται από ειδικές 
διατάξεις καθώς εκτιμάται πως είναι περίπου 3.000 ετών. 

Φωτιά στην Άμφισσα: Κάηκαν υπεραιωνόβια δέντρα στον Ελαιώνα - 
Μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO
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Κορυφαίος επιστήμονας που 
μελετά τις επιπτώσεις των 
δασικών πυρκαγιών, μίλησε 

στον Guardian για τους κινδύνους 
που δεν προκύπτουν από τις ίδιες 
τις φλόγες, αλλά από τον καπνό που 
γεννούν

Η κλιματική κρίση σαρώνει ολόκληρο 
τον πλανήτη, προκαλώντας ξηρασία και 
δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για 
καταστροφικές πυρκαγιές. Έτσι, κάθε 
καλοκαίρι, πέρα από την Ελλάδα και τις 
υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, οι δυτικές 
πολιτείες των ΗΠΑ θρηνούν εκατομμύρια 
στρέμματα χαμένων εκτάσεων. Και ο 
καπνός τους μεταφέρεται ακόμη και 
χιλιόμετρα μακριά από την εστία της 
φωτιάς.

Όπως αναφέρει σχετικό άρθρο του 
Guardian, το πρόβλημα έχει γίνει τόσο οξύ, 
ώστε τα δελτία καιρού στην Καλιφόρνια 
να προσθέτουν την «πρόβλεψη καπνού» 
στις ημερήσιες ανακοινώσεις τους, 
παρουσιάζοντας μοντέλα που δείχνουν 
προς τα πού θα κινηθεί ο άνεμος από 
την εκάστοτε πυρκαγιά, για μέρες μετά 
την εμφάνισή του.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι 
σημερινές πολιτικές υγείας δεν προστατεύ-
ουν τους ανθρώπους αποτελεσματικά απέ-
ναντι στην εισπνοή καπνού, ενώ νέα μελέ-
τη που δημοσιεύθηκε φέτος τον Ιούλιο 
υπογράμμισε πώς τα επικίνδυνα επίπε-
δα των μικροσκοπικών σωματιδίων που 
περιέχονται στον καπνό μεταφέρονται σε 
νοικοκυριά που δεν απειλούνται από την 
ίδια την πυρκαγιά.

Ο Guardian απευθύνθηκε σε έναν 
από τους συγγραφείς της νέας μελέτης, 
τον Σαμ Νιλ, έναν ερευνητή πυρκαγιών 
στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αλλα-
γής και Ανθρώπινων Αποτελεσμάτων στο 
Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Ποιο ήταν το πιο εντυπωσιακό 
εύρημα της μελέτης;

Το πρώτο ήταν ότι ακόμη και αν εξε-
τάσεις τα πραγματικά πλούσια νοικοκυ-
ριά γύρω από την περιοχή της Ακτής του 
Σαν Φρανσίσκο, η ατμόσφαιρα του αέρα 
στο εσωτερικό των σπιτιών είναι κατά 
μέσο όορ πολύ κακή στη διάρκεια των 
πυρκαγιών. Αυτό με ξάφνιασε. Πίστευα 
ότι οι πλούσιοι που ενδιαφέρονται για 
την ποιότητα του αέρα, θα μπορούσαν 
να προστατεύσουν αποτελεσματικά τους 
εαυτούς τους. Αυτό είναι ανησυχητι-

κό, γιατί το αναμενόμενο είναι ότι πολ-
λές ομάδες έχουν ακόμη λιγότερα μέσα 
αυτοπροστασίας.

Τι πιστεύετε ότι σημαίνει η έρευνα 
για εκείνους που χαράσσουν πολιτική;

Η ρύπανση από δασικές πυρκαγιές 
διαφέρει θεμελιωδώς από άλλους τύπους 
ρύπανσης. Όταν πρόκειται για ρύπανση 
από τις μεταφορές, είναι σχετικά εύκολο να 
προσπαθήσεις να περιορίσεις την πηγή της 
ρύπανσης ρυθμίζοντας τις εκπομπές των 
οχημάτων και φορολογώντας τη βενζίνη 
ή ό,τι άλλο θέλουν να κάνουν οι πολιτικοί. 
Όμως κάτι αντίστοιχο είναι εξαιρετικά 
δύσκολο για τις δασικές πυρκαγιές. Δεν 
υπάρχει πολιτική που μπορούμε να 
εφαρμόσουμε και η οποία μπορεί να 
εξαλείψει ή να περιορίσει δραματικά τις 
δασικές πυρκαγιές βραχυπρόθεσμα. Κι έτσι 
αντ’ αυτού, η κεντρική πολιτική είναι να 
λέμε στους ανθρώπους να προστατεύσουν 
τους εαυτούς τους.

Επομένως πιστεύω ότι απαιτούνται 
τεράστιες προσπάθειες για να εντοπίσουμε 
τους ευάλωτους πληθυσμούς και να 
τους βοηθήσουμε να προστατευτούν. Δε 
γίνεται να αφήνουμε τους πάντες να το 
αντιμετωπίσουν με ίδια μέσα. Το μόνο που 

θα καταφέρουμε έτσι, είναι να εντείνουμε 
τις προϋπάρχουσες ανισότητες.

Τι άλλες έρευνες γίνονται καθώς 
βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη 
ξεσπούν καύσωνες και πυρκαγιές;

Υπάρχουν αρκετά συμπεράσματα 
που μπορούμε να αντλήσουμε από την 
πρόσφατη βιβλιογραφία. Το ένα είναι 
ότι δεν υπάρχουν ασφαλή επίπεδα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Βλέπεις τις 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ακόμη 
και σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επομένως, 
πραγματικά δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο 
έκθεσης.

Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι 
ότι οι άνθρωποι παλιότερα υπέθεταν 
ότι ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές 
είναι λιγότερο επιβλαβής σε σχέση με 
τη ρύπανση από άλλες πηγές. Όμως δεν 
φαίνεται πως είναι έτσι. Φαίνεται πως ο 
καπνός από τις πυρκαγιές είναι εξίσου 
επικίνδυνος με κάθε άλλο είδος ρύπανσης.

Πέρσι έγινε μια μελέτη που έδειχνε ότι 
οι πυρκαγιές της Καλιφόρνιας αύξησαν 
τις επισκέψεις στα νοσοκομεία ακόμη και 
στην ανατολική ακτή. Ο καπνός μπορεί 
να διανύσει τεράστιες αποστάσεις και να 
επηρεάσει τα επίπεδα ρύπανσης παντού.

Δασικές πυρκαγιές: 
Δεν υπάρχουν ασφαλή επίπεδα 

ρύπανσης από τον καπνό
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Έναν κατάλογο με 10 επικίνδυ-
νες συνήθειες που πολλοί έχουν 
στην κουζίνα και οι οποίες 

αυξάνουν τον κίνδυνο να υποστούν 
τροφική δηλητηρίαση, δημοσίευσε 
προσφάτως ο Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας.

Στην ανάρτησή του ο ΕΟΔΥ εξηγεί 
γιατί έκαστη συνήθεια είναι λανθασμένη 
και ποια είναι η σωστή πρακτική. Να 
ποιες είναι:

Ο χειρισμός των τροφίμων χωρίς 
να έχουμε πλύνει πρώτα τα χέρια μας

Γιατί είναι λάθος: Τα μικρόβια που 
ενδεχομένως υπάρχουν στα χέρια μπορούν 
να μεταφερθούν στα τρόφιμα και να τα 
επιμολύνουν.

Η σωστή πρακτική: Να πλένετε πάντοτε 
τα χέρια σας με σαπούνι και νερό:

• Πριν, στη διάρκεια και μετά τον 
χειρισμό των τροφίμων

• Πριν το φαγητό
• Μετά τη χρήση της τουαλέτας

• Μετά την αλλαγή της πάνας
Το πλύσιμο των κρεάτων πριν από 

το μαγείρεμα
Γιατί είναι λάθος: Το πλύσιμο ωμού κρέ-

ατος, κοτόπουλου, γαλοπούλας ή αυγών 
μπορεί να προκαλέσει διασπορά μικρο-
βίων στο νεροχύτη, στον πάγκο εργασί-
ας και σε άλλες επιφάνειες στην κουζίνα. 
Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να μολυνθούν 
άλλα τρόφιμα, όπως σαλάτες ή φρούτα.

Το ξεφλούδισμα των φρούτων και 
των λαχανικών χωρίς προηγουμένως 
να έχουν πλυθεί

Γιατί είναι λάθος: Ο φλοιός των 
φρούτων και των λαχανικών μπορεί να 
φιλοξενεί μικρόβια. Αυτά είναι εύκολο να 
μεταφερθούν στο εσωτερικό τους όταν τα 
ξεφλουδίζουμε.

Η σωστή πρακτική: Πλένουμε όλα τα 
φρούτα και τα λαχανικά με τρεχούμε-
νο νερό, ακόμη και αν πρόκειται να τα 
ξεφλουδίσουμε.

Η τοποθέτηση του μαγειρεμένου 

κρέατος σε σκεύος όπου βρισκόταν 
το ωμό

Γιατί είναι λάθος: Τα μικρόβια του ωμού 
κρέατος μπορούν να μεταφερθούν στο 
μαγειρεμένο κρέας, όταν τα βάζουμε στο 
ίδιο σκεύος.

Η σωστή πρακτική: Διατηρούμε σε 
ξεχωριστά σκεύη το ωμό από το μαγειρε-
μένο κρέας. Το ίδιο ισχύει για τα πουλε-
ρικά και τα θαλασσινά. Απαραίτητο είναι 
ακόμα να πλένετε καλά τα χέρια σας και 
να καθαρίζετε καλά τις επιφάνειες εργα-
σίας και τα σκεύη στην κουζίνα μετά από 
τον χειρισμό ωμών ζωικής προελεύσε-
ως τροφίμων.

Το ανεπαρκές μαγείρεμα του 
φαγητού, ιδίως όταν είναι ζωικής 
προελεύσεως

Γιατί είναι λάθος: Τρόφιμα όπως το 
κρέας, τα πουλερικά, τα θαλασσινά και 
τα αυγά είναι ασφαλή μόνο όταν έχουν 
μαγειρευτεί πολύ καλά, σε θερμοκρασίες 
που δεν ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων.

Τα 10 επικίνδυνα λάθη  
που κάνουμε στην κουζίνα 
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Η σωστή πρακτική: Μπορούμε να χρη-
σιμοποιήσουμε θερμόμετρο φαγητού 
ώστε να βεβαιωθούμε ότι μαγειρεύουμε 
το φαγητό σε ασφαλή θερμοκρασία. Αν 
δεν διαθέτουμε θερμόμετρο, μαγειρεύ-
ουμε καλά το φαγητό. Ειδικά το κρέας 
και τα πουλερικά, τα μαγειρεύουμε έτσι 
ώστε ο ζωμός και η σάρκα τους να είναι 
διαυγή και όχι ροζ.

Αν το φαγητό δε σερβιριστεί αμέσως 
μετά το μαγείρεμα, δεν το διατηρούμε σε 
οποιοδήποτε σημείο στην κουζίνα. Πρέπει 
να διατηρείται ζεστό (στους τουλάχιστον 
60 βαθμούς Κελσίου) μέχρι το σερβίρισμα.

Η κατανάλωση ωμής ζύμης και 
τροφίμων με ωμά αυγά ή αλεύρι

Γιατί είναι λάθος: Το αλεύρι και τα ωμά 
αυγά μπορεί να περιέχουν βακτήρια, όπως 
τα  Escherichia coli (E. Coli), Salmonella 
κ.λπ. Τα βακτήρια αυτά είναι κύρια αιτία 
τροφικής δηλητηρίασης.

Η σωστή πρακτική: Μαγειρεύουμε ή 
ψήνουμε επαρκώς τις ζύμες και τα αυγά 
και αποφεύγουμε να τρώμε τρόφιμα με 
ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα αυγά (π.χ. 
χειροποίητη μαγιονέζα). Να αποφεύγε-
τε επίσης την κατανάλωση ωμής ζύμης 
που περιέχει αλεύρι ή αυγά και να διατη-
ρείτε την ωμή ζύμη μακριά από τα παι-
διά. Τέλος, να πλένετε καλά τα χέρια σας 
και καθαρίζετε επιμελώς τις επιφάνειες 
εργασίας και τα σκεύη στην κουζίνα μετά 
από τον χειρισμό ωμής ζύμης.

Η δοκιμή της γεύσης ή της 
μυρωδιάς του τροφίμου για να ελεγχθεί 
η καταλληλότητά του

Γιατί είναι λάθος: Τα μικρόβια που 
προκαλούν τροφιμογενή νοσήματα δε 
γίνονται αντιληπτά με τη γεύση, την 
όσφρηση ή την όραση. Η δοκιμή ακόμη 
και πολύ μικρής ποσότητας ενός τροφίμου 
που δεν έχει συντηρηθεί σωστά, μπορεί 
να προκαλέσει νόσηση.

Η σωστή πρακτική: Μάθετε τους συνι-
στώμενους χρόνους συντήρησης των τρο-
φίμων, εντός των οποίων μπορούν να 
καταναλωθούν με ασφάλεια. Να πετάτε 
τα τρόφιμα των οποίων έχει παρέλθει η 
ημερομηνία λήξεως, δίχως να τα δοκιμά-
ζετε. Μην τρώτε το μαγειρεμένο φαγητό 
που έχει μείνει πολλές μέρες στο ψυγείο.

Η απόψυξη ή το μαρινάρισμα των 
τροφίμων σε θερμοκρασία δωματίου

Γιατί είναι λάθος: Τα μικρόβια μπορούν 
να πολλαπλασιαστούν γρήγορα σε 
θερμοκρασία δωματίου. Πόσο μάλλον 
που η κουζίνα είναι συνήθως το πιο ζεστό 
δωμάτιο του σπιτιού.

Η σωστή πρακτική: Να ξεπαγώνετε τα 
κατεψυγμένα τρόφιμα τοποθετώντας τα 
στο ψυγείο, στο φούρνο μικροκυμάτων ή 
σε κρύο τρεχούμενο νερό. Όσον φορά το 
μαρινάρισμα, να τοποθετείτε τα μαρινα-
ρισμένα τρόφιμα στο ψυγείο έως ότου τα 
μαγειρέψετε, ανεξάρτητα από το είδος της 
μαρινάδας που χρησιμοποιείτε.

Η διατήρηση του μαγειρεμένου 
φαγητού εκτός ψυγείου

Γιατί είναι λάθος: Τα μικρόβια μπορούν 
να αναπτυχθούν σε ευπαθή τρόφιμα αν 
αυτά παραμείνουν εκτός ψυγείου για 2 
ή περισσότερες ώρες.

Η σωστή πρακτική: Τοποθετούμε τα 
φαγητά στο ψυγείο εντός 2 ωρών από το 
μαγείρεμα. Αν το τρόφιμο είναι εκτεθειμένο 
σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 32 
βαθμούς Κελσίου (π.χ. στο αυτοκίνητο 
το καλοκαίρι), πρέπει να τοποθετηθεί στο 
ψυγείο σε 1 ώρα.

Να χωρίζετε επίσης το φαγητό σε 
μερίδες και να τις βάζετε σε μικρότερα 
δοχεία, για να κρυώνουν πιο γρήγορα. Αν 
φτιάξετε πολλές τέτοιες μερίδες, μπορείτε 
να τοποθετήσετε και ζεστό το φαγητό 
στο ψυγείο.

Η κατανάλωση επισφαλών 
τροφίμων από άτομα που ανήκουν 
σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Γιατί είναι λάθος: Η κατανάλωση ωμών ή 

ατελών μαγειρεμένων τροφίμων, καθώς και 
τροφίμων που έχει παρέλθει η ημερομηνία 
λήξης, μπορεί να προκαλέσει πιο εύκολα 
και πιο βαριά τροφική δηλητηρίαση σε 
ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες. Αυτές 
είναι:

• Οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών
• Τα μικρά παιδιά (ηλικίες κάτω των 

5 ετών)
• Οι ασθενείς με εξασθενημένο 

ανοσοποιητικό (ανοσοκατεσταλμένοι)
• Οι έγκυοι
Η σωστή πρακτική: Όσοι ανήκουν σε 

αυτές τις ομάδες πρέπει να αποφεύγουν 
να καταναλώνουν:

• Ατελώς μαγειρεμένα ή ωμά ζωικά 
προϊόντα (κρέας, πουλερικά, αυγά ή 
θαλασσινά)

• Ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα φύτρα
• Μη παστεριωμένο γάλα ή χυμό
• Μαλακά τυριά (εκτός κι  αν 

αναγράφεται στη συσκευασία ότι έχουν 
παρασκευαστεί με παστεριωμένο γάλα)
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Εντυπωσιακά τα πρώτα αποτελέσματα 
παραγωγής συστατικών 
ζωοτροφών στην Κρήτη

Εξαιρετικά ικανοποιητικά και 
ενθαρρυντικά για το μέλλον 
αποδεικνύονται τα αποτελέ-

σματα της πιλοτικής παραγωγής ζωο-
τροφών από φυτικά υπολείμματα 
των s/m Χαλκιαδάκης. Το νέο υλικό 
ζωοτροφής προέκυψε μέσα από τη 
συνεργασία της Χαλκιαδάκης ΑΕ και 
του Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσι-
κών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 
(Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ.) του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), 
με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουρ-
γία Συστήματος Παραγωγής και Διά-
θεσης Συστατικών Ζωοτροφών από 
οργανικά απόβλητα.

Ο πόλεμος που μαίνεται εδώ και μήνες 
είχε ως συνέπεια την αδυναμία εξαγωγής 
των σιτηρών που παράγονται στις δύο 
κορυφαίες στη διεθνή παραγωγή χώρες, 
την Ουκρανία και τη Ρωσία. Εκτός από 
τη διατροφή των ανθρώπων, τα δημητρι-
ακά είναι βάση και για τις ζωοτροφές, με 
αποτέλεσμα η αναστάτωση στον χώρο της 
κτηνοτροφίας να είναι μεγάλη. Ανταποκρι-
νόμενη άμεσα στην αγωνία του κόσμου 
των κτηνοτρόφων και παραγωγών κτηνο-
τροφικών προϊόντων η Χαλκιαδάκης ΑΕ 
απευθύνθηκε στην ομάδα του Καθηγητή 
και Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμ-
ματισμού και Ανάπτυξης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 
κ. Θρασύβουλου Μανιού, διευρύνοντας  
πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ευθύνης 
που έχουν ήδη αναπτυχθεί από την εται-
ρεία και συνεργασίες σε θέματα διαχεί-
ρισης αποβλήτων στο ευρύτερο πλαίσιο 
έργων που πραγματοποιούνται από το 
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.

Ουσιαστικός στόχος της συνεργασίας 
είναι η αξιοποίηση των οργανικών υπο-

λειμμάτων (φρούτα και λαχανικά, ζυμα-
ρικά, άλευρα) των Super Markets Χαλ-
κιαδάκης, που μέχρι τώρα αποτελούσαν 
«απόβλητο» για την εταιρεία, στην παρα-
γωγή υλικών βάσης για ζωοτροφές, όχι 
μόνο για ζώα συντροφιάς, αλλά και για 
παραγωγικά ζώα, με το μικρότερο δυνατό 
κόστος παραγωγής. Πρόκειται για εγχεί-
ρημα στην κατεύθυνση της προσαρμο-
γής στις σύγχρονες ανάγκες και εύρεσης 
άμεσης λύσης στο πιθανά επερχόμενο 
επισιτιστικό πρόβλημα, μέσα από την 
παραγωγή προϊόντων αυξημένης προ-

στιθέμενης αξίας προς όφελος των προ-
μηθευτών της Χαλκιαδάκης Α.Ε. και του 
τελικού καταναλωτή.

Συνολικά περίπου 8 τόνοι τέτοιων υλι-
κών από έντεκα καταστήματα Χαλκιαδά-
κης έγιναν αντικείμενο κατεργασίας με 
καινοτόμα και ενεργειακά ουδέτερη μέθο-
δο ξήρανσης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

Η ποιοτική ανάλυση προδιαγράφει τη 
δυνατότητα για άμεση χρήση του υλικού 
ως πρώτη ύλη ζωοτροφών, συμβάλλοντας 
με βιώσιμο τρόπο στην παραγωγική και 
επισιτιστική κρίση.

Το βρόχινο νερό βρέθηκε να περιέχει PFAS, ή υπερ-
φθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες, μια ομάδα περί-
που 4.500 βιομηχανικών χημικών που χρησιμοποιού-
νται ευρέως σε αντικολλητικά σκεύη, αδιάβροχα ρούχα, 
αντιπυρικές μονώσεις, κόλλες, ακόμα και συσκευασίες 
προϊόντων.

Οι PFAS είναι επίσης γνωστές ως «παντοτινά χημι-
κά», καθώς δεν διασπώνται εύκολα στο περιβάλλον και 
διατηρούνται αναλλοίωτες για δεκαετίες.

Καρκίνος, διατάραξη των ορμονικών επιπέδων, ανα-

πτυξιακές διαταραχές σε παιδιά και προβλήματα γονι-
μότητας είναι μερικές από πιθανές παρενέργειες αυτών 
των ουσιών, αν και μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί 
αιτιακή σχέση.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στην 
επιθεώρηση Environmental Science and Technology, τα 
επίπεδα ορισμένων PFAS στην ατμόσφαιρα δεν έχουν 
μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία παρά τη στα-
διακή κατάργησή του από τον μεγαλύτερο παραγωγό, 
την αμερικανική 3M.

PFAS: «Επικίνδυνα» επίπεδα τοξικών χημικών στο νερό της βροχής



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / 65#144 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2022

Ποια είναι τα οφέλη της 
ανάπτυξης μιας καλλιέργειας 
με drones;

Τα drones είναι μια προσιτή επέν-
δυση σε σύγκριση με μεγαλύτερο αγρο-
τικό εξοπλισμό. Με τη χρήση ειδικών 
drones σε μια καλλιέργεια, ο καλλιεργη-
τής μπορεί:

• Να λάβει πολύ υψηλότερης ανά-
λυσης δεδομένα (έως 16 φορές από τις 
παραδοσιακές δορυφορικές μεθόδους) 
των συνθηκών καλλιέργειας.

• Να έχει ενημέρωση για διάφορα 
σημεία με μόλυνση από παράσιτα ή να 
ενημερώνεται για τυχόν διαρροή άρδευ-
σης οπουδήποτε.

• Να αποκτήσει μια πραγματική κατα-
μέτρηση της ανάπτυξης των φυτών ώστε 
να προγραμματίσει χρονοδιαγράμματα 
εργασίας και να προβλέψει τις αποδό-
σεις της καλλιέργειάς του.

• Πως βοηθούν οι πληροφορίες από τα 
drones στην ανάπτυξη μιας καλλιέργειας;

• Οι έγκαιρες και ακριβείς πληροφορί-
ες σχετικά με την ανάπτυξη των καλλιερ-
γειών είναι χρήσιμες για την ορθολογική 

χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 
Παρέχουν πληροφορίες για την πρόλη-
ψη καταστροφών από επιβλαβείς οργα-
νισμούς και ασθένειες.

• Το σύστημα συλλογής και διαχεί-
ρισης πληροφοριών για τα φυτά βασί-
ζεται στην παρακολούθηση της διατρο-
φικής κατάστασης των καλλιεργειών ή 
των επιβλαβών οργανισμών από πολυ-
φασματικές κάμερες που μεταφέρονται 
από το UAV.

• Ένα πλήρες πακέτο δεδομένων θα 
συλλεχθεί και θα αναλυθεί ως έγκαιρη 
και ακριβής πληροφόρηση για την ανά-
πτυξη των καλλιεργειών, η οποία θα βοη-
θήσει τους αγρότες να χρησιμοποιούν 
ορθολογικά τα λιπάσματα και τα φυτο-
φάρμακα, μειώνοντας την περιβαλλοντι-
κή επιβάρυνση.

• Βελτιωμένη παραγωγικότητα με τη 
χρήση γεωργικών drones

• Δίνοντας στους καλλιεργητές τη 
δυνατότητα να αναλύουν γρήγορα και 
εύκολα μεγάλες εκτάσεις γης, μπορούν 
να αποκτήσουν πολλά πλεονεκτήματα . 
Σήμερα, οι εικόνες από τα drones μπο-

ρούν να υποδείξουν την ανάπτυξη μιας 
καλλιέργειας με ακρίβεια και να εντοπί-
σουν περιοχές με χαμηλές επιδόσεις, επι-
τρέποντας καλύτερη διαχείριση αυτών 
των σημείων.

• Τα γεωργικά drones μπορούν να εξο-
πλιστούν με πολλαπλούς συνδυασμούς 
αισθητήρων για να καλύψουν τις ανά-
γκες ενός αγρότη. Διάφοροι αισθητήρες 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
για να επιλεγούν τα υγιή φυτά από τα 
μη υγιή, ενώ άλλοι απλά συγκρίνουν τις 
χρωματικές διαφορές σε καλλιέργειες που 
δεν ανιχνεύονται στο ανθρώπινο μάτι.

• Μάλιστα, μερικοί αισθητήρες εντο-
πίζουν θερμότητα ή υγρασία γεγονός 
πολύ σημαντικό αφού καθορίζεται με 
αυτό τον τρόπο η  υγεία των καλλιεργει-
ών. Τέτοιες αναλύσεις μπορούν να βοη-
θήσουν τους αγρότες σε μεγάλο βαθμό 
δείχνοντας προβληματικές περιοχές μιας 
καλλιέργειας. Επομένως, όλα αυτά βοη-
θούν τους καλλιεργητές να εντοπίσουν 
τα προβλήματα νωρίς και τους επιτρέ-
πουν να συνεχίσουν να βελτιώνουν την 
παραγωγικότητα της καλλιέργειάς τους.

Ανάπτυξη καλλιέργειας με drones
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Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι το ποσοστό του διοξειδίου του 
άνθρακα που ελπίζουμε ότι θα ελαττωθεί με τα νυχτερι-
νά τρένα είναι απειροελάχιστο, σε σχέση με τον κίνδυ-
νο ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη λει-
τουργία των τρένων.

Η πρόταση για τη δημιουργία ενός διευρωπαϊκού 
δικτύου νυχτερινών τρένων προήλθε από τους Γερμα-
νούς Πράσινους. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα απο-
τελεσματικό δίκτυο σιδηροδρομικών μεταφορών για τους 
ευρωπαίους ώστε να μειωθεί η χρήση αυτοκινήτων και 
αεροπλάνων και κατά συνέπεια η εκπομπή C02. 

Ο χάρτης παρουσιάστηκε ως ένα διάγραμμα ευθεί-
ας γραμμής στο στυλ του εμβληματικού σχεδιασμού του 
Χάρι Μπεκ για το μετρό του Λονδίνου, που δείχνει την 

Ευρώπη ως ένα συντεταγμένο σύνολο διανυκτερεύσεων 
και προορισμών για την επόμενη μέρα.

Ο χάρτης “Euro Night Sprinter” μοιάζει ουτοπικός, 
αλλά το μέλλον του Ευρωπαϊκού Σιδηρόδρομου θα μπο-
ρούσε να μοιάζει με αυτόν. 

Το Euro Night Sprinter είναι το όνομα του έργου, που 
θα μπορούσε να έχει μέχρι το 2030 40 διεθνείς γραμμές 
μεγάλων αποστάσεων και θα εγγυάται τη σύνδεση μετα-
ξύ περισσότερων από 200 πόλεων και τοποθεσιών σε όλη 
την Ευρώπη, από τη Λισαβόνα στα δυτικά έως τη Μόσχα 
στα ανατολικά και από το Ελσίνκι στη βόρεια στη Μάλα-
γα στο νότο. Θα μπορούσε να είναι ένας βιώσιμος, εξωτι-
κός και άνετος τρόπος μετακίνησης, άρα μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα.

Οι Πράσινοι προωθούν την δημιουργία  
διευρωπαϊκού δικτύου νυχτερινών τρένων

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και 43 χρόνια έχει τη θέση 
ότι το κυνήγι είναι ένα έγκλημα κατά της 
φύσης. Δε νομίζουμε ότι υπάρχει διαφο-

ρά μεταξύ καμένων και μη καμένων στο έγκλη-
μα αυτό.

Ολική απαγόρευση του κυνηγιού σε όλες τις καμένες 
περιοχές και τον άμεσο περίγυρό τους για τουλάχιστον 5 
χρόνια, ζητά το νέο κόμμα των Πράσινων. Επισημαίνο-
ντας την ανάγκη να επενδύσουμε πραγματικά στη βιώσι-
μη διαχείριση των δασών και στην πρόληψη των πυρκα-
γιών, αλλά και την απουσία σχετικής πολιτικής βούλησης 
από την πλευρά της κυβέρνησης και του πολιτικού συστή-
ματος, οι Πράσινοι απευθύνουν έκκληση να βοηθήσουμε 
τη φύση να επουλώσει τις πληγές της. Μια σοβαρή χώρα, 
όπου τα πιο επίσημα χείλη επικαλούνται τακτικά την κλι-
ματική κρίση, φροντίζει να χτίζει έγκαιρα την ανθεκτικό-
τητά της, ώστε να περιορίζει το όποιο κόστος και να προ-
στατεύει τη ζωή σε όλες της τις μορφές.

Η απαγόρευση είναι ανάγκη να περιλαμβάνει 
και τον άμεσο περίγυρο των καμένων εκτάσεων, σε 
ακτίνα τουλάχιστον μερικών χιλιομέτρων, όπως και 
τις όποιες νησίδες βλάστησης έχουν διασωθεί μέσα 
σε καμένες περιοχές: σε αυτές ακριβώς τις περιοχές 
συγκεντρώνεται ό,τι απέμεινε ζωντανό από την πανί-
δα των καμένων εκτάσεων και προσπαθεί να επιβι-
ώσει και να ανακάμψει. Στις συνθήκες αυτές τα ζώα 
και τα πουλιά ζουν σε περιορισμένο χώρο, με μεγα-
λύτερες δυσκολίες να βρουν την τροφή τους, και είναι 
πολύ πιο ευάλωτα σε κάθε είδους πιέσεις και κινδύ-
νους. Αν σε αυτά προστεθεί και το κυνήγι, κινδυνεύ-
ουμε να εξοντωθούν τελείως ολόκληροι πληθυσμοί 
ειδών, απαραίτητων για να επανέλθει η ζωή στις 
καμένες περιοχές μόλις προχωρήσει κάπως η φυσι-
κή αναγέννηση της βλάστησης.

ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Όχι κυνήγι στα καμένα,  
να βοηθήσουμε τη φύση  

να επουλώσει τις πληγές της!
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Η βιομηχανία του τουρισμού 
στο μεγαλείο της, η τάση να 
δημιουργούνται μεγαθήρια 

ξενοδοχεία είναι πιστεύουμε απο-
τρεπτική, ιδιαίτερα για το νησί της 
Πάρου μέσα στο κυκλαδίτικο τοπίο

Mε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
(ΕΠΣ) που έχει συνταχθεί από την εται-
ρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για την περιοχή ιδιο-
κτησίας της στη θέση Κολυμπήθρες της 
Δ.Κ. Νάουσας Πάρου προβλέπεται η ανέ-
γερση τουριστικού συγκροτήματος 440 
κλινών και συνολικής δομημένης επιφά-
νειας 12.046 τ.μ. σε μια συνολική έκτα-
ση 327,84 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της 
εταιρείας στις Κολυμπήθρες. Η Πρωτο-
βουλία Πολιτών της Πάρου θεωρεί ότι 
“η συνταχθείσα με βάση το Νόμο ΣΜΠΕ 
για την επένδυση επιχειρεί με σαθρά επι-
χειρήματα να εμφανίσει την επένδυση ως 
ήπια και στρατηγικού χαρακτήρα, ενώ πρό-
κειται για μια τυπική τουριστική επένδυση 
για την κατασκευή ενός μεγάλου συγκρο-
τήματος πολυτελείας σε μια από τις ελάχι-
στες αδόμητες περιοχές της Πάρου. Πρέπει 
με κάθε τρόπο να αποτραπεί η υλοποίηση 
του συγκεκριμένου σχεδίου“.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας προσκάλεσε στις 29 Ιουλίου 
2022 το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυ-
πώσει εγγράφως και επαρκώς τεκμηρι-
ωμένα τις απόψεις του επί της Στρατη-
γικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΣΜΠΕ) και του συνοδευτι-
κού υλικού αυτής για το Ειδικό Πολε-
οδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) που έχει συντα-
χθεί από την εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για 
την περιοχή ιδιοκτησίας της στη θέση 
Κολυμπήθρες της Δ.Κ. Νάουσας Πάρου.

Με το ΕΠΣ προβλέπεται η ανέγερ-
ση τουριστικού συγκροτήματος 440 
κλινών και συνολικής δομημένης επι-
φάνειας 12.046 τ.μ. σε μια συνολική 
έκταση 327,84 στρεμμάτων ιδιοκτησί-
ας της εταιρείας στις Κολυμπήθρες σε 
μια από τις ελάχιστες αδόμητες περιο-
χές της Πάρου. Πρόκειται για μια τυπι-
κή τουριστική επένδυση για την κατα-
σκευή ενός μεγάλου συγκροτήματος 
πολυτελείας.

Η συνταχθείσα με βάση το Νόμο 
ΣΜΠΕ για την επένδυση επιχειρεί με 
σαθρά επιχειρήματα να εμφανίσει την 
επένδυση ως ήπια και στρατηγικού 
χαρακτήρα, καθώς και σε πλήρη συμ-
βατότητα με το πλαίσιο βιώσιμης ανά-

πτυξης που ορίζουν οι ευρωπαϊκές, 
εθνικές και περιφερειακές πολιτικές.

Ωστόσο, η λεπτομερής ανάγνωση της 
ΣΜΠΕ αποκαλύπτει την πραγματικότη-
τα. Ρητορικές επικλήσεις περί αειφορί-
ας χωρίς κανένα απολύτως συγκεκρι-
μένο μέτρο που να εντάσσεται και να 
υποστηρίζει την προοπτική της βιωσι-
μότητας, όπως αυτή ορίζεται με βάση 
τις προαναφερόμενες πολιτικές.

Μια ομάδα εθελοντών επεξεργάστη-
κε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων και διατύπωσε 
όλες τις ενστάσεις της σε ένα έγγραφο 
αντίκρουσης που εστάλη στην διαβού-
λευση του ΥΠΕΝ. 

Την Κυριακή, 28 Αυγούστου, οι Πρά-
σινοι έστειλαν το έγγραφο αντίκρου-
σης τους, το οποίο είχαν ήδη υπογρά-
ψει 2.000 άτομα, στην διαβούλευση 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως 
και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι 
εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέσα σε 
μόλις τέσσερις ημέρες, περισσότερα 
από 2.000 άτομα είχαν ήδη υποστηρί-
ξει την αναφορά!

Το ψήφισμα θα συνεχίσει να δέχεται 
υπογραφές μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. 

Πρωτοβουλία Πολιτών Πάρου: 

Να αποτραπεί η υλοποίηση  
του έργου της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.  

στις μοναδικές Κολυμπήθρες Πάρου
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Οι καμένες εκτάσεις μέχρι και 
το τέλος Ιουλίου κατέδειξαν 
κατά το ΠΑΚΟΕ την αδιαφο-

ρία, την έλλειψη συντονισμού και την 
ανοργανοσιά, συγχαρητήρια κύριοι 
της εξουσίας.

Αυξημένες ήδη κατά 50% είναι οι 
καμένες εκτάσεις -στο σύνολό τους προ-
σώρας 172.000 στρέμματα- και ο αριθ-
μός των δασικών πυρκαγιών στη χώρα 
μας κατά το πρώτο μισό της αντιπυρι-
κής περιόδου, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές 
(EFFIS) τα οποία ανέκτησε και επεξερ-
γάστηκε η πυρομετεωρολογική ομάδα 
FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (ΕΑΑ) / meteo.gr. 

Με βάση τα στοιχεία του EFFIS, οι 
καμένες εκτάσεις στη χώρα μας έως και 
την Παρασκευή 29.07.2022 ανέρχονται 
σε 172.100 στρέμματα, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά περίπου 50% σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο μέσο όρο της περιό-
δου 2006 - 2021 (114.054 στρέμματα).

Σημαντική συνεισφορά σε αυτά τα 
αρνητικά στατιστικά στοιχεία έχουν οι 6 
μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώ-
θηκαν τον Ιούλιο σε Ιτέα, Ηλεία, Ρέθυμνο, 
Πεντέλη, Μυτιλήνη και Δαδιά.

Η αύξηση στο πλήθος των δασικών 
πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του 2022 
αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 73%.

Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκα-
λεί το γεγονός ότι ο αριθμός των δασι-
κών πυρκαγιών παρουσιάζεται σημα-

ντικά αυξημένος ήδη από την αρχή της 
άνοιξης (Μάρτιος 2022), καταγράφοντας 
τιμές πάνω και από τις απόλυτα μέγιστες 
της περιόδου 2006 - 2021.

Η παρατεταμένη διάρκεια της υψη-
λής θερμοκρασίας εγκυμονεί κινδύνους 
τόσο για τις ευπαθείς ομάδες όσο και 
στην εύκολη και γρήγορη εκδήλωση των 
πυρκαγιών. Οι καύσωνες είναι επικίνδυ-
νοι και για τις πυρκαγιές καθώς δημιουρ-
γούνται συνθήκες μεγάλης ευφλεκτότη-
τας. Η παρατεταμένη ξηρασία που παρα-
τηρείται σε πολλές περιοχές της χώρας 
σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρα-
σία είναι άκρως επικίνδυνο για τη φωτιά. 
Συγκεκριμένα, κάτω από τις πολύ θερμές 
και ξηρές συνθήκες που ήδη επικρατούν 
στη χώρα μας τα διαθέσιμα δασικά καύ-
σιμα, όπως η νεκρή ύλη, δηλαδή τα μικρά 
κλαδιά και οι κορμοί, τα φύλλα, οι πευ-
κοβελόνες, αλλά και μικρά δέντρα/θάμνοι 
ξεραίνονται γρήγορα. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα να διευκολύνεται η ανάφλεξη τους 
εφόσον υπάρξει κάποια πηγή θερμότητας, 
και στη συνέχεια να ευνοείται η διατή-
ρηση της καύσης και η γρήγορη εξάπλω-
ση της φωτιάς», είχε υπογραμμίσει στις 
25 Ιουλίου ο μετεωρολόγος και διευθυ-
ντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Λαγουβάρ-
δος, σε δηλώσεις του στο CNN Greece.

Στάχτη 172.100 στρέμματα: Αυξημένες 
κατά 50% οι καμένες εκτάσεις  

στην Ελλάδα πριν μπει ο Αύγουστος
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Σίγουρα ο δείκτης ναυτιλίας 
είναι ένας καθαρά οικονομι-
κός δείκτης. 

Κατά το ΠΑΚΟΕ υπάρχει και ο δεί-
κτης ποιότητας ζωή, που στη προκει-
μένη περίπτωση οι υπεύθυνοι του 
Πειραιά δυστυχώς τον έχουν ξεχά-
σει τελείως.

Την 9η θέση διεθνώς στον Δείκτη Ναυ-
τιλιακών Κέντρων Xinhua-Baltic (ISCD) 
κατέλαβε το λιμάνι του Πειραιά. Ο δείκτης 
ISCD είναι μια ετήσια ανεξάρτητη κατά-
ταξη, η οποία αξιολογεί συγκριτικά την 
επίδοση των κορυφαίων πόλεων λιμα-
νιών και των ναυτιλιακών κέντρων σε 
όλο τον κόσμο και βασίζεται σε διαφορε-
τικούς δείκτες, σε τρεις βασικούς, τις λιμε-

νικές υποδομές, τις ναυτιλιακές υπηρε-
σίες και τους γενικούς περιβαλλοντικούς 
δείκτες, καθώς και σε 16 επί μέρους, με 
στόχο την αξιολόγηση της συνολικής επί-
δοσης 43 πόλεων λιμανιών παγκοσμίως.

Πιο συγκεκριμένα, οι ταξινομήσεις 
βασίζονται σε έναν συνδυασμό μετρή-
σεων και λιμενικών παραγόντων, όπως 
η διακίνηση φορτίου, καθώς και το βύθι-
σμα και το μήκος ελλιμενισμού πλοίων 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 

Επιπλέον, η έκθεση μελετά επιχειρη-
ματικούς παράγοντες, όπως το πλήθος 
των παρόχων ναυτιλιακών υπηρεσιών, 
για παράδειγμα υπηρεσίες δικηγόρων, 
χρηματοδοτών και ναυλομεσιτών, ενώ 
μελετά και το γενικότερο επιχειρηματι-

κό περιβάλλον σε επίπεδο τελωνειακών 
δασμών και επιδόσεων στον τομέα της 
εφοδιαστικής.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 11 Ιου-
λίου πραγματοποιήθηκε δια ζώσης εκδή-
λωση στην Σαγκάη για τη δημοσίευση 
της ετήσιας έκθεσης, παράλληλα με δια-
δικτυακό σεμινάριο με διεθνή συμμετο-
χή. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου η 
κα. Li Jin, Chief Financial Officer (CFO) 
της Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 
και ο κ. Ηλίας Σαλπέας, Διευθύνων Σύμ-
βουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης του 
Δήμου Πειραιά, είχαν την ευκαιρία να 
μοιραστούν τις απόψεις τους για την 
ανάπτυξη της παγκόσμιας ναυτιλιακής 
βιομηχανίας.

Ο Πειραιάς μεταξύ των 10 κορυφαίων 
λιμανιών παγκοσμίως  

στον δείκτη ναυτιλίας 2022 
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Τα όπλα της κυβέρνησης για 
την εξοικονόμηση ενέργειας 
και τα σενάρια που είναι πάνω 

στο τραπέζι - Ηλεκτρονικοί μετρητές 
στο Δημόσιο και «Εξοικονομώ» στις 
επιχειρήσεις 

Στροφή στις πολιτικές εξοικονόμη-
σης ενέργειας από τον Οκτώβριο κάνει η 
κυβέρνηση, υπηρετώντας τον στόχο των 
επιδοτήσεων της ενεργειακής ακρίβειας 
με πιο στοχευμένα μέτρα που θα δίνουν 
κίνητρα και αντικίνητρα στη μείωση της 
κατανάλωσης.

Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά 
την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου 
στην ΔΕΘ, τα νέα μέτρα είναι επιβεβλη-
μένα όχι μόνο για να μειωθούν οι λογα-
ριασμοί ρεύματος αλλά και για να περι-
οριστεί η κατανάλωση και θα εξειδικευ-
τούν τις επόμενες εβδομάδες.

Οι πληροφορίες μιλούν για κλιμακω-
τές επιδοτήσεις, κάτι που σημαίνει ότι 
θα υπάρχει ένα ποσό του λογαριασμού 
που θα επιδοτείται σταθερά και το υπό-
λοιπο θα είναι συνάρτηση της κατανάλω-
σης ενέργειας ώστε να δίνονται κίνητρα 
μείωσης. Kατά άλλες πηγές, συζητείται 
η επιδότηση να χορηγείται με βάση και 
τον αριθμό των ατόμων που κατοικούν 
σε ένα σπίτι (ζευγάρι ή οικογένεια) όπως 
επίσης και η επιβράβευση των καταναλω-
τών που εξοικονομούν ενέργεια έως 10%.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η στήρι-
ξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσε-
ων θα επεκταθεί στο πετρέλαιο θέρμαν-
σης αλλά και στο φυσικό αέριο. Ειδικά 
για το τελευταίο υπάρχει πολύ μεγάλος 
προβληματισμός καθώς οι τιμές έχουν 
δεκαπλασιαστεί. 

Ωστόσο τα μέτρα ανακούφισης που 
θα υπάρξουν χωρίς όπως τονίστηκε να 
εξαλείφουν τις επιβαρύνσεις, θα καλυ-
φθούν τόσο από τις εταιρίες, όσο και από 
τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξει 
αύξηση της επιδότησης στα 300 εκατ. 
ευρώ ενώ ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για 
παρέμβαση «στην αντλία» ώστε να μει-
ωθεί η τιμή του καυσίμου και να δοθεί 
κίνητρο για χρήση του πετρελαίου θέρ-
μανσης έναντι του φυσικού αερίου που 
θα επιτρέψει να ανοίξουν ξανά οι καυ-
στήρες των κεντρικών αλλά και μεμονω-
μένων θερμάνσεων.

Για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλά-
ζω Συσκευή» από τα 150 εκατ. που είχαν 

χορηγηθεί αρχικά για 220.000 δικαιού-
χους και αφορούν την αγορά κλιματιστι-
κών, ψυγείων και καταψύκτες με νέες πιο 
αποδοτικές συσκευές σχεδόν διπλασιά-
ζεται το κονδύλι για να καλύψει τις ανά-
γκες για 420.000 έως 450.000 δικαιού-
χους. «Σήμερα ξοδεύουμε 5 φορές περισ-
σότερο ηλεκτρισμό με μια σόμπα αλογό-
νου για να 

Την ίδια στιγμή, το ΥΠΕΝ προχωρεί 
στο επόμενο βήμα που είναι το Εξοικονο-
μώ στις επιχειρήσεις και εντός Οκτωβρί-
ου θα γίνει η προδημοσίευση του οδη-
γού. Ο σχεδιασμός προβλέπει την ανα-
βάθμιση κτιρίων σε 9.700 επιχειρήσεις 
ενώ παράλληλα θα “τρέξει” το πρόγραμ-
μα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις 

στέγες, εμπορικών, οικιακών και αγρο-
τικών καταναλωτών.

Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουρ-
γός πρόκειται για 250.000 φωτοβολτα-
ϊκά μέχρι 10 κιλοβάτ που στο εξής θα 
εγκαθίσταται με απλή γνωστοποίηση 
στο ΔΕΔΔΗΕ.

Για τις παρεμβάσεις αυτές υπάρχουν 
ήδη νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν 
μοιράσει τον ηλεκτρικό χώρο ως εξής: 
40% για νοικοκυριά που αντιστοιχούν 
σε 100.000 σπίτια, 75.000 για εμπορι-
κούς καταναλωτές και 35.000 αγρότες. 
Για τα έργα αυτά θα υπάρξουν ειδικά 
προγράμματα χρηματοδότησης από τα 
υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

Ρεύμα: 
Τι αλλάζει από τον Οκτώβριο στους 

λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας
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Ο διευθύνων σύμβουλος της 
Shoprite Holdings, της μεγαλύ-
τερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ 

της Αφρικής δίνει συμβουλές στους 
Ευρωπαίους ενόψει ενός δύσκολου 
χειμώνα 

Στους ομολόγους τους στη Νότια 
Αφρική θα μπορούσαν να στραφούν 
οι λιανοπωλητές στην Ευρώπη για 
ιδέες σχετικά με το πώς να διαχειρι-
στούν τη χειρότερη ενεργειακή κρί-
ση των τελευταίων δεκαετιών, καθώς 
προετοιμάζονται για πιθανές διακο-
πές ρεύματος φέτος τον χειμώνα, σχο-
λιάζει το Bloomberg.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Shoprite 
Holdings, της μεγαλύτερης αλυσίδας σού-
περ μάρκετ της Αφρικής, συμβουλεύει 
τους Ευρωπαίους που δραστηριοποιού-
νται στον κλάδο το λιανεμπορίου να προ-
ετοιμαστούν προκειμένου να ενισχύσουν 
τις επενδύσεις ώστε να προγραμματίσουν 
το μέλλον και να διαχειριστούν τις δια-
ταραχές από τη διακοπή του ενεργεια-
κού εφοδιασμού.

Οι λιανοπωλητές της Ευρώπης, οι 
οποίοι για χρόνια επωφελούνταν από τους 
συγκριτικά χαμηλούς λογαριασμούς ενέρ-
γειας, αντιμετωπίζουν δραματικές αυξή-
σεις των τιμών εν μέσω διακοπής της 
παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία, 
και αυτό θα μπορούσε να ωθήσει ορι-
σμένες μικρότερες εταιρείες εκτός λει-
τουργίας. Η πρωθυπουργός του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου Λιζ Τρας ανακοίνωσε την 
Πέμπτη ένα σαρωτικό πακέτο για τα νοι-
κοκυριά στο πλαίσιο των μέτρων για την 
καταπολέμηση της κρίσης.

Η πρόκληση είναι ήδη εμφανής. Η 
Associated British Foods, ιδιοκτήτρια της 
Primark, προειδοποίησε αυτή την εβδο-
μάδα ότι τα κέρδη της θα μειωθούν το 
επόμενο έτος, καθώς παλεύει με το ευμε-
τάβλητο, υψηλό ενεργειακό κόστος που 
δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελ-
θόν. Συνήθως το ενεργειακό κόστος των 
καταστημάτων κινείται κατά περίπου 10 
εκατομμύρια λίρες (12 εκατομμύρια δολά-
ρια) ετησίως, αν και φέτος η αύξηση ήταν 
100 εκατομμύρια λίρες.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έπρεπε να 
βιώσουν αυτό που για εμάς έχει γίνει κατά 
κάποιον τρόπο καθημερινότητα», δήλωσε 
σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβου-
λος της Shoprite, Πιέτερ Ένγκελμπτρχτ. 
«Έχουμε εφεδρικό ηλεκτρικό ρεύμα και 
εφεδρικό νερό, γιατί αυτό είναι το επό-
μενο πράγμα που θα έρθει».

Οι διακοπές ρεύματος είναι συνηθι-
σμένο φαινόμενο στη Νότια Αφρική, όπου 

η κρατική εταιρεία παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας Eskom Holdings, η οποία έχει 
χρεωθεί, αδυνατεί να καλύψει τη ζήτηση 
από το στόλο των παλαιών και κακοσυ-
ντηρημένων εργοστασίων της που λει-
τουργούν με καύση άνθρακα. Εφάρμο-
σε διακοπές ρεύματος για περισσότερες 
από τις μισές ημέρες κατά το δεύτερο τρί-
μηνο και οι κυλιόμενες διακοπές ρεύμα-
τος συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα, 
καθώς πέντε μονάδες άνθρακα παρουσί-
ασαν βλάβες και ο μοναδικός πυρηνικός 
σταθμός της παρουσίασε δυσλειτουργία.

Η Morleys Group, μια περιφερειακή 
αλυσίδα πολυκαταστημάτων, δήλωσε ότι 
ο λογαριασμός ενέργειας αυξήθηκε κατά 
50% πέρυσι και θα αυξηθεί κατά 70% τον 
επόμενο μήνα. Ο λιανοπωλητής επενδύ-
ει 1 εκατομμύριο λίρες σε μέτρα όπως η 
εγκατάσταση φώτων LED και χρονοδια-
κόπτες για να προσπαθήσει να μειώσει 
την αυξανόμενη πίεση του κόστους στα 
οκτώ καταστήματά του.

«Η τιμή μας έδωσε μια ώθηση να επεν-
δύσουμε σε χαμηλότερη κατανάλωση και 
αυτό βοήθησε να μετριάσουμε την τερά-
στια αύξηση του κόστους», δήλωσε ο πρό-
εδρος Μπέρναρντ Ντρίσμαν. «Πρόκειται 
για μια πραγματική πρόκληση».

Όλα τα 2.700 καταστήματα της Shoprite 
σε όλη τη Νότια Αφρική διαθέτουν γεν-
νήτριες που λειτουργούν με ντίζελ, παρό-
λο που αυτό ώθησε το κόστος των καυσί-
μων του λιανοπωλητή κατά 37% υψηλό-
τερα πέρυσι. Ορισμένα από τα καταστή-
ματά της είναι αυτάρκη με ηλιακή ενέρ-
γεια, αν και αυτό δεν αποτελεί πάντα επι-
λογή, καθώς δεν είναι όλα τα κτίρια κατα-
σκευασμένα με τρόπο που να μπορούν να 
σηκώσουν το επιπλέον βάρος των ηλια-
κών συλλεκτών.

«Πρόκειται για μια τεράστια κεφαλαι-
ουχική δαπάνη», δήλωσε ο Ένγκελμπρεχτ 

της Shoprite. «Το πρόβλημα δεν λύνεται 
από τη μια μέρα στην άλλη».

Η Shoprite με έδρα το Κέιπ Τάουν έχει 
κάνει αλλαγές στις παραδόσεις τροφίμων 
με φορτηγά και έχει αλλάξει τον στόλο της 
με πιο αποδοτικά οχήματα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η J Sainsbury 
Plc έχει στραφεί σε 100% ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, έχει τοποθετήσει ηλια-
κούς συλλέκτες σε περισσότερα από 200 
καταστήματα και χρησιμοποιεί τεχνο-
λογία aerofoil για να εμποδίζει την έξο-
δο του κρύου αέρα από τα ψυγεία. Η 
Morrisons χρησιμοποιεί επίσης τεχνο-
λογία για να διατηρεί τον κρύο αέρα στα 
ανοιχτά ψυγεία και καταψύκτες της και 
σε άλλες περιπτώσεις έχει τοποθετήσει 
πόρτες. Η αλυσίδα έχει εγκαταστήσει ηλι-
ακούς συλλέκτες σε 37 σημεία και σχεδι-
άζει περισσότερα.

Ένας λιανοπωλητής που εξαρτάται 
ιδιαίτερα από την ενέργεια είναι η αλυ-
σίδα κατεψυγμένων τροφίμων Iceland 
Foods. Η Moody’s Investors Service υπο-
βάθμισε την αξιολόγηση του χρέους της 
λιανέμπορου τον περασμένο μήνα, λέγο-
ντας ότι ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέρ-
γειας της εταιρείας θα υπερδιπλασιαστεί 
κατά το οικονομικό έτος έως τον Μάρ-
τιο του 2023.

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 
δεν είναι φθηνά. Τον περασμένο μήνα ο 
διευθύνων σύμβουλος της Carrefour SA 
Αλεξάντρ Μπομπάρντ δήλωσε ότι η γαλλι-
κή αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα μειώσει τη 
χρήση ενέργειας κατά 20% έως το 2024, 
απαιτώντας επενδύσεις ύψους 320 εκατ. 
ευρώ (323 εκατ. δολάρια).

«Εφόσον είναι προβλέψιμο, είναι δια-
χειρίσιμο», δήλωσε ο Ένγκελνπρεχτ. «Αν 
έχετε 240 φραντζόλες ψωμί στο φούρνο 
και μετά κόβεται το ρεύμα, πετέταε όλο 
αυτό το φαγητό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Νότια Αφρική: Πώς μπορεί να δώσει μαθήματα 
για την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ε.Ε.
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Στην «κορυφή» της λίστας με τις 
συσκευές που καταναλώνουν 
περισσότερη ενέργεια, βρίσκο-

νται ο φούρνος της κουζίνας, ο θερ-
μοσίφωνας και το κλιματιστικό 

Τρόπους για να μειώσουν την κατανά-
λωση ρεύματος προκειμένου να «περιορί-
σουν» τις αυξήσεις στους λογαριασμούς 
αναζητούν οι καταναλωτές, ενόψει μάλι-
στα και του δύσκολου, λόγω ενεργειακής 
κρίσης, χειμώνα που έρχεται.

Οι ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές 
μέσα στο σπίτι είναι αρκετές, ενώ κάποιες 
καθημερινές συνήθειες που ίσως δεν υπο-
λογίζει κανείς μπορεί να οδηγήσουν σε 
αύξηση της κατανάλωσης. Άλλες πάλι, 
που θεωρούσε ότι περιορίζοντας τις, θα 
δει θετικά «αποτελέσματα» στο τελικό 
λογαριασμό, δεν επιβαρύνουν τελικά όσο 
θα περίμενε.

Η γενική «οδηγία» και εκείνο που πρέ-
πει να έχει στο μυαλό του ο καταναλωτής 
για τις συσκευές που έχει στο σπίτι του 
είναι: τις χρησιμοποιώ όσο τις χρειάζο-
μαι. Κι αυτό γιατί η τελική επιβάρυνση 
είναι συνάρτηση της ισχύος της συσκευ-
ής και του χρόνου λειτουργίας της.

Παράλληλα ιδιαίτερα σημαντική, ώστε 
κάποιος να κάνει ένα σημαντικό «βήμα» 
προς τη μείωση της επιβάρυνσης, είναι 
η αντικατάσταση των παλιών, ενεργο-
βόρων συσκευών με άλλες πιο αποδοτι-

κές ενεργειακά και φιλικότερες προς το 
περιβάλλον. Ενδεικτικό είναι ότι με την 
αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων 
πυρακτώσεως, η κατανάλωση «πέφτει» 
έως 10-15 φορές και έτσι τα αναμμένα 
φώτα στα σπίτι επιβαρύνουν πλέον σε 
πολύ μικρότερο βαθμό, τον λογαριασμό 
του ρεύματος.

Στην «κορυφή» των συσκευών που 
καταναλώνουν την περισσότερη ενέρ-
γεια βρίσκονται ο φούρνος της κουζί-
νας, ο θερμοσίφωνας και τα κλιματιστικά.

Ο φούρνος μπαίνει ψηλά στη λίστα 
των ενεργοβόρων συσκευών καθώς και 
η χρήση του είναι συχνή, για αρκετή ώρα 
καθημερινά και επίσης είναι δύσκολο να 
περιοριστεί.

Αντίθετα, ο θερμοσίφωνας όπως και 
το κλιματιστικό αποτελούν συσκευές που 
μπορεί κανείς να μειώσει την κατανάλωσή 
τους. Στον θερμοσίφωνα το μεγάλο πρό-
βλημα εντοπίζεται όταν βρίσκεται αναμ-
μένος για πολλή ώρα, συχνά παραπάνω 
από ό,τι κανείς τον χρειάζεται, ενώ μεγα-
λύτερη είναι η επιβάρυνση όταν βρίσκε-
ται «ενσωματωμένος» σε ηλιακό.

Σε ό,τι αφορά το κλιματιστικό, η κατα-
νάλωση μπορεί να περιοριστεί τόσο με 
τη μείωση του χρόνου που βρίσκεται σε 
λειτουργία, όσο και με τη ρύθμισή του 
στην κατάλληλη θερμοκρασία, το καλο-
καίρι για παράδειγμα στους 27 βαθμούς. 

Κάτι που ήδη παρατηρήθηκε το φετινό 
καλοκαίρι, σε πολλούς χώρους εργασίας, 
σύμφωνα με τον κ. Λάσκο.

Σημαντική είναι η κατανάλωση ενέρ-
γειας και από το σίδερο, -το οποίο ωστό-
σο δεν αποτελεί κατά κανόνα μία καθη-
μερινή και μεγάλης διάρκειας συνήθεια 
– αλλά και από το ψυγείο. Το μοτέρ του 
ψυγείου δουλεύει κατά το 1/3 της ημέ-
ρας, δηλαδή συνολικά 8 ώρες, όποτε η 
επιβάρυνση λόγω της διάρκειας αυτής, 
είναι σημαντική. 

Σε ό,τι αφορά το πλυντήριο, η μεγά-
λη επιβάρυνση έρχεται κυρίως όταν δου-
λεύει σε υψηλές θερμοκρασίες.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες οικι-
ακές συσκευές (πιστολάκι μαλλιών, τηλε-
όραση, υπολογιστής κ.ά.) έχουν μικρότε-
ρη, συγκριτικά με τις παραπάνω, κατα-
νάλωση.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι ο παρα-
πάνω «κανόνας», να χρησιμοποιεί δηλα-
δή κανείς τις συσκευές όσο τις χρειάζε-
ται, αφορά και στην περίπτωση που αυτές 
βρίσκονται σε κατάσταση «stand by». 

Παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκονται 
σε λειτουργία και θεωρεί κανείς ότι εκεί-
νη τη στιγμή δεν τις χρησιμοποιεί, εντού-
τοις εκείνες συνεχίζουν να «καίνε» ρεύ-
μα και μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του 
24ώρου, εάν δεν έχει κλείσει ο διακό-
πτης ή βρίσκονται στην πρίζα.

Ενεργειακό κόστος: 

Ποιες συσκευές και ποιες συνήθειες 
εκτινάσσουν τον λογαριασμό ρεύματος 
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Πόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα;

Τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυ-
ση της ηλεκτροκίνησης παρου-
σίασε ο Υφυπουργός Υποδο-

μών και Μεταφορών, αρμόδιος για 
τις Μεταφορές Μιχάλης Παπαδόπου-
λος, στην ημερίδα της Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινή-
των Μηχανημάτων και Μοτοποδη-
λάτων Ελλάδος, που πραγματοποιή-
θηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθε-
σης Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών αποκάλυψε ότι μέχρι 
σήμερα κυκλοφορούν ήδη 8.790 αμι-
γώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ το 2019 
είχαν ταξινομηθεί μόλις 404 οχήματα!

Έτσι, το 2019, υπήρχαν μόνο 58 σημεία 
φόρτισης σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα, τρία 
χρόνια μετά, ο οδηγός του ηλεκτροκίνη-
του οχήματος μπορεί να βρει περίπου 
1.200 σημεία φόρτισης κατά μήκος του 
εθνικού οδικού δικτύου, αλλά και μέσα 
στις πόλεις και καθημερινά ο αριθμός 
τους αυξάνεται. 

Ο προγραμματισμός μας προβλέπει 
12.000 σημεία φόρτισης το 2025 και 
25.000 το 2030, όπως έχει δηλώσει ο 
Υπουργός Κώστας Καραμανλής.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προ-
σπάθεια έχουν οι Δήμοι και οι Περιφέ-
ρειες, καθώς στον νόμο για τα Σχέδια 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προ-
βλέπεται ρητά η εκπόνηση σχεδίων υπέρ 
της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτι-
κών καυσίμων, σε κάθε ΣΒΑΚ που υπο-

βάλλεται προς έγκριση».
Με αυτόν ρυθμό, πιθανότητα και το 

2022 θα κλείσει με αύξηση των ταξινο-
μήσεων στα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχή-
ματα, που ήδη στο σύνολό τους ανέρχο-
νται σε 8.790. Σε αυτό τον αριθμό προ-
στίθεται κι ένας στόλος περισσότερων 
από 100.000 υβριδικών κάθε είδους, 
οχήματα που χρειάζονται επισκευή και 
συντήρηση.

Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι 
η συντονισμένη πολιτική ενίσχυσης της 
ηλεκτροκίνησης, με το κατάλληλο θεσμι-

κό πλαίσιο αλλά και τη χορήγηση γενναί-
ων κινήτρων για την αγορά ηλεκτροκίνη-
του οχήματος μέσα από το Πρόγραμμα 
«Κινούμαι Ηλεκτρικά», αποδίδει καρπούς.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να συνυ-
πολογιστεί και η παροχή νέων υπηρεσι-
ών προς τους χρήστες, όπως το Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Φορτιστών, με την ψηφιο-
ποίηση του οποίου, ο χρήστης θα είναι 
σε θέση να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο 
που υπάρχει φορτιστής, ποιο το κόστος 
φόρτισης, αλλά και ο τρόπος πληρωμής 
της υπηρεσίας.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται 
στο επίκεντρο της ενεργειακής κρίσης 

Για κάθε πιθανό ενδεχόμενο ετοιμάζονται οι Βρυξέλ-
λες και το Βερολίνο, όπως διαβεβαίωσε ο Καγκελάριος της 
Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, αναφερόμενος στον κίνδυνο πλή-
ρους διακοπής των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

«Η Γερμανία έχει προετοιμαστεί σε περίπτωση που η 
Ρωσία κόψει τις προμήθειες αερίου» δήλωσε, χαρακτηρι-
στικά, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει «στήσει» μια σειρά 
τερματικών σταθμών στα παράλια, προκειμένου να εισα-
γάγει υγροποιημένο αέριο (LNG).

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται 
στο επίκεντρο της ενεργειακής κρίσης, ενόσω ο Βλαντι-
μίρ Πούτιν απειλεί να «κλείσει» τελείως τις στρόφιγγες 
του αερίου, αν δεν αρθούν οι κυρώσεις για την εισβολή 
στην Ουκρανία. Ήδη, άλλωστε, οι ροές μέσω του Nord 
Stream είναι σχεδόν μηδενικές.

Σ’ ένα τέτοιο δυσμενές σενάριο, σύμφωνα με τους 
αναλυτές, αρκετές εταιρείες και νοικοκυριά θα «βουλιά-
ξουν» στα χρέη λόγω της εκτίναξης της τιμής της ενέρ-
γειας, ενώ πολλές βιομηχανίες θα αναγκαστούν να στα-
ματήσουν την παραγωγή, οδηγώντας στον όλεθρο την 
εγχώρια οικονομία.

«Έχουμε εξοικονομήσει αέριο. Χρησιμοποιούμε ξανά 
τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, ενώ 
στις αρχές του 2023 θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε και 
τα εναπομείναντα πυρηνικά εργοστάσια -εφόσον κρι-
θεί απαραίτητο» επεσήμανε, παράλληλα, ο Καγκελάριος.

Η παραπάνω δήλωση, μάλιστα, έρχεται λίγες ημέ-
ρες μετά την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να 
θέσει σε ετοιμότητα δύο πυρηνικά εργοστάσια, παρά την 
πρότερη απόφαση για οριστικό «λουκέτο». Η συγκεκρι-
μένη εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτε-
ρικό της Γερμανίας.

Σολτς: Ετοιμαζόμαστε για το σενάριο  
πλήρους διακοπής του ρωσικού αερίου 
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«Ο αντίκτυπος της ρωσικής 
εισβολής θα είναι ορατός 
για γενιές», αναφέρει η 

νέα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας 
Πάνω από 97 δισ. δολάρια σε 

άμεσες ζημίες είχε προκαλέσει στην 
Ουκρανία η εισβολή της Ρωσίας μέχρι 
την 1η Ιουνίου, αλλά η ανοικοδόμη-
ση της χώρας πιθανόν να κοστίσει 
σχεδόν 350 δισ. δολάρια, όπως ανα-
φέρεται σε έκθεση που δόθηκε σήμε-
ρα στη δημοσιότητα από την Παγκό-
σμια Τράπεζα, την ουκρανική κυβέρ-
νηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ουκρα-
νία υπέστη ζημίες ύψους 252 δισ. δολα-
ρίων μέσω των πληγμάτων στην οικονο-
μία και την παραγωγή της χώρας, καθώς 
και τις επιπλέον δαπάνες που συνδέο-
νται με τον πόλεμο, ενώ ο εκτοπισμός 
του 1/3 των κατοίκων της χώρας ανα-
μένεται να εκτοξεύσει το ποσοστό φτώ-
χειας στο 21% από το μόλις 2% που ήταν 
πριν από τον πόλεμο.

Όπως αναφέρει το Reuters, συνολι-
κά η έκθεση εκτιμά ότι οι ανάγκες ανοι-
κοδόμησης της Ουκρανίας ενδεχομένως 
να φτάσουν τα 349 δισ. δολάρια, για την 
περίοδο μέχρι την 1η Ιουνίου –περίπου 
1,6 φορές το εθνικό ΑΕΠ των 200 δισ. 
δολαρίων το 2021.

Από το ποσό αυτό, τα 105 δισ. απαι-
τούνται βραχυπρόθεσμα για την αντιμε-
τώπιση των επειγουσών αναγκών, όπως 
η ανοικοδόμηση χιλιάδων κατεστραμμέ-
νων σχολείων και πάνω από 500 νοσο-
κομείων. Είναι επίσης επιτακτική η ανά-
γκη προετοιμασίας για τον επερχόμενο 
πιθανόν βαρύ χειμώνα με την ανοικο-
δόμηση των κατεστραμμένων σπιτιών, 
την αποκατάσταση της θέρμανσης και 
την αγορά φυσικού αερίου.

Οι εκτιμήσεις αυτές είναι προκαταρ-
κτικές και πιθανόν να αυξηθεί το κόστος 
όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, όπως επιση-
μαίνεται στην έκθεση.

«Ο αντίκτυπος της ρωσικής εισβολής 
θα είναι ορατός για γενιές, με οικογένει-
ες εκτοπισμένες και χωρισμένες μεταξύ 
τους, διαταραχές στην ανθρώπινη ανά-
πτυξη, καταστροφή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και ανατροπή της θετικής 
πορείας της οικονομίας και του δείκτη 
φτώχειας», σημειώνεται στην έκθεση.

Ο Άρουπ Μπανέρτζι, περιφερειακός 
διευθυντής του παραρτήματος της Ανα-
τολικής Ευρώπης της Παγκόσμιας Τρά-

πεζας, δήλωσε ότι τα ευρήματα βασίζο-
νται σε μια πολύ ισχυρή και διεθνώς 
αποδεκτή μεθοδολογία και ότι θα πρέ-
πει να συμπεριληφθούν στη σύνοδο για 
την ανοικοδόμηση της Ομάδας των Επτά, 
που είναι προγραμματισμένη για να διε-
ξαχθεί στο Βερολίνο στις 25 Οκτωβρίου.

Όπως είπε ο ίδιος, οι αρχικές εκτιμή-
σεις της Ουκρανίας ότι θα χρειαστούν 
750 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση 
της οικονομίας πιθανόν συνάγονται από 
την έκταση των υλικών και οικονομικών 
καταστροφών, αλλά δεν είναι σαφής η 
ακριβής μεθοδολογία που χρησιμοποι-
ήθηκε για αυτή την εκτίμηση.

Ο Όλεγκ Ούστενκο, ανώτερος οικονο-

μικός σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι, δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται 
δεσμεύσεις από τις δωρήτριες χώρες ότι 
θα συνεχίσουν να παρέχουν 5 δισ. δολά-
ρια σε χρηματοδότηση κάθε μήνα για όλο 
τον επόμενο χρόνο. Ο Μπανέρτζι συμφώ-
νησε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί εξω-
τερική στήριξη το 2023, εκτός αν υπάρ-
ξει «κάποια πραγματικά δραστική αλλα-
γή στην πορεία του πολέμου».

Ο ίδιος είπε ότι η οικονομία βρίσκε-
ται σε «λίγο καλύτερη κατάσταση» από 
την αναμενόμενη και το ΑΕΠ της χώρας 
εμφανίζει τώρα συρρίκνωση κατά 30 – 
35% το 2022, αντί για 45% που ήταν η 
αρχική πρόβλεψη.

Παγκόσμια Τράπεζα: 

Πάνω από $97 δισ. οι ζημίες  
στην Ουκρανία από τον πόλεμο 
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Υπόμνημα για περιβαλλοντική 
ρύπανση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Σε μία δικογραφία και σε μία 

μακροχρόνια δικαστική δια-
δικασία δεν μπορεί να σταμα-

τήσει το αλαλούμ της ανεξέλεγκτης 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων στη 
Βόρεια Ελλάδα. 

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι αυτή που 
ρυπαίνουν και μολύνουν το θαλάσσιο 
οικοσύστημα πρέπει κάποια στιγμή 
να λογοδοτήσουν και να οδηγηθούν 
στη φυλακή-γεγονός που θεωρούμε 
πως είναι φανταστικό- αλλά πρώτα 
πρέπει να διορθωθούν οι ζημιές στο 
θαλάσσιο περιβάλλον που έχουν γίνει.

Επικίνδυνη περιβαλλοντική ρύπανση 
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από παρά-
νομη μεταφορά και επεξεργασία αποβλή-
των, διαπιστώνει υπόμνημα ειδικού επι-
θεωρητή Περιβάλλοντος του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βάση το 
οποίο σχηματίστηκε σχετική δικογρα-
φία από την αστυνομία η οποία στάλθη-
κε στην εισαγγελία.

Στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκεται 
η εταιρεία «North Aegean Slops ΑΕ», η 
οποία βάσει των αδειών που διαθέτει, 
δραστηριοποιείται στη διαχείριση επικίν-
δυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων. 
Γι› αυτές τις δραστηριότητες η εταιρεία 

διαθέτει δύο πλωτά μέσα και μια χερσαία 
εγκατάσταση στον λιμένα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με επιτόπιο έλεγχο που διε-
νεργήθηκε στις παραπάνω εγκαταστά-
σεις τον Νοέμβρη του 2021, διαπιστώθη-
καν παραβιάσεις περιβαλλοντικών όρων, 
διαρροές πετρελαιοειδών προς την ατμό-
σφαιρα και το δίκτυο ομβρίων, παράνο-
μη αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων, 
αμφισβητούμενες εγγραφές αναφορικά με 
την ποσότητα αποβλήτων και την τελική 
τους διάθεση, αλλά και παρουσία πολλών 
και διαφορετικών πετρελαϊκών προϊόντων.

Ο επιθεωρητής ζητά να εξεταστούν, 
μεταξύ άλλων, η αδειοδότηση και το καθε-
στώς λειτουργίας, η δυνατότητα παραλα-
βής και αποθήκευσης αποβλήτων από 
άλλες πηγές στη χερσαία εγκατάσταση, κ.ά.

Ο επιθεωρητής ζητά να εξεταστούν, 
μεταξύ άλλων, η αδειοδότηση και το 
καθεστώς λειτουργίας, η δυνατότητα 
παραλαβής και αποθήκευσης αποβλή-
των από άλλες πηγές στη χερσαία εγκα-
τάσταση, κ.ά.

Αμέσως μετά την αυτοψία του επι-
θεωρητή, και συγκεκριμένα στις 5 Γενά-
ρη, η «North Aegean Slops ΑΕ» υπέβα-
λε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας αορί-
στου χρόνου για τις πλωτές εγκαταστά-
σεις της ώστε να επεξεργάζονται απόβλη-
τα που προέρχονται όχι μόνο από πλοία 
αλλά κι από άλλες πηγές. Εναν μήνα αργό-
τερα έλαβε την άδεια, όμως κατατέθη-
κε ένσταση κατά της αδειοδότησης από 
κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, 
την οποία έκανε δεκτή ο συντονιστής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης.

Λίγες μέρες μετά η συγκεκριμένη εται-
ρεία κατέθεσε εκ νέου αίτηση για έγκριση 
λειτουργίας, αορίστου χρόνου, επεξεργα-
σίας αποβλήτων και από άλλες πηγές, η 
οποία εγκρίθηκε ταχύτατα από τη Διεύ-
θυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 
ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονί-
κης, τοποθετούμενη για τις αιχμές στην 
εμπλοκή των υπηρεσιών της ΠΕ στην 
υπόθεση, κάνει λόγο για αποφάσεις που 
εκδόθηκαν με πιστή τήρηση όλων των 
προβλεπόμενων διαδικασιών, όπως προ-
έκυψε από πιστοποιητικά της ενδιαφε-
ρόμενης επιχείρησης και αποτελέσματα 
επιτόπιων ελέγχων (αυτοψιών) των καθ› 
ύλη αρμόδιων στελεχών στις εγκαταστά-
σεις της εν λόγω επιχείρησης.
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Η γρίπη των πτηνών που ανησύχησε και ταλαιπώρη-
σε πολλές ομάδες πληθυσμού, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αλλά και στην Κίνα, με βάση τα παρακάτω στοιχεία 
είναι προ των πυλών και αγγίζει τα όρια της ανησυχίας.

Περίπου 5.300 περιστατικά γρίπης των πτηνών, υψη-
λής παθογονικότητας, (HPAI) αναφέρθηκαν σε πουλερι-
κά και άγρια πτηνά σε 36 χώρες της Ε.Ε./του ΕΟΧ (Ευρω-
παϊκός Οικονομικός Χώρος) και στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
κατά την περίοδο 2021-2022, σύμφωνα με την τελευταία 
επισκόπηση της HPAI από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων.

Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός περιπτώσεων HPAI 
για μια επιδημική περίοδο που έχει αναφερθεί ποτέ. Η 
εμμονή του ιού HPAI (H5) στα άγρια πτηνά δείχνει ότι 

μπορεί να έχει γίνει ενδημικός σε πληθυσμούς άγριων 
πτηνών στην Ευρώπη.

Συνολικά 2.398 εστίες οικόσιτων πουλερικών οδή-
γησαν στη θανάτωση 46 εκατομμυρίων πτηνών σε πλη-
γείσες εγκαταστάσεις. Περισσότερες από τις μισές εστί-
ες πουλερικών στην Ευρώπη οφείλονταν σε δευτερογενή 
εξάπλωση, από μολυσμένα πουλερικά σε άλλες εκμεταλ-
λεύσεις πουλερικών. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 168 εστίες 
σε πτηνά σε αιχμαλωσία και υπήρξαν 2.733 ανιχνεύσεις 
HPAI σε άγρια πτηνά σε 36 ευρωπαϊκές χώρες.

Η τρέχουσα επιδημική περίοδος HPAI 2021-2022 εξα-
κολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, με κρούσματα σε πουλε-
ρικά και άγρια πτηνά να αναφέρονται έως τα μέσα καλο-
καιριού του 2022.

H γρίπη των πτηνών ενδέχεται να είναι  
ενδημική σε πληθυσμούς άγριων πτηνών

Οι καταναλωτές έρμαια του 
εντελόμενου και ελεγχόμενου 
συστήματος διατροφής, είναι 

αδύνατον να παρακολουθήσουν και 
να αξιολογήσουν τη διατροφική επι-
σήμανση.

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι η διατρο-
φή είναι συνάρτηση πολλών παρα-
γόντων του περιβάλλοντος και του 
πρωτογενούς τομέα, που δυστυχώε 
δε λαμβάνονται υπόψην στις ετικέ-
τες αυτές.

Τα αποτελέσματα από τη μελέτη κατα-
ναλωτών του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ 
σχετικά με τη διατροφική επισήμαν-
ση εμπρόσθιου πεδίου στις συσκευασί-
ες τροφίμων (FoPNL) δημοσιοποίησε ο 
ΕΦΕΤ με δελτίο τύπου.

Όπως ανακοινώνει ο ΕΦΕΤ, τα αποτε-
λέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι οι 
Έλληνες καταναλωτές όσον αφορά στην 
προτίμηση τους, επέλεξαν ένα αξιολογι-
κό σύστημα που χρησιμοποιεί χρώματα, 
εστιασμένο στην περιεκτικότητα συγκε-
κριμένων θρεπτικών συστατικών (Σχήμα 
Multiple Traffic Lights). Επίσης φάνηκε 
ότι το Nutriscore βοηθάει τους κατανα-
λωτές να κατανοήσουν καλύτερα τη δια-
τροφική σύσταση των περισσότερων τρο-
φίμων, αν και προτείνεται ο αλγόριθμος 
του Nutriscore να επαναξιολογηθεί και 
ενδεχομένως να τροποποιηθεί προκειμέ-
νου να αξιολογεί σωστότερα όλα τα τρό-
φιμα βάσει των διατροφικών συστάσε-

ων. Τέλος σε περίπτωση που συμφωνη-
θεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οποιοδήποτε 
FOPNL, απαιτούνται δράσεις ενημέρω-
σης και εκπαίδευσης όλων των κατανα-
λωτών για το σχήμα FOPNL, παράλληλα 
με καμπάνιες ενημέρωσης για τη Μεσο-
γειακή διατροφή ως ένα βιώσιμο μοντέ-
λο διατροφής που συνάδει με την καλύ-
τερη υγεία και ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» (“Farm to Fork”), η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει αριθ-
μό δράσεων συμπεριλαμβανομένης της 
κατάθεσης ως το τέλος του έτους 2022, 
νομοθετικής πρότασης για μια εναρμο-
νισμένη υποχρεωτική διατροφική επισή-

μανση στο μπροστινό μέρος της συσκευ-
ασίας τροφίμων (Front-of-Pack Nutrition 
Labelling - FOPNL).

Τη μελέτη καταναλωτών σχεδίασαν 
και υλοποίησαν μέλη της Ελληνικής Συμ-
βουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, η 
οποία συστήθηκε από το Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την 
αξιολόγηση των διαφορετικών σχημά-
των διατροφικής δήλωσης εμπρόσθιου 
πεδίου σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ. Επι-
στημονική υπεύθυνη της μελέτης είναι η 
Εμμανουέλα Μαγριπλή, Επίκουρη Καθη-
γήτρια Διατροφικής Επιδημιολογίας και 
Δημόσιας Υγείας του Γεωπονικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών.

Πώς αξιολογούν οι καταναλωτές την 
διατροφική επισήμανση – έρευνα από 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και ΕΦΕΤ
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Η αμφίβολη επιχειρηματική δραστηριότητα στο λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης είχε πάρει άδεια και μάλιστα δύο φορές 
από την αντιπεριφερειάρχη Βούλα Πατουλίδου.

Ελπίζουμε αυτή τη φορά η δικαιοσύνη να παρέμβει 
στην εμμονή της πρώην ολυμπιονίκης Πατουλίδου, όπως 
θα διαβάσετε παρακάτω.

Το περιφερειακό συμβούλιο πιστεύουμε ότι θα σταθεί 
στο ύψος των περιστάσεων και δε θα συγκαλύψει εγκλήματα 
κατά του περιβάλλοντος.

Μια δικογραφία, καταγγελίες για «μπίζνες» σε βάρος του 
περιβάλλοντος και η περίεργη επιμονή της αντιπεριφερειάρχη 
Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου να αδειοδοτήσει μια 
αμφίβολη επιχειρηματική δραστηριότητα στο λιμάνι. 
Ενώ ακόμη δεν έχει συνέλθει το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Κεντρικής Μακεδονίας από τον περιφερειάρχη Απόστολο 
Τζιτζικώστα για να εξετάσει την υπόθεση, όπως αναμένεται, 
οι εξελίξεις τρέχουν…

Η εταιρεία North Aegean Slops παίρνει τον δρόμο 
προς τη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με τη δικογραφία που 
σχηματίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν 
εκτάκτου ελέγχου μεικτού κλιμακίου της ΕΛ.ΑΣ., του 
ΥΠΕΝ και άλλων αρχών που έγινε τον Νοέμβριο του 2021 
στις εγκαταστάσεις της και διαβιβάσθηκε κατεπειγόντως 
στην Εισαγγελία.

Από τη δικογραφία η εταιρεία φέρεται να εμπλέκεται σε 
υποθέσεις λαθρεμπορίας, υποβάθμισης του περιβάλλοντος, 

παράνομης αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων και 
παράνομης μεταφοράς και επεξεργασίας βιομηχανικών 
αποβλήτων στην πλωτή εγκατάσταση-διαχωριστήρα που 
βρίσκεται στην Προβλήτα 3 του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αυτοψίας, διαφαίνεται 
πως η εταιρεία διαπράττει συστηματικώς λαθρεμπορία, με 
σημείο εκκίνησης την παραλαβή των υγρών αποβλήτων 
των πλοίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και άγνωστο 
σημείο προορισμού. Φαίνεται επίσης ότι διαπιστώθηκε, 
κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
συστηματική υποβάθμιση του περιβάλλοντος με την 
άσκηση δραστηριότητας επικίνδυνων αποβλήτων χωρίς 
την απαραίτητη από τις διατάξεις νόμου άδεια/έγκριση, 
η οποία έχει προκαλέσει ρύπανση.

Αναμφίβολα αρκετά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν, 
κυρίως όμως το γιατί η αντιπεριφερειάρχης-πρώην 
ολυμπιονίκης επιμένει να αδειοδοτήσει την αμφίβολη αυτή 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.  
Σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια, πάντως: Η με αριθ. 
Πρωτ. 329502/19-5-2022 Απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο 
εφαρμογής της ΚΥΑ 172058 (ΦΕΚ Β΄ 354/17.2.2016), με 
πιστή τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, 
όπως προέκυψε από πιστοποιητικά της ενδιαφερόμενης 
επιχείρησης και αποτελέσματα επιτόπιων ελέγχων 
(αυτοψιών) των καθ’ ύλην αρμόδιων στελεχών στις 
εγκαταστάσεις της εν λόγω επιχείρησης

Περίεργη αδειοδότηση εταιρείας που κατηγορείται  
για λαθρεμπορία και υποβάθμιση του περιβάλλοντος

Ο Γιώργος Πατούλης Περιφε-
ρειάρχης ακόμα για όσο χρο-
νικό διάστημα του απομένει 

ως τις εκλογές προσπαθεί, εγκλωβι-
σμένος στα “δανεικά του” και δεν 
δέχεται τον δημόσιο διάλογο και δια-
βούλευση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απομά-
κρυνσή του από το γενικό πληθυσμό και 
την ακύρωση του στο “περιβάλλον του” .

Στο 1 δισ. ευρώ ανεβάζει το κόστος 
διαχείρισης απορριμμάτων ο περιφερει-
άρχης, ο οποίος κρύβεται

Συνεχίζει τους τακτικισμούς με τη δια-
χείριση απορριμμάτων η διοίκηση Πατού-
λη, αρνούμενη να προχωρήσει σε δημό-
σια διαβούλευση την ώρα που το κόστος 
των υποδομών και των δράσεων εκτιμά-
ται ότι θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ! Αφού, 
λοιπόν, η διοίκηση Πατούλη απέφυγε 
να παραστεί στη συνεδρίαση του περι-
φερειακού συμβουλίου με αυτό το θέμα, 
με την αντιπολίτευση να τον καταγγέλ-
λει για αντιθεσμική συμπεριφορά, ακο-
λούθως αποφεύγει και την επίσημη δια-

βούλευση. Μπορεί η διοίκηση Πατούλη 
να ανήρτησε στην ιστοσελίδα του Ειδικού 
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττι-
κής τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που συνοδεύ-
ει υποχρεωτικά το Περιφερειακό Σχέδιο 
Διαχείρισης Απορριμμάτων, αλλά «ξέχα-
σε» να την αναρτήσει στο opengov.gr για 
να ξεκινήσει η επίσημη διαβούλευση!

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το υπέρ-
μετρα κοστοβόρο σχέδιο Πατούλη θέτει 
ως στόχο το 2030 η ταφή των απορριμ-
μάτων να περιορίζεται στο 10% των υπο-
λειμμάτων, μιας που η ενεργειακή αξιοποί-
ηση των υπολειμμάτων αποκτά κεντρικό 
ρόλο στη διαχείριση απορριμμάτων της 
Αττικής. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται για 
τις μονάδες της Φυλής και του Σχιστού. 
Όπως αναφέρεται στο κείμενο της ΣΜΠΕ 
και του ΠΕΣΔΑ, ο σχεδιασμός αναφέρει 
ότι οι μόνοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής 
που θα λειτουργήσουν είναι της Φυλής, 
του Γραμματικού και των Κυθήρων. Ωστό-
σο, στη ΣΜΠΕ αναφέρεται «η διασφάλι-
ση της ασφαλούς υγειονομικής ταφής 

των υπολειμμάτων της επεξεργασίας με 
κατάλληλη διαστασιολόγηση βάσει του 
νέου ΠΕΣΔΑ».

Ταυτόχρονα, προβλέπεται «η παύση 
λειτουργίας, αποκατάσταση και ανάπλα-
ση των κορεσμένων κυττάρων των ΧΥΤΑ 
και αποκατάσταση/ανάπλαση παλαιών 
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλή-
των (ΧΑΔΑ)».

Βέβαια, η ΣΜΠΕ πάσχει στο σκέλος 
των χωροθετήσεων των μονάδων επεξερ-
γασίας απορριμμάτων, τα λεγόμενα πάρ-
κα κυκλικής οικονομίας, αφού για τα τρία 
από τα έξι πάρκα κυκλικής οικονομίας 
δεν υπάρχουν χωροθετήσεις. Ενώ κομ-
βικής σημασίας είναι το πάρκο κυκλικής 
οικονομίας του κεντρικού τομέα της Αττι-
κής, για το οποίο αναφέρεται στο κείμενο 
της ΣΜΠΕ ότι «η διαδικασία αναζήτησης 
και εντοπισμού κατάλληλου χώρου είναι 
σε εξέλιξη». Ενώ για το νοτιοανατολικό 
πάρκο κυκλικής οικονομίας και το πάρ-
κο του βόρειου τομέα Αττικής «θα έχουν 
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022 το 
αργότερο».

Γιώργος Πατούλης / Κρυφτούλι  
πίσω από τα σκουπίδια
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