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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ζούμε σε μια κοινωνία όπου το περιβάλλον πλήττεται βάναυσα
από άτομα που δρουν ωσάν οι πόροι της γης είναι ανεξάντλητοι.
Αυτές οι τάσεις αυξάνονται συνεχώς και αν συνεχίσουν με αυτό το
ρυθμό θα προκαλέσουν τέτοια καταστροφή στο περιβάλλον που
από κάποια στιγμή και μετά οι απώλειες θα είναι ανεπανόρθωτες.Η
έννοια του όρου «περιβάλλον» είναι ευρύτατη. Περιβάλλον είναι ο
αέρας που αναττνέουμε, η γη που πατάμε, η χλωρίδα και η πανίδα,
το νερό που πίνουμε και κολυμπάμε και οι επιπτώσεις του
προκαλούν τοπικές, περιφερειακές και παγκόσμιες αλλαγές οι οποίες
μπορούν να αποβούν μοιραίες.
Η ανησυχία μου λοιπόν για την συνεχιζόμενη καταστροφή και
η επιθυμία μου να εξετάσω πσιες οι πρωτοβουλίες και ποια τα μέτρα
που λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στη χώρα μας με ώθησε
στο να αναλάβω την επεξεργασία του συγκεκριμένου θέματος.
Μέσα από αυτήν την εργασία θα ήθελα να πω στην οικογένεια
μου η οποία με στήριξε από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή ένα
μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Νοιώθω την ανάγκη να απολογηθώ σε εσάς αλλά και στον
εαυτό μου για την αδυναμία μου να εξαντλήσω όλες τις πτυχές του
θέματος που σχετίζονται με το περιβάλλον.

To περιβάλλον δεν έχει σύνορα, ήταν το σύνθημα κατά τη
δεκαετία του 70, όταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα άρχισε να θεσπίζει
την πρώτη της νομοθεσία για το περιβάλλον. Το σύνθημα αυτό
ανταποκρίνεται ακόμα περισσότερο στην πραγματικότητα σήμερα.
Πολλές από τις οδηγίες της Κοινότητας κατά τη δεκαετία του
70 και του '80 είχαν σχέση με τη δέσμευση της Ευρώπης να
βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των πολιτών της. Με
το πέρασμα του χρόνου όμως οι άνθρωποι κατανοούν όλο και
περισσότερο ότι η ποιότητα ζωής δεν μπορούσε να μετρηθεί μόνο με
βάση το εισόδημα και τα υλικά αγαθά, αλλά και με τη αρμονία του
μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον.
Οι κυβερνήσεις όλο και περισσότερο καταλαβαίνουν ότι οι χώρες
αποτελούν
μέρος
ενός
συνόλου
αλληλένδετων
και
αλληλοεξαρτώμενων λαών οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με τον
αέρα που αναπνέουν, με τις τροφές που τρώνε, με τα προϊόντα που
χρησιμοποιούν, με τα απόβλητα που πετούν, με την ενέργεια που
καταναλώνουν και με τα ταξίδια που κάνουν είτε για λόγους
επαγγελματικούς, είτε για λόγους ψυχαγωγίας. Για το λόγο αυτό, η
Ε.Ε με την περιβαλλοντική πολιτική της έχει καθορίσει τους
παρακάτω στόχους:
♦ διατήρηση, προστασία και προστασία της ποιότητας του
περιβάλλοντος
♦ την προστασία της υγείας του ανθρώπου,
♦ τη συνετή και ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και
♦ την προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση σε διεθνές επίπεδο
των περιφερειακών ή παγκόσμιων προβλημάτων περιβάλλοντος.
Για να πραγματοποιήσει λοιπόν όλους τους στόχους της η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα άρχισε τα τελευταία χρόνια, με βάση τις
γνώσεις και τις εμπειρίες των προηγούμενων χρόνων να εξετάζει το
περιβάλλον πιο αναλυτικά μέσα από μια σειρά προγραμμάτων για
την προστασία του.
Το τελευταίο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και το οποίο είναι αυτό που θα εξετάσουμε παρακάτω,
είναι το ονομαζόμενο 5° πρόγραμμα δράσης: « Στόχος η αειφορία »
ή αλλιώς «Προς την βιώσιμη ανάπτυξη ». Το πρόγραμμα αυτό
ισχύει για την περίοδο 1993 - 2000.
Το 5° πρόγραμμα δράσης, « Στόχος η αειφορία » είναι γνωστό
ότι χαράζει ένα νέο δρόμο αφού ενσωματώνει διάφορες πολιτικές σε

ένα ενιαίο σχέδιο μεταρρύθμισης, με μοναδικό στόχο: τη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Το πρόγραμμα αυτό δεν έχει δικό του προϋπολογισμό.
Πρόκειται για ένα πολιτικό μέσο για την υλοποίηση του οποίου η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις δικές της υπηρεσίες, τις αρχές
των κρατών μελών και του οικονομικούς και κοιγωνικούς εταίρους να
λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Όταν είναι αναγκαία η χρηματοδοτική ενίσχυση των κρατών μελών,
αυτή χορηγείται από τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά όργανα και
κυρίως από το Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι η Ελλάδα, όπως και
τα άλλα μέλη - κράτη έχει το δικαίωμα να θεσπίσει ή να διατηρήσει
μέτρα ενισχυμένης προστασίας για το περιβάλλον σε σχέση με τα
κοινοτικά μέτρα τα οποία όμως θα πρέπει να γίνουν γνωστά στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε κατά τη διατύπωση του 5°
προγράμματος δράσης διαφέρει ριζικά από εκείνη που εφαρμόστηκε
στα προηγούμενα προγράμματα. Είναι απόλυτα εναρμονισμένη με
τις αρχές που τίθενται από τη Συνθήκη για την Ε.Ε και αφορά πέντε
επιλεγμένους τομείς δράσης: τη βιομηχανία, τις μεταφορές, την
ενέργεια, την γεωργία - δασοκομία και τον τουρισμό. Εκτός όμως
από τους πέντε επιλεγμένους τομείς, το πρόγραμμα αναφέρεται και
σε άλλα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Ένωση σήμερα και τα οποία είναι: οι κλιματικές αλλαγές, η ποιότητα
του ατμοσφαιρικού αέρα, το περιβάλλον των αστικών περιοχών, τις
παράκτιες ζώνες, τη διαχείριση των αποβλήτων, τη διατήρηση των
υδατικών πόρων και την προστασία της φύσης.
Αυτά που θα γνωρίσουμε μέσα από την εργασία αυτή είναι:
• Πρώτα
και κύρια τα περιβαλλοντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε σε κάθε τομέα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και
μέσα στην χώρα μας.
• Ποιες κινήσεις κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει την
κατάσταση αυτή με την θέσπιση των κατάλληλων οδηγιών σε
κάθε τομέα και πως χειρίζεται η Ελλάδα το θέμα για την
προστασία του περιβάλλοντος.
• Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης για τα έργα που πρέπει να
γίνουν σε επίπεδο μέλους - κράτους και πως αξιοποιούμε εμείς
τους οικονομικούς πόρους που μας παρέχει η Κοινότητα.
• Ποια μέτρα πρέπει να εφαρμόσει η κυβέρνηση ώστε να
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες να αποκτήσουν περιβαλλοντική
συνείδηση και να εφαρμόζουν από μόνοι τους κάποιους κανόνες

όπως η ανακύκλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία
της φύσης κτλ.
Ποιες οργανώσεις ασχολούνται αφιλοκερδώς με το περιβάλλον.
Πως μπορούμε εμείς σαν απλοί πολίτες να συνεισφέρουμε από
μόνοι μας στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε και αφήνουμε κληρονομιά στα παιδιά
μας και τέλος
θα αναφέρουμε τι κάνουμε στο περιβάλλον επί γνώση των
αρμόδιων φορέων και την συγκατάθεση της πολιτείας σε μια
εποχή που ο πλανήτης μας καταστρέφεται όλο και πιο πολύ μέρα
με τη μέρα και που το περιβάλλον παίζει πρωταρχικό ρόλο για την
επιβίωση μας επάνω στη γη.

κατά το θέρος είναι εκτεθειμένοι σε εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση
όζοντος ( θερινό νέφος ).^
Εκτός από τη βιομηχανία και τις εγκαταστάσεις οικιακής
θέρμανσης, στα μέσα που αποτελούν κύρια πηγή ρύπανσης του
περιβάλλοντος προστίθονται
και τα ιδιωτικά μεταφορικά.
Παρατηρήθηκε ότι η χρήση ιδιωτικών οχημάτων αυξήθηκε ταχύτερα
από τη χρήση των άλλων μέσων μεταφοράς και αυτή η αυξημένη
συγκέντρωση οχημάτων εκμηδενίζει τα θετικά αποτελέσματα για το
περιβάλλον που επιτεύχθηκαν χάρη στους καταλύτες. Στη ρύπανση
του περιβάλλοντος συμβάλλουν επίσης όλα τα υπόλοιπα μέσα
συγκοινωνιών και μεταφορών (πλοία, τρένα, αεροπλάνα).
Οι εκπομπές που συνδέονται στενά .με τον τομέα των
μεταφορών εκτός από το (CO2 ) διοδείδιο του άνθρακα, είναι τα
οξείδια του αζώτου ( ΝΟΧ ), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και οι
υδρογονάνθρακες (ΗΧ). Υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης αυτών των
αερίων και των ρύπων που παράγονται από τα παραπάνω χημικά
μέσω χημικών αντιδράσεων στην ατμόσφαιρα ή στο έδαφος είναι
επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και προκαλούν τη διάβρωση
των υλικών, τη καταστροφή τη βλάστησης, μειώνουν την
παραγωγικότητα της γεωργίας και της δασοπονίας και προκαλούν
δυσοσμίες.^
Από τις εκπομπές των αερίων διοξειδίου' του άνθρακα (CO2 ),
τους χλωροφθοράνθρακες (CFC) και το μεθάνιο που είναι τα
βασικότερα παρατηρείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το
φαινόμενο του θερμοκηπίου αφορά τη βαθμιαία αύξηση της
θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα της γης με μια διαδικασία δύο
φάσεων που προκαλείται από τέτοια αέρια. Ορισμένα αέρια όπως το
CO2 συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα της γης και μειώνουν τη ροή
της ακτινοβολίας μακρού μήκους κύματος από τη γη προς το
διάστημα.
Επίσης
αέρια
όπως
οι
χλωροφθοράνθρακες,
καταστρέφουν το όζον που υπάρχει στα ανώτερα τμήματα της
ατμόσφαιρας προκαλώντας έτσι εξασθένιση της ασπίδας που
προστατεύει την γη από τις επικίνδυνες υπεριώδεις ακτινοβολίες.
Οι κλιματολόγοι της επιτροπής εμπειρογνωμόνων των
Ηνωμένων εθνών προβλέπουν ότι κατά τα επόμενα 50 - 100 χρόνια,
η θερμοκρασία της γης θα αυξηθεί από 1 ως 3,5 °0. Αυτό θα
οδηγήσει σε άνοδο των θαλάσσιων υδάτων από 15 ως 95 εκατοστά.
Μια τέτοια εξέλιξη θα πλήξει σημαντικές εκτάσεις όπως των Κάτω
Χωρών, τις ελώδεις εκτάσεις της Μεγάλης Βρετανίας, τη βόρεια ακτή
της Γερμανίας και τις παράκτιες περιοχές του Εύξεινου Πόντου. Για
τους κατοίκους αυτούς οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Εκτός
'« Γνωμοδότηση για το περιβαλλοντική πολιτική στις πόλεις και κοινότητες» Ευρωπαϊκή
Ενωση Επιτροπή των Περιφερειών, Βρυξέλλες, 1998, σελ 4.
'
^ Ευρώπη 2000 «Προοπτικές ανάπτυξης του κοινοτικού εδάφους». Υπηρεσία ΕπΙσηυων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1992, σελ 113
^
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όμως από τις φυσικές καταστροφές, η άνοδος της θερμοκρασίας θα
προκαλέσει παγκοσμίως μακροχρόνιες βλάβες στην υγεία μας, στο
ζωικό βασίλειο, στη γεωργία και την αλιεία.
Η οξύνιση των εσωτερικών υδάτων αυξάνονται και αρχίζουν να
γίνονται αισθητές οι επιπτώσεις των παρασιτοκτόνων. Όλες αυτές οι
βλαβερές συνέπειες επιδεινώνονται επειδή δεν υπάρχει μια γενική
προσπάθεια ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων.
Από το πρίσμα της γεωργικής πολιτικής παρά το γεγονός ότι
δίνεται πλέον έμφαση υπέρ της λιγότερο εντατικής εκμετάλλευσης
των εδαφών, ελάχιστη είναι η χρησιμοποίηση τεχνικών μεθόδων
παραγωγής με λιγότερα λιπάσματα καθώς και πρακτικών που
καταπολεμούν τη διάβρωση. Η χημική και φυσική υποβάθμιση των
εδαφών θα συνεχίζεται για μεγάλο ακόμα χρονικό διάστημα.
Ένα άλλο περιβαλλοντικό ζήτημα που λαμβάνει μεγάλες
διαστάσεις είναι η ταχύτατη παραγωγή των απορριμμάτων. Παρόλο
που η συλλογή οικιακών απορριμμάτων αποτελεί βασική μέριμνα του
κράτους, αυτά τελικά απορρίπτονται στο φυσικό περιβάλλον σε
χώρους που ονομάζονται χωματερές. Μέσα σ’αυτούς τους χώρους
αναπτύσσονται οργανισμοί βλαβεροί για τον ανθρώπινο οργανισμό
καθώς και κακοσμίες οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στους
οικισμούς που τυχαίνουν να βρίσκονται εκεί κοντά.
Η Λεκάνη της Μεσογείου, μήτρα των μεγάλων πολιτισμών
πεθαίνει από τη μόλυνση - ρύπανση των οικιακών και βιομηχανικών
λυμάτων, τα τοξικά και το πετρελαιοειδή, την όξινη βροχή, το λοιμό
μιας ανεξέλεγκτης ανάπτυξης και του τουριστικού γιγαντισμού που
θα ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο τουριστών στις αρχές του 21
αιώνα. Η οικολογική καταστροφή του συστήματος της Μεσογείου θα
σημάνει και την καταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ρυπαντική φόρτιση που υπολογίζεται σήμερα στη Μεσόγειο
αντιστοιχεί σε 15-17 εκατομμύρια τόνους, οικιακών λυμάτων και 2 3 εκατομμύρια τόνους βιομηχανικών αποβλήτων το 24 ωρο, που
συμπληρώνονται με τις ετήσιες απορρίψεις:^
• 120.000 τόνων ορυκτελαίων
• 12.000 τόνων φαινολών
• 100 τόνων υδραργύρου
• 1,5 εκ. τόνων πετρελαιοειδών
• 3.800 τόνων μολύβδου
• 21.000 τόνων ψευδαργύρου
• 800.000 τόνων αζώτου
• 320.000 τόνων φωσφόρου
• 60.000 τόνων απορρυπαντικών
• τα ραδιενεργά απόβλητα 30 περίπου πυρηνικών εργοστασίων
^ Τεχνολογία Περιβάλλοντος, «Θαλάσσια ρύπανση στον Ελληνικό χώρο», άρθρο του Ε,Λ.
Μπουροδήμου, Νοέμβριος 1995, σελ 5

• τα ναυάγια με τις ταξικές και καρκινογόνες ουσίες και
• πλαστικά
Μαζί με όλα τα παραπάνω πρέπει να συμπληρωθεί και το
βασικό μειονέκτημα της Μεσογείου που είναι η βραδύτατη
"υδροδυναμική κυκλοφορία” της. Αυτό σημαίνει ότι η ανανέωση του
νερού των βαθύτερων στρωμάτων της "Μεσογειακής λίμνης”
λαμβάνει χώρα κάθε 80 - 85 χρόνια λόγο των στενών διαύλων
Γιβραλτάρ και Σουέζ, ενώ η ανανέωση των υδάτων των ωκεανών
λόγω και των ισχυρών ρευμάτων είναι υπόθεση εβδομάδων ή
μηνών.

1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΧΩΡΟ

Η Ελλάδα η οποία είναι μια από τις πλουσιότερες χώρες της
Ευρώπης σε βιολογική ποικιλία, θα αντιμετωπίσει σοβαρή μείωση
της πανίδας και της χλωρίδας της αν δεν γίνει μεγάλη προσπάθεια
να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη. Οι υγροβιότοποι άρχισαν ήδη να
απειλούνται από τη βιομηχανική ανάπτυξη τον τουρισμό και την
αλόγιστη υδροληψία.
Η κατάσταση των υδάτων τα τελευταία 20 παρόλου που έγιναν
σημαντικές επενδύσεις δεν παρουσίασε συνολική βελτίωση. Ολοένα
και περισσότερο τα ύδατα των παράκτιων περιοχών ρυπαίνονται και
ασφυκτιούν από ένα πλεόνασμα οργανικών ουσιών.
Οι κύριες πηγές ρυπάνσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και
τις ακτές μπορούν να οριοθετηθούν ενδεικτικά ως εξής'’:
♦ Οικιακά λύματα τις τάξης του 1,9 εκατομ. Τόνων και 250.000
τόνων βιομηχανικών και ταξικών αποβλήτων το 24 ωρο.
♦ Απορρίψεις πετρελαιοειδών και κηλίδες μικρού και μεγάλου
μεγέθους που απορρίπτονται παράνομα στο Αιγαίο τη νύχτα με
αυξανόμενο ρυθμό κάθε χρόνο παρά την εφαρμογή αυστηρών
μέτρων καταστολής του κακού.
♦ Τα στερεά απόβλητα και σκουπίδια της τάξης των 9 χιλιάδων
τόνων το 24 ωρο που αποτίθονται στις χωματερές, εκ των οποίων
ένα σοβαρό μέρος καταλήγει στις ακτές ( Μείζον περιοχή Αθηνών;
3500 τόνοι σκουπιδιών το 24 ωρο ).
♦ Απορροή ποταμών και χειμάρρων στις οποίες πρέπει να
περιληφθούν και τα στραγγίσματα των χωματερών και των
* «Τεχνολογία Περιβάλλοντος». Άρθρο του Ε.Λ. Μπουροδήμου « Θαλάσσια Ρύπανση
στον Ελληνικό χώρο, Νοέμβριος του 1995 σελ 5
'
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γεωργικών φυτοφαρμάκων , παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων των
αγροτικών καλλιεργειών,
♦ Αποπλύσεις εδαφών και ιζημάτων, ιδιαίτερα ύστερα από
πλημμύρες και κατακλυσμικές βροχές καθώς το ποσοστό της
δασοκάλυψης του ελληνικού χώρου σήμερα δεν ξεπερνά το 20%
ενώ το 1850 ήταν 53%.
♦ Η όξινη βροχή που προέρχεται από τοπικές ελληνικές
δραστηριότητες (βιομηχανία, παραγωγή ενέργειας, θέρμανση
κ.λ.π. και "εισαγωγή όξινης βροχής "από τις γειτονικές χώρες
Ιταλία και Κεντρική Ευρώπη.
♦ Η θαλάσσια διακίνηση ταξικών αποβλήτων και πετρελαιοειδών,
♦ Ναυτικά ατυχήματα και ναυάγια στις ελληνικές θάλασσες με φορτία
χημικών ουσιών, δηλητηριωδών και καρκινογόνων.
♦ Ο τουριστικός λοιμός που έχει ανακύψει στη Μεσόγειο και στις
ελληνικές ακτές. Η τουριστική αξιοποίηση των ακτών, η έλλειψη
επαρκούς υποδομής εξυγίανσης και οικολογικού σχεδιασμού
βιώσιμης ανάπτυξης, σημαίνει εξαντλητική για τα οικοσυστήματα
ρύπανση, επικίνδυνη τροφή και ανατροπή των φυσικοχημικών
κύκλων, και πιθανή αναστολή λειτουργίας της φωτοσύνθεσης και
της τροφικής αλυσίδας των ολιγοτροφικών οικοσυστημάτων των
ακτών.
♦ Τα στρατιωτικά γυμνάσια με πραγματικά πυρά, με ρίψη βομβών
και χρήση επικίνδυνων χημικών κατά τη διάρκεια ασκήσεων των
ελληνικών στρατιωτικών μονάδων.
Αναλυτικότερα αναφέρουμε παρακάτω ποιες συγκεκριμένες
παραβιάσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας αποτελούν εθνική μας
υπόθεση και μας αφορά άμεσα ή έμμεσα γιατί συνδέονται με την
υγεία μας. Αυτές είναι;
♦ Ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής του Σουνίου Αττικής από
ξενοδοχειακές μονάδες.
♦ Ρύπανση της περιοχής Βαθύ Αυλίδας από τα ναυπηγεία και την
τσιμεντοβιομηχανία της Χαλκίδας.
♦ Ρύπανση της περιοχής του Γυθείου από τα αστικά λύματα της
πόλεως, όπως και της Κέρκυρας, στην οποία απορρίπτονται
απόβλητα ανεξέλεγκτα κοντά στις κατοικημένες περιοχές Δασιά,
Γουβιά, Τσάβρος και Κοντικάλι. Τα απόβλητα αυτά θέτουν σε
κίνδυνο και το νερό και το έδαφος.
♦ Ρύπανση αρκετών παράκτιων περιοχών από εγκαταστάσεις
κατασκηνώσεων, αφού οι βιολογικοί καθαρισμοί τους λειτουργούν
πλημμελώς. Για παράδειγμα αναφέρονται κατασκηνώσεις στις
περιοχές Πλαταμώνα, Σκοτεινός, Κατερίνης, Ουρανούπολης,
Καλάνδρας, Κυλλήνης, Γυθείου και αλλού, όπου οι ακτές γεμίζουν
από κολυμβητές, ρίχνονται κατά τις νυχτερινές ώρες ακάθαρτα

νερά, μέσα στα οποία κολυμπάνε ανέμελα χιλιάδες κολυμβητές σε
καθημερινή βάση.
Ρύπανση του Παγασητικού κόλπου και του Πηνειού από
ανεπεξέργαστα αστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα των
περιοχών Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας και Βόλου.
• Ρύπανση των κόλπων της Ελευσίνας, του Θερμαϊκού και των
Αγίων Θεοδώρων από απορρίψεις ανεπεξέργαστων αποβλήτων
που περιέχουν κάδμιο σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις.
• Συγκεντρώσεις καδμίου και άλλων ταξικών ουσιών που
απορρίπτονται ανεπεξέργαστες από τις εγκαταστάσεις του
αεροδρομίου του Ελληνικού στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου
Κοσμά και από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων στη
Μεταμόρφωση Αττικής.
• Στη Νέα Καρβάλη, όπου το εργοστάσιο λιπασμάτων που
λειτουργεί εκεί με προσωρινή άδεια και επομένως χωρίς τις
απαιτούμενες προδιαγραφές, έχει ως αποτέλεσμα να ρυπαίνεται η
γειτονική θαλάσσια περιοχή.
• Στη Μήλο, όπου η "αθώα” περιβαλλοντικά μορφή της
γεωθερμικής ενέργειας κακοποιήθηκε βάναυσα επειδή έγιναν
παραλήψεις συντήρησης του παροπλισμένου εργοστασίου
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσφατα η γύρω περιοχή
ρυπάνθηκε από αέριους ρύπους , λόγω διαρροής μιας γεώτρησης
από το γεοτθερμικό ρευστό.
• Στην περιοχή Ασπροπύργου Αττική, στην οποία θάβονται
πετρελαιοειδή χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα
επεξεργασίας τους.
• Στη λίμνη Βεγορίτιδα και στον ποταμό Σουλου, που ρυπαίνονται
με επικίνδυνα για την δημόσια υγεία απόβλητα και κατάλοιπα
λιπασμάτων.
• Για τη μάστιγα της αμμοληψίας, που επεκτείνεται από τα ποτάμια
και τους χείμαρρους, σε παράκτιες περιοχές και περιοχές
σημαντικών βιοτόπων αμμοθινών. Οι επιπτώσεις τους είναι η
πλημμυρογένεση, η μεταφορά φερτών υλών και η καταστροφή
σημαντικών βιοτόπων.
• Στο δρυμό της Γκιόνας. Όπου οι εξορυκτικές δραστηριότητες για
το βωξίτη έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό πλούτο και τη
φυσική αισθητική του δρυμού.
Και σαν να μην φτάνουν αυτά συστηματικά δεν βλέπουν το
φως της δημοσιότητας μελέτες σκοπιμότητας και μελέτες
περιβαλλοντικών όρων και επιπτώσεων. Για παράδειγμα στη Μήλο
γίνονται φορτώσεις μεταλλευτικών υλικών που ρυπαίνουν τη
θαλάσσια περιοχή και όμως η διακίνηση των υλικών και οι
εξορυκτικές δραστηριότητες λειτουργούν με προσωρινή άδεια. Στην
κοιλάδα του Αώου, στη Βάλια Κάλντα, κατασκευάζεται σύριγγα χωρίς
•
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μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως μελέτες λείπουν και για
τα φράγματα στο Νέστο.
Το ίδιο όμως άσχημα είναι και τα πράγματα για την
ατμοσφαιρική ρύπανση (νέφος). Οι αέριοι ρυπαντές αποτελούν
μόνιμο ενοχλητικό πρόβλημα για τους κατοίκους της Αθήνας, της
Πτολεμαϊδας, του Ηρακλείου, της Πάτρας, του Βόλου, της
Θεσσαλονίκης και άλλων αστικών και βιομηχανικών κέντρων.
Η απομάκρυνση του νέφους σχετίζεται με μια σειρά μέτρων
όπως είναι η χωροταξική κατανομή των ρυπογονων βιομηχανιών, η
γρήγορη κυκλοφορία των οχημάτων, η βελτίωση της ποιότητας
καυσίμων, η καλή λειτουργία των κινητήρων των αυτοκίνητων και
των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης.
Στην Αττική διανύονται κάθε χρόνο 15 δισεκατομμύρια
χιλιόμετρα περίπου, καταναλώνονται 700.000 τόνοι βενζίνης και
450.000 τόνοι πετρελαίου, δηλαδή πάνω από το 40% της συνολικής
ποσότητας των καταναλωθέντων καυσίμων της χώρας. Η
κυκλοφοριακή κατάσταση και γενικότερα το αυτοκίνητο είναι η κύρια
αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σύμφωνα με πρόσφατη έκδοση
του ΟΟΣΑ συνίσταται πύκνωση και επέκταση των μέσων μαζικής
κυκλοφορίας,
αποκέντρωση
των
δημόσιων
υπηρεσιών,
δεντροφυτεύσεις, πεζοδρομήσεις κεντρικών δρόμων, καθαρότερα
καύσιμα και άλλα.
Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει παρουσιάσει μεγάλη
επιδείνωση παρόλη την αισιοδοξία που έχει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Η
κινητή μονάδα Airlab της GREENPEACE που βρέθηκε για ενάμιση
μήνα περίπου στους δρόμους της Αθήνας, του Πειραιά και της
Θεσ/νικης, πιστοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον
φωτοχημικό χαρακτήρα του νέφους στις ελληνικές μεγάλες πόλεις.
Δεν υπάρχει ασφαλές κατώφλι ,ούτε για τα εισπνεόμενα
μικροσώματίδια, ούτε για τις καρκινογόνες ουσίες. Καθημερινά,
υπάρχουν συμπολίτες μας που υποφέρουν από το νέφος,
αυξάνοντας τα κρούσματα άσθματος , βρογχίτιδας και άλλων
αναπνευστικών
παθήσεων
στα
παιδιά,
ενώ
πρόσφατες
επιδημιολογικές μελέτες κατέδειξαν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση
αυξάνει τη θνησιμότητα.
Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η ατμόσφαιρα της Αθήνας και του
Πειραιά είναι ιδιαιτέρως επιβαρημένη με οξείδια του αζώτου,
καρκινογόνους ρύπους (όπως το βενζόλιο) και επικίνδυνα
μικροσώματίδια πετρελαϊκής κυρίως προελεύσεις. Χαρακτηριστικά
στις 25 μέρες που κράτησε η μέτρηση ( από τα τέλη Ιουνίου ως τις
αρχές Ιουλίου 1998) είχαμε 9 υπερβάσεις του ευρωπαϊκού ορίου για
το διοξείδιο του αζώτου, 5 υπερβάσεις του ευρωπαϊκού ορίου για το
όζον και τρεις υπερβάσεις του ευρωπαϊκού ορίου για το μονοξείδιο

του άνθρακα. Το διήμερο του καύσωνα μάλιστα (2 - 3 / 7 / 98) οι
ρύποι ξεπέρασαν τα όρια λήψης εκτάκτων μέτρων. Η ατμόσφαιρα
της Θεσσαλονίκης βρέθηκε επιβαρημένη με μικροσωματίδια,
καρκινογόνους ρύπους (βενζόλιο), οξείδια του αζώτου, αλλά και
ρύπους βιομηχανικής κυρίως προέλευσης όπως το διοξείδιο του
θείου.^
Η κύρια πηγή ρύπανσης στις πόλεις αυτές είναι η κυκλοφορία
των οχημάτων η οποία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ευθύνεται για
το 80% του νέφους και κυρίως τα πετρελαιοκίνητα ( λεωφορεία,
φορτηγά, τα ξ ί). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε
να μειωθούν οι χιλιομετρικές αποστάσεις που διανύονται καθημερινά
με Ι.Χ.
Εκτός όμως από τα μέσα μεταφοράς, σοβαρό πρόβλημα για
την ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ο μεγάλος αριθμός των χημικών
ουσιών που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες, πολλές από τις
οποίες είναι καυστικές, ταξικές, εύφλεκτες και καρκινογόνες και
μπορούν να προκαλέσουν εκτός από μόνιμες· βλάβες και θάνατο.
Αναφορικά, μερικές από τις γνωστές επαγγελματικές ασθένειες που
προκαλούνται από αυτές τις ουσίες είναι η λευχαιμία από βενζόλισ,
καρκίνσς του πνεύμονα από αμίαντο, νευροπάθεια από μόλυβδο,
καρκίνο των οστών από κάδμιο ή καρκίνος της ουροδόχου κύστης
από αρωματικές αμίνες.
Σύμφωνα με στοιχεία της GREENPEACE:
♦ Το 1990 οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα ήταν
84,3 εκατομμύρια τόνοι.
♦ Το 1996 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ( CO2 ) ήταν 93
εκατομμύρια τόνοι. Παρουσίασε δηλαδή μια αύξηση 10%.
♦ Οι κατά κεφαλήν εκπομπές ( CO2 ) ξεπερνούν τους 9 τόνους το χρόνο
είναι δηλαδή διπλάσιες από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
♦ Η Ελλάδα είναι η χώρα με την μεγαλύτερη ένταση ενέργειας στον
ΟΟΣΑ. Την περίοδο 1973 - 1992 η Ελλάδα αύξησε την ενεργειακή
ένταση κατά 10% ενώ οι άλλες χώρες την μείωσαν 30% κατά μέσο
όρο.
♦ Το 1990 η συνεισφορά των διαφόρων καυσίμων στις εκπομπές CO2
ήταν λιγνίτης 53%, πετρέλαιο 45%, και αέριο 2%.
♦ Η ηλεκτροπαραγωγή ευθύνεται για το 50% των εκπομπών CO^.
GREENPEACE: «Ταράζοντας τα νερά: Ελλάδα και αλλαγές του κλίματος» Τεύχος 32
Ιανουάριος-Φεβρουάριος, 1998, σελ 3.
^
λ ^
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• Κάθε τομέας οικονομικής δραστηριότητας ευθύνεται για τις εκπομπές
CO2; κατά το 41% η βιομηχανία, κατά το 39% ο οικιακός - εμπορικός
τομέας και για το 20% οι μεταφορές.
Οι δράσεις του σήμερα θα υπαγορεύσουν την ποιότητα του
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του αύριο. Για το
λόγο αυτό η Ε.Ε. θα πρέπει να δώσει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα για
μια πολιτική που θα αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΕΜΠΤΟ nP prPA M A ΔΡΑ!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ 5° ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ « ΠΡΟΣ
ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ »

Το 1993 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το 5° πρόγραμμα
δράσης για το περιβάλλον με τίτλο ” Στόχος η αειφορία ” ή Προς τη
βιώσιμη ανάπτυξη. Όταν λέμε «Βιώσιμη ανάπτυξη» εννοούμε την
ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να
θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.
Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προσέγγισε
και ολοκλήρωσε το 5° πρόγραμμα δράσης για την προστασία του
περιβάλλοντος διαφέρει ριζικά από εκείνον που εφαρμόστηκε στα
προηγούμενα προγράμματα της. Είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις
αρχές που τίθενται από τη Συνθήκη για την Ε.Ε. και όσον αφορά την
Περιβαλλοντική πολιτική και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
• εστιάζεται στις ουσίες και τις δραστηριότητες που εξαντλούν τους
φυσικούς πόρους ή βλάπτουν με οποιοδήποτε τρόπο το
περιβάλλον και δεν περιμένει να ανακύψουν πρώτα τα
προβλήματα για να τα αντιμετωπίσει εκ των υστέρων.
• προσπαθεί να αποτελέσει έναυσμα ώστε να έχουμε μια αλλαγή
στη σημερινή νοοτροπία, η οποία είναι καταστροφική για το
περιβάλλον.
• αποβλέπει στο να δημιουργεί αίσθημα κοινής ευθύνης μεταξύ
όλων των τομέων της κοινωνίας στους οποίους περιλαμβάνονται
α) η δημόσια διοίκηση β) οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
γ) το ευρύ κοινό
• εκτιμά ότι δεν απαιτείται νομοθεσία σε κοινοτική ή εθνική κλίμακα
για όλες τις ενέργειες. Οι ενδιάμεσοι και απώτεροι στόχοι δεν
αποτελούν κατά ανάγκη νομικές υποχρεώσεις αλλά είναι
επιδώσεις και επιτεύγματα που πρέπει να υλοποιηθούν για να
δρομολογηθεί η πορεία προς την αειφόρρ ανάπτυξη

• Αντιμετωπίζει τα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα όχι ως
προβλήματα αλλά ως συμπτώματα κακής και καταχρηστικής
διαχείρισης.
Επίσης η περιβαλλσντική πολιτική διέπεται από πέντε βασικές
αρχές σι σποίες είναι
• η βασική αρχή της ττροφύλαξης: η νέα αυτή αρχή, διατυπώθηκε
στη Συνθήκη του Μάαστριχ και επιτρέπει στα νέα κράτη να
αναλάβουν δράση χωρίς να αναμένσυν να έχουν θεμελιωθεί
επιστημονικά όλες οι απαιτούμενες αποδείξεις, όταν οδηγούνται
στο συμπέρασμα ότι υφίσταται συγκεκριμένσς κίνδυνος για το
περιβάλλον
• Η βασική αρχή της ττρόληψης: η Κοινότητα δίνει πλέον το
προβάδισμα στα μέτρα εκείνα πσυ επιτρέπουν να αποφευχθούν
συγκεκριμένες ζημιές για τσ περιβάλλσν, ακριβώς επειδή έχουν
μικρότερο κόστος και επειδή ορισμένες ζημιές που προκαλούνται
μπορούν να αποδειχτούν ανεπανόρθωτες.
• Η βασική αρχή της εττανόρθωσης στη πηγή: Τα οικολογικά
προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα εκεί
όπου εμφανίζονται, για να αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα
εκεί όπου εμφανίζονται, για να αποφεύγεται το φαινόμενο κάποιο
κράτος μέλος να εξάγει τα ζημιογόνα περιβαλλοντικά στοιχεία του
σε κάπσισ άλλο όπως για παράδειγμα τη μεταφορά των
αποβλήτων του σε κάποιο άλλο κράτος.
• Η βασική αρχή ο ρύπος πληρώνει; όπου ο ρυπαίνων
επιβαρύνεται με τα έξοδα που προκαλούν τα. μέτρα πρόληψης και
εξάλειψης των οχλήσεων.
• Η βασική αρχή της επικουρικότητας: Τα μέτρα της Ε.Ε. πρέπει
να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνα τα μέτρα που
δικαιολογούν τις παρεμβάσεις σε κσινστικό επίπεδσ.
Γενικά τσ πρόγραμμα δράσης επικεντρώνεται σε
πέντε
βασικσύς οικονσμικσύς τομείς που μπορούν να βλάψουν το
περιβάλλον και να εξαντλήσουν τους φυσικούς πόρους. Οι τομείς
αυτοί είναι η βιομηχανία, οι μεταφορές, η ενέργεια, η γεωργία δασοκομία και ο τουρισμός και επιλέχτηκαν λόγω;
■ Των ιδιαίτερα
περιβάλλον.

σημαντικών

επιπτώσεων

που

έχουν

στο

Η συμφιλίωση του Περιβάλλοντος και της Οικονομικής Ανάπτυξης στην Ευρώπη
Ενημερωτικό φυλλάδιο της Ε.Ε, Πρόγραμμα ενημέρωσης του ευρωπαίου πολίτη 1997
σελ 2.
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■ Του σημαντικού τους ρόλου στης προσπάθεια για επίτευξη της
αειφόρου ανάπτυξης.
■ Του ότι μια προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο μπορεί να
αντιμετωπίσει
αποτελεσματικότερα
τα
προβλήματα
που
δημιουργούν οι τομείς αυτοί, (αρχή της επικουρικότητας)
Η αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με το άρθρο 3Β της
Συνθήκης του Μάαστριχ σημαίνει ότι η Ένωση θα επιδιώκει πάντοτε
να κατευθύνει της ενέργειές της προς τους τομείς που θα έχουν τη
μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και να ενισχύσει τις
ενέργειες των εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων στους τομείς όπου
μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Εκτός όμως από τους 5 τομείς δράσης που επιλέχθηκαν στο
πλαίσιο δράσης για το περιβάλλον το πρόγραμμα αφορά και
ορισμένα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει
η Ένωση σήμερα. Αυτά είναι: οι κλιματικές αλλαγές, η ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα, το περιβάλλον των αστικών περιοχών, τις
παράκτιες ζώνες, τη διαχείριση των αποβλήτων, τη διατήρηση των
υδατικών πόρων και τη προστασία της φύσης. Αλλά ας αναλύσουμε
πρώτα τους πέντε μεγάλους τομείς παρέμβασης.

2.2

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η νέα στρατηγική της περιβαλλοντικής πολιτικής που αφορά τη
βιομηχανία τείνει προς την κατεύθυνση της συνεργασίας και όχι της
απαγόρευσης.
Το 5° πρόγραμμα κατέστησε σαφές ότι η βιομηχανία δεν
αποτελεί μόνο μέρος του προβλήματος της αειφόρου ανάπτυξης
αλλά και μέρα της λύσης του. Κατά τα τελευταία έτη αυτό έχει
αναγνωριστεί. Οι εξελίξεις στο βιομηχανικό τομέα λαμβάνουν χώρα
μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό πλαίσιο. Η συνολική
βιομηχανική παραγωγή στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 2,8% ετησίως κατά
την περίοδο 1986 - 1992. Η μέση αυτή ετήσια αύξηση της
βιομηχανίας κατά την περίοδο 1992 - 2000 που προβλέφτηκε ότι θα
είναι 2,6%. Οι σημερινές προβλέψεις της συνολικής βιομηχανικής
ανάπτυξης είναι χαμηλότερες απ’ ότι το 1992. Ωστόσο όμως οι
προβλέψεις είναι υψηλότερες για ορισμένους τομείς που ασκούν
σχετικά σοβαρή πίεση στο περιβάλλον όπως (χάλυβας, χαρτί και
ξυλεία). Κατά τα τελευταία έτη η παραγωγή του τομέα της

οικολογικής βιομηχανίας αυξήθηκε σημαντικά στα 250 δις δολάρια
Η.Π.Α. παγκοσμίως και αναμένεται να αυξάνεται με ρυθμό 6% με 8%
ετησίως.
Η οικολογική υποβάθμιση τονίζει ο κ. Μεγαπάνος, συντονιστής
σχέσεων του ΣΕΒ, βασίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:
• Στην ταχύτατη αύξηση του πληθυσμού της γης.
• Στην αμάθεια ή την έλλειψη παιδείας και
• Στις οικονομικές επιταγές, δηλαδή την αναγκαιότητα αύξησης του
βιοτικού επιπέδου ιδίως των χωρών τις Ανατολικής Ευρώπης και
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Έχει αποδειχθεί ότι με τη συνεχή ανάπτυξη αυξάνονται τόσο
οι οικονομικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο
και οι επιβαρύνσεις σε σχέση με τους φυσικούς πόρους ( μόλυνση
νερών, καταστροφές δασών) και γενικά απώλειες στην ποιότητα
ζωής, δυσανάλογα με την αύξηση του εθνικού προϊόντος.
Το πρόβλημα μας λοιπόν είναι η βιομηχανική ανάπτυξη με την
ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Γι ‘αυτό το λόγο η Ε.Ε.
ενσωμάτωσε τον περιβαλλοντικό προβληματισμό στο βιομηχανικό
τομέα. Σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Βιομηχανική ανταγωνιστικότητα
και προστασία του περιβάλλοντος» το Νοέμβριο του 1992 η
επιτροπή τόνιζε ότι η ενσωμάτωση της ανταγωνιστικότητας και του
περιβάλλοντος προϋποθέτουν μια στρατηγική που θα βασίζονται
στην ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών. Το συμβούλιο
επιβεβαίωσε και ενίσχυσε τα συμπεράσματα αυτά στα ψηφίσματα
του, της τρίτης Δεκεμβρίου του 1992 και στα συμπεράσματα της 4'^^
Μάίου του 1993.
Το 1993 και το 1994 διάφορες μελέτες είχαν ως άμεσο ή
έμμεσο στόχο την ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στην εσωτερική
αγορά στόχοι της οποίας είναι να πετύχει μία αειφόρο και μη
πληθωριστική ανάπτυξη η οποία θα σέβεται το περιβάλλον. Μεταξύ
αυτών περιλαμβάνεται και η μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τις
στατιστικές για τις οικολογικές βιομηχανίες και
τα οικολογικά
προϊόντα για τις καθαρές και χαμηλού όγκου αποβλήτων μεθόδους,
προϊόντα και υπηρεσίες για του τρόπους προώθησης της διάδοσης
τέτοιων πρακτικών στη βιομηχανία.
Όλα τα μέλη - κράτη αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της
βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων του βιομηχανικού τομέα.
Ορισμένα μάλιστα έχουν αναπτύξει συγκεκριμένα σχέδια που
καλύπτουν τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και τα απόβλητα (
Φιλανδία - Δανία ). Ορισμένα κράτη - μέλη δηλώνουν ότι η

ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

περιβαλλοντική επίδοση καθίσταται σημαντικό ανταγωνιστικό
επιχείρημα τόσο εντός τις Ε.Ε. όσο και στις διεθνείς αγορές.
Τα μέτρα που πήρε η Ε.Ε. για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
είναι:
• παροχή άμεσης πρακτικής βοήθειας στον τομέα του
περιβάλλοντος όπως η παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών
από εμπειρογνώμονες και η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης
οικονομικών κινήτρων και βοήθειας. Τσ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αποφάσισε να δεσμεύσει 9 εκατομ. ECU ( με ενδεχόμενο
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 100 - 150 εκατ. ECU, στον
προϋπολογισμό του 1995 προκείμενου να ξεκινήσει ένα
πειραματικό έργο με στόχο την στήριξη των μικρών επιχειρήσεων
που πραγματοποιούν επενδύσεις που συμβάλλουν είτε στην
εξοικονόμηση ενέργειας ή διαφορετικά σε περιβαλλοντικές
βελτιώσεις. Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν κυρίως από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για να καλύψουν πλήρως ή εν
μέρη το κόστος λήψης δανείων για τη λεγόμενη «Περιβαλλοντική
και αναπτυξιακή πρωτοβουλία για τις Μ.Μ Ε».
• Στο πλαίσιο του προγράμματος των διαρθρωτικών ταμείων για τη
περίοδο 1994 - 1999 είχε προβλεφθεί ειδικά ποσό 1 δισεκατ. ECU
για την πρωτοβουλία της Ε.Ε. για τις Μ.Μ.Ε. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να υποβάλλουν επιχειρησιακά προγράμματα ή αιτήσεις για
συνολικές επιχορηγήσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των Μ.Μ.Ε. τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, όσον
αφορά την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και καθαρής
παραγωγής στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές. Με αυτό τον
τρόπο θα εκμεταλλευτούν την ευελιξία, την καινοτομία και την
προσαρμοστικότητα τους, που θα είχε ως αποτέλεσμα το άνοιγμα
νέων αγορών.
• Η επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα πειραματική δράση με στόχο την
ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής μεθοδολογίας για τις Μ.Μ.Ε. που
επιθυμούν να εγκαταστήσουν συστήματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης, η οποία θα διευκολύνει τη συμμόρφωση με το σχέδιο
περιβαλλοντικής διαχείρισης και έλεγχου (E.M.A.S.).
Η
πειραματική αυτή δράσή θα βοηθήσει τη συμμετοχή των Μ.Μ.Ε.
στο σχεδίασμά και την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης και παράλληλα θα εντοπίσει και θα αναλύσει
προβλήματα ευκαιρίες και ανάγκες προσαρμογής που απορρέουν
από ην εφαρμογή του κανονισμού.

ο οικολογικός έλεγχος E.M.A.S.^ υιοθετήθηκε αττό την Ε.Ε. την
29^ Ιουνίου του 1993 και ο οποίος επιτρέπει την εκούσια συμμετοχή
των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα σ’ ένα Κοινοτικό Σύστημα
Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου. Σκοπός του
E.M.A.S. είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο στις εταιρίες προκειμένου
να εισάγουν την περιβαλλοντική διαχείριση στο πρόγραμμα τους ή να
βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους πρακτική σε μόνιμη βάση.
• Έχει συσταθεί μια ομάδα Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης,
ειδικευμένη σε περιβαλλοντικά ζητήματα, με σκοπό να παρέχει σε
Μ.Μ.Ε. σε ολόκληρη την Ευρώπη καλύτερη πληροφόρηση και
υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα.
Επίσης έχουν δημιουργήσει προϊόντα πληροφόρησης, όπως ο
Οδηγός Εύρο - διαχείρισης, διοργανώνουν σεμινάρια ή προγράμματα
κατάρτισης και στηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων
σε έργα που αφορούν το περιβάλλον.

2.3

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πολλά από τα πιο σοβαρά και επιδεινούμενα περιβαλλοντικά
προβλήματα συν Ευρώπη έχουν σχέση με τις μεταφορές. Ο τομέας
των μεταφορών παράγει περίπου το 60% των εκπομπών
μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και το 25% των συνολικών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) που έχουν σχέση με την
κατανάλωση ενέργειας. Από τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου (
ΝΟχ) περισσότερο από το ήμισυ τους προέρχεται από τις οδικές
μεταφορές οι οποίες αποτελούν και τη σημαντικότερη πηγή θορύβου.
Η ζήτηση για μεταφορές σημείωσε σταθερή αύξηση με τον
καιρό. Οι παράγοντες που συνέβαλαν σ' αυτή την αύξηση είναι;
• η αύξηση της κινητικότητας των αγαθών και των προσώπων που
προκύπτει από την πληρέστερη ολοκλήρωση της Κοινότητας
καθώς και την επικείμενη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής αγοράς.
• οι μεταβολές στην οικονομική διάρθρωση της Κοινότητας και
κυρίως η αύξηση των δραστηριοτήτων που αφορούν υπηρεσίες
όπως είναι ο τουρισμός.

^ ECO Managment Guide, « Τι είναι ο οικολογικός έλεγχος ΕΜΑΣ», Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πληροφοριών του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Αθήνα, σελ. 7
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• η τάση για μείωση των αποθεμάτων προς όφελος μεθόδων
παραγωγής ‘ακριβώς την κατάλληλη στιγμή
Στοιχεία που μας έδωσε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Υπουργών
Μεταφορών δείχνουν ότι από τη δεκαετία τόυ ‘80 οι οδικές μεταφορές
αγαθών και επιβατών αυξήθηκαν κατά 45%.
Παράλληλα οι
σιδηροδρομικές
μεταφορές
αγαθών
μειώθηκαν
ενώ
οι
σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών σημείωσαν αύξηση μόνο κατά
10% σε σύγκριση πάντα με τις αρχές της δεκαετίας του ‘80.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις την επόμενη δεκαετία θα σημειωθεί
συνεχής και σταθερή αύξηση.^
Υψηλό ρυθμό αύξησης όμως παρουσιάζουν και οι εναέριες
μεταφορές. Κατά την περίοδο 1990-2010 αναμένεται να αυξηθεί κατά
182%, καθώς η ζήτηση για επαγγελματικά ταξίδια και ταξίδια
αναψυχής αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από ότι αναμένονταν το
1992.
Στο πλαίσιο του 5°" προγράμματος δράσης η Ε.Ε έθεσε τις
εξής προτεραιότητες στον τομέα των μεταφορών:"
α) να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους παράγοντες που
επηρεάζουν τη ζήτηση στον τομέα των μεταφορών μέσω:
•
της ανάπτυξης μέτρων για την επίτευξη μεγαλύτερης
εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους στις τιμές των μεταφορών,
ως προϋπόθεση για τον επηρεασμό των επιλογών των χρηστών,
ώστε να επιτευχθεί ορθολογισμός της ζήτησης στον τομέα των
μεταφορών
• της προώθησης της καλύτερης ολοκλήρωσης του σχεδιασμού των
χρήσεων γης και των μεταφορών και προώθηση μέτρων
διαχείρισης της ζήτησης, όπως η χρήση της τηλεματικής
β) η επιδίωξη του στόχου περιορισμού των ανισορροπιών μεταξύ
των διαφόρων μορφών μεταφοράς, ιδίως μέσω:
• της ανάπτυξης και εφαρμογής μιας κατάλληλης σειράς κριτηρίων
και
μεθοδολογιών για τη στρατηγική
εκτίμησης από
περιβαλλοντική άποψη των σχεδίων υποδομής στον τομέα των
μεταφορών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα
• της έρευνας σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης της κοινοτικής
χρηματοδότησης προκειμένου να προωθηθεί καλύτερη ισορροπία
μεταξύ των μορφών μεταφοράς
^ Στόχος η αειφορία, «Μεταφορές», Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Βρυξέλλες,
1998, σελ. 39
* Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθμός C 157/13 στις 24/5/97.

• της ανάπτυξης ενός πλαισίου για την επίλυση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκαλούνται από την
κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της
κατάστασης των περιοχών διαμετακόμισης.
• της προώθησης της χρήσης περισσότερο ψιλικών προς το
περιβάλλον τρόπων μεταφοράς π.χ. μέσω της ενθάρρυνσης των
δημοσίων μεταφορών
γ) να θεσπιστούν αυστηρότερες διατάξεις για τις εκπομπές και το
θόρυβο που προκαλούν τα οδικά οχήματα και τα αεροσκάφη, και για
την ποιότητα των καυσίμων. Να αναλαμβάνει δράση για τη μείωση
των εκπομπών CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα και να ενισχύσει τις
κοινοτικές διατάξεις όσον αφορά τον έλεγχο και τη συντήρηση των
οχημάτων και τέλος
δ) να προωθηθεί η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των τοπικών αρχών
σχετικά με πρωτοβουλίες για την αειφόρο ανάπτυξη των μεταφορών,
περιλαμβανομένων των τοπικών σχεδίων δράσης της Ατζέντας 21,
μέσω συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών και του τοπικού
πληθυσμού.
Η Ε.Ε για να μπορέσει να ενσωματώσει τον περιβαλλοντικό
προβληματισμό στις μεταφορές και να πετύχει τις παραπάνω
προτεραιότητες που έθεσε πρότεινε τη διεξαγωγή συγκεκριμένων
δράσεων όπως:
1. αλλαγές στην τεχνολογία και στα καύσιμα ώστε να συνεχισθεί η
μείωση των εκπομπών από τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα
λεωφορεία.
2. εσωλογιστικός χειρισμός του εξωτερικού κόστους και
χρησιμοποίηση πόρων και επιδοτήσεων για την κατεύθυνση της
ζήτησης σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς, όπως
είναι ο σιδηρόδρομος και τα πλοία, αντί της οδικής μεταφοράς.
3. εκπόνηση στρατηγικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων σε σχέση με
τα δίκτυα μεταφοράς και κατάστρωση σχεδίων για την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στη φύση και στην
κοινωνία, αρχίζοντας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα.
Το διευρωπαικό δίκτυο μεταφοράς θα αποτελείται από
συμβατικά τρένα και τρένα υψηλής ταχύτητας, δρόμους,
συνδυασμένες μεταφορές, χερσαίες πλωτοί, οδοί, λιμένες και
αερολιμένες.
Επειδή τα ΔΕΔ θα προωθήσουν το ευρωπαϊκό
σύστημα πολύ μπροστά στον επόμενο αιώνα είναι ζωτικής σημασίας
- η ανάπτυξη αυτή να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της αειφόρου
κινητικότητας και
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- η αποθάρρυνση της χρησιμοποίησης των αυτοκινητοδρόμων για τη
μεταφορά σε
μεγάλες αποστάσεις και ενθάρρυνση της
σιδηροδρομικής μεταφοράς αντί της αεροπορικής μεταφοράς
επιβατών για αποστάσεις μέχρι 1500 χλμ.
Αναλυτικότερα παρακάτω αναφέρουμε τα οφέλη που
προκύπτουν από τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς τα οποία είναι
σημαντικά και αποτελούν σημαντικό παράγοντα για να
χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο από την Ε.Ε.
Τα περιβαλλοντικά
σιδηρόδρομους είναι:^

οφέλη

που

προκύπτουν

από

τους

1. μεγαλύτερη απόδοση ενέργειας. Για κάθε χλμ. ανά επιβάτη που
ταξιδεύει, το τρένο χρησιμοποιεί το 1/3 της ενέργειας ενός
αεροπλάνου και το 1/6 της ενέργειας ενός αυτοκινήτου με ένα
επιβάτη.
2. λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση. Για κάθε τόνο αγαθών που
μετακινείται ένα χλμ, οι σιδηρόδρομοι εμπορευμάτων εκπέμπουν
το 1/3 των οξειδίων του αζώτου και μονοξειδίου του άνθρακα και
το 1/10 πτητικών οργανικών συνθέσεων και στοιχείων πετρελαίου
που εκπέμπονται από βαριά φορτηγά.
3. χαμηλότερες εκπομπές COa
4. καλύτερη χρήση της γης. Δύο σιδηροδρομικά βαγόνια μπορούν
να μεταφέρουν τόσους επιβάτες ανά ώρα όσους 16 λωρίδες
κυκλοφορίας αυτοκινητοδρόμου.
Το θέμα όμως είναι σε τι κατάσταση είναι οι σταθμοί των
τρένων ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από τους
"Ελληνες πολίτες αλλά και από τους τουρίστες οι οποίοι βλέποντας
την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, δεν καταδέχονται να τα
χρησιμοποιήσουν. Για το λόγο αυτό το κράτος πρέπει να μεριμνήσει
για την διευθέτηση αυτού του θέματος ώστε να μπορέσει να
αποδώσει ο ΟΣΕ όλα τα οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για τις
χερσαίες μεταφορές η νομοθεσία της Ε.Ε τέθηκαν σε ισχύ το 1993
για όλα τα καινούργια οχήματα
Για το 2000 θα καταρτιστεί ένα πακέτο μέτρων με στόχο την
επίτευξη της μείωσης εκπομπών που απαιτείται προκειμένου να
επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι όσον αφορά την ποιότητα του αέρα
που είναι απαραίτητη για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και
του περιβάλλοντος.
Το πακέτο αυτό θα λαμβάνει υπόψη την
^ Τεχνολογία Περιβάλλοντος «Περιβαλλοντικά οφέλη αττό τους σιδηρόδρομους», του
Ε.Λ.Μπουροδήμου, Εφημερίδα «ΕΧΠΡΕΣ, σελ. 7.

αποδοτικότητα ως ττρος το κόστος των διαφόρων μέτρων, τα οττοία
περιλαμβάνουν τεχνικά μέτρα όπως είναι η μείωση των εκπομπών
οχημάτων, βελτίωσης της ποιότητας καυσίμων αλλά και μη τεχνικά
μέτρα όπως ενισχυμένες δημόσιες μεταφορές, περιορισμοί
κυκλοφορίας καθώς προβλέπουν επίσης τον τακτικό έλεγχο και τη
συντήρηση των οχημάτων.
Όλα τα παραπάνω μέτρα που αναφέρθηκαν τα συναντάμε και
τα ακούμε καθημερινά γύρω μας. Χαρακτηριστικά μπορούμε να
πούμε για τα καταλυτικά αυτοκίνητα που θα αντικαταστήσουν
υποχρεωτικά τα αυτοκίνητα της αμόλυβδης βενζίνης, έργα όπως το
μετρό της Αθήνας, τα οποία βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή και τα
οποίο θα συνεισφέρει στη δημόσια μεταφορά με περιβαλλοντικό
τρόπο και οι δακτύλιοι για τους οποίους ακούμε κάθε φορά που η
ατμοσφαιρική ρύπανση στην πρωτεύουσα και στην συμπρωτεύουσα
έφτασε στα ύψη. Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει εθνική νομοθεσία.
Το ερώτημα όμως είναι αν αυτό εφαρμόζεται κανονικά η μόνο σε
περιπτώσεις έκτακτου ανάγκης.
Για τις θαλάσσιες μεταφορές που αποτελούν σημαντικό
στοιχείο αειφόρου ανάπτυξης, η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο μείζονος
σημασίας σχετικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις για της
μεταφορές με μικρά σκάφη. Η Ε.Ε εξακολουθεί να βελτιώνει την
επίδοση των θαλάσσιων μεταφορών από την άποψη του
περιβάλλοντος και της ασφάλειας μέσω του προγράμματος που
θεσπίστηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής του 1993 «κοινή πολιτική
για την ασφάλεια των θαλασσών».®
Η Λευκή Βίβλος του 1992 για τις μεταφορές δίνει έμφαση στην
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών. Με αφορμή
αυτή την αρχή η Ε.Ε έχει εγκρίνει οδηγίες που θεσπίζουν ελάχιστες
τιμές για τη βενζίνη και το ντίζελ, οι οποίες είναι χαμηλότερες από τις
τιμές για τη μολυβδούχο βενζίνη. Επίσης έχουν εγκριθεί οδηγίες που
ορίζουν για τα μέλη κράτη τις ελάχιστες ετήσιας φορολόγησης
οχημάτων για τα φορτηγά καθώς και ένα μέγιστο επίπεδο τελών για
τη χρήση της οδικής υποδομής από αυ.τά.
Αυτό μπορεί
μεσοπρόθεσμα να οδηγήσει σε ένα κοινό σύστημα επιβολή τελών
στους χρήστες του οδικού δικτύου βάση της αρχής της εδαφικής
διαίρεσης. Στα συμπεράσματα που κατέληξε το Συμβούλιο
Περιβάλλοντος του 1994 ήταν ότι μια αύξηση στις τιμές της βενζίνης
και της ντίζελ θα συνέβαλε στο στόχο της αειφόρου κινητικότητας και
ότι η διαίρεση της εμπορικής αεροπορίας από την έμμεση φορολογία
δεν δικαιολογείται περιβαλλοντικά.
Στόχος η αειφορία, «Μεταφορές», Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Λουξεμβούργο, 1998, σελ.42.
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2.3.1 Ενίσχυση από την Ε.Ε
Η χρηματοδοτική ενίσχυση που χορηγείται από την Ε.Ε για
έργα υποδομής στο τομέα των μεταφορών είναι μέσω των
διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, των κονδυλίων του
προϋπολογισμού για τα ΔΕΔ, των δανείων από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και των Εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων. Η ενίσχυση που χορηγεί η Ε.Ε στον τομέα των
μεταφορών με τη μορφή επιδοτήσεων για το 1994 θα μπορούσε να
ανέλθει στο ποσό των 25 δισεκ. ECU με επιπρόσθετες δανειακές
χρηματοδοτήσεις ύψους 17 δισεκ. ECU.
Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι μέσω των ΔΕΔ μεταφορών έχει
την ευκαιρία να πριμοδοτήσει τα πλέον φιλικά προς το περιβάλλον
μέσα μεταφοράς.
Υπολογίζεται λοιπόν ότι προκειμένου να
ολοκληρωθεί το βασικό δίκτυο μεταφορών θα πρέπει να καταβληθεί
στους σιδηροδρόμους το
60% περίπου των απαιτούμενων
επενδύσεων, το 5% για τις χερσαίες πλωτές οδούς και το 30% για το
οδικό δίκτυο. Κατά την περίοδο 1990-95 το 60% της συνολικής
χρηματοδότησης χορηγήθηκε για την κατασκευή δρόμων έναντι του
35% για το σιδηροδρομικό δίκτυο και τις συνδυασμένες μεταφορές.
Η ενίσχυση έφτανε τα 5,5 εκ ECU περίπου.
Όσον αφορά το μελλοντικό κονδύλιο του προϋπολογισμού για
τα ΔΕΔ μεταφορών το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 1995
αποφάσισε ότι το 75% των συνολικών πιστώσεων ύψους 1,8 εκ.
ECU θα διατεθεί σε 14 έργα προτεραιότητας ΔΕΔ. Μεταξύ αυτών
συμπεριλαμβάνονται το σιδηροδρομικό δίκτυο και οι συνδυασμένες
μεταφορές που καταλαμβάνουν το 90% των συνολικών πιστώσεων.
Επίσης έχουν συμφωνηθεί ή προγραμματίζονται μέχρι το 1999
να δοθούν σημαντικά ποσά χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ε.Ε
για επενδύσεις στις αστικές μεταφορές μέσω διαφόρων
χρηματοδοτικών πηγών, σε συσχετισμό με τις επενδύσεις για τις
αστικές μεταφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν
σημαντικά τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

2.3.2 Η Πρόοδος τω ν Κρατώ ν Μελών

Ανταποκρινόμενα τα κράτη μέλη στα αυξανόμενα προβλήματα
που σχετίζονται με την κυκλοφορία όπως είναι ο θόρυβος στις
πόλεις, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ατμοσφαιρική ρύπανση,
υιοθετούν σχέδια δράσης. Αυτά καλύπτουν έργα όπως: αυξημένες
επενδύσεις στις δημόσιες μεταφορές και υποδομές, δρόμοι για
πεζούς και ποδήλατα, πολιτική σχεδιασμού χρήσεως γης, οικονομικά
μέσα, μέτρα ελέγχου εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
δράσεις κοινής ευθύνης και εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού.
Πολλά από τα μέλη κράτη απαιτούν ο περιβαλλοντικός
προβληματισμός να ενσωματωθεί στις αποφάσεις για το σχεδίασμά
δρόμων, το σχεδίασμά χρήσεως γης και το σχεδίασμά περιφερειακής
ανάπτυξης.
Έχουν γίνει προσπάθειες να δημοσιευθούν
κατευθυντήριες γραμμές για τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών
επιπτώσεων καθώς και αρχές αειφόρου ανάπτυξης για τμήματα
σχεδιασμού των σχετικών υπουργείων και τις τοπικές αρχές. Σε ότι
αφορά την κυκλοφοριακή συμφόρηση στα κέντρα των πόλεων
σημαντικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία ζωνών στο
κέντρο των πόλεων όπου να απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων,
τη δημιουργία ζωνών με μικρό όριο ταχύτητας και την καθιέρωση
υψηλών τελών στάθμευσης.
Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι
η εισαγωγή του
καταλυτικού μετατροπέα
τριπλής εισόδου. υπήρξε αργή στα
περισσότερα^ μέλη κράτη, όπως και η χρήση ηλεκτροκίνητων
οχημάτων εκτός από την Ιταλία όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες
συμφώνησαν
να
παράγουν
ηλεκτροκίνητα
οχήματα
και
«καθαρότερα» λεωφορεία. Μικρή πρόοδος όμως σημειώθηκε στην
αντικατάσταση των αυτοκινήτων ή λεωφορείων που κινούνται με
πετρέλαιο από οχήματα νέας τεχνολογίας.
Οι περισσότερες επενδύσεις που γίνονται από τις
αυτοκινητοβιομηχανίες αφορούν περαιτέρω ερευνά για τεχνικές
βελτιώσεις, όπως είναι τα οχήματα χαμηλών εκπομπών καυσαερίων
και χαμηλού θορύβου, η μειωμένη κατανάλωση καυσίμων, η
βελτιωμένη επίδοση των κινητήρων και η αποδοτικότερη διάθεση.

Στόχος η αειφορία « Μεταφορές», Εττιτροττή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξερβούρνο
1998, σελ.43
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2.3.3

Πρόοδος της Ελλάδας.

Υπό το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής εκδόθηκαν 18
αποφάσεις που αφορούν έργα και στάδια έργων που καλύπτουν
όλους τους τύπους μεταφορών. Το συνολικό κόστος αυτών των
έργων ανέρχεται σε 138 εκατ. ECU από τα οποία τα 117 εκατ. ECU
θα τα συνεισφέρει το Ταμείο που αντιπροσωπεύει το 85% του
συνολικού κόστους.
Μεγάλος αριθμός των αποφάσεων αυτών
(συγκεκριμένα 15), αφορά τα πρώτα στάδια των έργων των οποίων η
χρηματοδότηση των επόμενων σταδίων προβλέπεται στη
πλειοψηφία τους από το Ταμείο Συνοχής.
Οι παρεμβάσεις για κάθε τύπο μεταφορών φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα.

Α ρ ιθμ ός έργω ν
Οδοί - Α υτοκινητόδρομοι
Σιδηρόδρομος
Αερ ολιμένες ‘ Έ λ εγ χ ο ς
εναέριας κυκλοφ ορίας
Λιμένες
ΣΥΝΟ ΛΟ

12
2
3

Π οσό σε
εκατ. ECU
85
14
15

% του συνόλου
μεταφ ορ ώ ν
72.5
12
13

1
18

3
117

2.5
100

Πίνακαςί: Χρηματοδοτικά Μέσα Συνοχής

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου Σεπτεμβρίου εκδόθηκαν και άλλες 10 αποφάσεις το κόστος των
οποίων ανέρχεται σε 327 εκατ. ECU κατ όπου η συνδρομή του
Ταμείου ανέρχεται σε 278 εκατ.ECU (πίνακας 2).

και στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων γραμμών. Τα έργα ττου
εγκρίθηκαν είναι τα έξεις:
Διπλή γραμμή στο τμήμα
Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρδιάς
Διαπλάτυνση της γραμμής
Παλαιοφαρσάλου -Καλαμπάκας

9.690 εκατ. ECU
4.271 εκατ. ECU

Το σύνολο της χρηματοδότησης για τους σιδηρόδρομους είναι
13.961 εκατ. ECU
Αερολιμένες - Ελεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας
Τα έργα αυτά αφορούν τον αερολιμένα Κερκύρας (ολοκλήρωση νέου
αεροσταθμού),
τον
αερολιμένα
Αθηνών
(εκσυγχρονισμός
εναλλακτικού διαδρόμου προσγείωση), την αγορά και εγκατάσταση
των δύο ραντάρ στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Ρόδου. Το
σύνολο της χρηματοδότησης που είναι 15.325 χιλιάδες ECU
κατανέμονται ως εξής:
Αερολιμένας Κερκύρας
Αερολιμένας Αθηνών
Εκσυγχρονισμός εναερίου ελέγχου
στα αεροδρόμια Θεσ/νικης και Ρόδου

2.565 χιλ. ECU
1.282 χιλ. ECU
11.478 χιλ. ECU

Για τους λιμένες έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση του πρώτου σταδίου
της κατασκευής αποβάθρας στο λιμένα Ηγουμενίτσα ο οποίος
αποτελεί τη δυτική απόληξη της Εγνατίας οδού , την σημαντικότερη
θαλάσσια σύνδεση της χώρας με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Η
συνδρομή που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 3 εκατ. ECU.
Ένα άλλο έργο που ξεκίνησε η πολιτεία την τελευταία
πενταετία για να πετύχει την μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης
και συνεπώς την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα είναι το
πολυσυζητημένο μετρό. Το έργο αυτό ξεκίνησε πρώτα στην
πρωτεύουσα και τώρα στην Θεσσαλονίκη. Μπορεί το μετρό να
διευκολύνει την ζωή των κατοίκων και την λιγότερη επιβάρυνση του
περιβάλλοντος λύνοντας το κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα υπάρχουν
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όμως πάντα τα ερωτηματικά για τις ενδεχόμενες φθορές που μπορεί
να προκληθούν στα παλαιά κτίρια του κέντρου της πόλης τα οποία
ήδη έχουν πληγωθεί από τον σεισμό του 1978. Το πρόβλημα όμως
μπορεί να εμφανιστεί και με τον πρόσφατο σεισμό του Σετπεμβρίου
που ήδη έχει θέσει εκτός κατοικίας πολλά σπίτια. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι το
περίπτερο που όλοι είδαμε να το «καταπίνει» ο δρόμος .

2.4

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

2.4.1 ΓΕΩΡΓΙΑ

Η γεωργία εξακολουθεί να απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό
των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης και είναι ζωτικής
σημασίας για την ασφάλεια και την ευημερία του λαού της. Όμως η
εντατική και βιομηχανοποιημένη γεωργία απειλεί την ποιότητα του
πόσιμου νερού και μειώνει τη χιλιετή ποικιλότητα των πουλιών και
ζώων, των φυτών, των τοπίων και των δασών, λόγο της αυξημένης
χρήσης
λιπασμάτων,
παρασιτοκτόνων,
υδατικών
πόρων,
εφοπλισμού και πρόσθετων ζωοτροφών.
Οι συγκεντρώσεις νιτρικών (από λιπάσματα και ζωικά
απόβλητα) στα υπόγεια ύδατα υπερβαίνουν το ενδεικτικό επίπεδο
της Ε.Ε. που ανέρχεται σε 25mg/lit σε πάνω από το 85% της
γεωργικής γης ενώ στο 20% περίπου των υπόγειων υδάτων της
γεωργικής γης υπερβαίνεται το μέγιστο όριο συγκέντρωσης
(
50πΐ9/ΝΙ ). Οι τάσεις αυτές είναι αυξητικές αλλού σε μεγαλύτερο ή
μικρότερο βαθμό ανάλογα με την περιοχή. Το χρονικό διάστημα που
χρειάζεται για να φτάσουν οι ρύποι στα υπόγεια ύδατα ποικίλει από
20 - 30 έτη και σαν να μην φτάνει αυτό οι γεωργοί ανταγωνίζονται με
τους κάτοικους των πόλεων για τους υδάτινους πόρους που
κυμαίνεται από 33% στα κεντιά και βόρεια κράτη μέλη μέχρι 82% των
αποθεμάτων στα νότια κράτη.
Για το λόγο αυτό οι προτεραιότητες που έθεσε η Ε.Ε στον
τομέα αυτό είναι:®

° Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αριθμός C 157/13, 24/5/97

α) περαιτέρω ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ των πράξεων ρύθμισης
της γεωργικής αγοράς και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων,
συνέπεια της διαδικασίας μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής
πολιτικής, με περιορισμένη εξάρτηση από τη στήριξη των τιμών της
αγοράς που αντισταθμίζονται με μέτρα άμεσων ενισχύσεων, τα
οποία όπου είναι απαραίτητο θα μπορούσαν να συνδεθούν με
περιβαλλοντικά κριτήρια, καθώς επίσης η καλύτερη ολοκλήρωση
κάθε πολιτικής της αγοράς και της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης
και περιβάλλοντος. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν την
υποχρέωση παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων,
β) πρόβλεψη για τη συστηματική κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τις
πιέσεις και τις επιπτώσεις των γεωργικών πρακτικών στο
περιβάλλον, με στοιχεία για παράδειγμα, σχετικά με την κατανάλωση
λιπασμάτων και παρασιτοκτόνων, την κατανάλωση και την ποιότητα
του ύδατος, τη χρήση των γαιών.
γ) προώθηση των μεθόδων εκτακτικής παραγωγής, των αειφόρων
τεχνολογιών γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων βιολογικής
παραγωγής σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των
τοπικών πρωτοβουλιών και να μεριμνά για τη διάδοση των συναφών
πληροφοριών.
δ) περαιτέρω ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αειφόρο
χρήση
των
φυτοφαρμάκων,
συμπεριλαμβανομένων
λεπτομερέστερων διατάξεων σχετικά με τους όρους διάθεσης και
πώλησής τους και των περιορισμών στη ' χρήση των πλέον
επικίνδυνων από αυτά.
Για να πραγματοποιηθούν οι προτεραιότητες που τέθηκαν η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδωσε και τις ανάλογες οδηγίες οι οποίες
όμως παρά τις μειώσεις κατανάλωσης που σημείωσαν στη χρήση
αζωτούχων και φωσφορικών λιπασμάτων κατά 20% και 40%
αντίστοιχα κατά την περίοδο 1988 -1992 και 25% για τη χρήση
φυτοφαρμάκων , οι φυσικοί και μη φυσικοί οικότοποι εξακολουθούν
να απειλούνται από τη γεωργία. Σε μια μελέτη που έγινε
διαπιστώθηκε ότι σε 370 περιοχές στην Ε.Ε. παρά το γεγονός ότι το
70% περίπου των περιοχών είχαν κάποιο είδος προστατευτικού
χαρακτήρα, σχεδόν το 60% απειλούνται από τον τύπο διαχείρισης,
από πυρκαγιές στα δάση, ρύπανση, αροτραίες καλλιέργειες,
εισαγωγή εξωτικών μόνο καλλιεργειών και γενετικά μεταλλαγμένων
καλλιεργειών, βοσκή, αναδάσωση.
Το 1992, η Κοινότητα θέσπισε υποχρεωτικά προγράμματα για
την προώθηση ορισμένων μορφών γεωργικών δραστηριοτήτων που
είναι επωφελείς για το περιβάλλον. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί
1.35 εκατ. συμφωνίες μεταξύ των γεωργών και εθνικών ή
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ττεριφερειακών αρχών με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης της
Κοινότητας. Το 1994 εξετάστηκαν 75 περιφερειακά προγράμματα τα
οποία κάλυπταν την οικονομική ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών.
Στο πλαίσιο του κανονισμού διαρθρωτικών ταμείων λήφθηκαν
ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα ιδίως όσον αφορά τον
προσδιορισμό περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, την παροχή
πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος, τη
σύνδεση των περιβαλλοντικών αρχών και την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προγραμμάτων. Οι δράσεις που
αναλήφθηκαν περιλαμβάνουν: την προστασία της φύσης, τη
δημιουργία φυσικών πόρων, την αναδάσωση, την καταπολέμηση
των πυρκαγιών και της διάβρωσης.
Όλα σχεδόν τα προγράμματα χαρακτηρίζονται από ένα
αναπτυξιακό άξονα που προσανατολίζεται μόνο προς το περιβάλλον
στη προστασία της φύσης και του παραδοσιακού τοπίου με στόχο τη
δημιουργία θέσεων εργασίας για τη διαχείριση τους και ανάπτυξη
κέντρων προσέλκυσης τουριστών.
Η πείρα όμως μας έδειξε ότι για να έχουν θετικά αποτελέσματα
αυτά τα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικούς όρους όπως
τύπος φύτευσης, σχέδια διαχείρισης κ.λ.π. και να εξασφαλίζεται η
εποπτεία και παρακολούθηση των έργων κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής του προγράμματος, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί ότι δεν
γίνεται συστηματικά σε όλα τα μέλη κράτη.
Από το 1992 έγιναν μερικά βήματα για την ενσωμάτωση του
περιβαλλοντικού προβληματισμού στη γεωργική πολιτική. Η
επιτροπή αναπτύσσει οικολογικές προϋποθέσεις ειδικότερα στο
πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ). Μέσω αυτής
προωθεί την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των γεωργικών και των
περιβαλλοντικών διοικήσεων προκειμένου να επιτευχθεί αμοιβαία
κατανόηση της αειφόρου γεωργίας. Σε γενικές γραμμές όμως δεν
σημειώθηκε σημαντική πρόοδος τόσο στην εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή όσον αφορά την παρακολούθηση
αυτών των επιπτώσεων στα υφιστάμενα καθεστώτα.®
Για την διεύρυνση των μέτρων της Ε.Ε. δημιούργησε για την
περίοδο 1992 - 1995 το πρόγραμμα Leader που ολοκληρώθηκε. Το
πρόγραμμα αυτό απαιτούσε την ενεργό συμμετοχή του τοπικού
πληθυσμού, των επιχειρηματιών των ενώσεων και των τοπικών
αρχών και αποσκοπούσε στην συνεργασία των οικονομικών
παραγόντων μιας συγκεκριμένης περιοχής για την υλοποίηση
αειφόρων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Η συμμετοχή της Ε.Ε.
®Στόχος η αειφορία, «Γεωργία - Δασοττονία», Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Λουξεμβούργο, 1995, σελ. 51

ανήλθε σε 442 εκατομμύρια ECU και ττήραν μέρος 11 εκατομμύρια
άνθρωποι από 217 περιοχές. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει ένα
ευρύ φάσμα μέτρων όπως την αποκατάσταση φυσικών περιοχών
που έχουν υποβαθμίσει τη διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων,
τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την προστασία οικοσυστημάτων
και την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού.
Από το 1995 - 1999 ξεκίνησε το Leader II με κοινοτική
συμβολή ύψους 1400 εκατομ. ECU. Κατά τη δεύτερη φάση δίνεται
συνέχεια στη στήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών αγροτικής
ανάπτυξης και ενθαρρύνονται τα καινοτόμα έργα επίδειξης τα οποία
προβάλλουν νέους τρόπους αγροτικής ανάπτυξης τα οποία
περιλαμβάνουν την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση
της ποιότητας ζωής. Μέσω αυτού του προγράμματος μεγάλη
σημασία
δίνεται στην αλλαγή εμπειριών και στη μεταφορά
τεχνογνωσίας μεταξύ των αγροτικών φορέων. Αυτό επιτυγχάνεται
μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης και της
σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου για καινοτόμο και
αγροτική ανάπτυξη στα θέματα προτεραιότητας που δίνονται από
την Ε.Ε. για την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι προτεραιότητες αυτές είναι:
- Η καλύτερη ενσωμάτωση πολιτικών της αγοράς της αγροτικής
ανάπτυξης και του περιβάλλοντος προκειμένου να εξασφαλιστεί μια
βιώσιμη γεωργία.
- Τακτική υποβολή εκθέσεων και συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων
σχετικά με τις πιέσεις και τις επιπτώσεις που συνεπάγονται οι
γεωργικές
πρακτικές όπως η χρήση
λιπασμάτων
και
παρασιτοκτόνων για το περιβάλλον και τη βιολογική ποικιλομορφία.
Προώθηση
της
βιώσιμης
γεωργικής
παραγωγής
συμπεριλαμβανομένων των
ολοκληρωμένων
τεχνολογιών
διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τις βιολογικής γεωργίας
και ενδεχομένως των μεθόδων εντατικής παραγωγής σε στενή
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
- Περαιτέρω ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μείωση
των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση
φυτοφαρμακευτικών προϊόντων και παρασιτοκτόνων
- Εξέταση μέτρων για την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους
στο κόστος των γεωργικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής.
Η Ε.Ε. κάλεσε τα κράτη μέλη να εισάγουν πρόγραμμα σχεδίων
παροχής κινήτρων τα οποία θα ενθαρρύνουν τους γεωργούς να
υιοθετήσουν φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές, να διατηρήσουν την
ύπαιθρο να εφαρμόσουν λιγότερο εντατικές μεθόδους παραγωγής.
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να αποφεύγουν τις ρυπαίνουσες πρακτικές και να προστατεύουν τη
βιοποικιλότητα. Αντιπροσωπεύοντας το 3% του προϋπολογισμού
της Κ.Ε.Π τα μέτρα αυτά μπορούν να αποφέρουν μεγάλα οφέλη σε
τοπικό επίπεδο αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια
γενικότερη προσπάθεια που θα περιλαμβάνει άλλους τύπους
χρηματοδότησης.
Η έγκριση τέτοιων προγραμμάτων για συγκεκριμένες περιοχές
συνεχίστηκαν μέχρι το 1994 και το πρώτο εξάμηνο του 1995. Κατά
το διάστημα αυτό εφαρμόστηκαν 152 από τα 163 προγράμματα και
οι αναλήψεις υποχρεώσεων για την περίοδο 1993 -1997 ανέρχονται
σε 3.711,6 εκ ECU. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την προώθηση
της εντατικοποίησης της οργανικής καλλιέργειας, της διατήρησης των
φυσικών πόρων, όπως των φρακτών με θάμνους ή δεντρύλλια , της
διατήρησης των οικοτόπων με βάλτους, της εικοσαετούς
αγρανάπαυσης για περιβαλλοντικούς σκοπούς και της διατήρησης
τοπικών ποικιλιών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.^®
Προκειμένου να εκτιμηθούν τα μέτρα που έχουν στοχοθετηθεί
σε
συγκεκριμένα
περιβαλλοντικά
προβλήματα
(
ύδατα,
βιοποικιλότητα, τοπία ) συγκροτήθηκε μια μεθοδολογία αξιολόγησης
για το πρόγραμμα αυτό. Η προκαταρκτική εκτίμηση δείχνει ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις τα μέτρα αυτά είχαν ως στόχο τη στήριξη
της λιγότερο εντατικής γεωργίας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι
επιπτώσεις τους από περιβαλλοντική άποψη είναι ανάλογες με τα
ποσά που διατέθηκαν και που διαφέρουν ανάλογα με το κράτος
μέλος.
Η εφαρμογή και τήρηση της νομοθεσίας σε επίπεδο μέλους
κράτους διακρίνεται στα ύδατα και βιοποικιλότητα.
Α) Ύδατα. Η εφαρμογή της οδηγίας 91' / 676 όσον αφορά την
προστασία από το νιτρικό άλας που προέρχεται από τις γεωργικές
πηγές έχει καθυστερήσει στα περισσότερα μέλη κράτη. Η πρόταση
οδηγίας σχετικά με την οικολογική ποιότητα των υδάτων απαιτεί από
τα κράτη μέλη να λάβουν πρόσθετα μέτρα εφ’ όσον είναι αναγκαίο
για τις ρυπαίνουσες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί η χρηστή οικολογική ποιότητα των
επιφανειακών υδάτων.
Οι παράκτιες περιοχές της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας
είναι υποβαθμισμένες λόγω της εντατικής γεωργίας. Η τέταρτη
διάσκεψη για τη Βόρεια Θάλασσα τον Ιούνιο του 1995 ζήτησε την
εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων στις ευαίσθητες περιοχές με στόχο
τον περιορισμό της γεωργικής ρύπανσης σε ολόκληρη την αλιευτική
' Στόχος η αειφορία, Γεωργία - Δασοκομία, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Λουξεμβούργο, 1995, σελ. 56

της περιοχή. Αυτό αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των χωρών που
συμμετέχουν και επιπλέον στα μέλη κράτη θα πρέπει να βελτιώσουν
την εφαρμογή των υφιστάμενων κοινοτικών διατάξεων.
Β) Βιοποικιλότητα. Οι δεσμοί μεταξύ της νομοθεσίας για την
προστασία της φύσης ( όπως οδηγίες για τους οικότοπους και τα
πτηνά και των μέτρων της ΚΓΤ παραμένουν ανύπαρκτες.
Υπάρχουν γεωργοπεριβαλλοντικά που. διευκολύνουν την
προώθηση γεωργικών πρακτικών που ευνοούν την προστασία των
βιοτόπων της πανίδας και της χλωρίδας. Για παράδειγμα πολλά
κράτη μέλη παρέχουν ενισχύσεις για να καθυστερήσει η κοπή του
άχυρου προκειμένου να προστατευθούν οι φωλιές των πτηνών. Η
ίδια νομοθεσία επίσης ενθαρρύνει τη διατήρηση των τοπικών ζωικών
και φυτικών ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Η επιτυχία του
μέτρου των « απειλούμενων τοπικών ειδών » σε πολλά κράτη μέλη
αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον για τα παραδοσιακά είδη που
συμβάλλουν στη διατήρηση εκτεταμένων περιοχών, οι οποίες είναι
σημαντικές από βιολογική άποψη προκειμένου να καταστεί
πραγματικά αποτελεσματικό το μέτρο αυτό απαιτεί την προσεκτική
εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη διατήρηση των γενετικών

2.4.1.1

Τα Μέτρα που Υλοποιούνται στην Ελλάδα

Από τον πρώτο χρόνο ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα οι περιφέρειες της χώρας επωφελήθηκαν από σημαντικές
εισροές κοινοτικών πόρων, προερχόμενων κυρίως από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία, οι οποίοι για την περίοδο 1994 - 1999 θα
ξεπεράσει τα 18 δις ECU. Τα χρήματα αυτά καταναλώθηκαν για τις
παρακάτω περιβαλλοντικές δράσεις.
Τα έργα που δημιουργούνται για την αξιοποίηση των
γεωργικών εδαφών είναι τα φράγματα στο Δαφνώνα του Νομού
Ξάνθης, στα Σύμβολα του Νομού Ροδόπης και στην Ιτέα Έβρου
όπως επίσης και σε σημαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα όπως τα
αρδευτικά δίκτυα Φερών του Νομού Έβρου και Λευκογείων του
Νομού Δράμας. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το Φράγμα Θησαυρού
στον ποταμό Νέστο θα εξασφαλίσει, εκτός από την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, την άρδευση τουλάχιστον 1.000.000
στρεμμάτων γεωργική γης.^’
Επίσης πραγματοποιούνται έργα όπως η βελτίωση των
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, με έμφαση στην αντικατάσταση
" Οι περιφέρειες της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, Βρυξέλλες 1997, σελ.16
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και επέκταση των δικτύων στα αστικά κέντρα της Καβάλας, Ξάνθης,
Κομοτηνής και σε πολλούς παραθαλάσσιους οικισμού όπως η
Θάσος.
Σύντομα όλα τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας θα
εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων,
με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων στη Δράμα και στην
Ορεστιάδα. Σε εξέλιξη βρίσκονται
επίσης τα
έργα για την
περιβαλλοντική αναβάθμιση στη λίμνη της Καστοριάς και την
Βεγορίτιδα οι οποίες αποτελούν κύριους αποδέκτες αστικής και
βιομηχανικής ρύπανσης.
Για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού
περιβάλλοντος προωθείται η ολοκληρωμένη διαχείριση και
προστασία των οικοσυστημάτων στο Δέλτα του Έβρου και του
Νέστου, η δασώδης περιοχή Δαδιάς-Σουφλίου, οι λίμνες Βιστωνίδα
και Μητρικού, καθώς και τις παράκτιες και παραλίμνιες ζώνες της
Περιφέρειας .
Προς μεγάλη λύπη όλων μας βλέπουμε ότι παρόλο που οι
προσπάθειες τόσο της Ε.Ε όσο και του κάθε πολίτη από μας για την
προστασία του περιβάλλοντος μεγαλώνει, φαίνεται ότι παράλληλα
αυξάνεται εκθετικά και η καταστροφική μανία ορισμένων ευκαιριακών
κερδοσκόπων σε βάρος της φύσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αυτού είναι η παράνομη αποψίλωση δασικών εκτάσεων και η
συνακόλουθη καταπάτηση τους από γνωστούς άγνωστους στην
περιοχή Μάραθα
Καρυωτικών Ξυλοκάστρου σύμφωνα με τις
καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής πραγματοποιούνται
υλοτομήσεις μεγάλης ηλικίας πεύκων, εκχερσώσεις εκτάσεων με
θαμνώδη φυτά, διάνοιξη αγροτικών δήθεν οδών για την εξυπηρέτηση
γεωργικών εκτάσεων^^.
Το αποτέλεσμα που
παρατηρήθηκε είναι η σημαντική
αλλοίωση του περιβάλλοντος που τείνει να γίνει ανεπανόρθωτη εάν
τα τελικά σχέδια των καταπατητών για τη δημιουργία τουριστικού
κέντρου
γίνουν πραγματικότητα.
Οι
κάτοικοι
οι
οποίοι
δραστηριοποιήθηκαν αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν το γεγονός, αλλά
προς έκπληξή του αντιλήφθηκάν ότι εκτός από τις απειλές των
καταπατητών, είχαν να αντιμετωπίσουν και την αδιαφορία της
πολιτείας. Το τραγικό όμως είναι ότι σίγουρα δεν είναι το μοναδικό
παράδειγμα καταπάτησης της γης.

Περιοδικό, Νέα Οικολογία- Μπουλντόζες, του Ανέστη ΤσιτιρΙδη, Ιούλιος - Αύγουστος
1993, σελ. 68

2.4.2 Δ Α Σ Ο Π Ο Ν ΙΑ

Τα δάση στην Ε.Ε. αποτελσύν μια από τις σημαντικότερες
πηγές απασχόλησης ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, ενώ στις
αστικές περιοχές οι δυνατότητες αναψυχής που προσφέρει γίνονται
όλο και πιο σημαντικές.
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε επιδείνωση της υγείας
των δασών που προκαλείται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις
πυρκαγιές. Οι προσπάθειες που κατέλαβε η Ε.Ε. για τη μείωση της
εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων, ιδιαίτερα στα πλαίσια των
υποχρεώσεών τους βάση της συνθήκης για διασυνοριακή
ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση.
Οι παρεμβάσεις της Ένωσης βασίζονται συνήθως στην αρχή
της επικουρικότητας, γεγονός που σημαίνει ότι τόσο η στρατηγική
της προσέγγισης, όσο και οι ειδικές της δράσεις στον τομέα της
δασοπονίας κατευθύνονται προς τη συμπλήρωση του έργου των
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων. Η συνεργασία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών γίνεται μέσω της
Μόνιμης Επιτροπής Δασοπονίας.
Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Υπουργικού Συνεδρίου για την
προστασία των δασών στην Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε στο
Ελσίνκι τον Ιούνιο του 1993, η Ε.Ε. και οι περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες αρχές
σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών και τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας των Ευρωπαϊκών δασών.
Η μεταρρύθμιση της προέβλεπε μέρος για την αναδάσωση
των γεωργικών γαιών και την βελτίωση των δασών μέσα στις
αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το 1994 η επιτροπή ενέκρινε εθνικά
σχέδια για 650.000 εκτάρια νέων δασών για την περίοδο μέχρι το
1997 και την αποκατάσταση 130.000 ακόμα εκταρίων υφιστάμενων
δασικών εκτάσεων. Οι χρηματοδοτικές εισφορές της Ε.Ε. για την
κάλυψη των δαπανών των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό
ανέρχονται στο 50 - 70 % του κόστους. Μέχρι σήμερα έχει χορηγηθεί
1,2 δις εκατ ECU.^^
Τα διαρθρωτικά ταμεία συμβάλλουν στην ενίσχυση της
αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης όπως για παράδειγμα στις
δραστηριότητες που αφορούν τη δασοπονία σξ: όλους τους τύπους
γαιών. Τα μέτρα αυτά ισχύουν για τις περιοχές του στόχου 1 (
περιοχές των οποίων η οικονομική ανάπτυξη καθυστερεί ) και για
Στόχος η αειφορία. «Δασοκομία», Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Λουξεμβούργο, 1998, σελ 61.
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περιοχές του στόχου 5β ( αγροτικές περιοχές των οποίων η
οικονομική ανάπτυξη καθυστερεί ). Για μέτρα δασοπονίας οι
περιοχές του στόχου 1 έλαβαν περισσότερα από 380 εκατ ECU και
άλλα 3416 εκατ ECU για την περίοδο 1994 - 1999. Στο πλαίσιο του
στόχου 5β η Ε.Ε. θα χορηγήσει 545 εκατ ECU περίπου για την
περίοδο 1994 - 1999 για μέτρα που αφορούν τη δασοπονία και το
περιβάλλον.
Οι πυρκαγιές στα δάση αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα για τα
νότια κράτη μέλη. Για το λόγο αυτό το 1992 ψηφίστηκε ένας
κανονισμός σχετικά με την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές
και έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρόληψης των πυρκαγιών στα
δάση. Ο προϋπολογισμός του σχεδίου αυτού για την περίοδο 1992 1996 ήταν 70 εκατ ECU.
Υπάρχουν ειδικά ερευνητικά προγράμματα που στηρίζουν την
δασοπονική έρευνα για τη γεωργία, τη δασοπονία, το περιβάλλον τη
βιοτεχνολογία και την ενέργεια. Ορισμένα σημαντικά θέματα με τα
οποία ασχολείται η δασοπονική έρευνα είναι η μακροβιότητα των
δασών, οι γενετικοί πόροι, ο βιολογικός έλεγχος των ασθενειών, η
μείωση των δασών, η προστασία του εδάφους και η μακροπρόθεσμη
γονιμότητα, οι επιπτώσεις της δασοπονίας στο τοπίο και η διαχείριση
των δασών για την αποκόμιση πολλών οφελών.
Τον Απρίλιο του 1994 εγκρίθηκε ένα νέο πρόγραμμα πλαίσιο
που κεντρικό του στοιχείο είναι η πολυλειτουργική και
περιβαλλοντικά ευαίσθητη διαχείριση των δασών. Η έρευνα αυτή θα
συμβάλλει στην συνολική επίτευξη των στόχων της UNCED που
αφορούν τα δάση και να στηρίξει την καθιέρωση μιας διαδικασίας
αναθεώρησης των αρχών που διέπουν τη δασική πολιτική σε διεθνές
επίπεδο.
Όλα τα μέλη κράτη ανέλαβαν πρωτοβουλίες με στόχο τον
εκσυγχρονισμό των εθνικών τους πολιτικών δασοπονίας και την
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την αειφόρο διαχείριση
δασών. Τα εθνικά προγράμματα δασοπονίας συχνά θέτουν
ποσοτικούς στόχους για τα υπάρχοντα δάση και τις νέες
αναδασώσεις ( π.χ. το σχέδιο αειφορίας του 1994 για τη διαχείριση
των δασών το 1995 στη Γαλλία, «Αειφόρος δασοπονία: το
πρόγραμμα του Ηνωμένου Βαοιλείου 1994 : τα σχέδια πολιτικής για
τη δασοπονία στη Γερμανία και τη Δανία. Οι πρωτοβουλίες
χρηματοδοτούνται από δημόσια κονδύλια ή συγχρηματοδοτούνται
από την Ε.Ε. Επίσης διατίθενται από την Ε.Ε. επιχορηγήσεις που
στόχο έχουν να ενθαρρύνουν τους αγρότες να μετατρέψουν
γεωργικές εκτάσεις σε δάση. Η Ελλάδα, η Γαλλία και οι κάτω Χώρες
εφαρμόζουν μέτρα για την προστασία από πυρκαγιές. Στόχος της

δράσης αυτής είναι η μείωση του αριθμού πυρκαγιών και μείωση της
επιφάνειας των εκτάσεων που καίγονται.
2.4.2.1

Τα Μέτρα που Υλοποιούνται στην Ελλάδα:^'*

α) Τον εντοπισμό των αιτίων στα οποία οφείλονται οι πυρκαγιές
δασών και τον προσδιορισμό των μέσων για την καταπολέμηση τους
όπως μελέτες που αφορούν στον εντοπισμό των αιτιών στα οποία
οφείλονται και την προέλευσή τους.
β) Μελέτες που αφορούν προτάσεις για δράση που αποσκοπούν
στην εξάλειψη των αιτιών και της προέλευσής τους. Εκστρατείες
πληροφόρήσης και ευαισθητοποίησης.
γ) Τη δημιουργία ή την βελτίωση των συστημάτων πρόληψης και
ιδίως την δημιουργία υποδομής προστασίας, όπως δασικές οδοί,
μονοπάτια, σημεία ύδρευσης, ζώνες πυρασφάλειας, εκθαμνομένες
ζώνες και αυλάκια, την καθιέρωση ενεργειών συντήρησης των ζωνών
πυρασφάλειας καθώς και ενεργειών προληπτικής δασοκομίας που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής
πυροπροστασίας των δασών.
δ) Την δημιουργία ή βελτίωση συστημάτων επιτήρησης των
δασών περιλαμβανομένης της αποτρεπτικής επιτήρησης και ιδίως
την εγκατάσταση μόνιμων ή κινητών δομών επιτήρησης και την
απόκτηση υλικού επικοινωνίας.
ε) Τα συναφή μέτρα και ιδίως την εκπαίδευση ειδικευμένου
προσωπικού , την εκπόνηση αναλυτικών μελετών καθώς και την
πραγμάτωση δοκιμαστικών σχεδίων επίδειξης νέων τεχνικών και
τεχνολογικών μεθόδων που αποσκοπούν στην βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της δράσης.
ζ) Δημιουργία συστημάτων πληροφόρησης σχετικά με τις πυρκαγιές
των δασών.
Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας στα μέτρα τα
οποία αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, γ, δ ορίζεται κατά 50 %
κατά ανώτατο όριο για τις δαπάνες που εγκρίνονται από την
Τα διαρθρωτικά Προγράμματα της Ε.Ε στην Ελλάδα, «Δασοκομία», Ευρωτταϊκή
Εττιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, 1993, σελ. 38

ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

επιτροπή και οι οποίες αφορούν τις περιοχές υψηλού κινδύνου και σε
30% κατά ανώτατο όριο για τις δαπάνες που εγκρίνονται και οι
οποίες αφορούν τις περιοχές μετρίου κινδύνου.
Εδώ όμως πρέπει να αναφερθεί ότι για να δημιουργηθεί ξανά
ένα δάσος απαιτούνται πάνω από 15-20 χρόνια. Αυτό όμως δεν
αποτελεί ικανό επιχείρημα ώστε να μην ξεκινά ποτέ η προσπάθεια, ή
να γίνεται σε πολύ περιορισμένο βαθμό οι αναδασώσεις σε σχέση
με τις δασικές εκτάσεις που καίγονται.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις αναδασώσεις είναι
αυτό που καταγγέλουν τρεις βουλευτές στο
περιοδικό «Νέα
Οικολογία» για την αποκατάσταση του Υμηττού. « Κινδυνεύει να
ακυρωθεί το πρόγραμμα της υποδομή για την αποκατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος του Υμηττού που χρηματοδοτείται κατά το
ήμισυ από την ΕΟΚ, εξαιτίας της κωλυσιεργίας και της αμέλειας των
αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Γεωργίας.
Κάθε καλοκαίρι ζούμε την τραγική αλήθεια των πυρκαγιών στα
ελληνικά δάση τα οποία γίνονται στόχος των εμπρηστών και η
τιμωρία αυτών που θέλουν να αποκτήσουν μια βίλα μέσα στο δάσος
είναι η οικοπεδοποίηση και όχι η απαγόρευση, ώστε να
παραδειγματιστούν και να μην αποτελεί πια ενδεχόμενο πιθανού
εμπρησμού.
Σήμερα υπάρχουν δέκα εθνικοί Δρυμοί μέσα στους οποίους οι
ποιο μεγάλοι
ο Όλυμπος και ο Παρνασσός. Και εκεί που
σκεφτόμαστε ότι μπράβο η Ελλάς πρωτοπόρος στην προστασία της
φύσης καταλαβαίνουμε ότι η προστασία υπάρχει μόνο στα χαρτιά.
Στους Εθνικούς Δρυμούς μέχρι πρόσφατα δεν εφαρμόζονταν κανένα
σχέδιο διαχείρισης και προστασίας γιατί κάποια διαχειριστικά σχέδια
που καταρτίσθηκαν κάποτε δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.
Και σίγουρο είναι γνωστό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα
αυθαίρετα που χτίζουν συνεχώς μέσα στους δρυμούς όπως το
αυθαίρετο που έχτισαν οι Κονιτσιώτες με την ανοχή αν όχι
ενθάρρυνση του Δήμου και Δασαρχείου σε απάτητη ως τότε
παρθένα χαράδρα του Αχελώου και που παρόλο τη διαδικασία που
κινήθηκε δεν κατεδαφίστηκε από την πολεοδομία.
Και πόσα ακόμα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν που δεν
βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πρέπει να προλάβουμε την
καταστροφή αυτή γιατί σε λίγο θα είναι αργά για την ελληνική φύση.

2.5 Ε Ν Ε Ρ ΓΕ ΙΑ

Ο τρίτος τομέας που έχει επιλεγεί για παρέμβαση είναι η
ενέργεια, για την οποία ο στόχος της Ε.Ε, είναι ο συνδυασμός του
αποτελεσματικού και ασφαλούς εφοδιασμού σε ενέργεια με το
καθαρό περιβάλλον. Βασικά στοιχεία της στρατηγικής της στα
πλαίσια του πέμπτου προγράμματος είναι:
1. βελτίωση της αποδοτικότητας και
2. ανάπτυξη στρατηγικών τεχνολογικών προγραμμάτων για τη
στροφή προς ενεργειακά σχήματα μικρότερης κατανάλωσης
άνθρακα καθώς και προγραμμάτων για τις ανανεώσιμες μορφές
ενέργειας.

Πίνακας 4: Ενέργεια που εισάγεται από τ: μέλη κράτη το 1990.
Πηγή: Eurostat.

Στην Κοινότητα ως σύνολο το ήμισυ περίπου της
χρησιμοποιούμενης ενέργειας εισάγεται * (49,8% το 1990). Στον
παραπάνω πίνακα (4) μπορούμε να δούμε την ενεργειακή εξάρτηση
στις χώρες τις Κοινότητας το 1990. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι
το Η.Β που εισάγει το 4% της ενέργειας και η Ολλανδία που εισάγει
το 23% έχουν χαμηλότερο του Κοινοτικού μέσου όρου, εξάρτησης
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από τις εισαγωγές. Η Ελλάδα εισάγει λιγότερο από το 65% τη^ς
ενέργειας που χρησιμοποιεί, ενώ η Πορτογαλία πάνω από το 95%.^^
Η χρησιμοποίηση όμως της ενέργειας μεταξύ των μελώνκρατών έχουν σχέση κυρίως με τις διαφορές στα επίπεδα των
εισοδημάτων, τις βιομηχανικές δομές και τις κλιματολογικές
συνθήκες. Το 1990 η μέση κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή στην
Ισπανία ήταν μόνο το 65% του Κοινοτικού μέσου όρου, ίσο με 3382
kgr πετρέλαιο, στην Ελλάδα 58% και στην Πορτογαλία 44%. Αντίθετα
η κατακεφαλήν κατανάλωση ενέργειας στο Βέλγιο ήταν πάνω από
40% του Κοινοτικού μέσου όρου ή τρεις φορές μεγαλύτερη από ότι
στην Πορτογαλία, (Πίνακας 5).
Αν ληφθούν όμως υπόψη οι διαφορές στα επίπεδα
εισοδήματος το σχήμα παρουσιάζεται λίγο διαφορετικό. Εκτός από
το Λουξεμβούργο, όπου ισχύουν ειδικοί παράγοντες ,λόγω του
μικρού του μεγέθους, η Πορτογαλία έχει την υψηλότερη χρήση
ενέργειας σε σχέση με το ΑΕΠ (59% πάνω από το κοινοτικό μέσο
όρο) και ακολουθεί η Ελλάδα με 55%. Αντίθετα η Γερμανία όπου η
κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι η τρίτη υψηλότερη στην Κοινότητα
και κάνει χρήσή ενέργειας κάτω από το μέσο όρο σε σχέση
ΑΕΠ.(σχήμα 6).

Kαταvάλωση/AEΠ(EUR12=100)

Πίνακας 6: Κατανάλωση Ενέργειας σε σχέση με το ΑΕΠ.
Πηγή:ΕυΓ05ΐ3ΐ

Οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζουν· τη δομή της ζήτησης και
την πρόοδο που σημειώθηκε στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ευρώπη 2000 «Προσφορά Ενέργειας» Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Βρυξέλλες
1993, σελ. 97.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι οι τιμές του ηλεκτρικού
ρεύματος παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών
μελών όσον αναφορά την οικιακή κατανάλωση, ενώ στην
βιομηχανική κατανάλωση η διακύμανση είναι μικρότερη. Αυτό που
αξίζει να σημειωθεί είναι ότι δεν υπάρχει συστηματική σχέση μεταξύ
των σχετικών τιμών που επιβαρύνουν τους
οικιακούς και
βιομηχανικούς χρήστες όπως γίνεται σ’ έναν αριθμό χωρών που
επιλέγουν να επιβάλλουν στις βιομηχανίες χαμηλότερες τιμές ώστε
να διατηρήσουν το κόστος της βιομηχανικής παραγωγής σε χαμηλά
επίπεδα.^®
Για τη χρονική περίοδο 1990 -2000 προβλέπεται ότι η ζήτηση
πρωτογενούς ενέργειας για ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, μεταφσρές
και παραγωγή θα αυξηθεί κατά 22 %.Το 1990 προβλεπόταν μείωση
1,5 % για την περίοδο 1987-2000 και μείωση κατά 2,2 % για την
περίοδο 2 0 0 0 -2 0 1 0 . 0 1 σημερινές προβλέψεις αναθεωρήθηκαν
εξαιτίας της μικρής σημασίας που δίνεται στη διατήρηση της
ενέργειας όταν οι ενεργειακές τιμές είναι χαμηλές.
Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις
24 Μάίου τσυ 1997 δημοσιεύθηκαν οι προτεραιότητες στις οποίες θα
δώσει βάση η Κοινότητα στον τομέα της ενέργειας. Αυτές είναι:^^
α) η προώθηση της αποδοτικής και ορθολογικής χρήσης της
ενέργειας και η στήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής
τεχνολογιών και πρακτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας. Μεταξύ
αυτών περιλαμβάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας μέσω κατάλληλων
προγραμμάτων και μέτρων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων ελέγχου των επιδοτήσεων ώστε
να αρθούν τυχόν αντικίνητρα.
β) η ενθάρρυνση της εφαρμογής όλων των μέτρων διαχείρισης
της ενέργειας από την πλευρά της ζήτησης, της εσωτερίκευσης του
εξωτερικού κόστους και των ευεργετημάτων, μέσω φορολογικών
κινήτρων και μέσω της απόδοσης σημαντικότερου χαρακτήρα σε
άλλα μέτρα εκτός της φορολογίας και τη βελτίωση του συντονισμού
των πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης των καταναλωτών στο
πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων για την εξοικονόμηση της
ενέργειας.
Ευρώπη 2000 « Προσφορά Ενέργειας ». Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σελ. 99
Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων» Αρθρο C 157/15
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γ) η ενίσχυση των ενεργειακά αποδοτικών προτύπων για τις
ηλεκτρικές συσκευές στο πλαίσιο τεχνικών και οικονομικών
δυνατοτήτων και πρόβλεψη για την αναγραφή έπ’ αυτών της
ενεργειακής αποδοτικότητας.
δ) η επιδίωξη της ανάπτυξης ενός κοινοτικού πλαισίου
αυτοδεσμευτικών συμφωνιών σύμφωνα με τους κανόνες
ανταγωνισμού και
ε) την ενίσχυση των ισχυόντων μέτρων στο πλαίσιο των
προγραμμάτων Save, Altener, Thermie JOULE και μεγαλύτερη
απόδοση σε μέσα οικονομικής διαχείρισης!
Η παραγωγή ενέργειας είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ). Το 1 9 9 0 λήφθηκε απόφαση από το
μεικτό Συμβούλιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ε.Ε σχετικά με
την σταθεροποίηση των εκπομπών (CO2 ) μέχρι το 2000 στα επίπεδα
του
1 9 9 0 .A U T 0
μπορεί
να
επιτευχθεί
μόνο
με
την
αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας αφενός και με την
χρησιμοποίηση καυσίμων που περιέχουν λιγότερο άνθρακα και θείο
αφετέρου. Η δέσμευση αυτή για τη σταθεροποίηση των εκπομπών
(CO2 ) μαζί με την κύρωση της σύμβασης για την αλλαγή του
κλίματος το 1 9 9 4 έδωσαν το έναυσμα για διάφορες διαδικασίες
ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής, ενεργειακής, βιομηχανικής και
οικονομικής πολιτικής για κοινή ευθύνη και ισότιμη συνεργασία σε
όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων την Ένωση.
Η επιτροπή πρότεινε την καθιέρωση ενός φόρου ενέργειας /
διοξειδίου του άνθρακα^® στα ορυκτά καύσιμα ώστε να ενθαρρυνθεί
οικονομικότερη χρήση του ηλεκτρικού και των ορυκτών καυσίμων και
να ενθαρρυνθεί η χρησιμοποίηση καυσίμων με λιγότερο άνθρακα
όπως είναι το φυσικό αέριο. Επειδή όμως τα μέλη κράτη αντέδρασαν
έντονα για τον φόρο αυτό, το 1995 η Επιτροπή πρότεινε να υπάρξει
μία μεταβατική περίοδος πριν από την επιβολή του, ώστε τα μέλη
κράτη να μπορέσουν να καθορίσουν διαφορετικούς φορολογικούς
συντελεστές για κάθε προϊόν.
Η δέσμευση της Ένωσης, να σταθεροποιήσει τις εκπομπές
(CO2 ) αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για την ενσωμάτωση του
περιβάλλοντος στα ενεργειακά προγράμματα της και τη χάραξη
πολιτικής στον τομέα της ενέργειας. Τα προγράμματα αυτά είναι:
Στόχος η αειφορία, «Ενέργεια», Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο,
1998, σελ.33

.
.
•
•

SAVE
SAVE II
ALTENER
JOULE-THERMIE
Τα προγράμματα αυτά περιορίζουν
αποτελεσματικά τις
εκπομπές των παραδοσιακών ρύπων (το τροποσφαιρικό όζων, SO2 ,
ΝΟχ ) χάρη στα μέτρα για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά είναι;

SAVE
Το πρόγραμμα SAVE ξεκίνησε το 1991 και έχει δύο στόχους
να συμβάλλει στην σταθεροποίηση των εκπομπών CO2 και να
επιτύχει το στόχο που είχε τεθεί στην ενεργειακή πολιτική του 1996
για 20% βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας μέχρι το 1995.
Στον τομέα της ενεργειακής σήμανσης των οικιακών συσκευών
εγκρίθηκαν τρεις οδηγίες εφαρμογών α) για τα ψυγεία και τους
καταψύκτες, β) για τα πλυντήρια και γ) τα στεγνωτήρια. Η οδηγία
προσομοιάζει με νόμο πλαίσιο που καθορίζει ένα σκοπό που πρέπει
η Ελλάδα και κάθε κράτος -μέλος να υλοποιήσει σε συγκεκριμένο
χρόνο που καθορίζει η ίδια η οδηγία αφήνοντας την επιλογή του
τρόπου και το μέσον στις εθνικές αρχές. Στο στάδιο της
προετοιμασίας βρίσκονται οδηγίες εφαρμογής για τα πλυντήριαστεγνωτήρια, τα πλυντήρια πιάτων, τους φούρνους και τα φωτιστικά.
Τέλος ετοιμάζονται σχέδια εθελοντικής σήμανσης για τον ηλεκτρονικό
εξοπλισμό γραφείων και νοικοκυριών.
Το 1993 εγκρίθηκε μια συλλογική· οδηγία η οποία
συγκεντρώνει διάφορα μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας για τη
μείωση του CO2 δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή δράσεων
στους τομείς: της ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων, της
τιμολόγησης του κόστους της θέρμανσης, του κλιματισμού και της
παροχής ζεστού νερού βάση της πραγματικής κατανάλωσης, της
παροχής χρηματοδότησης από τρίτους για την ενεργειακή
αποδοτικότητα στο δημόσιο τομέα, της θερμομόνωσης νέων κτιρίων,
της τακτικής επιθεώρησης των νέων λεβήτων και των ενεργειακών
λογιστικών ελέγχων στις επιχειρήσεις με υψηλή κατανάλωση
ενέργειας. Ωστόσο μια τέτοια ευελιξία καθιστά την εκτίμηση των
αποτελεσμάτων πολύ ασαφή. Μόνο το 50% του στόχου της
ενεργειακής αποδοτικότητας επιτεύχθηκε μέχρι το 1995 και αποτελεί
όλο και μεγαλύτερη πρόκληση μέσα σ’ ένα κλίμα ενεργειακών τιμών
που εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλές. Ειδικός στόχος των
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προγραμμάτων SAVE και SAVE II είναι η προώθηση της νομοθεσίας
για την ενεργειακή αποδοτικότητα, η οποία θα απομακρύνει όλα τα
θεσμικά και διοικητικά εμπόδια για επενδύσεις και θα δημιουργήσει
πρότυπα για τον ενεργειακό εξοπλισμό.
Στο πλαίσιο του SAVE δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ανταλλαγής
πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα με στόχο να
διασφαλιστεί ότι οι παράγοντες σε όλα τα επίπεδα θα
συνειδητοποιήσουν ότι τελικά η ενεργειακή αποδοτικότητα όχι απλά
ωφελεί το περιβάλλον αλλά εξοικονομεί και χρήματα.

SAVE II
Βάση της εμπειρίας από το πρόγραμμα SAVE , βάση των
συστάσεων που έγιναν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και
συνειδητοποιώντας την ανάγκη για συνεχή πρόοδο, προτάθηκε το
Μάιο του 1995 το πρόγραμμα SAVE II. Το πεδίο δράσης είναι η
διαχείριση της ενέργειας σε περιφερειακό και αστικό επίπεδο, μέσω
της ανάπτυξης μέσων πολιτικής που- δικαιολογείται από τη
σπουδαιότητα που προγράμματος για τον περιορισμό του CO2 . Το
SAVE II έχει τα ακόλουθα στοιχεία:
• Ενισχυμένες υφιστάμενες δράσεις συμπεριλαμβανόμενων των
δράσεων σήμανσης και τυποποίησης στον τομέα του εξοπλισμού
που χρησιμοποιεί ενέργεια, πειραματικές δράσεις που θα διεξαχθούν
από κατάλληλα δίκτυα, στοχοθετημένες πειραματικές δράσεις και
διάδοση πληροφοριών μέσω των κατάλληλων δικτύων.
• Νέες δράσεις συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της
προόδου της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εθνικό επίπεδο και σε
επίπεδο Ε.Ε. Ειδικές δράσεις για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των
κρατών μελών στον τομέα της θέσπισης πολιτικών με στόχο την
αποδοτική διαχείριση της ενέργειας. Ειδική δράση με στόχο τη
βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας σε περιφερειακό και αστικό
επίπεδο και δράσεις με καθιέρωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
ως κριτηρίου στο πλαίσιο των υφιστάμενων στρατηγικών
προγραμμάτων της Ε.Ε
Το πρόγραμμα SAVE II ξεκίνησε την·1 Ιανουαρίου 1996 και θα
διαρκέσει μέχρι της 31 Δεκεμβρίου του 2000. Για την περίοδο αυτή η
Επιτροπή διαθέτει προϋπολογισμό 150 εκ. ECU.

To Altener εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 1993 και έχει ως
στόχο:
- την ενθάρρυνση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και την σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 .
- ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες είναι η γεωθερμία ,η ηλιακή
και η αιολική ενέργεια και η βιομάζα. Τα περισσότερα αποτελέσματα
του Altener αναμένεται να εμφανιστούν μετά το 2000 εξαιτίας του
μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη διείσδυση τους
στην αγορά και λόγω της έλλειψης κατάλληλων-πρωτοβουλιών στην
αγορά για της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας . Χορήγησε ενίσχυση
σε πολλές πειραματικές δράσεις σε εκστρατείες για τα βιοκαύσιμα, η
εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων για την ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Επίσης το πρόγραμμα Altener δημιούργησε ένα δίκτυο
ανταλλαγής πληροφοριών και ξεκινά ένα μείζον πρόγραμμα
ενημέρωσης που τονίζει τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση των
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τα επίπεδα
εκπομπής CO2 .
JOULE- THERMIE
Στόχος του προγράμματος Thermie 1990-94 ήταν η επίδειξη
και προώθηση νέων, καθαρών και αποδοτικών τεχνολογιών στους
τομείς της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας , των ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας,
των
στερεών
καυσίμων
και
των
υδρογονανθράκων. Αποτέλεσε κύριο στοιχείο της απάντησης της
Ε.Ε σε θέματα κλιματολογικών αλλαγών και συνέβαλε στην
προαγωγή του ρόλου των καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών για την
επίτευξη του στόχου της σταθεροποίησης των εκπομπών CO2 μέχρι
το 2000.
Το Thermie στήριξε τεχνολογικά προγράμματα και
προσπάθησε να ενθαρρύνει την ανάληψη επιτυχών έργων μέσω
συνδεδεμένων μέτρων ενημέρωσης και προώθησης. Τα μέτρα αυτά
εφαρμόστηκαν σε ολόκληρη την Ένωση , στις χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, στα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης και πέρα απ’ αυτά. Από το 1990 ως το 1994
χορήγησε ενίσχυση σε 726 έργα ενεργειακής τεχνολογίας. Μια
ανάλυση κόστους ωφέλειας των έργων Thermie προέβλεπε ότι θα
οδηγήσουν σε σημαντικές μειώσεις των εκπομπών CO2 στην Ε.Ε
καθώς και ότι θα συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών
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άλλων ρύπων, όπως οι πρόδρομοι της όξινης βροχής, οι πτητικές
οργανικές ενώσεις και το μονοξείδιο του άνθρακα.
Τον Ιανουάριο του 1995 μετασχηματίστηκε σε ένα νέο
πρόγραμμα μη πυρηνικής ενέργειας γνωστό ως JOULE- THERMIE.
Με βάση την επιτυχία που είχε στο παρελθόν το πρόγραμμα θα
συμβάλλει στον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που έχουν σχέση με την παραγωγή και την χρήση της
ενέργειας, θα διασφαλίσει διαρκείς και αξιόπιστες ενεργειακές πηγές
σε αποδεκτό κόστος και θα ενισχύσει την τεχνολογική βάση της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Για την περίοδο 1995-2000
ο
προϋπολογισμός του προγράμματος JOULE- THERMIE είναι 1 δις
ECU.
2.5.1

Ενέργεια και Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, βάση των στοιχείων της ΕΣΥΕ (Στατιστική
Υπηρεσία της Ελλάδος 90-91, Αθήνα 1994) για την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας από τα στοιχεία της ΔΕΗ, υπολογίστηκε το
ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται σε κάθε κλάδο
όπως φαίνεται στον πίνακα 7.

ΚΛ ΑΔ Ο Σ
Οικιακός
Α γροτικός
Τριτογενής
Βιομηχανικός
Σύνολο

Η ΛΕΚΤΡΙΚΗ
Ε Ν ΕΡ ΓΕΙΑ (M W h)
195663
10077
133633
41294
380667

Ε Ν ΕΡ ΓΕΙΑ ΑΠ Ο
ΚΑΥΣίίΜΑ (ΤΙΠ)
54922
1233
10596
3207
69958

Πίνακας 7: κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το 1994
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

Στον οικιακό τομέα, η μεγαλύτερή κατανάλωση ενέργειας
αφορά την θέρμανση χώρων, ενώ ένα άλλο μεγάλο ποσοστό
καταναλώνεται για το μαγείρεμα και την παροχή ζεστού νερού.
Στον τριτογενή τομέα η κατανάλωση που παρατηρείται ανήκει
στα εμπορικά κτίρια, τα κτίρια γραφείων (δημόσια και ιδιωτικά), τα
σχολεία, τα ξενοδοχεία και τα νοσοκομεία. Πρέπει να τονιστεί ότι οι
παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας εντοπίζονται κατά το
μεγαλύτερο ποσοστό στη θέρμανση των χώρων, στο φωτισμό, για

δρόσισμα και στην παραγωγή ζεστού νερού. Στον τομέα της
θέρμανσης, η εξοικονόμηση της ενέργειας κυμαίνεται από 30-75%.
Στον αγροτικό τομέα και ειδικά για τα θερμοκήπια η μείωση
των
ενεργειακών καταναλώσεων μπορεί να επιτευχθεί
με
παρεμβάσεις στο κέλυφος του, όπου η εξοικονόμηση ενέργειας
ανέρχεται στο 52% για όλη την περιοχή του Β. Αιγαίου, που
αντιστοιχεί σε 35 MWh ετησίως. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την
εγκατάσταση παθητικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, με
την τοποθέτηση συστήματος ηλιακών συλλεκτών εκμετάλλευσης του
γεωθερμικού της περιοχής κ.α.
Η αξιοποίηση λοιπόν των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και η ένταξη τους στο ενεργειακό σύστημα της περιοχής θα
επιφέρει σημαντική μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας.
Οι περιοχές οι
οποίες προσφέρονται για την αξιοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι τα νησιά του Β. Αιγαίου, τα
οποία πλεονεκτούν από την άποψη ότι διαθέτουν υψηλό ενεργειακό
δυναμικό σε όλες τις μορφές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το
στενάχωρο όμως είναι ότι παρ’ όλες τις δυνατότητες που
παρουσιάζουν τα νησιά, ένα μικρό μέρος από την κατανάλωση
ενέργειας στις περιοχές αυτές προέρχεται από τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας^®. Εδώ θα σημειωθούν οι πιο σημαντικές πηγές για
εκμετάλλευση που είναι:
2.5.1.1

Γεωθερμία

Το γεωθερμικό δυναμικό των διαφόρων πηγών που υπάρχουν
και έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στο Β. Αιγαίο είναι σημαντικό.
Περιλαμβάνονται
θερμικές
πηγές
(ιαματικές),
ερευνητικές
γεωτρήσεις, παραγωγικές γεωτρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται
ήδη σε εφαρμογές και πηγάδια από ιδιωτικές γεωτρήσεις.
Για παράδειγμα στη Λέσβο γίνεται χρήση γεωθερμικού
ρευστού για τη θέρμανση θερμοκηπίων στις περιοχές Πολιχνίτου και
Λισβορίου, ενώ στην περιοχή της Συκαμινιάς υπάρχουν εφαρμογές
παροχής θερμότητας σε ιχθυοκαλλιέργειες.

Περιοδικό «Νέα Οικολογία» , Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας & δυναμικό και εφαρμογές
για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου του Κώστα Μτταλαρά , 1998, σελ.19.
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2.5.1.2

Αιολική ενέργεια

Η περιφέρεια Β. Αιγαίου διαθέτει επίσης υψηλό αιολικό
δυναμικό όπου οι περίοδοι άπνοιας είναι μικρές σε σχέση με την
υπόλοιπη χώρα. Παρά το γεγονός όμως ότι η τεχνολογία των
αιολικών μηχανών στην κλίμακα μέχρι και 750 KW είναι ώριμη με
καλή απόδοση, η διείσδυση τους είναι σχετικά μικρή. Αυτό οφείλεται
σε κοινωνικούς κυρίως παράγοντες, όπως οι αντιδράσεις λόγω
θορύβου, ο οποίος όμως στην τελική ανάλυση μπορεί να
αντιμετωπιστεί με την τοποθέτηση τους σε σωστή απόσταση, και η
οπτική επίδραση στην αισθητική του περιβάλλοντος.
Στην περιοχή μπορούν να παρατηρηθούν αρκετές αιολικές
μηχανές τις οποίες εκμεταλλεύεται η ΔΕΗ, αλλά και ιδιώτες. Οι
ανεμογεννήτριες της ΔΕΗ έχουν καλή απόδοση και σε μερικές
περιοχές καλύπτουν μέχρι και το 10% του ετήσιου φορτίου
ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα υπάρχουν 7 μηχανές στην Ικαρία
ισχύος 385 kW, 18 μηχανές στη Σάμο 2925 kW , 15 στην Λήμνο
ισχύος 1140 kW, 21 μηχανές στη Χίο ισχύος 3025 kW και 9 μηχανές
στα Ψαρά ισχύος 2025 kW. Επίσης στη Χίο υπάρχουν
εγκαταστημένες ανεμογεννήτριες από ιδιώτες συνολικής ισχύος 300
kW. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα μέχρι το 2003 να
εγκατασταθούν στην περιοχή του Β. Αιγαίου αιολικά πάρκα
συνολικής ισχύος 32.917 kW. Έτσι η συνολική εγκαταστημένη ισχύς
θα φτάσει τις 43.197 kW, ενώ μέχρι σήμερα η εγκαταστημένη ισχύς
των αιολικών πάρκων είναι 9950 kW. Αν μέχρι το 2003 όντως
εγκατασταθούν οι προγραμματισμένες ανεμογεννήτριες συνολικής
ισχύος 43.197 kW, η ετήσια παραγωγή ενέργειας μπορεί να
ξεπεράσει τις 80000 kW η οποία θα καλύΤττει περίπου το 55% της
εκτιμούμενης ετήσιας κατανάλωσης για το 2003 στο Β. Αιγαίο.

2.5.1.3

Ηλιακή ενέργεια

Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στη περιοχή του Β. Αιγαίου
και ιδιαίτερα στους νόμους Χίου και Σάμου κυμαίνεται σε υψηλά
επίπεδα. Με την υπάρχουσα τεχνολογία, η ηλιακή ακτινοβολία
μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα και με μεγάλη απόδοση, σε όλους
τους κλάδους της οικονομίας. Η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας
μπορεί να γίνει παθητικά σε συστήματα θέρμανσης, ενεργητικά
συστήματα θέρμανσης και φωτοβολταϊκά συστήματα.
Στη περιοχή του Β. Αιγαίου ευνοείται η εφαρμογή παθητικών
συστημάτων ιδιαίτερα στην κατασκευή και λειτουργία των
θερμοκηπίων. Για παράδειγμα η εγκατάσταση αποθηκευτικού τοίχου

σε θερμοκήπια με βόρειο προσανατολισμό που μπορεί να επιφέρει
εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση από 30-60% ανάλογα την
κατασκευή, αν δηλαδή είναι από πλαστικό ή από γυαλί και ανάλογα
με την περιοχή εγκατάστασης.
Η
εφαρμογή
θέρμανσης
με
ηλιακούς
συλλέκτες
περιλαμβάνουν την θέρμανση νερού χρήσης σε κατοικίες και κτίρια
του τριτογενή τομέα. Η τεχνολογία των ηλιακών συλλεκτών
εξελίσσεται συνεχώς και σήμερα υπάρχουν συστήματα υψηλών
αποδόσεων, που το κόστος κατασκευής τους μειώνεται συνεχώς και
ιδιαίτερα στο Β. Αιγαίο όπου οι εντάσεις της ηλιακής ακτινοβολίας
βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, η απόσβεση τους γίνεται σε μικρό
χρονικό διάστημα.
Μια άλλη εναλλακτική ή συνδυασμένη λύση για την περιοχή
του Β. Αιγαίου είναι η χρήση αυτόνομων ή κεντρικών φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων. Η ΔΕΗ έχει εγκαταστήσει στην περιοχή 16 μικρές
μονάδες συνολικής ισχύος 5 KW. Τα κεντρικά φωτοβολταϊκά έχουν
χαμηλή απόδοση και υψηλό κόστος κατασκευής. Αν όμως λάβουμε
υπόψη μας το περιβαλλοντικό κόστος λόγω αντικατάστασης της
συμβατικής ενέργειας με μονάδες φωτοβολταϊκών συστημάτων και
την μεγάλη διάρκεια ζωής τους περίπου 30 χρόνια, τότε τείνουν να
γίνουν οικονομικά βιώσιμες. Τα φωτοβολταϊκά έχουν ελάχιστο
κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Είναι εύχρηστα και μπορούν να
εγκατασταθούν σχετικά εύκολα, αν και πρέπει να γίνει μια σχετική
μελέτη για τη σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος και
αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες. Για μεγάλης
κλίμακας εφαρμογές και σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
θα πρέπει να γίνουν ολοκληρωμένες μελέτες για την ποιότητα της
ηλεκτρικής ισχύος από τα Φ/Β συστήματα και την ομαλή σύνδεση με
το δίκτυο.

2.5.1.4

Βιομάζα.

Η βιομάζα περιλαμβάνει τα υπολείμματα από δέντρα και
γεωργικές καλλιέργειες καθώς και το βιοαέριο που παράγεται από τα
αστικά απόβλητα. Η χρήση της βιομάζας μαζί με την τεχνολογική
εξέλιξη που έχει γίνει μπορεί να έχει ικανοποιητικές αποδόσεις. Η
χρήση της σε κεντρικές εγκαταστάσεις μπορεί να προσφέρει την
καύσιμη ύλη είτε για συμπαραγωγή ή κατ’ ευθείαν για θέρμανση ή
ψύξη χώρων στη περιοχή του Β. Αιγαίου.
Ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι τα δασικά και αγροτικά
υπολείμματα των νησιών στην περιοχή αυτή μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τοπικά για την παραγωγή ενέργειας, ενώ σήμερα
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παραμένουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανεκμετάλλευτα,
δημιουργώντας προβλήματα, κυρίως για την απομάκρυνση τους.
Συνεπώς υπάρχει πρόσθετο οικονομικό όφελος από τη μείωση του
κόστους διάθεσης των υποπαραγώγων σε τέτοιου είδους
εγκαταστάσεις.
Η διεύρυνση του φάσματος των μέσων στον τομέα της ενέργειας.
Τα μέτρα που πήρε η Ε.Ε στον τομέα της ενέργειας είναι κυρίως
οικονομικά και συγκεκριμένα ο φόρος CO2 που προτάθηκε από την
Επιτροπή τον Μάιο του 1992 και που αναφέραμε πιο πάνω.
Η Ελλάδα πρόσφατα θέσπισε φορολογικά κίνητρα για να προωθήσει
τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας όπως για παράδειγμα τις
εφαρμογές των ηλιακών συλλεκτών και την προώθηση των
επενδύσεων από ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας σε
ανανεώσιμες πηγές.

2.6

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο τουρισμός είναι ο τελευταίος τομέας στο πλαίσιο του
πέμπτου προγράμματος δράσης. Λόγω των κακών εμπειριών που
είχαν ορισμένα μέλη κράτη με την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του
τουρισμού κατά τις δεκαετίες του 70’ και 80’, η λέξη που κυριαρχεί
σήμερα είναι η βιωσιμότητα. Όταν μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό
εννοούμε τον τουρισμό που εξαρτάται από το καθαρό περιβάλλον, με
επαρκείς φυσικούς πόρους για την ικανοποίηση των αναγκών
μεγάλου αριθμού ανθρώπων που μένουν προσωρινά σε περιοχές οι
οποίες είναι συχνά ηλιόλουστες και άγονες. Ωστόσο η επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται από το πρόγραμμα δράσης,
εξαρτάται από τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνονται στους
υπόλοιπους τομείς, όπως π.χ. μεταβολή στους τρόπους μεταφοράς,
στον τρόπο διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων, ιδιαίτερα δε
όσον αφορά μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο
και στο πλαίσιο της ίδιας της τουριστικής βιομηχανίας.
Βάση των στοιχείων της Διεθνούς Οργάνωσης Τουρισμού, ως
το 2000 ο τουρισμός πιθανόν να αποτελέσει τη μεγαλύτερη κοινή
οικονομική δραστηριότητα της Ε.Ε. Σήμερα αντιπροσωπεύει το 5.5%
του ΑΕΠ της Ε.Ε, ενώ κατά την περίοδο 1985-1993 το μέσο ετήσιο
ποσοστό αύξησης ήταν 4% και αναμενόταν αύξηση. Συγκεκριμένα
το 1993 ο αριθμός των τουριστικών αφίξεων στην Ευρώπη ήταν
269.5 εκ. και οι δημοφιλέστερες χώρες για ταξίδια ήταν η Γαλλία, η

1σπανία^°. Ο τουρισμός στην Ελλάδα αυξάνεται γρήγορα χάρη στα
φθηνότερα καταλύματα, στο χαμηλότερο κόστος διαβίωσης κτλ. Το
σίγουρο είναι ότι στο μέλλον οι τουρίστες θα αττοφεύγουν τα ταξίδια
σε περιοχές με σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και θα γίνουν
πιο δημοφιλή τα ταξίδια με το αεροπλάνο και το ιδιωτικό αυτοκίνητο
και αυτό γιατί ο μέσος πολίτης γίνεται ευπορότερος και κατά
συνέπεια έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, περισσότερο
ελεύθερο χρόνο και αλλαγές ως προς τις προσδοκίες.
Αυτό όμως που παρατηρήθηκε, το καλοκαίρι του 1999 είναι
ότι αυξήθηκαν οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων στις τουριστικές περιοχές
και αυτό συνεπώς έχει κάποιο κόστος στο περιβάλλον. Οι λόγοι που
οφείλονται στο γεγονός αυτό είναι ότι δεν έχουν δικό τους μεταφορικό
μέσο οπότε ο λόγος είναι εμφανής και κατά δεύτερο λόγο το κόστος
μεταφοράς του το όποίο μπορεί να είναι είτε τα έξοδα μεταφοράς είτε
οι φθορές του εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που υπάρχουν στα
νησιά όπως η υγρασία. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις οι
οποίες παρέχουν στους τουρίστες το μεταφορικό μέσο το οποίο οι
επιπτώσεις του στο περιβάλλον είναι αυξημένες.
Ωστόσο οι πληροφορίες που διατίθονται σχετικά με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού τόσο σε επίπεδο Ε.Ε όσο
και των κρατών μελών είναι περιορισμένες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι
τουριστικοί δείκτες εστιάζονται στα βασικά οικονομικά αίτια των
περιβαλλοντικών πιέσεων.
Η χρήση της γης για τουριστικούς σκοπούς έχει αυξηθεί
σημαντικά σε ορισμένες περιοχές όπως στις ορεινές ( θέρετρα για
σκι ) στις μεσογειακές ακτές (ξενοδοχεία, χώροι για κάμπινγκ,
παράλιες και στην ακτή της Βόρειας Θάλασσας. Η ένταση αυτή θα
συνεχιστεί σε βάρος των προηγούμενων γεωργικών γαιών.
Περισσότεροι από τους μισούς πόρους του Κοινοτικού σχεδίου
δράσης για τη στήριξη του τουρισμού διατέθηκαν σε έργα για την
αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού γεγονός που αντανακλά την
αυξανόμενη ανησυχία για τη μεγάλη πίεση που ασκεί ο τομέας αυτός
στο φυσικό περιβάλλον. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα
είναι να συνδυαστεί ο τουρισμός με την προστασία της φύσης σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω μιας ολοκληρωμένης
διαχείρισης.
Για το λόγο αυτό η Κοινότητα έθεσε τις εξής προτεραιότητες
στο τομέα του τουρισμού όπως:^^

“ Στόχος η αειφορία «Τουρισμός», Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Λουξεμβούργο, 1998, σελ. 63.
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αρθρο C 157/16
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α) πρόβλεψη για την τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις
πιέσεις και τις σπιτώσεις που ασκούν στο περιβάλλον οι τουριστικές
πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των · πτυχών της αειφόρου
εκμετάλλευσης των παράκτιων ζωνών,
β) η στήριξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης με στόχο να προωθηθεί
η φιλική προς το περιβάλλον χρήση των τουριστικών πόρων,
συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς από και προς τα
τουριστικά θέρετρα και
γ) η προώθηση της εφαρμογής καινοτόμων καλών πρακτικών στον
τομέα της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης
2.6.1 Η ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού προβληματισμού
στον τομέα του τουρισμού.
Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης υποστηρίχθηκαν ορισμένα
πειραματικά έργα αειφόρου τουρισμού από την Ε.Ε των οποίων ο
συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 18 εκ. ECU, για την
περίοδο 1993-1995 στα οποία έμφαση δόθηκε σε κώδικες
συμπεριφοράς και μέτρα που χρειάζονται να εγκριθούν. Ένα από
αυτό στα πλαίσια του σχεδίου δράσης είναι « το ευρωπαϊκό βραβείο
για τον τουρισμού και το περιβάλλον « που καθιέρωσε η Επιτροπή
για όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης. Το βραβείο
αυτό έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα κράτη να
συνειδητοποιήσουν πλήρως την ανάγκη να λάβουν ορθά υπόψη
τους το περιβάλλον από το οποίο εξαρτώνται τόσο. Το Ευρωπαϊκό
βραβείο αποτελεί μια γαλάζια σημαία που είναι μια από τις πιο
επιτυχημένες δράσεις της Ε.Ε για την ενημέρωση του κοινού για τις
καθαρές θάλασσες.
Κάθε χρόνο μη κυβερνητικοί οργανισμοί
ελέγχουν την ποιότητα των ακτών στις χώρες τους. Τα δείγματα
αναλύονται κάθε δύο εβδομάδες κατά την διάρκεια της κολυμβητικής
περιόδου και οι ακτές και τα λιμάνια που πληρούν τα αυστηρότερα
κριτήρια της Ε.Ε βραβεύονται με την «γαλάζια σημαία». Οι ακτές
κατατάσσονται σε γαλάζιες σημαίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις
ενδεικτικές τιμές της οδηγίας για πέντε παραμέτρους, σε πράσινες: οι
οποίες βρίσκονται εντός των οριακών τιμών, σε κόκκινες οι οποίες
δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές ή δεν πάρθηκαν δείγματα,
σε πορτοκαλί για τις οποίες δεν υπάρχουν πληροφορίες και σε
μαύρες για τις οποίες απαγορεύεται η κολύμβηση επειδή υπάρχει
κίνδυνος για την υγεία και αναλαμβάνεται δράση. Η έκθεση αυτή
δημοσιεύεται κάθε χρόνο και το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
έβαλε στο Internet.
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Εκτός όμως από τους βασικούς τομείς στόχευσης τους
υπάρχουν και οι επιμέρους τομείς που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή
γιατί έχουν μεγάλη σημασία για όλα τα κράτη μέλη. Μέχρι σήμερα
έχουν γίνει μεγάλα βήματα από την Ε.Ε για το περιβάλλον και στο
προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε τα μέτρα που πήρε η Ένωση για τους
πέντε τομείς, βιομηχανία μεταφορές, ενέργεια, γεωργία- δασοκομία
και τουρισμός. Τώρα θα γίνει μια εκτενέστερη παρουσίαση των
μέτρων για τους επιμέρους τομείς, με βάση πάντα τις διαθέσιμες
πληροφορίες που υπάρχουν, κατά την περίοδο 1992-1995. Εδώ
πρέπει να αναφερθεί ότι
θα χρειαστούν ορισμένα χρόνια
προκειμένου να τεθούν σε ισχύ τα μέτρα αυτά και θα μεσολαβήσουν
ακόμα τέσσερα έως πέντε χρόνια για να μπορέσουμε να δούμε τα
αποτελέσματά τους. Αλλά ας δούμε τον κάθε τομέα χωριστά.

3.1 ΑΛΛΑΓΗ
ΟΖΟΝΤΟΣ.

ΤΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΟΣ

/

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΤΟΥ

Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκύψει από την αύξηση
της θερμοκρασίας του πλανήτη λόγω των αυξανόμενων εκπομπών
αερίων θερμοκηπίων όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2 ), το
μεθάνιο (CH 4 ), το διοξείδιο του αζώτου (NOa), το όζον της
τροπόσφαιρας (Ο3 ) και οι χλωροφθοράνθρακες (CFC). Οι στόχοι
του πέμπτου προγράμματος για την αλλαγή του κλίματος
περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα 8 :
Για το C O 2
Γ ια τ ο Ο Η 4 και Ν2Ο
Για τα CFC, τα halon
Για τα HCFC

Σταθεροποίησ η στα επίπεδα του 1990
Θ α καθορισ τούν μέτρα από το 1994 και θα
εφ αρμοσ τούν
Σταδιακή κατάργηση π ριν από το 1996 (εκτός
από β ασ ικές ανάγκες.
Π εριορισμός της χρήσης έω ς το πολύ 5% του
επιπ έδου CFC χρήσης το 1990

Η πολιτική της Ε.Ε για την αλλαγή του κλίματος στηρίζεται σε
μεγάλο βαθμό στην πραγματοποίηση αλλαγών στον ενεργειακό
τομέα με την χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και
στον τομέα των μεταφορών ο οποίος αποτελεί τον γρηγορότερο
αναπτυσσόμενο τομέα και συνεπώς συμβάλει γρηγορότερα στην
αύξηση των εκπομπών θερμοκηπίου.”'
Για τη σταθεροποίηση του CO2 η Επιτροπή πρότεινε τον Μάιο
του 1992 τον φόρο ενέργειας/διοξειδίου του άνθρακα έως το 2000.
Ο φόρος αυτός έχει ως στόχο να προωθήσει την πιο αποδοτική
χρήση της ενέργειας και να ενθαρρύνει τη χρήση καυσίμων που
περιέχουν λιγότερο άνθρακα. Επειδή όμως το σχέδιο αυτό δεν
υποστηρίχθηκε καθόλου από τα μέλη - κράτη, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο κάλεσε τον Δεκέμβριο του 1994 την Επιτροπή να
καθιερώσει έναν πιο ελαστικό φόρο για τις χώρες που το επιθυμούν.
Η πρόταση αυτή βρίσκεται ακόμα στο στάδιο μελέτης. Το γεγονός
όμως είναι ότι η Κοινότητα ανέλαβε τη δέσμευση να σταθεροποιήσει
τις εκπομπές αυτές στα επίπεδα του 1990 και να τις μειώσει κατά
15% μέχρι το 2010.
Όσον αφορά τα μέτρα σχετικά με την καταστροφή του
στρώματος του όζοντος, η Ε.Ε εφαρμόζει το πρωτόκολλο του
Μόντρεαλ, όπως αυτό τροποποιήθηκε το 1992 στην Κοπεγχάγη
Βλέπε παράρτημα για την νομοθεσία στον τομέα του περιβάλλοντος,
1994, το οποίο είναι πολύ κοντά στο πακέτο των μέτρων του
πέμπτου προγράμματος. Σύμφωνα με αυτό απαγορεύτηκαν όλες οι
ουσίες που οδηγούν στη καταστροφή του όζοντος.

3.2

ΟΞΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Η οξίνιση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση
ορυκτών καυσίμων, στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή και
στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές
τόσο για το δασικό οικοσύστημα και τις λίμνες όσο και στα άλλα
επιφανειακά ύδατα, στα κτίρια και στο έδαφος. Τα σημαντικότερα
στοιχεία που συμβάλουν στη κατάχρηση αυτή είναι το διοξείδιο του
θείου, το οξείδιο του αζώτου, και η αμμωνία. Στον πίνακα 2

' Στόχος η αειφορία. «Αλλαγή του κλίματος/καταστροφή του όζοντος». Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1998, σελ.71.
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μπορούμε να δούμε τους στόχους της Ένωσης για την οξίνιση και
την ποιότητα του αέρα.
Τα μέτρα που πήρε η Ε.Ε για την οξίνιση και την ποιότητα του αέρα
μέχρι σήμερα παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα 9.

Οργανικές π τητικές
ενώ σεις

Διοξίνες
Βαρέα μέταλλα

Έ ω ς το 2000 μείω ση 35% από τα επίπεδα του
1985
Σταθεροποίηση του επ ιπ έδου του 1990 έω ς 1994.
Μ είωση 30% έω ς το 2000
Έ ω ς το 1996, μείωση 10% τω ν εκπ ομπ ώ ν από
ανθρω π ογενείς π η γές σε σ χέση με το επ ίπ εδο του
1990. 30% μείω ση έω ς 2000
Οι εθνικοί στόχοι είναι ανάλογοι με τα π ρ οβ λή ματα
που έχουν εντοπ ιστεί
Μ είωση κατά 90% του επ ιπ έδο υ εκπ ομπ ώ ν του
1985 από τις εντο π ισμ ένες π η γές έω ς το 2000
Μ είωση τουλάχιστον κατά 70% τω ν εκπ ομ π ώ ν
καδμίου, υδραργύρου και μολύβδου το 1995

Πίνακας 9: Μέτρα της Ε.Ε για την οξίνιση και ποιότητα του αέρα.
Πηγή: Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εδώ και αρκετό καιρό ισχύουν οδηγίες για την ποιότητα του
αέρα που ελέγχουν τους κυριότερους ρυπαντές αναφορικά με τις
εκπομπές διοξείδιο του θείου (SO2 ), οξείδιο
του αζώτου και
σωματιδίων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι ρυπαντές αυτοί
είναι οι μεγάλες εγκαταστάσεις καύσεως, οι δημοτικές εγκαταστάσεις
καύσης επικίνδυνων αποβλήτων και τα. μηχανοκίνητα οχήματα.
Οδηγίες όμως υπάρχουν και για την περιεκτικότητα των υγρών
καυσίμων σε θείο, κυρίως το diesel και το ελαφρύ πετρέλαιο.
Οι μελλοντικές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα θα επιρρεαστούν
από την πρωτοβουλία Auto Oil, η οποία θεσπίστηκε το 1992 σε
συνεργασία με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
και
πετρελαιοβιομηχανία, και παράσχει ένα εκτενές έργο κατάρτισης
μοντέλων για την ποιότητα του αέρα προκειμένου να καθοριστούν οι
ανάγκες περιορισμού των εκπομπών.
Η οδηγία για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσεως (ΜΕΚ) θέτει
ως στόχο να μειωθούν κατά 45% οι εκπομπές διοξειδίου του θείου
αυτών των εγκαταστάσεων μέχρι το 1998 και κατά 60% μέχρι το
2003. Τα οξείδια του αζώτου πρέπει να μειωθούν κατά 30% σε
σύγκριση με το 1998. Το 1995 καλύφθηκαν οι στόχοι του 1988 όσον
αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του θείου από τις ΜΕΚ σε όλα σχεδόν

τα κράτη. Τώρα η Εττιτροττή ττροετοιμάζει προτάσεις οι οποίες θα
ενισχύουν τα όρια εκπομπής από αυτές.
Για να ελεγχθεί η εκπομπή των αερίων από τις εξατμίσεις των
αυτοκινήτων και τους ντιζελοκινητήρες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
διαμόρφωσε τη βασική έννοια των «καθαρών» αυτοκινήτων που
καλύπτει ένα συνολικό φάσμα πρωτοβουλιών. Προορισμός τους είναι
όχι μόνο να ενθαρρυνθεί η χρήση της αμόλυβδης βενζίνης, αλλά και
να μειωθεί ταυτόχρονα η περιεκτικότητα ρύπων στα καυσαέρια των
αυτοκινήτων (καθιέρωση καταλύτη).
Τον Ιούλιο του 1992 υιοθετήθηκε μια οδηγία για την
ατμοσφαιρική ρύπανση η οποία καθορίζει μια σειρά κατωφλίων για
την ενημέρωση/ προειδοποίηση του πληθυσμού για την προστασία
της υγείας και του περιβάλλοντος.^
Στον τομέα της βιομηχανίας η Οδηγία 94/63 ΕΟΚ (στάδιο I) και
η συνεπακόλουθη πρόταση στάδιο II αντιμετωπίζουν το πρόβλημα
των εκπομπών από την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων
πετρελαίου, ενώ μια μελλοντική πρόταση θα ασχοληθεί με εκπομπές
ΟΠΕ από διάφορους βιομηχανικούς τομείς.
3.2.1

Η Πρόοδος της Ελλάδας.

Τα μέτρα που άρχισαν σιγά σιγά να υλοποιούνται στην Ελλάδα
είναι οι αλλαγές στην ποιότητα της βενζίνης, οι οποίες αφορούν
κυρίως την μείωση της άσης ατμών των ολεφινών, του βενζολίου,
των αρωματικών και του θείου^. Τα αποτελέσματα που εξήχθηκαν με
την ανάπτυξη της τεχνολογίας παραγωγής περιβαλλοντικών
καυσίμων στο ΕΙΤΧΗΔ, αξιοποιήθηκαν από τα διυλιστήρια για την
προετοιμασία τους εν όψει των νέων προδιαγραφών. Το κόστος
παραγωγής του οικολογικού ντίζελ θα ανεβάσει το κόστος σε 1.59
δρχ/το λίτρο από 1-1.2 δρχ/το λίτρο που έκανε πριν.
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια άρχισαν να μπαίνουν με έντονο
ρυθμό στη ζωή μας. Η πολιτεία κατάλαβε το ρόλο που διαδραματίζει
το περιβάλλον και άρχισε να παίρνει στα σοβαρά την ενημέρωση του
πολίτη για την προστασία του.

- Στόχος η αειφορία: «Οξίνιση και ποιότητα του αέρα», Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1998, σελ.76.
^ Περιοδικό Περιβάλλον HELECO ' 99 «Αυστηρότερες προδιαγραφές για Βενζίνες - Ντίζελ,
ομάδας εξερευνητών του Πανεπιστήμιου και της Βιομηχανίας, Ιούνιος του 1999, σελ.36
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Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας η Ε.Ε υιοθέτησε
νομοθεσία με τη μορφή οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτύπους
καθώς και έναν ειδικό χρηματοδοτικό κανονισμό (LIFE). Η εφαρμογή
αυτού του κανονισμού θα διαρκέσει αρκετά έτη και έχουν
επικεντρώσει τη δράση τους στον προσδιορισμό και τη
χαρτογράφηση περιοχών που θα περιληφθούν στο δίκτυο που
δημιουργείται από την οδηγία. Το βασικό στοιχείο του μηχανισμού
αυτού, για το ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών είναι το
Natura 2000. Το Natura δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οδηγίας
«habital» to 1992 που αποσκοπεί στη διατήρηση 300 περίπου
φυτικών ειδών και 200 είδη ζώων.
Βάση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού εκτιμάται ότι στην
Ευρώπη των δώδεκα υπάρχουν συνολικά 3.300 είδη φυτών από τα
οποία το 10% απειλείται και ιδιαίτερα στα Μεσογειακά κράτη. Από το
σύνολο των ειδών στα πτηνά το 28% απειλείται και αυτό γιατί οι
οικότοποι απειλούνται από την εντατική καλλιέργεια, τον τουρισμό,
τις μεταφορές, την βιομηχανία και την χρήση της ενέργειας.
Οι κυριότεροι στόχοι του πέμπτου προγράμματος για τη
προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας μέχρι το 2000 είναι η
δημιουργία του δικτύου Natura 2 0 0 0 .Το Natura 2000 θα είναι ένας
κατάλογος ο οποίος θα περιλαμβάνει πολλές εκατοντάδες βιοτόπων
με εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία
και που οι ίδιες οι χώρες θα
προτείνουν και
το οποίο θα αποσκοπεί στη διατήρηση ή
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και τη προστασία των
ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας.

3.3.1

Η πρόοδος που σημειώθηκε από την Ε.Ε

Τον Ιούνιο του 1994 τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία για τους
οικοτύπους, η μεταφορά της οποίας όμως σε εθνική νομοθεσία δεν
έχει ολοκληρωθεί ακόμα σε πολλά μέλη κράτη. Από τον Ιούνιο του
1994 καθορίζεται ένα νέο καθεστώς για τις περιοχές ειδικής
προστασίας ( ΠΕΠ ), το οποίο αποτελείται από την Οδηγία για τα
πτηνά και για τις μελλοντικές ειδικές περιοχές προστασίας. Σήμερα οι
εξελίξεις που επηρεάζουν τις περιοχές ειδικής προστασίας είναι το
φράγμα του Carbit Bay ( Ηνωμένο Βασίλειο ), η νέα γέφυρα του
Περιβάλλον και περιφέρειες: για μια αειφόρο ανάπτυξη. Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κσινοτήτων, Λουξεμβούργσ, σελ.13

Τάγου στην Πορτογαλία, ο αυτοκινητόδρομος Α20 στη Γερμανία και
οι εκβολές του Λίγηρα στη Γαλλία. Από τη δημιουργία αυτών των
έργων αποδεικνύεται ότι η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει την
ικανότητα ανάλυσης των οικονομικών και κοινωνικών πτυχών για την
αποφυγή ενός παρόμοιου εγχειρήματος.
Το ότι πολλά μέλη κράτη καθυστερούν τη μεταφορά της
οδηγίας στη νομοθεσία τους, καθώς και στη διαβίβαση των
καταλόγων και των πολυάριθμων δεδομένων που πρέπει να τους
συνοδεύουν, έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή να
προτείνει τον οριστικό κατάλογο τοποθεσιών Natura 2000.
Ένα βήμα που έκανε η Επιτροπή σε συνεργασία με τα μέλη
κράτη και την Επιτροπή Φυσικού Περιβάλλοντος είναι το ότι
ολοκλήρωσε τρία σημαντικά έγγραφα αναφοράς: το πρότυπο έντυπο
δεδομένων Natura 2000 που περιλαμβάνει επίσης τα κριτήρια για
την επιλογή των τόπων, το χάρτη των βιογεωγραφικών περιοχών της
Ε.Ε και το Εγχειρίδιο Ερμηνείας των τύπων φυσικού περιβάλλοντος
της Ένωσης.
Η τεχνική και επιστημονική εργασία που είναι απαραίτητη για
την επιλογή των υποψηφίων τόπων για το Natura 2000 είχαν
ικανοποιητική εξέλιξη το 1993, 1994 και 1995 και για να βοηθηθούν
τα μέλη κράτη έχουν χρηματοδοτηθεί έργα LIFE.
Το 1993 δημοσιεύτηκε η δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της
οδηγίας για τα πτηνά, στην οποία προτάθηκε η αναθεώρηση του
καταλόγου των θηρεύσιμων ειδών, και τον Ιούνιο του 1994
υιοθετήθηκε νέος κατάλογος θηρεύσιμων ειδών. Παρά το γεγονός
ότι περισσότερες από 1100 περιοχές έκτασης 6,9 εκατ. οκταρίων
έχουν ταξινομηθεί ως περιοχές ειδικής προστασίας, στα περισσότερα
μέλη κράτη , τόποι με ορνιθολογική σημασία δεν προστατεύονται
κατάλληλα. Όλες οι ΠΕΠ αποτελούν μέρος του Natura 2000 από
τον Ιούνιο TOU 1994.
Έχοον καταρτιστεί σχέδια δράσης για 23 σανολικά
απειλούμενα είδη, από τα οποία τα 20 χρηματοδοτούνται από το
LIFE και άλλα ταμεία της Ε.Ε. Στόχος αυτών των σχεδίων είναι η
συλλογή, η εκτίμηση των πληροφοριών και η κατάρτιση
προγραμμάτων με προτεραιότητα. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι
αποτέλεσμα μιας διαδικασίας διαβούλευσης και συναίνεσης μεταξύ
των κυβερνητικών φορέων, των ΜΚΟ και των εμπειρογνωμόνων των
ενδιαφερόμενων χωρών. Μεταξύ των άλλων τα σχέδια δράσης
δείχνουν και τα μέτρα που υποχρεώνονται να εφαρμόσουν τα μέλη
κράτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας για τα
πτηνά.
Η Κοινότητα σε διεθνές επίπεδο υπέγραψε πολυάριθμες
συμβάσεις μεταξύ των οποίων το 1989 τη σύμβαση της Ουάσιγκτον
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του 1973 για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων με εξαφάνιση
ειδών πανίδας και χλωρίδας, ( SITES ). Ο νέος αυτός Κοινοτικός
κανονισμός εκδόθηκε στις 27 Ιουνίου του 1995 και για να επιτευχθεί
η καλύτερη προστασία των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών,
καθορίζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κατοχή και το εμπόριο
των θίγόμενων ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας. Στον κανονισμό
αυτό, που έχει χαρακτηριστεί το « Σενγκεν των απειλούμενων ειδών»
προβλέπεται τόσο η ενίσχυση των ελέγχων που διενεργούνται στα
εξωτερικά σύνορα, όσο και η κατάργηση των εσωτερικών ελέγχων.
Από τις διατάξεις του νέου αυτού κανονισμού, προκύπτουν οι όροι
της σύμβασης οι οποίοι είναι:
♦ Οι
όροι χορήγησης αδειών και οι πραγματοποιούμενες
επαληθεύσεις γίνονται αυστηρότεροι. Εκτός από τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά CITES, προβλέπεται η διεξαγωγή ελέγχων στα
σύνορα για τα φορτία, τις εμπορικές δραστηριότητες και την
επανεξαγωγή των αντίστοιχων ειδών. Επίσης προβλέπεται η
διενέργεια επαληθεύσεων με αντικείμενο τις άδειες εισαγωγής
που έχουν εκδοθεί από το εξουσιοδοτημένο όργανο του κράτους
μέλους προορισμού.
♦ Επεκτείνεται το σχέδιο εφαρμογής. Προστίθενται τριάντα περίπου
είδη πρωταρχικής σημασίας στα είδη που έχουν ήδη
συμπεριληφθεί στη σύμβαση. Τα είδη κατατάσσονται σε τρεις
κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό προστασίας που απαιτείται σε
συνάρτηση με τη πραγματική ή πιθανή απειλή.

3.3.2

Η ελληνική πραγματικότητα

Στο 5° Συνέδριο της Σύμβασης Ramsar που έγινε στο Kosher
της Ιαπωνίας τον Ιούνιο του 1993 εξέδωσαν ψήφισμα κατά της
Ελλάδας για την πολιτική που ακολουθεί στην προστασία των
υγροτόπων Ramsar. Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι:^
- Τα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης ζητούν από την ελληνική
κυβέρνηση να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα.
- ζητείται η οριστική οριοθέτηση των 11 ελληνικών υγροβιότοπων
που προστατεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση και τέλος

’ Περιοδικό Νέα Οικολογία «Ψήφισμα - καταδίκη κατά της Ελλάδας σ
Σύμβασης Ramsar» του Κωνσταντίνου Βασιλάκη, σελ. 58.

- απαιτείται η δημιουργία και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων για
αυτές τις περιοχές καθώς και η εξασφάλιση με κάθε μέσο της ορθής
χρήσης του.
Εκτός όμως από τα δυσάρεστα υπάρχουν πάντα κάποιες
κινήσεις οι οποίες μας δίνουν ελπίδες ότι δεν ήρθε το τέλος του
περιβάλλοντος εξαιτίας της αδιαφορίας κάποιων αρμόδιων.
Ένα καλό σημάδι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που παρουσιάζονται στους υγροβιότοπους είναι η συμβολή της
βοήθειας που μπορεί να παράσχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ένα
παράδειγμα είναι η δραστηριότητα της Κοινότητας Μετοχίου του
Νομού Αχάίας που δεν προωθεί μόνο την περιβαλλοντική
εκπαίδευση και ενημέρωση αλλά προχωρεί και σε ενέργειες για την
προστασία των υγροβιότοπων της ευρύτερης περιοχής. Πρόσφατο
παράδειγμα αποτελεί η οριοσήμανση της ακτής και η νομική δίωξη
των κτηνοτρόφων που επιχειρούν την καταπάτηση του δάσους της
Σταφυλιάς.
Τον Απρίλιο του 1991 συστάθηκε στην Θεσσαλονίκη η
Εταιρεία για την Μελέτη και Προστασία των υγρότοπων. Σκοπός της
είναι η επιστημονική έρευνα σχετικά με τους ελληνικούς υγρότοπους
και τους οργανισμούς που ζουν εκεί με στόχο οι πληροφορίες αυτές
να χρησιμοποιηθούν για την προστασίας τους. Η εταιρεία αυτή
εργάζεται κυρίως στο οικοσύστημα της περιοχής του τριπλού Δέλτα
των ποταμών Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα καθώς και στην περιοχή
της Αλυκής Κίτρους και οι πληροφορίες της θα μπορούσε άνετα να
χρησιμοποιηθεί σαν συμβουλευτικό όργανο για τους φορείς που
ασχολούνται με την προστασία των υγρότοπων.
Το ενθαρρυντικό είναι ότι η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων
φορέων, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και των απλών
πολιτών μεγαλώνει όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα να
αποθαρρύνεται όλο και περισσότερο η καταπάτηση της φύσης.

3.4

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Το 1992 τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του Εδιμβούργου και των
Βρυξελών ζήτησαν από την Επιτροπή να αναλάβει μια συνολική
εξέταση της νομοθεσίας της Ε.Ε για τα ύδατα με σκοπό την
αναθεώρηση της υπό το φως της επιστημονικής και τεχνικής
προόδου και της αρχής της Επικουρικότητας.
Αυτό είχε ως
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αποτέλεσμα να υποβάλλει η Επιτροπή προτάσεις για μια νέα οδηγία
για την ποιότητα των υδάτων που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση και μια τροποποιήσει της οδηγίας που αφορά την
ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Επιπλέον υποβλήθηκε στο
Συμβούλιο μια ανακοίνωση που θα παρουσιάζει τις κατευθυντήριες
γραμμές για την κοινοτική πολιτική του ύδατος η οποία θα λαμβάνει
υπόψη ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές:
Οι ποσοτικές πτυχές. Οι ποσοτικές πτυχές επικεντρώνονται στο
ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Οι ποιοτικές πτυχές που λαμβάνονται υπόψη για πρώτη φορά το
Φεβρουάριο του 1997όπου προτάθηκε η σχετική οδηγία πλαίσιο και
έχει πρωταρχική σημασία για τις νότιες χώρες της Κοινότητας. Το
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει οδηγίες που έχει λάβει υπόψη η Ένωση
για την προστασία των υδάτινων πόρων.
Η εφαρμογή της οδηγίας για τα νιτρικά άλατα δεν ήταν
ικανοποιητική στα περισσότερα μέλη κράτη και έχουν δρομολογηθεί
διαδικασίες στο πλαίσιο του άρθρου 169 της Συνθήκης ενάντια στα
κράτη που δεν συμμορφώθηκαν με αυτήν.
Η εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών
λυμάτων ήταν μάλλον ανομοιογενής, αλλά έχουν καταρτιστεί
σημαντικά προγράμματα επενδύσεων σε όλα τα κράτη για να
συμμορφωθούν με τους στόχους της οδηγίας.
Η Πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την οικολογική
ποιότητα των υδάτων, η οποία καλύπτει τα επιφανειακά ύδατα,
αντιπροσωπεύει μια σημαντική εξέλιξη στη νομοθεσία της Ε.Ε.
Μέχρι τώρα θεσπίζονται ανώτατα όρια και μια σειρά παραμέτρων,
κυρίως φυσικών και χημικών, ενώ τώρα δίνει βάση στην ποιότητα
των επιφανειακών υδάτων. Στόχος της είναι να διατηρήσει ή και να
βελτιώσει την υπάρχουσα οικολογική ποιότητα των επιφανειακών
υδάτων σε όλη την Ένωση. Αυτό θα επιτευχθεί σε τρεις φάσεις:
• Τα μέλη κράτη να παρακολουθούν τη σημερινή συνολική
οικολογική ποιότητα των υδάτων τους και να εντοπίζουν όλες τις
πηγές ρύπανσης και αρνητικών ανθρωπογενών επιρροών.
• Να ορίσουν επιχειρησιακούς στόχους για να διατηρήσουν ή να
βελτιώσουν την οικολογική ποιότητα και
• Να θεσπίσουν ολοκληρωμένα προγράμματα για την επίτευξη
αυτών των στόχων.
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, οι αποφάσεις
αυτές αφήνονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών στα πλαίσια
των κατευθυντήριων γραμμών που ορίζει η οδηγία.

Τον Ιούλιο του 1980 το Συμβούλιο υιοθέτησε για πρώτη φορά
οδηγία για το πόσιμο νερό. Οι θετικές επιπτώσεις ήταν σημαντικές
και οδήγησαν σε συνο^κή βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου
νερού στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Με την εμπειρία που
είχαμε αποκομίσει από την υπάρχουσα οδηγία και ενόψει των νέων
υποχρεώσεων η οδηγία αναθεωρήθηκε στο σύνολό της το 1994 στις
4 Ιανουαρίου του 1995. Οι βασικές αλλαγές από την υπάρχουσα
οδηγία είναι : μειωμένος αριθμός παραμέτρων σε 48 από τους 66
που υπήρχαν προηγουμένως, ενώ στο ίδιο επίπεδο διατηρείται το
επίπεδο προστασίας της υγείας, η μεγαλύτερη ευελιξία των κρατών
μελών για να επανορθώσουν και ένα νέο πλαίσιο αύξησης της
διαφάνειας και εμπιστοσύνης του καταναλωτή μέσω της
πληροφόρησης σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού τους.
Ταυτόχρονα τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν
ετήσιες εκθέσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού τους.
Η οδηγία για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης εγκρίθηκε
τον Δεκέμβριο του 1975 και έχει διττό στόχο:®
1. Καθορίζονται οι κατευθυντήριες οριακές τιμές σε ότι αφορά την
παρουσία ρύπων στα ύδατα κολύμβησης.
2. Ορίζονται οι κατευθυντήριες οριακές τιμές που αντιπροσωπεύουν
το άριστο δυνατό επίπεδο που πρέπει να επιτευχθεί για να θεωρείται
ιδανική η ποιότητα των υδάτων ενός ποταμού ή κάποιας παράκτιας
περιοχής.
Όσον αφορά τη ρύπανση των θαλασσών, στόχος των μέτρων
της Ε.Ε είναι ο έλεγχος και η προοδευτική μείωση της απόρριψης
διοξειδίων τιτανίου, ενώσεων που οδηγούν στο φαινόμενο των «
κόκκινων κηλίδων λυματολάσπης».

3.4.1 Στην Ελλάδα οι οδηγίες σχετικά με την μόλυνση των υδάτων
από τα νιτρικά άλατα είναι ικανοποιητική ενώ για τα αστικά απόβλητα
παρόλο που υπάρχει σχετική νομοθεσία η Επιτροπή ύστερα από
έλεγχο αποφάσισε να ασκήσει διαδικασίες λόγω παράβασης και μη
συμμόρφωση της με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ. σε περιοχές
κολύμβησης σε γλυκά νερά.
Για τα νερά κολύμβησης όμως οι τοπικές αρχές επιβλέπουν με
αυστηρό τρόπο την καταλληλότητα τους με εξέτασης του νερού ανά
τακτά χρονικά διαστήματα και πληροφορούν για την καταλληλότητα
‘ Η συμφιλίωση του Περιβάλλοντος και της Οικονομικής Ανάτττυξης στην Ευρώπη;
«Καταπολέμηση της ρύπανσης των υδάτων» Πρόγραμμα ενημέρωσης του ευρωπαίου
πολίτη, Βρυξέλλες, 1997, σελ.6
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των ακτών με την γαλάζια σημαία Σήμερα ο αριθμός των περιοχών
υδάτων κολύμβησης που παρακολουθείτε για την ποιότητα τους
εξακολουθεί να αυξάνεται. Η πληροφόρηση του κοινού είναι τώρα
σημαντικό θέμα για όλο και μεγαλύτερο αριθμό περιοχών
κολύμβησης με τις προδιαγραφές της οδηγίας. Περισσότερες
προσπάθειες χρειάζονται να γίνουν στον έλεγχο των γλυκών νερών.
Η Ελλάδα το 1975 εντάχθηκε στο Μεσογειακό Πρόγραμμα
Δράσης μαζί με άλλες 15 χώρες και σήμερα αποτελεί ένα πολύ καλό
σύνολο οργανωμένων προγραμμάτων δράσης και οικονομικών
μηχανισμών.
Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι το MED POL^ και έχει
σαν αντικείμενο την μέτρηση του επιπέδου μόλυνσης από χερσαίες
πηγές στη Μεσόγειο έτσι ώστε να υπάρχουν πλήρη στοιχεία για την
μικροβιακή μόλυνση στην περιοχή. Το 1995 μεταξύ του διευθυντή
του προγράμματος και της υφυπουργού Ελισάβετ Παπαζώη
υπογράφηκε συμφωνία. Η αλλαγή που έγινε με αυτή την συμφωνία
είναι ότι τώρα η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο ευρύτερο σύστημα
παρακολούθησης μέτρησης της μόλυνσης στη Μεσόγειο. Το δίκτυο
παρακολούθησης περιλαμβάνει συνολικά -246 σταθμούς από τους
οποίους οι 28 αφορούν χερσαίες πηγές ρύπανσης, 79 σταθμοί
βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές, 138 σε ακτές κολύμβησης και
ένας σταθμός για έλεγχο αερομεταφερόμενης ρύπανσης.

3.5

ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι προσπάθειες που γίνονται για τα βελτιωθεί η ποιότητα και η
ποσότητα των δεδομένων για το αστικό περιβάλλον είναι πολλές.
Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής έκθεσης που είναι γνωστή ως το «
Το Περιβάλλον της Ευρώπης - η εκτίμηση Dobris », η Ευρωπαϊκή
Υπήρεσία Περιβάλλοντος ανέλαβε την εκπόνηση μιας μελέτης για 72
ευρωπαϊκές πόλεις, εκ των οποίων οι 46 βρίσκονται στην επικράτεια
της Ευρώπης. Η ανάλυση αυτής της έκθεσης έδειξε ότι απέχουμε
πολύ απ’ το να γνωρίζουμε επαρκώς το ευρωπαϊκό αστικό
περιβάλλον και αυτό εμποδίζει σοβαρά τις προσπάθειες παροχής
συγκριτικών εκτιμήσεων για την κατάσταση του
αστικού
περιβάλλοντος.

’ Περιοδικό Τεχνολογία Περιβάλλοντος: «Πολλαπλές ωφέλειες από τις περιβαλλοντικές
δράσεις» του Κώστα Παπαθεοδώρου, Νοέμβριος 1995, σελ.4.

Παρόλο που όλα δείχνουν ότι οι αστικές πολιτικές και τα
προγράμματα αναπτύσσονται και εκτελούνται καλύτερα από τα ίδια
τα μέλη κράτη, υπάρχουν σημαντικά πρσβλήματα λόγω του υψηλού
επιπέδου αστικοποίησης στην Ευρώπη. Για το λόγω αυτό υπάρχει
μεγάλη διάσταση σε πσλλές από τις δράσεις της Ένωσης.
Τσ πράσινο βιβλίο του 1990 για το αστικό περιβάλλον έκανε
έκκληση για εμπεριστατωμένη μελέτη του αστικού περιβάλλοντος
στις πολιτικές της Ε.Ε, κάνοντας έτσι ένα σοβαρό βήμα προς τη
σύνδεση της περιβαλλσντικής αειφορίας με την πσιότητα της αστικής
ζωής. Ρητή αναφορά για τις αστικές περισχές γίνεται και στσ Λευκό
Βιβλίο
για
την
ανάπτυξη,
την
απασχόληση
και
την
ανταγωνιστικότητα, όπου δίνεται έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της
πσιότητας ζωής μέσω της προαγωγής πρωτοβουλιών τοπικής
απασχόλησης, την καλύτερη ένταξη νέων κτιρίων και υποδσμής
μεταφορών στα αστικά κέντρα και τη διαθεσιμότητα πάρκων και
χώρων πράσινου
Η χρηματοδοτική υποστήριξη των περιφερειακών πολιτικών
κάνουν αναφορά για τις αστικές κοινότητες του στόχου 2 που
αναφέρεται σε περισχές κυρίως αστικές, που βρίσκονται σε
βισμηχανική παρακμή.
Τσν Μάρτιο δρομολογήθηκε μια
πρωτοβουλία (URBAN) που αφορά τις αστικές περιοχές ώστε να
επιτευχθεί αποτελεσματικός συντονισμός και να επωφεληθσύν
περισσότερο οι πόλεις από τις δράσεις της Ε.Ε για την περίσδο
1994-1999. Η πρωτοβουλία αυτή με χρηματοδότηση 600 εκ. θα
συμβάλλει στην επίτευξη των οικονομικών κοινωνικών και
περιβαλλοντικών στόχων με τη βελτίωση της υπσδομής και του
περιβάλλοντος σε επιλεγμένες περιοχές.
Αυξημένη προσοχή όμως η Επιτροπή έδωσε στην απαίτηση
των πόλεων για ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασίας. Στο
πλαίσιο
της
διαπεριφερειακής
συνεργασίας
(RECITE)
χρησιμοποιήθηκαν 15 εκατ. ECU για τη χρηματοδότηση 15 δικτύων
πόλεων. Επίσης για την επέκταση ανταλλαγής και διαλόγου μεταξύ
των πόλεων χρηματοδοτείται από το κονδύλιο του προϋπολογισμού
που εισήγαγε το 1989 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που αφορά
περισσότερες από 700 τσπικές κοινότητες και 150 περίπου έργα.
Ταυτόχρονα όμως προωθούνται και άλλα δίκτυα πόλεων για
ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα του περιβάλλοντος της διαχείρισης
ενέργειας, της αστικής κυκλοφορίας, της πληροφόρησης του κοινού
και της συμμετοχής.
Το 1993 η Επιτροπή δρομολόγησε το « Έργο για αειφόρες πόλεις»
που κύριοι στόχοι του είναι:
• προαγωγή νέων ιδεών για την αειφορία στα ευρωπαϊκά αστικά
κέντρα
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• προώθηση ευρείας ανταλλαγής εμπειριών
• διάδοση των καλών πρακτικών αειφορίας σε αστικό επίπεδο
• διατύπωση συστάσεων με σκοπό την επιρροή της πολιτικής σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο κρατών
μελών.
Το έργο αυτό αποτελείται κυρίως από; εκθέσεις πολιτικής και
συστάσεις προς τα όργανα της Ε.Ε, τα κράτη μέλη, τις τοπικές αρχές
και άλλους ενεχόμενους παράγοντες όπως οι επιχειρήσεις, τις οποίες
προετοιμάζει η ομάδα εμπειρογνωμόνων για το αστικό περιβάλλον
που θέσπισε το Συμβούλιο. Η πρώτη εκδοχή της έκθεσης πολιτικής
της ομάδας κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1994.
Τον Μάιο του 1994, στο τέλος μιας μεγάλης συνδιάσκεψης που έγινε
στη Δανία, δρομολογήθηκαν δραστηριότητες δικτύωσης, οι οποίες
βασίζονται σε ένα χάρτη που υιοθετήθηκε το 1995 από 90 περίπου
τοπικές αρχές στην Ευρώπη.
Για την επίβλεψη και τον έλεγχο θαλάσσιων φορτίων και
αποβλήτων εντός και εκτός της Ένωσης άρχισε να ισχύει ειδικός
κανονισμός από τον Μάιο του 1994. Ο κανονισμός αυτός μεταφέρει
στο δίκαιο της Ε.Ε σχετικές διεθνείς συμφωνίες που δημιουργούν
υποχρεώσεις όπως, η σύμβαση της Βασιλείας καθώς και την
απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης
αποβλήτων με προορισμό επιχείρησης περισυλλογής. Επίσης ο
κανονισμός αυτός λαμβάνει υπόψη του το στόχο ελαχιστοποίησης
της διακίνησης αποβλήτων που προορίζονται για περισυλλογή με
βάση την αρχή της αυτάρκειας και της γειτνίασης και κανονίζει τον
έλεγχο των θαλάσσιων φορτίων, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει και τη
μεταφορά αποβλήτων σε απαράδεκτες από περιβαλλοντική άποψη
εγκαταστάσεις περισυλλογής.
Ο στόχος της μη εξαγωγής
αποβλήτων που προορίζονται για τελική διάθεση εκτός Ε.Ε έως το
2000 έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Οι εξαγωγές επιτρέπονται
μόνο προς τις χώρες τις ΕΖΕΣ.
Με στόχο να εξασφαλιστεί η απαγόρευση όλων των εξαγωγών
επικίνδυνων αποβλήτων σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή πρότεινε
την τροποποίηση του κανονισμού 259/93 για να επεκταθεί έως το
1998 η ισχύουσα απαγόρευση εξαγωγών επικίνδυνων αποβλήτων
που προορίζονται για επιχειρήσεις περισυλλογής από της χώρες
που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ. Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι οι
εξαγωγές μη επικίνδυνων αποβλήτων για περισυλλογή δεν

υπόκεινται σε καμιά διαδικασία ελέγχου στο πλαίσιο του κανονισμού
259/93.

3.6

ΘΟΡΥΒΟΣ

Ο θόρυβος είναι ένα από τα πιο πιεστικά περιβαλλοντικά
προβλήματα των αστικών περιοχών, Το 8% περίπου του αστικού
πληθυσμού εκτίθεται σε εξωτερικό θόρυβο, επιπέδου μεγαλύτερου
από 70 dB ενώ το 11% εκτίθεται σε επίπεδο μεγαλύτερο των 65 dB.
Κύρια πηγή του θορύβου είναι η οδική κυκλοφορία και ακολουθούν οι
θόρυβοι της συνοικίας και των αεροδρομίων.
Το πρόγραμμα της Επιτροπής παρουσίασε μια προσέγγιση
που βασίζεται στους στόχους για τα όρια εκπομπής θορύβου από
διάφορες πηγές και καθόρισε έξι μέτρα για τα οποία είναι απαραίτητο
να ληφθεί δράση σε συνεχές βάση. Τα μέτρα αυτά θα καλύπτουν τα
επίπεδα έκθεσης, τη μέτρηση του θορύβου , τα προγράμματα
μείωσης του θορύβου, τα όρια εκπομπής καθώς και μέτρα που
σχετίζονται με την συμπεριφορά και την υποδομή.
3.6.1

Η σημειωθείσα πρόοδος σε επίπεδο Ε.Ε

Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη
δεκαετία του ‘90 για τη βελτίωση της πληροφόρησης στα επίπεδα
έκθεσης στην Ε.Ε και στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά κενά που
συνδέονται με προβλήματα συγκρισημότητας. Η πιο ολοκληρωμένη
έρευνα που έγινε για την έκθεση στο θόρυβο έχει συνταχθεί από τον
ΟΟΣΑ το 1993, η οποία άφηνε να φανεί μια προειδοποίηση σχετικά
με την ανεπάρκεια ορισμένων δεδομένων.
Στο πλαίσιο του πέμπτου προγράμματος έχουν ισχύσει
αρκετές τροποποιήσεις σε τμήματα της νομοθεσίας για τα επίπεδα
του ήχου από τα οχήματα και τις μηχανές. Αυτές καλύπτουν τα
μηχανοκίνητα οχήματα ( δίτροχά και τρίτροχα) τα αεροσκάφη και τα
μηχανήματα οικοδομών.
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3.6.2

Τα μέτρα ττου πήρε η Ελλάδα

Στην Αυστρία, στη Δανία, στη Φιλανδία, στην Ελλάδα, στις
Κάτω Χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία έχουν
δρομολογηθεί προγράμματα καταπολέμησης του θορύβου.
Στην Ελλάδα το πρόγραμμα μείωσης του θορύβου εστιάζεται
στην επέκταση ενός συστήματος παρακολούθησης του θορύβου στο
εθνικό δίκτυο για την περιβαλλοντική πληροφόρηση και σε μια
έρευνα για το θόρυβο. Στόχος των εθνικών προσπαθειών των
αρμόδιων φορέων είναι τα προβλήματα του θορύβου από τις
μεταφορές και τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Το Υπουργείο
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και δημοσίων έργων (Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
)κάνει μια όλο πιο δυνατή προσέγγιση σε θέματα που σχετίζονται με
το θόρυβο.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο χρονικά πλαίσια: 1986-1993
και 1993-1999. Κατά το πρώτο χρονικό πλαίσιο, κύριος στόχος ήταν
ο καθορισμός της υπάρχουσας περιβαλλοντικής ακουστικής
ποιότητας στις περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία και η σύνταξη
χαρτών
κυκλοφοριακής
ηχορύπανσης
των
Αθηνών,
συμπεριλαμβανόμενου των προαστίων του Χολαργού και του
Παπάγου, της Καβάλας, της Θεσ/νίκης, τόυ Βόλου, της Ρόδου και
του Πειραιά. Στο δεύτερο χρονικό πλαίσιο εφαρμόζονται τέσσερις
κύριες δράσεις:®
α)
περαιτέρω αξιολόγηση της υπάρχουσας ακουστική ποιότητας
στις μεγάλες αστικές περιοχές και κυρίως της Αθήνας και τους
περιφερειακούς της δήμους καθώς και σε αρκετές τουριστικές πόλεις
μεσαίου μεγέθους.
β)
έλεγχος και διατύπωση εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για τη μείωση του θορύβου με:
- επέκταση του υπάρχοντος μηχανισμού παρακολούθησης του
θορύβου στην Αθήνα και στις άλλες μεγάλες αστικές περιοχές
Θεσ/νικη, Πειραιά και Πάτρα καθώς και διασύνδεση και συντονισμό
του μηχανισμού με το εθνικό δίκτυο μηχανογράφησης για
περιβαλλοντική πληροφόρηση.
- εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης θορύβου σε όλα τα
μεγάλα ελληνικά αεροδρόμια και σύνδεση του επίσης με το εθνικό
δίκτυο μηχανογράφησης για περιβαλλοντική πληροφόρηση.*
* Στόχος η αειφορία «Το Πρόγραμμα καταπολέμησης του θορύβου στην Ελλάδα»,
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο, 1998, σελ. 91

- οργάνωση υπηρεσίας επιθεώρησης για θέματα μείωσης του
θορύβου και προμήθεια όλου του απαραίτητου ακουστικού
εξοπλισμού.
- εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την παρακολούθηση, την
αξιολόγηση και τις διαδικασίες μείωσης του θορύβου που θα
ισχύσουν στις μεγάλες τουριστικές περιοχές.
- προαγωγή της αντίληψης των « ήσυχων προϊόντων » και της
νομοθεσίας περί σήμανσης του ήχου.
- ολοκλήρωση της νομοθεσίας για παραμέτρους, δείκτες και τα όρια
τους στις μελέτες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
γ) Ορισμός μέτρων μείωσης του θορύβου λόγω μεταφορών με:
- εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας με του καθορισμό όλων των
«μελανών σημείων» κυκλοφοριακού θορύβου στα κυριότερα οδικά
δίκτυα της Ελλάδας και στο αστικό δίκτυο των μεγαλύτερων πόλεων
με στόχο τη θέσπιση ολοκληρωμένου προγράμματος οικοδόμησης
μέτρων για τη μείωση του κυκλοφοριακού θορύβου.
- τελικός σχεδιασμός και ανέγερση 10000 ιπ^ φραγμάτων ήχου κατά
μήκους των μελανών σημείων κυκλοφοριακού θορύβου.
δ) Καθορισμός και εν συνεχεία εφαρμογή συνολικού ελέγχου του
θορύβου και μέτρα μείωσης, που θα περιλαμβάνουν τη θέσπιση:
- των πρώτων ορίων εξωτερικού ελέγχου από την κυκλοφορία για
όλα τα νέα οδοποιίας.
- ενός συστήματος παρακολούθησης του θορύβου για την Αθήνα
που θα αποτελείτε από πέντε σταθμούς για όλες τις εποχές, για την - παρακολούθηση του κυκλοφοριακού 'θορύβου και δημιουργία
τελικού σταθμού αποθήκευσης δεδομένων.
- επιθεωρήσεων εκπομπών βιομηχανικού θορύβου στην ευρύτερη
αστική περιοχή των Αθηνών.
- ιδρύσεως μονίμων και συνδυασμένων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
ομάδων για τον έλεγχο των εκπομπών θορύβου των οχημάτων.
- του πρώτου φράγματος ήχου στην Ελλάδα για την προστασία της
περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας και για την προστασία από τον
κυκλοφοριακό
θόρυβο
όταν
θα
λειτουργήσει
ο
νέος
αυτοκινητόδρομος Αθηνών-Λαμίας.
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3.7

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ.

Γία τις παράκτιες ζώνες το πρόγραμμα θέτει τους εξής στόχους για το
2000 :®

♦ καλύτερος συντονισμός των σχετικών πολιτικών ανάμεσα σε όλα
τα επίπεδα της διοίκησης.
♦ πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.
♦ ανάπτυξη κριτηρίων για καλύτερη εξισορρόπηση της χρήσης και
της διατήρησης της γης και της χρήσης των φυσικών πόρων.
♦ συνειδητοποίηση των προβλημάτων από το κοινό και τον
οικονομικό και δημόσιο τομέα
Σε πολλές παράκτιες ζώνες το οικοσύστημα υποβαθμίζεται
συνεχώς. Αυτό το καταλαβαίνουμε από τις απώλειες οικοτόπων και
ποικίλων ειδών, ρύπανση των υδάτων, ευτροφισμός και υποβάθμιση
του τοπίου.
Οι κύριες αιτίες αυτής της υποβάθμισης είναι η
αστικοποίηση των παράκτιων περιοχών, οι μεταφορές, η γεωργία με
τα γεωργικά φάρμακα, τα λιπάσματα και την συγκέντρωση της
κτηνοτροφίας, η βιομηχανία, η ενέργεια, οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι
υδατοκαλλιέργειες και ο μαζικός τουρισμός. Εκτιμάται ότι 200 εκατ.
Ευρωπαίων σε σύνολο 680 εκατ. διαβιούν σε παράκτιες περιοχές,
αριθμός που όλο αυξάνεται κάνοντας το παρόν περιβαλλοντικό
πρόβλημα πιο επείγον.
3.6.1

Η Πρόοδος ττου σημειώθηκε στην Ε.Ε.

Τα κύρια κοινοτικά μέσα που θεσπίστηκαν για να
προστατεύσουν και να βελτιώσουν τις παράκτιες ζώνες είναι οι
οδηγίες που αφορούν την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, την
επεξεργασία αστικών λυμάτων, την διατήρηση άγριων πτηνών και
την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης συμμετέχει στη
Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία τους Μεσογείου από
την ρύπανση, στη Σύμβαση του Ελσίνκι για την προστασία της
Βαλτικής θάλασσας και στη Σύμβαση των Παρισίων, η οποία
καλύπτει τη Βόρεια θάλασσα και ιδιαίτερα της ακτές.
Σύμφωνα με το πέμπτο πρόγραμμα και βάση των αποφάσεων
του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, το 1992 και 1994 ετοίμαζε ένα
ψήφισμα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών το
’ Στόχος η αειφορία: «Παράκτιες ζώνες». Εττιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Λουξεμβούργο, 1998, σελ.92

οποίο θα υποβληθεί πριν από τα τέλη του 1995. Η Επιτροπή θα
προτείνει να χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα επίδειξης ώστε να
καταδειχτεί τι η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να επιταχυνθεί μέσω της
καλύτερης ενδυνάμωσης των πολιτικών και των μέσων, καθώς και
μέσω κατάλληλων συντονισμών μεταξύ των πολυάριθμων
παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη των Παράκτιων περιοχών.
Το έργο αυτό θα περιλαμβάνει διαφόρους εταίρους σε διάφορα
επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και θα
υποστηρίζεται από τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά όργανα όπως το
LIFE. Τα αποτελέσματα θα συζητηθούν ευρέως για να βοηθήσουν
στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης στις παράκτιες ζώνες.

3.8

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η στρατηγική της Ε.Ε για τη διαχείριση των αποβλήτων
εστιάζεται στις δράσεις για πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση τους ,
προώθηση της περισυλλογής, ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης,
κανονισμό μεταφορών και επανορθωτική δράση. Το καλοκαίρι του
1995 συζητήθηκε από την Επιτροπή μια έκθεση για την πρόοδο της
στρατηγικής για τα απόβλητα. Στο θέμα αυτό υπήρξαν μια σειρά
εξελίξεων και συγκεκριμένα για την έγκριση της σύμβασης της
Βασιλείας για τον έλεγχε της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων
αποβλήτων και τη διάθεσή τους.
Το ευχάριστο αυτής της
κατάστασης είναι ότι όσο αυξάνεται η κατακεφαλήν παραγωγή
αποβλήτων λόγω της αφθονίας του διαθέσιμου εισοδήματος, τόσο
στα βορειότερα κυρίως κράτη μέλη, γίνεται εμφανής η επιθυμία για τη
μείωση των αποβλήτων και την ανακύκλωση τους.
Οι εξελίξεις της Ε.Ε σχετικά με την παράταση της διάρκειας ζωής και
τη διαχείριση των αποβλήτων είναι:
Το 1995 υιοθετήθηκε η οδηγία για της συσκευασίες η οποία
έθεσε στόχους ανακύκλωσης και περισυλλογής για τα απόβλητα
συσκευασίας για την περίοδο 1996-2001 με σκοπό την αναθεώρηση
τους μετά από μια πενταετία, με βάση την εμπειρία που θα
αποκτηθεί από τα κράτη μέλη με βάση τις επιστημονικές
ανακαλύψεις και την αξιολόγηση τεχνικών όπως είναι οι
οικοϊσορροπίες
Το 1991 η Επιτροπή εγκαινίασε το πρόγραμμα για τα ρεύματα
προτεραιότητας των αποβλήτων, το οποίο θεσπίζει σχέδια δράσης
για συγκεκριμένους τύπους αποβλήτων εφαρμόζοντας τις αρχές και
τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης των προληπτικών και
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προφυλακτικών μέτρων της κοινής ευθύνης.
Οι ομάδες του
αντίστοιχου έργου απαρτίζονται από όλα τα ενδιάμεσα μέλη όπως;
είναι η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, οι παραγωγοί, οι διανομείς, οι
προμηθευτές υλικού, οι καταναλωτές, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
κτλ. Το έργο αυτό έχει καταλήξει σε συμπεράσματα για τα ελαστικά,
τα αποσυρθέντα οχήματα, τα απόβλητα των νοσοκομείων και των
κέντρων υγείας.
Στο
βιομηχανικό
τομέα
η
ανακύκλωση
και
η
επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων αρχίζει να παίρνει μεγάλες
διαστάσεις. Το όλο όμως έργο χρειάζεται περαιτέρω καθοδήγηση
για να προσδιοριστούν και να μελετηθούν οι τεχνολογικές
δυνατότητες και η απόδοση σε σχέση με το κόστος.
Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα
απόβλητα, η απόφαση του Συμβουλίου 94/904 θέσπισε ένα
κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων και η Επιτροπή με την απόφαση
94/3 θέσπισε έναν ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων. Υπό συζήτηση
βρίσκεται σήμερα η περαιτέρω βελτίωση του καταλόγου.
Το 1994 επιτεύχθηκε κοινή θέση στην προτεινόμενη οδηγία για
τους χώρους εναπόθεσης αποβλήτων, η οποία θα θέτει τις
προδιαγραφές για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των χωματερών
που υπάρχουν ήδη και αυτών που θα δημιουργηθούν, αλλά και τους
συγκεκριμένους τύπους απόβλητων που θα θάβονται εκεί.
Επίσης το Συμβούλιο στο τέλος του 1994 υιοθέτησε μια οδηγία
για την καύση επικίνδυνων αποβλήτων Η οδηγία αυτή θέτει για
πρώτη φορά τα πρότυπα καύσης επικίνδυνων αποβλήτων σε
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου των ορίων
εκπομπής για βαριά μέταλλα και διοξίνες.
3.8.1

Η Πρόοδος που σημειώθηκε στην Ελλάδα.

Μερικές μορφές αξιοποίησης των αποβλήτων απαλλάσσουν
την χώρα μας από τα απόβλητα αυτά. Είναι γνωστό από την καύση
του λιγνίτη στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ παράγονται
τεράστιες ποσότητες στερεών αποβλήτων σε μορφή τέφρας. Τα
τελευταία χρόνια η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία βρήκε τρόπους να
αξιοποιήσει τη 1/4 της παραγόμενης ποσότητας της μετατρέποντας
την από απόβλητο σε σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή. Τώρα
απομένει να βρεθεί τρόπος αξιοποίησης και της υπόλοιπης
ποσότητας της ιπτάμενης τέφρας. Οι σκουριές Λάρκο είναι στερεά
απόβλητα που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες από την
βιομηχανία νικελίου στη Λάρυμνα. Η τσιμεντοβιομηχανία απορροφά
περίπου 250.000 τόνους, αλλά υπάρχουν ακόμα μεγάλες ποσότητες

που μολύνουν το περιβάλλον. Οι σκουριές σιδηροπυρίτη που
παράγονται στη βιομηχανία λιπασμάτων απορροφάται ολόκληρη
από την τσιμεντοβιομηχανία και από τον Φωσφόγυψο γύρω στους
15.000 τόνους το χρόνο.’°
Η λύση για τα απόβλητα είναι η ανάπτυξη μιας τεχνολογίας
για την επεξεργασία και την τυποποίηση τους σε καύσιμο και τη
μετέπειτα καύση τους σε εγκαταστάσεις της τσιμεντοβιομηχανίας.

Περιοδικό Περιβάλλον HELECO ’99 «Τσιμεντοβιομηχανία: αξιοποίηση ή απόρριψη των
αποβλήτων, του Δρ. Κωνσταντίνου Συμεωνίδη, σελ. 27 - 28
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 5°^ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Η ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας ώστε να καθιερωθούν τα
βασικά επίπεδα περιβαλλοντικής προστασίας θα υπάρχει πάντα. Στο
παράρτημα παρουσιάζονται όλα τα νομοθετικά μέτρα στον τομέα
του περιβάλλοντος που συνέχισαν να προτείνονται από την
Επιτροπή και να υιοθετούνται από το Συμβούλιο κατά τα χρόνια
1992,1993 και 1994. Αυτό που παρατηρήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Εδιμβούργου, είναι ότι παράλληλα με το 5°
πρόγραμμα δράσης, μειώθηκε ο αριθμός των προτάσεων σχετικά με
το περιβάλλοντος και πολλές νομοθετικές προτάσεις δίνουν
μεγαλύτερη σημασία στον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας
νομοθεσίας. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί μια ευρεία
επισκόπηση των εξελίξεων και των εμπειριών στα επιμέρους μέτρα
που χρησιμοποιεί η Ε.Ε για την προστασία του περιβάλλοντος.

4.2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.

Η καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το περιβάλλον
συμβάλλει στο να παρέχεται στο κοινό επαρκής ενημέρωσης για την
κατάσταση του περιβάλλοντος και για τις συνέπειες των οικονομικών
αποφάσεων σε αυτό. Για αυτό το λόγο δημίουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός

Οργανισμός Περιβάλλοντος που άρχισε να λειτουργεί από το 1994
στη Κοπεγχάγη. Συγκεκριμένα η αποστολή του ΕΟΠ είναι;^
• η παροχή τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών στοιχείων με
σκοπό την επεξεργασία και την εφαρμογή των συγκεκριμένων
μέτρων και της νομοθεσίας στα θέματα της προστασίας του
περιβάλλοντος.
• η συμβολή στην κατάργηση ενός ευρωπαϊκού χάρτη στον οποίο
θα προσδιορίζονται οι περιοχές περιβαλλοντικού κινδύνου και ο
τόπος εγκατάστασης των σταθμών παρακολούθησης.
• η συγκρότηση ενός κοινοτικού δικτύου πληροφόρησης και
παρακολούθησης του εδάφους, του ατμοσφαιρικού αέρα και των
υδάτων καθώς και ενός συστήματος άμεσης πληροφόρησης για
της πυρκαγιές των δασών και την όξινη βροχή.
Ο οργανισμός έχει συνάψει επίσης, εργασιακές σχέσεις με
συμπληρωματικά όργανα όπως: την Eurostat και το κοινό Κέντρο
Ερευνών της Επιτροπής με τις οποίες «σχέσεις» θα διευκολύνεται η
συνεργασία αυτών των οργάνων όπως και την ανταλλαγή
πληροφοριών, αποφεύγοντας έτσι την επικάλυψη των προσπαθειών.

4.3

4.3.1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Από την έναρξη του πέμπτου προγράμματος δράσης η Ε.Ε
θεώρησε απαραίτητο και αύξησε την επικοινωνία και της
ενημερωτικές τις δράσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της
αειφόρου ανάπτυξης. Για να αυξηθεί η διαφάνεια σημαντικών και
οικονομικών ομάδων στο πλαίσιο της ένωσης πραγματοποιείται μια
σημαντική προσπάθεια ώστε να μεταδοθεί το μήνυμα της αειφόρου
ανάπτυξης μέσω της ενημέρωσης και του διαλόγου. Οι ομάδες αυτές
έχουν και την ικανότητα να ενημερώνουν καλύτερα, να αυξάνουν τη
συνειδητοποίηση του κοινού για της αρχές της αειφόρου ανάπτυξης
Η συμφιλίωση του Περιβάλλοντος και της Οικονομικής Ανάπτυξης στην Ευρώπη,
«Ενημέρωση του κοινού σε κσινοτικό επίπεδο», Πρόγραμμα ενημέρωσης ταυ Ευρωπαίου
πολίτη, European Commission, Brussels 1997, σελ.3
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και των επιπτώσεων τους, τόσο στην Ε.Ε όσο και στους ιδιώτες
πολίτες.
Μια προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη είναι η
κατάρτιση του προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρου
Πληροφοριών (ΕΔΚΠ), έτσι ώστε το δίκτυο αυτό να είναι σε θέση να
αυξήσει τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας
ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει στη δημιουργία τέτοιων δομών
που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των δραστών στο πεδίο
της ενημέρωσης.
Ο στόχος των ειδικών δράσεων ενημέρωσης είναι να βοηθήσει
στη δημιουργία ενός μόνιμου διαύλου επικοινωνίας και διαλόγου. Το
γεγονός αυτό θα βοηθήσει την Επιτροπή να εκμεταλλευτεί τις
συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρίες των ομάδων ισότιμης
συνεργασίας και παράλληλα να τους δώσει την ευκαιρία να
συμμετέχουν πλήρως στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στης Ε.Ε
σε αρχικό στάδιο. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο στο να αυξηθεί μόνο η
ποιότητα των πρωτοβουλιών της Επιτροπής, αλλά θα βοηθήσει και
στην τελική αποδοχή τους.
Οι τρόποι με τους οποίους η Επιτροπή συμβάλλει στην
περιβαλλοντική ενημέρωση και επικοινωνία είναι, μέσω διαφόρων
φυλλαδίων, εκστρατειών και προγραμμάτων.^ Τα προγράμματα
περιλαμβάνουν διαβουλεύσεις με ηγετικούς μη κυβερνητικούς
οργανισμούς σχετικά με το εμπόριο και το περιβάλλον, ενημέρωση
του κοινού σχετικά με τη διατήρηση της ενέργειας, η μεταρρύθμιση
των οικολογικών φόρων, η διαχείριση των παράκτιων ζωνών και οι
δημόσιες
μεταφορές
που
προωθούνται
κυρίως
από
συνεργαζόμενους
οργανισμούς.
70
τέτοια
έργα
που
συγχρηματοδοτήθηκαν το 1994 έφρασσαν στο υφός των 5.5 εκατ.
ECU.
Ήδη υπάρχει οδηγία σχετικά με την ελευθερία πρόσβασης στις
πληροφορίες για το περιβάλλον, στην οποία η επιτροπή εξετάζει για
το πώς να βελτιώσει τη δημόσια πρόσβαση στην ενημέρωση της
Επιτροπής. Η αξία αυτής της οδηγίας έγκειται όχι μόνο στο ότι
καθιστά διαθέσιμες τις σχετικές με το περιβάλλον πληροφορίες αλλά
και στην επίδειξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Σημαντικό μέρος της διαδικασίας πληροφόρησης παίζουν οι
εκθέσεις της κατάστασης του περιβάλλοντος σε κοινοτικό επίπεδο.
Μέχρι σήμερα διανεμήθηκαν πάνω από 80000 αντίτυπα του
πέμπτου προγράμματος. Μια μεγάλη ποικιλία ενημερωτικών
- Στόχος η αειφορία: «Ενημέρωση του κοινού και εκπαίδευση», Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1998, σελ.125.

εγχειριδίων σχετικά με το περιβάλλον, από τη βιοποικιλότητα μέχρι
τη διατήρηση των υγροτόπων , εκδόθηκαν μαζί με ένα φυλλάδιο
σχετικά με τις επιπτώσεις των πολιτικών της Ε.Ε σε όλες τις
ευρωπαϊκές περιοχές.
Δυο ενημερωτικές εκστρατείες συνεχίζουν να συγκεντρώνουν
μεγάλη προσοχή. Τα βραβεία καλύτερου περιβάλλοντος για τη
βιομηχανία, που το 1994 επέλεξε 15 επιχειρήσεις, μέσα από
εκατοντάδες αιτήσεις και η εκστρατεία της γαλάζιας σημαίας, όπου το
1995, απονεμήθηκε σε σχεδόν 1700 παραλίες, για τη συμμόρφωση
τους με την κοινοτική οδηγία σχετικά με την ποιότητα του νερού και
την επίδοση τους στη διαχείριση της παραλίας.^

4.3.2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στον τομέα της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια
και επαγγελματική) σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος, τα τελευταία
χρόνια, ιδιαίτερα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και αυτό χάρη σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων που έγιναν
στα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών κρατών μελών, οι οποίες
άνοιξαν το δρόμο για την ενσωμάτωση κύκλων μαθημάτων σχετικά
με το περιβάλλον.
Τα θέματα του περιβάλλοντος ενσωματώνονται όλο και
περισσότερο στον εκπαιδευτικό χώρο και περιλαμβάνονται στο
βασικό σχολικό πρόγραμμα σε εννέα κράτη μέλη. Τα διδακτικά
βοηθήματα όπως: βιβλία, φυλλάδια, εγχειρίδια, μπροσούρες και τα
οπτικοακουστικά μέσα έχουν πολλαπλασιαστεί και απευθύνονται σε
φοιτητές και καθηγητές όλων των επιπέδων της εκπαίδευσης.
Θέματα τους είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε σήμερα όπως αυτό του νερού, της μόλυνσης, των
δασών, των παράκτιων ζωνών, των αποβλήτων και της ενέργειας.
Το σημαντικότερο εμπόδιο για περαιτέρω πρόοδο, είναι το κόστος
διάδοσης και μετάφρασης της διαθέσιμης πληροφόρησης, στο οποίο
λύση θα μπορούσε να προσφέρει η επιχειρηματική χορηγία.
Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου «Παιδεία» η Επιτροπή
το 1992 συγχρηματοδότησε έργα κατάρτισης του διδακτικού
προσωπικού για τη βασική και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς
Στόχος η αειφορία «Ενημέρωση του κοινού και εκπαίδευση»,
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο, 1995, σελ.125.

επιτροπή

των
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επίσης χρηματοδότησε κύκλους μαθημάτων για τεχνικούς και
γεωργούς. Το αποτέλεσμα των έργων υπήρξε θετικό. Το μόνο
εμπόδιο που υπάρχει είναι ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι
θέμα προαιρετικό παρά υποχρεωτικό.
Περιληπτικά αναφέρουμε κάποια από τα σεμινάρια που
πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα και έπεσαν στην αντίληψη μου
είναι αυτό . που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Προστασίας
Περιβάλλοντος Ανατολικής Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Εκτίμησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 1993
στη Θέρμη. Η ημερίδα αυτή αποτέλεσε την ολοκλήρωση ενός
ευρύτερου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
Περιελάμβανε 300 ώρες θεωρίας και πρακτικής και το
παρακολούθησαν 15 εκπαιδευτικοί ενώ στα εφαρμοσμένα
προγράμματα συμμετείχαν συνολικά 440 μαθητές.'*
Δυο
αξιόλογα σεμινάρια πραγματοποίησε ο υπεύθυνος
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
του
Νομού
Έβρου,
στην
Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα τον Μάιο του 1993 και στο
οποίο παρευρέθηκαν 140 καθηγητές.
Επίσης το Εργαστήρι Οικολογικής Πρακτικής Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δασωτού
Δράμας,
διοργάνωσε για την περίοδο 18 Ιουλίου μέχρι 1 Αυγούστου 1993 νέο
κύκλο μαθημάτων και πρακτικής σε οικολογικά θέματα στο Δασωτό
της Δράμας.
Στο λύκειο της Ερυμανθείας ξεκίνησε για την σχολική χρονιά
1992-93 από την ανάγκη περιορισμού της ρύπανσης στο χώρο μέσα
και γύρω από το σχολείο το πρόγραμμα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης. Σ’αυτό βοήθησαν αρκετές από τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις καθώς και δημόσιοι φορείς. Αποτέλεσμα ήταν η έκδοση
μαθητικής εφημερίδα, ενημερωτικών φυλλαδίων και η οργάνωση
εκδηλώσεων όχι μόνο εκπαιδευτικού αλλά και πρακτικού
χαρακτήρα, όπως δεντροφυτεύσεις, ανακύκλωση, χαρτιού αλουμίνας κα. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε και τις επόμενες χρονιές
εξίσου καλά. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι
το περιβάλλον γύρω μας χρειάζεται βοήθεια και οι πρωτοβουλίες για
την εκπαίδευση όλων μας πάνω στο θέμα είναι πολλές.
Όσο καλά όμως και αν είναι τα βήματα που κάνει η Ένωση
στον τομέα της εκπαίδευσης στον τομέα της έρευνας διδασκαλίας η
πρόοδος είναι περιορισμένη με ανταλλαγές πληροφοριών στην

* Νέα Οικολογία «Περιβαλλοντική Εκτταίδευση στη Θεσ/νικη», του Ε.Τ., Μάιος 1993, σελ.

περιβαλλοντική έρευνα, σε σεμινάρια και συσκέψεις καταιγισμού
ιδεών. Τα κύρια προβλήματα στην περαιτέρω πρόοδο της ήταν;
■ η έλλειψη διαθέσιμων οικονομικών πόρων για αυτού του τύπου τις
μεθόδους έρευνας και
■ μικρή απορρόφηση από τους παιδαγωγικούς οργανισμούς των
αποτελεσμάτων τέτοιων ερευνών, οφειλό'μενη στην έλλειψη
εμπειρίας και διδακτικής έρευνας.

4.Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τον Ιούνιο του 1993 δημοσιεύεται σχετικά με τους
πανεπιστημιακούς κύκλους μαθημάτων μια μελέτη οδηγός της Ε.Ε
για το περιβάλλον, η οποία παρέχει την πιο ενημερωμένη και
λεπτομερή ανάλυση του βαθμού μέχρι του οποίου οι περιβαλλοντικές
μελέτες έχουν ενσωματωθεί στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
Παράλληλα καθιερώθηκε το ευρωπαϊκό πτυχίο μεταπτυχιακών
σπουδών ( Master) στην περιβαλλοντική διαχείριση. Το πτυχίο αυτό
συνδέει εννιά πανεπιστήμια της Ε.Ε και εκδίδεται υπό την αιγίδα του
Ευρωπαϊκού
Εκπαιδευτικού
Οργανισμού
Περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας
είναι η ανύψωση του προφίλ των περιβαλλοντικών σπουδών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Επίσης πολλές δράσεις που συγχρηματοδοτήθηκαν από την
Επιτροπή έχουν σχέση με κύκλους μαθημάτων επαγγελματικής
κατάρτισης, σεμινάρια και εργαστήρια για λογιστές, σχεδιαστές και
ελεγκτές. Το σημαντικότερο πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα είναι η
ποικιλία της προσέγγισης και των συστημάτων της εκπαίδευσης /
κατάρτισης στους τομείς του περιβάλλοντος. Κύρια ευθύνη για το
εμπόδιο αυτό σύμφωνα με τους εκπρόσώπους από τα Υπουργεία
Περιβάλλοντος και Παιδείας οφείλεται στην απουσία σύνταξης
καταλόγου απογραφής των δράσεων κατάρτισης που σχετίζονται με
περιβαλλοντικά θέματα.
Τα σημαντικότερα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
της Επιτροπής είναι τα commet, Erasmus, PETRA, Eurotechnet,
FORCE και Tempus. Τον Μάρτιο του 1995, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν το Πρόγραμμα Socrates
που ενοποιεί και επεκτείνει τα προγράμματα Erasmus και Lingua.
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Στην Ελλάδα το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, σε
συνεργασία με το Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών
Ερευνών (ΔΙΠΕ) διοργάνωσαν στις 6-24 Ιουλίου του 1998 στη Χάλκη
των Δωδεκανήσων ένα ελεύθερο κύκλο σπουδών με θέμα το
περιβάλλον και τη σύγχρονη οικολογική σκέψη. Στους εισηγητές
περιλαμβάνονταν γνωστά ονόματα του οικολογικού χώρου από την
Ελλάδα και το εξωτερικό.
4.5
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Οι περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για την επιστημονική
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη έγιναν σημαντικοί και για το
λόγο αυτό δημιουργήθηκε το τέταρτο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας
και τεχνολογικής ανάπτυξης (FP4). Ο στόχος του τέταρτου
προγράμματος για τη προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής, δεσμεύτηκε τόσο για να προωθήσει την
αειφόρο ανάπτυξη
όσο και σε μια ουσιαστική αύξηση των
χρηματοοικονομικών πόρων που διατίθενται για το περιβάλλον
σχετικά με την ΕΤΑ. Στο χρηματοοικονομικό τομέα παρατηρήθηκε
μια αύξηση αφού 1080 εκατ. ECU διατέθηκαν για δύο προγράμματα:®
• 852 εκατ. για το ειδικό πρόγραμμα στον τομέα του περιβάλλοντος
και κλίματος και
• 228 εκατ. για το ειδικό πρόγραμμα για τη θαλάσσια επιστήμη και
τεχνολογία (mast III).
To ειδικό πρόγραμμα για το περιβάλλον και το κλίμα θα
εξασφαλίζει άμεση υποστήριξη για στόχους που περιλαμβάνουν
παροχές για μια επιστημονική αξιολόγηση της κατάστασης του
περιβάλλοντος. Ο γενικότερος του στόχος είναι 1) η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και βελτίωση της
ποιότητας και 2)η παροχή των επιστημονικών και τεχνικών βάσεων
που χρειάζονται για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης.
Άλλα ειδικά προγράμματα σχετικά με την επιστημονική έρευνα
και τεχνολογική ανάπτυξη είναι;
α) Το πρόγραμμα τεχνολογιών βιομηχανικού υλικού σχετικά με την
έρευνα το οποίο περιλαμβάνει δύο κύριους τομείς:

* Στόχος η αειφορία: «Επιστημονική Ερευνα και Τεχνολογική Ανάτπυξη», Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1998, σελ. 112

- τεχνολογίες παραγωγής για μελλοντικές βιομηχανίες, βασικός
σκοπός των οποίων είναι , να ενσωματωθούν νέες τεχνολογίες στα
συστήματα παραγωγής, να αναπτυχθούν καθαρές τεχνολογίες
παραγωγής και να γίνεται ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών
και
- τεχνολογίες για ανανέωση προϊόντων που στοχεύει στην ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών για την σχεδίαση και κατασκευή προϊόντων και
τεχνολογίας για την ανάκτηση των προϊόντων στο τέλος του κύκλου
ζωής τους.
Οι τεχνολογίες πληροφορικής παρέχουν τη βάση για μια
μεγάλη ποικιλία μέσων και μεθόδων που έχουν ως στόχο την
περιβαλλοντική προστασία. Το πρόγραμμα spirit περιλαμβάνει έργα
που διαχειρίζονται θέματα, όπως α) να περιορίζουν την παραγωγή
και κατανάλωση της ενέργειας, και β) την πρόληψη / περιορισμό της
ατμοσφαιρικής μόλυνσης, τη μόλυνση των υδάτων και τα απόβλητα.
Το πρόγραμμα τηλεματικής χρηματοδοτεί εφαρμογές της τεχνολογίας
πληροφοριών σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα διαθέτοντας 20
εκατ. ECU για αυτή τη δουλειά. Ο τομέας περιβάλλοντος του
προγράμματος «τηλεπληροφορική» θα εφαρμόσει πειραματικά έργα
μικρής κλίμακας σε τομείς που έχουν προσαρμοστεί για να
υποστηρίξουν την εφαρμογή των υπαρχόντων, πρόσφατα
διαμορφωμένων ή σχεδιασμένων περιβαλλοντικών πολιτικών της
Ε.Ε. Τέτοιοι τομείς είναι η ελευθερία . πρόσβασης στην
περιβαλλοντική πληροφόρηση, η οικολογική διαχείριση και
προγράμματα ελέγχου, η αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα, η
ολοκληρωμένη πρόληψη μόλυνσης, ο έλεγχος και η προστασία του
περιβάλλοντος στις μεσογειακές περιοχές.
Το 1995 δημιουργήθηκαν πάνω στην επιστημονική έρευνα και
τεχνολογική
ανάπτυξη,
οι
γενικότεροι
περιβαλλοντικοί
προβληματισμοί σχετικά με το «αυτοκίνητο του μέλλοντος», τη «νέα
γενιά αεροσκαφών», το «τρένο του μέλλοντος» και τη μεταφορά με
πολλαπλά μέσα μεταφοράς.
Σχετικά με το «αυτοκίνητο του
μέλλοντος» ο στόχος των ομάδων εργασίας είναι η δημιουργία ενός
οχήματος με χαμηλές ή και μηδενικές εκπομπές καυσαερίων
δίνοντας έμφαση στις:•
• προηγμένες τεχνολογίες για αποθήκευση και προώθηση ενέργειας
και
• στις ουσιαστικές συμπληρωματικές τεχνολογίες όπως ηλεκτρονικά,
υλικά ελαφρού βάρους και συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών σε
οχήματα με μηδενικές εκπομπές.
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Στον τομέα της νέας γενιάς αεροσκαφών αναγνωρίζουν ότι οι
περιβαλλοντικοί προβληματισμοί δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη
στα βιομηχανικά έργα, ιδίως οι εκπομπές και ο θόρυβος. Πάντως και
μεταξύ των πέντε ομάδων κυριαρχεί η φράση: «Να κάνουμε το
αεροσκάφος περισσότερο φιλικό στο περιβάλλον.
Ταυτόχρονα στο τομέα των συνδυασμένων μεταφορών η
κύρια λειτουργία της είναι: η ανάπτυξη των τεχνολογιών, συστημάτων
καινοτόμων ιδεών και στρατηγικών για τη βελτίωση της
συνδυασμένης μεταφοράς ατόμων και εμπορευμάτων από την
άποψη της ταχύτητας, της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής
συμβατότητας.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική ΕΤΑ
συμβάλλει όλο και περισσότερο στους κύριους στόχους του πέμπτου
προγράμματος από την άποψη της διεύρυνσης του φάσματος των
περιβαλλοντικών μέσων. Όχι μόνο αυξήθηκαν οι χρηματοδοτικοί
πόροι που διατίθενται για έρευνα σχετικά με το περιβάλλον αλλά και
ο περιβαλλοντικός προβληματισμός ενσωματώθηκε σε όλο τα φάσμα
της κοινοτικής ερευνητικής χάραξης πολιτικής, από τα αρχικά στάδια
της σύλληψης μέχρι την εφαρμογή των πιο ειδικών προγραμμάτων.
Για καλύτερα όμως αποτελέσματα πρέπει να δοθεί προσοχή
στα παρακάτω:
ανάπτυξη και ενίσχυση των εθνικών και κοινοτικών μηχανισμών για
να βελτιωθούν οι δεσμοί μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και των
αναπτυξιακών πολιτικών καθώς και της περιβαλλοντικής πολιτικής,
ανάπτυξη σε επίπεδο ΕΕ αλλά και Δε επίπεδο κράτους μέλους νέων
τεχνολογιών και τεχνικών που εμποδίζουν και μειώνουν τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη με
στόχο την αύξηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
συνέχιση της ερευνητικής στρατηγικής σε γενικά θέματα αλλαγής σε
επίπεδο κράτους μέλους σε στενή συνεργασία με άλλες χώρες και
διεθνείς οργανισμούς.

4.6

ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα που προωθούν την
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στην Ένωση με την μεταφορά πόρων
από τις πλουσιότερες προς τις φτωχότερες περιοχές μέσω ειδικών
προγραμμάτων, είναι τα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία για την
περίοδο 1994 μέχρι 1999 θα διαθέσουν πιστώσεις ύψους 152,2 εκατ.

ECU
και το ταμείο Συνοχής 14,5
εκατ. ECU ττερίπου. Τα
Διαρθρωτικά Ταμεία είναι τέσσερα:®
1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ):
το οποίο χρηματοδοτεί παραγωγικές επενδύσεις και ενισχύσεις στις
επιχειρήσεις, βασικές υποδομές, ανάπτυξη του εγχώριου δυναμικού
στις μειονεκτικές περιοχές.
2.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που παρέχει
επαγγελματική κατάρτιση και ενισχύσεις για προσλήψεις σε όλη την
Κοινότητα.
3. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων, τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π): για την
αγροτική ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών και την προσαρμογή
των γεωργικών διαρθρώσεων.
4.
Το χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας
(ΧΜΠΑ): το οποίο είναι υπεύθυνο για την προσαρμογή των
διαρθρώσεων της αλιείας.
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία συγχρηματοδοτούν με τα μέλη κράτη
αναπτυξιακές ενέργειες, χωρίς την επιστροφή χρημάτων. Τα
ποσοστά συγχρηματοδότησης μπορούν να ανέλθουν μέχρι του 75%
για τα προγράμματα του στόχου 1 που αφορούν α) την εξυγίανση και
κατανομή των υδάτινων πόρων, β) το βιομηχανικό και αστικό
περιβάλλον - προστασία του φυσικού περιβάλλοντος γ) τη συλλογή
και επεξεργασία απορριμμάτων και δ) έρευνα και κατάρτιση μέχρι και
50% για τα υπόλοιπα προγράμματα. Κατά την περίοδο 1989-1993 οι
πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων ανέρχονταν' σε 64 δις ECU (σε
τιμές 1989) και 148,198 δις για την περίοδο 1994-1999.
Το Ταμείο Συνοχής το οποίο δημιουργήθηκε στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Εδιμβούργου τον Δεκέμβριο του 1992, χρηματοδοτεί
έργα για την προστασία του περιβάλλοντος στα μέλη κράτη που το
ΑΕΠ τους είναι κατώτερα από το 90% του κοινοτικού μέσου όρου και
οι οποίες έχουν καταρτίσει ένα πρόγραμμα σύγκλισης πρσκειμένου
να εκπληρώσουν τους όρους υλοποίησης της ΟΝΕ. Τα μέλη κράτη
αυτά είναι τέσσερα. Η Ελλάδα, η Ισπανία , η Πορτογαλία και η
Ιρλανδία.
Στον τομέα του περιβάλλοντος οι επενδύσεις τσυ Ταμείου
Συνοχής αφορούν:•
• Την ποιότητα και τη διανομή του πόσιμου ύδατος, την επεξεργασία
^ Η συμφιλίωση του ττεριβάλλοντος και της Οικονομικής Ανάπτυξης στην Ευρώπη, «Τα
Κοινοτικά χρηματοδοτικά Μέσα για το περιβάλλον» Πρόγραμμα ενημέρωσης του
ευρωπαίου πολίτη, Βρυξέλλες, 1997, σελ.4.
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των αστικών λυμάτων και των αστικών κυρίως αττορριμμάτων.
• Πρόκειται για προτεραιότητες που προβλέπονται από την
κοινοτική νομοθεσία.
• Τη διαφύλαξη και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την προστασία
της υγείας, την ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων
και
• Την εφαρμογή των κατευθύνσεων του πέμπτου προγράμματος
δράσης για το περιβάλλον.
Το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 1993-1999 διαθέτει
προϋπολογισμό 15,5 δις ECU.^ Το 1993 ξοδεύτηκαν στην Ελλάδα
περίπου 280 εκατ. Ecu, το ήμισυ των οποίων διανεμήθηκε για
περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως: αστική αναβάθμιση, τη
δημιουργία πάνω από 30 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων,
υδροδότηση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών.
Οι κύριες όμως παρεμβάσεις του Ταμείου στην Ελλάδα είναι:
• Το έργο του Ευήνου που είναι εξαιρετικά επείγον και που έχει
στόχο την υδροδότηση της πρωτεύουσας. Το έργο αυτό θα
αποτελέσει πρότυπο στο είδος του και αποσκοπεί στη διατήρηση
των φυσικών ισορροπιών, οι οποίες θα ήταν δυνατόν
διαταραχθούν με την κατακράτηση ύδατος. Διάφορα όμως έργα
μικρότερης κλίμακας εκτελούνται επίσης σε τουριστικές πόλεις, σε
βιομηχανικά πάρκα ή βιομηχανικούς πόλους όπως στο Ρέθυμνο,
το Ναύπλιο, την Τρίπολη, το Άργος και τη Πάτρα, τη Λαμία, τη
Λιβαδειά, τη Χαλκίδα, τη Λάρισα, το Βόλο και τα Τρίκαλα, την
Βέροια, την Κατερίνη και τα Γιαννιτσά.
• Το μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το οποίο της Αθήνας
βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.
• Η βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
• Η διαχείριση απορριμμάτων, η οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει
σημαντικά πράγματα να δείξει.
• Το αστικό περιβάλλον με την δημιουργία χώρων πράσινου που
συνδέονται με την διευθέτηση του παλιού εμπορικού κέντρου της
Αθήνας.
Επίσης στο περιφερειακό σκέλος του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιβάλλον προβλέπεται χρηματοδότηση έργων
μέχρι το ποσό των 347 MECU.® Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των
’ «Ένα βήμα προς την αειφορία», ενημερωτικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Βρυξέλες, 1993.
'Τεχνολογία Περιβάλλοντος: «Πλήθος προγραμμμάτων από την Ε.Ε για την ποιότητα
ζωής, του Φάνη Γαβρινιώτη, σελ. 10-12.

χρημάτων 81,5 MECU θα λάβει η περιφέρεια της Αττικής, ενώ
λιγότερα θα διατεθούν για περιβαλλοντικά έργα στην περιφέρεια της
1.Ανατολική Μακεδονία - Θράκη (26.596 .MECU), 2.Κεντρική
Μακεδονία (32.7 MECU), 3.Δυτική Μακεδονία (19.291 MECU),
4.Ηπειρος (20.035 MECU), 5. Θεσσαλία (28,9 MECU), 6.1όνια νησιά
(31,5 MECU), 7.Δ. Ελλάδα (19,681 MECU), 8.Στ.Ελλάδα (17.730
MECU), 9.Αττική (81.560 MECU), ΙΟ.Πελλοπόνησος (20.567
MECU), 11.Β. Αιγαίο (13,830 MECU), 12.Ν.Αιγαίο (14.225
MECU),13.Κρήτη (19,929 MECU). (Πίνακας 10).

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Πίνακας 10: Κατανομή Χρηματοδοτήσεων στις Περιφέρειες.

Εδώ
πρέπει να αναφέρουμε ότι τα Διαρθρωτικά Ταμεία και
ιδίως το ΕΤΠΑ μπορούν να χορηγήσουν ενισχύσεις σε ενέργειες του
ίδιου τύπου με αυτές που χρηματοδοτεί το Ταμείο Συνοχής. Για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης η Κοινότητα μεριμνά
για τον συντονισμό του προϋπολογισμού και προγραμμάτων
περιφερειακής ανάπτυξης με τις, με τις ενέργειες που μπορεί να
λάβει το Ταμείο Συνοχής. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι οι
δαπάνες που αφορούν το ίδιο έργο δεν χρηματοδοτείται από δύο
μέσα.

Το Πρόγραμμα LIFE

Το 1992 δημιουργήθηκε το LIFE, το ταμείο για το περιβάλλον
με σκοπό να ενισχύσει την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών πολιτικών
της Ε.Ε και την εφαρμογή του δικαίου σχετικά με το περιβάλλον. Ο
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προϋπολογισμός του για την περίοδο 1996-1999 είναι 450 εκατ. Και
το χρήματα αυτά κατανέμονται σε τρεις τομείς:
LIFE - Περιβάλλον, το οποίο παρέχει στήριξη σε καινοτόμες δράσεις
και δράσεις επίδειξης με σκοπό την προώθηση της διαρκούς
ανάπτυξης στις βιομηχανικές δραστηριότητες και της διαρκούς
χωροταξικής ανάπτυξης.
LIFE - Φύση, το οποίο προστατεύει τα απειλούμενα είδη και τους
οικοτύπους.
LIFE - Τρίτες Χώρες, το οποίο παρέχει τεχνική βοήθεια και έργα
επίδειξης στις παρόχθιες χώρες της Μεσογείου και της Βαλτικής,
εκτός από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που
έχουν υπογράψει συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ.
Σημειώνομε ότι το πρόγραμμα έχει εισέλθει στη δεύτερη φάση του,
θα ολοκληρωθεί το 1999 και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του
θα δοθούν για την υλοποίηση των έργων περιβάλλον. Το ποσό των
207 εκατ. Ecu Θα διανεμηθούν σε όσες προτάσεις εγκριθούν τελικά
από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα.
Επίσης υπάρχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία
ως το χρηματοδοτικό όργανο της ΕΕ είναι υποχρεωμένη να
προστατεύει το περιβάλλον και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Η
τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια για επενδυτικά σχέδια τα
οποία διευρύνουν αυτούς τους στόχους. Τα δάνεια που έχουν σχέση
με το περιβάλλον καλύπτουν προς το παρόν το ένα τρίτο όλων των
εργασιών της εντός της ΕΕ. 5,9 δις εκατ. ECU το 1996 και 25,5
δισεκατομμύρια. ECU κατά τα τελευταία έτη. Το μεγαλύτερο μέρος
αυτών των δανείων, το 40% περίπου διατέθηκε για προγράμματα
διαχείρισης των υδάτων, τα οποία περιελάμβαναν εκατοντάδες
σχέδια για τη βελτίωση του πόσιμου νερού και την επεξεργασία των
αποβλήτων. Κατά την περίοδο 1992-1996 χορήγησε δάνεια ύψους
1,7 εκατ. ECU για περιβαλλοντικά προγράμματα στις γειτονικές
περιοχές της Ευρώπης, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη καθώς
και στις χώρες της Μεσογείου.
Στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων η Ε.Ε θέσπισε μια σειρά
προγραμμάτων στήριξης τα οποία είναι:®
INTERREG: το οποίο ασχολείται με τις διασυνοριακές μορφές
συνεργασίας όπως: η ανάπτυξη διασυνοριακών εθνικών δρυμών, την
τελική διάθεση των αποβλήτων και ιδίως των αποβλήτων γεωργικής
’ Η συμφιλίωση του Περιβάλλοντος και της Οικονομική Ανάπτυξης στην Ευρώπη,
«Παραδείγματα από τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων». Πρόγραμμα
ενημέρωσης του ευρωπαίου πολίτη», Βρυξέλλες, 1997, σελ.5

προέλευσης, την κατασκευή δικτύων υδροδότησης, την ανάπτυξη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
URBAN: το οποίο δίνει βαρύτητα στην καταπολέμηση των μορφών
κοινωνικού αποκλεισμού στις πόλεις όπως: μέτρα αποκατάστασης
των δημόσιων χώρων και των σημείων πρασίνου, την βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και αποκατάστασης των χώρων πσυ έχουν
αφεθεί σε εγκατάλειψη.
LIDER II : που δίνει βάρος στη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού
δικτύου αγροτικής ανάπτυξης όπως την προώθηση της διαχείρισης
των αποβλήτων, τη διαχείριση των υδατορευμάτων, την ανάπτυξη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έργων γεωργοδασοκομικής
εκμετάλλευσης.
REGIS II: που χρηματοδοτεί έργα για την προστασία των υδάτινων
πόρων και προστασίας της φύσης.
Υπάρχουν επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στην εξυγίανση
και αποκατάσταση του χώρου παλαιών ορυχείων, μονάδων σιδήρου
και χάλυβα ή στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
Ελληνικά προνράυυατα που χρηματοδοτούνται
πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τη φύση είναι:''°

σήμερα

στο

Το πρόγραμμα διαχείρισης του οικοσυστήματος των λιμνοθαλασσών
Τσουκαλιού, Αυλερής, Ροδιάς και Λαγαρού στον Αμβρακικό κόλπο
στη Δυτική Ελλάδα.
Το πρόγραμμα διατήρησης του πλέγματος των υδροβιότοπων της
λίμνης Μητρικού στη Βόρεια Ελλάδα.
Το πρόγραμμα διαχείρισης, αποκατάστασης και συντήρησης του
πλέγματος των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου στη Δυτική Ελλάδα.
Εγκαθίδρυση και πρώτη φάση λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου
Υγροβιότοπων.

'° « Ενα βήμα προς την αειφορία», Ενημερωτικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βρυξέλες, 1993
. κ
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κ

Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Ε Ε

Αποκατάσταση των δασικών περιοχών και οικολογική διαχείριση της
ευρύτερης περιοχής της μονής του Σίμωνος Πέτρα στο Άγιο Όρος
στη Βόρεια Ελλάδα.
Προστασία της προστατευόμενης περιοχής Δαδιά - Σουφλίου στη
Βόρεια Ελλάδα.
Πρόγραμμα διατήρησης του Ιονίου Πελάγους όσον αφορά τα
ενδιαιτήματα των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών Δυτική Ελλάδα.
Εθνικό πρόγραμμα για την προστασία της Μεσογειακής φώκιας.
Πρώτη φάση αποκατάστασης, διατήρησης και διαχείρισης των
εθνικών δρυμών.
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Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

Καθημερινά καταναλώνουμε προϊόντα που βελτιώνουν την
ποιότητα της ζωής μας. Η κατανάλωση τους παράγει εκατομμύρια
τόνους σκουπιδιών με τη μορφή υλικών συσκευασίας και αστικών
απορριμμάτων, τα οποία μεταφέρονται στους Χώρους Υγειονομικής
Ταφής (ΧΥΤΑ). Λόγω όμως της περιορισμένης χωρητικότητας
αυτών των χώρων, η αύξηση του όγκου των απορριμμάτων οδηγεί
στην ανάγκη εξεύρεσης τέτοιων περιοχών, γεγονός πολύ δύσκολο,
ειδικά στις μεγαλουπόλεις. Για να μην καταντήσει λοιπόν ο κόσμος
μας ένας μεγάλος σκουπιδότοπος, θα βοηθούσε αν προσπαθούσαμε
να μειώσουμε τα απορρίμματα μας, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η
διαχείριση τους.
Ο καθένας από μας μπορεί να το πετύχει αυτό,
συμμετέχοντας στην ανακύκλωση υλικώγ με την εφαρμογή ενός
ολοκληρωμένου Προγράμματος ανακύκλωσης υλικών που ξεκίνησε
η ΕΕΑΑ ( Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης Ανακύκλωσης ) στην Αθήνα
και ακολούθησε ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α Μείζονος Θεσσαλονίκης, το
1988.
Ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α είναι φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
αποτελείται από 22 Δήμους και Κοινότητες της Θεσσαλονίκης. Έργο
του είναι η διαχείριση των απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής
της Θεσσαλονίκης, η ανακύκλωση και η προστασία του
περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τους φορείς ανακύκλωσης πολλά από τα υλικά
που καταλήγουν στα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα, και μετά από
ειδική - κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν. Η ανακύκλωση αυτών των υλικών, είναι μια

διαδικασία που προσφέρει πολλά οφέλη στο περιβάλλον και
επομένως και στον άνθρωπο. Αυτά είναι:^
• Εξοικονόμηση πρώτων υλών ( μείωση ποσότητας των
εκμεταλλεύσιμων φυσικών πόρων).
• Αύξηση του χρόνου λειτουργίας των ΧΥΤΑ,
• Εξοικονόμηση ενέργειας.
• Προστασία του περιβάλλοντος.
• Κοινωνικές αξίες, όπως την ενεργό συμμετοχή των πολιτών,
δημιουργία νέων σχέσεων ανάμεσα στο σχολείο, τον πολίτη και
την κοινωνία.
• Αυξάνονται τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων αλλά και των
φορέων που αναπτύσσουν τέτοια προγράμματα
Τέτοια υλικά είναι: το χαρτί, το αλουμίνιο, το γυαλί και το πλαστικό.
Υπάρχουν βέβαια και άλλα ανακυκλώσιμα τα οποία είναι λιγότερο
γνωστά όπως; τα οργανικά υπολείμματα, τα λάστιχα των
αυτοκινήτων, τα μπάζα που απομένουν από τις οικοδομές, τα κλαριά
και τα φύλλα των δέντρων, οι μπαταρίες, υφασμάτινα υλικά και τα
προσωπικά είδη με την έννοια της επαναχρησιμοποίησης.
Αυτό όμως που έχουμε να παρατηρήσουμε και που αποτελεί
μειονέκτημα για την ανακύκλωση είναι ότι, σήμερα ένας πολίτης που
φροντίζει να μειώνει τα σκουπίδια του . συμμετέχοντας σε
προγράμματα ανακύκλωσης, πληρώνει τα ίδια δημοτικά τέλη
καθαριότητας με έναν πολίτη ο οποίος εγκαταλείπει τα σκουπίδια του
όπου βρει, παράγει καθημερινά πολύ μεγάλο όγκο σκουπιδιών και
αδιαφορεί ή συχνά παρακωλύει τα προγράμματα ανακύκλωσης. Και
υπάρχει η πιθανότητα ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης να
πληρώνει περισσότερα τέλη αν το σπίτι του είναι μεγαλύτερης
έκτασης αφού πληρώνονται μαζί με το λογαριασμό της ΔΕΗ και
υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα ενός χώρου και όχι
ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγονται.
Επίσης άλλο ένα μειονέκτημα αποτελέί το γεγονός ότι οι
δήμοι πληρώνουν στις χωματερές ένα σταθερό ποσό κάθε χρόνο για
να δεχθούν τα απορρίμματα της περιοχής τους και το ότι το πόσό
αυτό εξαρτάται από τον εκάστοτε πληθυσμό που έχει ο δήμος εκείνη
τη χρονιά και όχι από τα απορρίμματα του, μπορεί να οδηγήσει στο
φαινόμενο που παρατηρήθηκε στο Ν.Ψυχικό, όπου παρότι του
εντατικού προγράμματος ανακύκλωσης που ξεκίνησε και
παρουσίασε μείώση των απορριμμάτων κατά 20% αντί να μειωθεί το
ποσό των τελών αυτό αυξήθηκε.
' Ανακύκλωση στα σχολεία: « Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος», Σύνδεσμος
ΟΤΑ Μείζονος Θεσ/νικης - ΥΠΕΧΩΔΕ, Θεσ/νικη, 1998, σελ. 6.
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Πρέπει λοιπόν να ληφθούν κάποια θεσμικά μέτρα για να
αλλάξει αυτή η κατάσταση, τα οποία σύμφωνα με την Avris είναι τα
εξής:
• Η αλλαγή του συστήματος υπολογισμού των δημοτικών τελών.
• Η πραγματική κοστολόγηση της διάθεσης απορριμμάτων.
• Υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να : τοποθετήσουν ειδικούς
κάδους χωριστής συλλογής χαρτιού και αλουμινίου και να δίνονται
κατόπιν συμφωνίας σε εμπόρους με την τρέχουσα τιμή των
υλικών εξασφαλίζοντας έτσι εκτός από το περιβαλλοντικό όφελος
και τα έσοδα από το όλο εγχείρημα.

5.2

ΑΝΑΚΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται σε
διαφορετικού για το κάθε υλικό κάδο. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της Ευρωπαϊκής "Ενωσης, υπάρχει ο μπλε κάδος για το χαρτί, ο
πράσινος για το αλουμίνιο, ο κίτρινος για το πλαστικό και ο μπορντό
για το γυαλί. Μόνο στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 1000 περίπου τέτοιοι
κάδοι σε επιλεγμένα σημεία και υπάρχουν 5 απορριμματοφόρο για
τη συλλογή τους. Έτσι διευκολύνεται το έργο συλλογής, διαλογής και
ανάκτησης των ανακυκλώσιμων υλικών.
Μετά την συλλογή τους, το περιεχόμενο των κάδων μεταφέρεται από
τα φορτηγά της ανακύκλωσης του Συνδέσμου ΟΤΑ στη μονάδα
διαλογής και ανάκτησης που λειτουργεί στο ΧΥΤΑ Θεσσαλονίκης.
Εκεί τα υλικά θα διαχωρίζονται με μηχανικά μέσα και εργαζόμενους
και αφού γένει η διαλογή, συμπιέζονται όλα εκτός από το γυαλί,
γίνονται δέματα και μεταφέρονται στα αντίστοιχα εργοστάσια για να
ανακυκλωθούν.
Αυτή τη στιγμή αξίζει καθώς θα παρουσιάσουμε στοιχεία για
την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών να αναφερθούμε στην
καταστροφή που προκαλούμε στο περιβάλλον για να πάρουμε τα
απαραίτητα υλικά για την παρασκευή των υλικών που εμείς πετάμε
και τι οφέλη μπορούμε να αποκομίσουμε αν όλοι μας βοηθήσουμε
ενεργά στην ανακύκλωση τους. Για το χαρτί, το αλουμίνιο, το
πλαστικό και το γυαλί υπάρχουν ήδη προγράμματα ανακύκλωσης και
απαιτείται η προσπάθεια και η θέληση όλων μας για ένα καλύτερο
μέλλον, με λιγότερα προβλήματα.

5.2.1 TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ.
Κάθε χρόνο στη χώρα μας καταλήγουν στα σκουπίδια
τουλάχιστον 300000 τόνοι χαρτιού για την παραγωγή του οποίου
χρειάστηκαν;
• εκατομμύρια στρέμματα δάσους.
• πάνω από 100 εκατομμύρια τόνοι νερού και
• κατανάλωση ενέργειας, ίση με αυτή που χρησιμοποιείται για την
κάλυψη των αναγκών ενός εκατ. νοικοκυριών για 4 μήνες και
συγκεκριμένα ενέργεια ίση με 5000-7500 κιλοβατώρες.
Το 80% του χαρτιού που καταναλώνεται στην χώρα μας είναι
εισαγόμενο, γεγονός που ισοδυναμεί σε συνάλλαγμα εκατομμυρίων
δολαρίων.^ Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι . υπάρχουν ειδικές
καλλιέργειες κωνοφόρων δέντρων και ευκαλύπτων ταχείας
ανάπτυξης σε πολλές χώρες όπως τη Βραζιλία, τη Σκοτία και την
Πορτογαλία, το οποίο όμως δεν αποτελεί ελαφρυντικό γιατί η
εξάπλωση των μονοκαλλιεργειών, δεν ευνοεί την ανάπτυξη και την
επιβίωση άλλων οργανισμών, μειώνοντας έτσι τις φυσικές
διαδικασίες που αναπτύσσονται στο φυσικό περιβάλλον.
Το 1995 ανακυκλώθηκαν 292.000 τόνοι περίπου χάρτου εκ
των οποίων οι 130.000 τόνοι ήταν χάρτινες συσκευασίες. Σήμερα
μόνο από το πρόγραμμα του ΟΤΑ κάθε μήνα ανακυκλώνονται 350
τόνοι χαρτιού για την οποία ανακύκλωση χρειάζονται λιγότερες
ποσότητες νερού παρά για την παραγωγή του χαρτιού από τα
δέντρα και εκτός αυτού εξοικονομείται ενέργεια και προστατεύονται
τα δέντρα.
Τα δάση αποτελούν ένα σημαντικό φυσικό αγαθό με μεγάλη
αξία για τον άνθρωπο και αυτό γιατί του προσφέρουν σημαντικές
υπηρεσίες.
♦ Παράγουν οξυγόνο ενώ δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα, το
οποίο συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
♦ Απορροφούν τις βλαβερές ουσίες και συγκρατούν το νερό της
βροχής, αποτρέποντας τις πλημμύρες.
♦ Ενισχύουν τα υπόγεια νερά.
♦ Ενεργούν σαν φυσικά φίλτρα βελτιώνοντας την ποιότητα των
νερών.
Ανακύκλωση στα σχολεία, «Οφέλη από την Ανακύκλωση του Χαρτιού», Σύνδεσμος ΟΤΑ
Μείζονος Θεσ/νικη - ΥΠΕΧΩΔΕ, Θεσ/νικη 1998, σελ. 9
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♦ Παρέχουν συνθήκες που είναι απαραίτητες για την προστασία και
αναπαραγωγή των ζωικών οργανισμών.
Το μόνο πλεονέκτημα του παλαιόχαρτου είναι η αστάθεια της
τιμής του σε διεθνές επίπεδο.

5.2.2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Τα πλαστικά υλικά αντέχουν στο χρόνο περισσότερο από τις
ανάγκες που εξυπηρετεί η χρήση τους. Στα fast food σερβίρουν
φαγητό και ποτά σε πλαστικά δοχεία, που κατασκευάστηκαν για να
τα διατηρήσουν στη σωστή θερμοκρασία για τα λίγα λεπτά που θα
χρειαστεί. Αυτά τα πλαστικά δοχεία όμως δεν πρόκειται να πεθάνουν
ποτέ. Θα επιβιώσουν ολόκληρους αιώνες επιβαρύνοντας το
περιβάλλον. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι εύκολο να τα ξεφορτωθούμε,
αν τα θάψουμε ή τα κάψουμε. Και με τις δύο λύσεις όμως, η φύση
μας εκδικείται. Χλωριούχο βινύλιο, κάδμιο, υδροφθόριο, οι
δηλητηριώδης ουσίες που καταλήγουν και πάλι στα σπίτια μας^.
Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι τα περισσότερα πλαστικά
παρασκευάζονται από τα παράγωγα του πετρελαίου που σημαίνει
ότι με μια μείωση της κατανάλωσης μπορούμε να παρατείνουμε τα
αποθέματα του πετρελαίου μέχρι 50 χρόνια από σήμερα.
Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αποφασίσουν
και να
οργανώσουν την απάντηση ‘’Ναι "στην ανακύκλωση των πλαστικών
ώστε να παράγουμε νέα προϊόντα, πιο φιλικά προς το περιβάλλον
και συγχρόνως να εξοικονομήσουμε και απαραίτητη ενέργεια. Στο
εμπόριο κυκλοφορούν περίπου 30 είδη πλαστικών από τα οποία τα
πιο γνωστά είναι το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVG), το πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) και ο τετραφθαλικός πολυεστέρας (ΡΕΤ). Από τετραφθαλικό
πολυεστέρα
και πολυαιθυλένιο κατασκευάζονται φιάλες για
αναψυκτικά και νερό, δοχεία για είδη υγιεινής σαμπουάν απορρυπαντικά).σακουλές απορριμμάτων και άλλα, ενώ από
πολυβινυλοχλωρίδιο
κατασκευάζονται
δοχεία
για
υγρά
απορρυπαντικά και για τροφές. Στη χώρα μας παράγονται κάθε
χρόνο 200.000.000 πλαστικά μπουκάλια που καταλήγουν στα
σκουπίδια. Το εκπληκτικό είναι ότι αν αυτά τα μπουκάλια τα

' «Το πλαστικό ανακυκλώνεται». Ενημερωτικό φυλλάδιο. Σύνδεσμος ΟΤΑ - ΥΠΕΧΩΔΕ,
Θεσ/νικη, 1998.

τοποθετούσαμε στη σειρά, θα κάλυπταν τις ακτές μας που έχουν
συνολικό μήκος 16.000 χλμ.
Στοιχεία για την ανακύκλωση πλαστικού σύμφωνα με μια
έρευνα που διενήργησε η ΕΕΑΑ ( Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης
Ανακύκλωσης ) μας δείχνουν ότι:'*
• Τουλάχιστον 63 επιχειρήσεις παρσυσιάζουν ενδιαφέρον και
δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση πλαστικών
• Το 1996 εισήχθηκαν περίπου 18.500 τόνοι δευτερογενούς
πλαστικού για ανακύκλωση από το οποίο το 90% περίπου είναι
φιλμ.
• Επίσης το 1996 αναγεννώνται περίπου 18.000 τόνοι εγχώριου
βιομηχανικού απορρίμματος κυρίως φιλμ και τριτογενείς
συσκευασίες και
• Καταγράφονται 1500 τόνοι απορρίμματος πού ΡΕΤ που εισάχθηκε
αναγεννήθηκε και επανεξάχθηκε.
Με βάση σημερινά στοιχεία αναφορικά πάντα με το
πρόγραμμα ανακύκλωσης πλαστικού ο ΟΤΑ, ανακυκλώνει κάθε
χρόνο 110 εκατ. φιάλες νερού και τα οφέλη που απορρέουν απ’
αυτήν είναι:
- εξοικονόμηση πετρελαίου
- μείωση του όγκου των σκουπιδιών και
- προστασία των ζωντανών οργανισμών ( ένα εκατομμύριο πουλιά
και 10.000 ψάρια πεθαίνουν στη Μεσόγειο επειδή τρώνε κατά λάθος
πλαστικό.
Όλα τα θετικά που απορρέουν από την ανακύκλωση και
αναφέρθηκαν παραπάνω μπορσύν να αυξηθούν αφού δεν υπάρχει
πρόβλημα στην απορρόφηση του πλαστικού για ανακύκλωση, η
οποία μπορεί να φτάσει άμεσα στους 4000 τόνους ετησίως ενώ
σήμερα συλλέγονται περίπου 150 τόνοι.
Για να προωθηθεί η ανακύκλωση πλαστικού στην Ελλάδα
απαιτούνται α) Μελέτες σκοπιμότητας για επενδύσεις στην ανάκτηση,
των διαχωρισμό και την αναγέννηση των πλαστικών και β) ανάκτηση
προγραμμάτων συλλογής πλαστικών απορριμμάτων.
Στην Ελλάδα τρεις είναι οι μονάδες που πληρούν τις
προδιαγραφές της ανακύκλωσης πλαστικών με δυναμικότητα 15.000
τόνων ετησίως. Από αυτές οι μονάδες της I Μαϊλης ΑΕ και τα
Πλαστικά Κρήτης ΑΕ λειτουργούν με πολύ περιορισμένο φάσμα και
αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία ανακυκλωμένων πρώτων υλών
που περιλαμβάνονται σε μεγάλο ποσοστό στα προϊόντα των
εταιριών αυτών όπως αγροτικά φιλμ τσέρκι κ.α. Αντίθετα η μονάδα
* Περιοδικό Τεχνολογία Περιβάλλοντος, «Χαρτί και ανακύκλωση πρωταθλητές στην
ανακύκλωση», του Δημήτρη Παπαγεωργίου, Νοέμβριος 1995 σελ. 21.
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της Plastiko ΕΠΕ διατηρεί το ευρύτερο δυνατό φάσμα ανακύκλωσης
και επεξεργάζεται επιτυχώς τα τέσσερα από τα έξι κοινότερα
πλαστικά ( ΡΕΤ, HDPE, PVC
και ΡΡ ) που συλλέγονται
προσφέροντας στους πελάτες τους καθαρότερες πρώτες ύλες και
προβάδισμα στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους.

5.2.3

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

Στη χώρα μας παράγονται κάθε χρόνο 900 εκατ. αλουμινένια
κουτιά που καταλήγουν στα σκουπίδια και για τα οποία
καταναλώθηκε ηλεκτρική ενέργεια ίση με τις ετήσιες ανάγκες μιας
πόλης 90.000 κατοίκων. Για να καταλάβουμε καλύτερα το μέγεθος
της κατανάλωσης αρκεί να ειπωθεί ότι για την κατασκευή ενός μόνο
αλουμινένιου κουτιού χρειάζεται τόση ενέργεια όση χρειάζεται μια
τηλεόραση ή ένα ψυγείο για τρεις ώρες, το ραδιόφωνο για τέσσερις
ώρες, μια λάμπα εξήντα Watt για πέντε ώρες.^
Για την παραγωγή του αλουμινίου ως πρώτη ύλη
χρησιμοποιείται ο βωξίτης, ο οποίος βρίσκεται σε αφθονία στα
τροπικά δάση. Η εξόρυξη του βωξίτη είναι δαπανηρή και επιπλέον
επιβαρύνει το περιβάλλον: το έδαφος διαβρώνεται και καταστρέφεται
η βλάστηση με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι ζωντανοί οργανισμοί
που ζουν για αναπαράγονται στις περιοχές αυτές.
Για την παραγωγή ενός κιλού αλουμινίου απαιτούνται τέσσερα
κιλά βωξίτη ενώ ο ΟΤΑ μείζονος Θεσ/νικης ανακυκλώνει μηνιαίως
50 τόνους αλουμινίου τα οφέλη της οποίας είναι;
• Εξοικονόμηση ενέργειας: η διαδικασία της ανακύκλωσης του
αλουμινίου απαιτεί το 5% της ενέργειας ττου καταναλώνεται για την
παραγωγή ίσης ποσότητας από την πρώτη ύλη.
• Εξοικονόμηση πρώτων υλών δεδομένου ότι 56 αλουμινένια
κουτάκια ζυγίζουν ένα κιλό για την κατασκευή των οποίων
χρησιμοποιήθηκαν 64 χιλιάδες τόνοι βωξίτη.
• Μείωση του όγκου των σκουπιδιών.
• Προστασία του περιβάλλοντος.
Δεν προβλέπεται να υπάρξει κάποιο σημαντικό πρόβλημα
που θα ανακόψει την ανοδική πορεία. Αυτό που χρειάζεται είναι να
’ Ανακύκλωση στα σχολεία, «Ανακύκλωση αλουμινίου», του Συνδέσμου ΟΤΑ ΥΠΕΧΩΔΕ, Θεσ/νικη, 1998, σελ. 10.

αυξηθεί η ποσότητα που συλλέγεται και να μην έχει άλλες
προσμείξεις του δευτερογενούς υλικού που θα παραχθεί.

5.2.4

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ.

Για να παραχθεί το γυαλί χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες
άμμος (πυρίτιο), ανθρακικό ασβέστιο (σόδα) και ασβεστόλιθος. Στη
χώρα μας το 80% των πρώτων υλών είναι εισαγόμενο γεγονός που
αντιστοιχεί σε συνάλλαγμα εκατ. Δολαρίων.
Στη χώρα μας οι ανάγκες της αγοράς σε γυάλινες φιάλες είναι
128 τόνοι το χρόνο από τις οποίες το 35% το απορροφά η
βιομηχανία κρασιών το 35% η βιομηχανία αναψυκτικών, το 25% η
βιομηχανία μπύρας και το 5% απορροφάται από τα φαρμακευτικά
είδη. Απ’ αυτές το 20% επιστρέφει στη βιομηχανία, ενώ το υπόλοιπο
καταλήγει στις χωματερές και το οποίο υπολογίζεται γύρω στους
140.000 τόνους γυαλιού.®
Για την κατασκευή 1000 κιλών υαλοθραύσματος χρειάζονται
1200 κιλά πρώτες ύλες και ενέργεια 200 γραμμαρίων σε καύσιμα,
ενώ για κάθε τόνο γυαλιού που ανακυκλώνεται εξοικονομείται
ενέργεια ίση με 135 λίτρα πετρελαίου. Επίσης· με την ανακύκλωση
ενός μόνο γυάλινου μπουκαλιού εξοικονομείται ενέργεια όσο
χρειάζεται μια λάμπα για να λειτουργήσει για τέσσερις ώρες.
Οι εταιρίες που μπορούν να απορροφήσουν ανακατωμένο από
τα Α Ι Α υλικό είναι δύο. Η Γιούλα ΑΕ ( Αθήνα ) και η Αφή Ν.
Βαλαβάνη ( Λάρισα ). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη χαμηλή
τιμή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα για την μεταφορά του υλικού
προς της βιομηχανίες απορρόφησης.^
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΤΑ Μείζονος Θεσ/νικης στην Ελλάδα
ανακυκλώνεται ετησίως το 40% του παραγόμενου γυαλιού τα οφέλη
της οποίας είναι ότι:
• Εξοικονομούνται οι πρώτες ύλες με συνέπεια την προστασία των
υγροτόπων.
• Εξοικονομείται ενέργεια. Υπολογίζεται ότι εξοικονομείται ενέργεια
που φτάνει το 20-30% αυτής που απαιτείται για την παραγωγή
γυαλιού από πρώτες ύλες.

‘ Φυλλάδιο « Συμμετέχω στην Ανακύκλωση Γυαλιού» του Συνδέσμου ΟΤΑ - ΥΠΕΧΩΔΕ.
’ Περιοδικό Τεχνολογία Περιβάλλοντος, « Χαρτί και αλουμίνιο ττρωταθλητές στην
ανακύκλωση», του Δημήτρη Παπαγεωργίου, Νοέμβριος 1997, σελ.22.
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Μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών. Η ανακύκλωση των
ποσοτήτων γυαλιού που χρησιμοποιείται κάθε χρόνο στη χώρα
μας, είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του όγκου των
απορριμμάτων κατά 220.000 κυβικά μέτρα.
Εξοικονομούνται μεγάλα ποσά σε συνάλλαγμα δεδομένου ότι το
80% των πρώτων υλών για την κατασκευή του γυαλιού στη χώρα
μας είναι εισαγόμενο και
γενικά βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος.

5.2.5

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.

Ο σύνδεσμος ΟΤΑ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την
μείωση των απορριμμάτων που φτάνουν στα ΧΥΤΑ και
εφαρμόζοντας την περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε και του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ επεκτείνει το πρόγραμμα της’ ανακύκλωσης και σε ένα
νέο υλικό, τα ελαστικά των αυτοκινήτων.
Κάθε μήνα απορρίπτονται 32.000 τόνοι ελαστικών που
αντιστοιχούν σε 5.000.000 περίπου ελαστικών το χρόνο και έναν
όγκο 900.000 κυβικών μέτρων αφού στην Ελλάδα έχουμε για κάθε
3.5 κατοίκους ένα αυτοκίνητο.®
Η φυσική αποσάθρωση των ελαστικών υπολογίζεται ότι
χρειάζεται πάνω από 70 χρόνια, ενώ η ανεξέλεγκτη καύση τους
προκαλεί τεράστια ατμοσφαιρική ρύπανση και ρύπανση των υδάτων.
Απεναντίας το τρίμμα του ελαστικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα
δάπεδα των αθλητικών εγκαταστάσεων, προαύλια σχολείων και σε
παιδικές χαρές, για την προστασία των παιδιών από τραυματισμούς,
σε επιφάνειες δρόμων κτλ.
Η ανάμειξη ελαστικού και ασφάλτου αυξάνει την ευκαμψία και
την ανθεκτικότητα των δρόμων, μειώνει τις αντανακλάσεις από τα
φώτα, παρέχει καλή πρόσφυση και κάνει μέχρι και τέσσερις φορές
πιο απορροφητική την επιφάνεια του οδοστρώματος. Αλλο
πλεονέκτημα είναι η μείωση του θορύβου κατά 5,8 dB κυρίως στους
αυτοκινητόδρομους, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 50% του
θορύβου που είναι αισθητός από το ανθρώπινο αυτί.
Επίσης τα φθαρμένα λάστιχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την κατασκευή κυματοθραυστών που βοηθάει στον έλεγχο της
διάβρωσης των ακτών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
* «Ανακύκλωση Ελαστικών», ενημερωτικό φυλλάδιο τ( I Συνδέσμου ΟΤΑ - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ Ε,
Θεσ/νικη, 1998.

δημιουργία αναχωμάτων αλλά και στους αυτοκινητόδρομους ως
εύκαμπτα εμπόδια κατά την διάρκεια εργασιών για την αποφυγή
ατυχημάτων.
Σε πειραματική μορφή, στις ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία,
στην Ιαπωνία και στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκαν εκατομμύρια
άχρηστων ελαστικών για να δημιουργηθούν τεχνητοί ψαρότοποι και
βιότοποι και διαπιστώθηκε ότι τα ελαστικά δεν επιδρούν αρνητικά
στη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα, αυξάνουν την ιχθυοπαραγωγή και
για τους άγονους και απογυμνωμένους βυθούς αποτελούν πυρήνα
ζωής και ανανέωσης του θαλάσσιου πλούτου. «Η ανακύκλωση των
ελαστικών θα συμβάλει αποφασιστικά στην εξοικονόμηση πρώτων
υλών και ενέργειας που εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό και
στρατηγική του Συνδέσμου για την μείωση του όγκου των
απορριμμάτων με στόχο ένα καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον
για τις επόμενες γενιές στο πλαίσιο της αειφόρου και βιώσιμης
ανάπτυξης», δήλωσε ο Μπάμπης Μπαρμπουνάκης, δημοτικός
σύμβουλος Θεσ/νικης.®

5.3

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Με πρωτοβουλία το Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης,
ένα πρωτοποριακό έργο για τη χώρα μας, αξιοποιεί το βιοαέριο των
απορριμμάτων και παράγει ηλεκτρική ρεύμα,
ικανό να
ηλεκτροδοτήσει γειτονικές κοινότητες. Το έργο ξεκίνησε τη λειτουργία
του στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής στη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη
φορά που έχουμε άμεσο όφελος και κέρδος από τα απορρίμματα,
ενώ η όλη προσπάθεια και βελτιώνει την περιβαλλοντική υφιστάμενη
κατάσταση των ΧΥΤΑ και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για
την προστασία του περιβάλλοντος.
Η κατασκευή της μονάδας που δημιουργήθηκε αξιοποιώντας
τον Νόμο 2244/94 "για την αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση” στοίχισε 170 εκατ. δρχ Το έργο αυτό
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και τη ΔΕΗ και
χρηματοδότηση του εντάχθηκε στο Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

«Ανακύκλωση Ελαστικών», Ενημερωτικό φυλλάδιο του Συνδέσμου ΟΤΑ - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ Ε.,
Θεσ/νικη, 1998.
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Το ρεύμα που θα παράγεται,(240 KW), θα διοχετεύεται στο
κεντρικό δίκτυο διανομής της ΔΕΗ, ενώ τα έσοδα του θα ανέλθουν
γύρω στα 35-40 εκατομμύρια το χρόνο.

5.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.^°

Το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την
ανακύκλωση από το Σύνδεσμο ΟΤΑ έχει ως στόχο τη διαμόρφωση
περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από την ευαισθητοποίηση και την
ενημέρωση των μαθητών για το πρόβλημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων και την συμμετοχή τους στη αντιμετώπιση του.
Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται το πρόγραμμα είναι η
διαμόρφωση ενός διαφορετικού κώδικα συμπεριφοράς απέναντι στα
υλικά που χρησιμοποιούμε καθημερινά και η εναλλακτική λύση της
ανακύκλωσης τους. Η ενημέρωση που δίνεται, γίνεται μέσα από
διάλογο και όχι από στείρα παράθεση γνώσεων. Το πρόγραμμα
αναφέρεται στο πρόβλημα των σκουπιδιών και διερευνά τους
τρόπους μείωσης του όγκου τους. Η παρουσίαση γίνεται με τη χρήση
διαφανειών.
Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται τόσο στους μαθητές της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία - δημοτικά) όσο και της
δευτεροβάθμιας (γυμνάσια και Λύκεια), σύμφωνα πάντα με τις
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο των γνώσεων. Η
παρουσίαση
του
γίνεται
με
διαφορετικό
τρόπο,
ενώ
χρησιμοποιούνται διαφορετικές διαφάνειες για κάθε περίπτωση. Στα
παιδιά δηλαδή του Νηπιαγωγείου, η προσέγγιση του θέματος
Απορρίμματα - Ανακύκλωση γίνεται με χρήση διαφανειών που
απεικονίζουν με παιδικό σχέδιο, παραστάσεις, όπου τις
σημαντικότερες θέσεις τις καταλαμβάνουν τα παιδικά πρόσωπα, η
φύση και τα ζώα.

'° Ανακύκλωση στα σχολεία, «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» π
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Θεσ/νικη, 1998, σελ. 26.
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ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6.1

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ'

Στην Ελλάδα μπορεί να διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά
μεγάλο έλλειμμα σε υποδομές έργων για την προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά και σε συγκρότηση επαρκών μηχανισμών, τόσο
για την παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος όσο και
για την εφαρμογή των πολιτικών προστασίας. Εξαιτίας λοιπόν του
γεγονότος ότι βρίσκεται σε σημαντική καθυστέρηση ως προς την
υποδομή έργων και παρεμβάσεων περιβαλλοντικής σημασίας και
επειδή έχει μεγάλη σημασία η προστασία του περιβάλλοντος,
πραγματοποιήθηκε μια μελέτη όπου παρουσιάζονται οι αναγκαίες
δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, ως
προς εννιά τομείς αναφοράς,
υδατικό περιβάλλον
στερεά και τοξικά απόβλητα
ατμοσφαιρικό περιβάλλον
περιβάλλον
φυσικό περιβάλλον, δάση, έδαφος
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και παγκόσμια .προβλήματα
μηχανισμοί διοίκησης, παρακολούθησης και εφαρμογής
θεσμοί
δομημένο περιβάλλον
Η προτεραιότητα εφαρμογής περιλαμβάνει δύο
κλίμακες: τα μέτρα αμέσου προτεραιότητας 1994-1999 και
μεσομακροπρόθεσμης προτεραιότητας μέχρι το έτος 2005. Όπως
μπορούμε να δούμε στον πίνακα 8.1 τα μέτρα αμέσου
' Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: «Αναγκαίες δράσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Αθήνα, 1993.

προτεραιότητας έχουν ύψος 980 δις δρχ. εκ των οποίων εκτιμάται
ότι τα 780 δις δρχ.
αφορούν μέτρα εφαρμογής κοινοτικής
νομοθεσίας και πολιτικής, ενώ τα μεσομακροπρόθεσμα μέτρα
εκτιμάται ότι έχουν κόστος της τάξης των 630 δις δρχ. Το κόστος
δηλαδή των αναγκαίων δράσεων μέχρι τσ 2000 θα φτάσουν τα 1,6
δις
Εδώ όμως πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος των
προτεινόμενων μέτρων, επενδύσεων και παρεμβάσεων κινδυνεύουν
να μείνουν ανενεργά, και μετά την εφαρμογή τους, αν δεν
συνοδευτούν από μια εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια σύγχρονης
οργάνωσης του τομέα προστασίας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα,
όπως;
■ διαμόρφωση και άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής (Υπουργείο)
■ επιστημονική παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος
και οργάνωση
μελετών των δεδομένων και των αναγκαίων
δράσεων. (Υπηρεσία ή Ινστιτούτο)
■ έλεγχος εφαρμογής των μέτρων (Σώμα ελέγχου)
Αλλά ας δούμε αναλυτικά τα έργα που προτείνονται ανά τομέα.

6.1.1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων όπου στόχος παρέμβασης
είναι η ορθολογική διαχείριση του συστήματρς υδατικό πόρος χρήση του. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί σε όλα τα διαμερίσματα της
Ελλάδας. Το όφελος του είναι η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και η
προστασία της ποιότητας των νερών, ενώ το κόστος του σε τιμές
1992 θα φτάσει τα 2500 εκατ. Δρχ.
Παρακολούθηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων στις
πηγές ρύπανσης. Στόχος παρέμβασης είναι: α) Η πρόληψη της
ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών με ιδιαίτερη
έμφαση στην πρόληψη της ρύπανσης στις πηγές της και β) επιβολή
μέτρων στις πηγές ρύπανσης. Το μέτρο αυτό θα ισχύει για όλη την
χώρα και το κόστος αυτής πάντα σε τιμές 1992 θα είναι 1000 εκατ.
Δρχ. από τα οποία το 50% θα καλύπτει τη δημόσια και κοινοτική
συμμετοχή, επειδή πρόκειται για ιδιωτικά έργα.

ΦΟΡΕΙΣ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ

Έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης στόχος του οποίου είναι η
προστασία και αντιμετώπιση από τη θαλάσσια ρύπανση. Το μέτρο
αυτό είναι ακόμα προς μελέτη.
Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων νερών της
χώρας. Στόχος του είναι η προστασία και διατήρηση των υπόγειων
υδάτων και η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων. Το μέτρο αυτό
θα ισχύει για όλη την χώρα και το όφελος που προβλέπεται είναι η
διάγνωση της ποιότητας των υπογείων νερών και εξασφάλιση των
κατάλληλων υδατικών πόρων για την άντληση πόσιμου νερού. Το
κόστος του σε τιμές 1992 είναι 10.000 εκατ. Δρχ.
Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων νερών της
χώρας. Στόχος του προτεινόμενου μέτρου είναι η επαναφορά των
φυσικών επιφανειακών υδάτων σε οικολογικά καλή κατάσταση. Το
αναμενόμενο όφελος είναι η προστασία και διατήρηση των
επιφανειακών υδάτων ως προϋπόθεση κοινωνικής αποδοχής νέων
δραστηριοτήτων και βιωσιμότητας των ήδη υφισταμένων και το
κόστος του που είναι ακόμη προς μελέτη φτάνει τα 9000 εκατ. Δρχ
και η κατανομή του γίνεται ως εξής:
• 2000 για τη λίμνη Βεγορίτιδα και
• 7000 για την υπόλοιπη χώρα.
Καθαρισμός παράκτιων ζωνών - προστασία ακτών. Στόχος
αυτού του μέτρου είναι ο καθαρισμός των παράκτιων ζωνών που
προσελκύουν ικανό αριθμό λουσμένων ανεξάρτητα αν είναι τουρίστες
ή όχι και συνακόλουθα μείωση της ρύπανσης των νερών
κολύμβησης. Το μέτρο αυτό αφορά τις περιφέρειες Ν. Αιγαίο, Κρήτη,
Αττική, Κ. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δ. Ελλάδα και το
κόστος του σε τιμές 1992 είναι σε μέτρα αμέσου προτεραιότητας
6000 εκατ. Δρχ και μεσομακροπρόθεσμης προτεραιότητας 12.000
εκατ. Δρχ.
Διαχείριση δικτύων ύδρευσης, μείωση διαρροών, ποιοτήτων
παρακολούθησης και ανακαίνιση με νέες τεχνολογίες Με αυτό
το μέτρο αυτό οι διαρροές που παρατηρούνται στα δίκτυα θα
ελαχιστοποιούνται με αποτέλεσμα να έχουμε εξοικονόμηση υδάτινων
πόρων για άλλες ωφέλιμες χρήσεις. Θα γίνεται έλεγχος της
ποιότητας του νερού στα εσωτερικά δίκτυα και θα υπάρχει καλύτερη
εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Η μείωση των διαρροών πρέπει να
μειωθεί από 40-45% που είναι σήμερα, να μειωθεί στο 20%. Το
κόστος του μέτρου θα είναι 6.000 εκατ: Δρχ όπου τα μισά θα

χρησιμοποιηθούν σε έργα πρώτης προτεραιότητας που θα γίνουν σε
8 πόλεις που θα επιλεχθούν , στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και
τα άλλα στους υπόλοιπες περιφέρειες μεσομακροπρόθεσμα.
Παρακολούθηση των νιτρικών ιόντων στα υπόγεια και
επιφανειακά νερά. Στόχος του είναι μείωση της ρύπανσης και
πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται
άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης όπως τα
αζωτούχα λιπάσματα και τα ζωικά λύματα. Το έργο θα γίνει σε όλες
τις περιφέρειες της χώρα και το κόστος του εντάσσεται στο κόστος
του προγράμματος: εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των νερών που
αναφέρεται στον τομέα μηχανισμοί.
Η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και δίκτυα
αποχετεύσεων και το οποίο έχει ως στόχο την προστασία του
υδατικού περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις των
ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων. Ο τόπος στην οποία θα γίνει η παρέμβαση διακρίνεται
σε τρεις κατηγορίες.
α) Για τους ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων η
κατανομή θα γίνει σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ανάλογα με τον
πληθυσμό.
β) Για τους ΟΤΑ με πληθυσμό μεταξύ 2.000 -5000 κατοίκων η
κατανομή θα γίνει επίσης σε όλες τις περιφέρειες ανάλογα με τον
πληθυσμό, το τουριστικό ενδιαφέρον καθεμιάς και την ευαισθησία
των αποδεκτών και
γ) Για του ΟΤΑ με πληθυσμό κάτω των .2.000 κατοίκων , η
κατανομή θα γίνει ισόποσα στις περιφέρειες με κατ’ εξοχήν
τουριστικό ενδιαφέρον ( Κρήτη, Ν.Αιγαίο, Β.Αγαιο, Ιόνια Νησιά). Και
το αναμενόμενο όφελος θα είναι η προστασία και διατήρηση των
υδάτινων αποδεκτών σε οικολογικά καλή κατάσταση, το οποίο
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κοινωνική αποδοχή νέων
δραστηριοτήτων και βιωσιμότητα των ήδη υφισταμένων. Το κόστος
του μέτρου για έργα αμέσου προτεραιότητας είναι 135.000 εκατ.δρχ,
ενώ 63.500 εκατ. Δρχ για έργα μεσομακροπρόθεσμα.
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. Το μέτρο αυτό έχει ως στόχο
την έμμεση προστασία του υδατικού περιβάλλοντος και ειδικότερα
των υπόγειων υδάτων από τις αρνητικές επιπτώσεις των αστικών
λυμάτων. Η κατανομή του έργου θα γίνει σε όλες τις περιφέρειες
εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και το κόστος του δεν έχει
ακόμα προσδιοριστεί. Αναμενόμενο όφελος! Η Δημόσια Υγεία.
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Κέντρα στήριξης και εξυπηρέτησης λειτουργίας συστημάτων
επεξεργασίας αποβλήτων δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
Στόχος του μέτρου αυτού είναι η καλή λειτουργία των συστημάτων
επεξεργασίας αποβλήτων είτε αυτά προέρχονται από ιδιωτικά είτε
από δημόσια έργα, που συνεπάγεται την προστασία του υδατικού
περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις
των ανεπαρκώς
επεξεργασμένων αποβλήτων. Αυτό θα στηριχθεί με την δημιουργία
13 κέντρων στήριξης και εξυπηρέτησης της λειτουργίας συστημάτων
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και τα οποία θα βρίσκονται ένα σε
κάθε περιφέρεια. Έτσι θα έχουμε την μείωση των ρυπαντικών
φορτίων στα υγρά απόβλητα δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Το
κόστος του έργου ανέρχεται για έργα αμέσου προτεραιότητας σε
2.600 εκατ. δρχ εκ των οποίων το δημόσιο κόστος ανέρχεται σε
1.300 εκατ, για 6 χρόνια (50% της επιχορήγησης). Το κόστος του
μέτρου των μεσομακροπρόθεσμων έργων ανέρχεται στο ίδιο ποσό.
Ανακύκλωση των απόβλητων. Στόχος του είναι ο περιορισμός
των αποβλήτων. Η κατανομή του έργου θα γίνει σε όλο το επίπεδο
της χώρας και το κόστος του σε αρχική εκτίμηση ανέρχεται στα
10.000 εκατ. Δρχ εκ των οποίων για τα έργα αμέσου προτεραιότητας
αναλογούν σε πρώτη εκτίμηση 2.000 εκατ. δρχ. Το αναμενόμενο
όφελος από αυτό το έργο θα είναι η εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

6.1.2

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα προτεινόμενα έργα και παρεμβάσεις στον τομέα αυτό είναι;
Θεσμοί - Νομοθεσία -Διοίκηση. Στόχος αυτού του μέτρου είναι η
ενίσχυση των δυνατοτήτων για ουσιαστική παρέμβαση των φορέων
δημοσίου χαρακτήρα που εμπλέκονται με τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων. Το όφελος που προκύπτει θα είναι η διευκόλυνση σε
όλα τα επίπεδα του εκσυγχρονισμού της διαχείρισης των Σ.Α. και θα
ισχύει για όλη την ελληνική επικράτεια και ως σύνολο και ως νομό.
Στο κόστος του μέτρου ” νομοθεσία - διοίκηση " κοστολογούνται;
α) η αμοιβή
ομάδων εργασίας ειδικών επιστημόνων για τη
διαμόρφωση των προτάσεων για πλαίσιο προδιαγραφών και
εκπόνηση εθνικού σχεδιασμού που υπολογίζεται στα 70 εκατ.δρχ
β)
Το κόστος υλικοτεχνικής υποδομής των αναβαθμισμένων
υπηρεσιών που ασχολούνται με τα στερεά απόβλητα των τριών

βασικών υπουργείων ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Εσωτερικών, ΥΥΠΚΑ που
κυμαίνεται πάνω κάτω στα 430 εκατ. δρχ
Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός. Στόχος αυτού του μέτρου
είναι η διαμόρφωση εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού στη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων περιλαμβανόμενης και μιας
ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την ανακύκλωση των
απορριμμάτων, ως απαραίτητων εργαλείων άσκησης πολιτικής στη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τους αρμόδιους φορείς. Το
έργο θα υλοποιηθεί από την κεντρική διοίκησή μέσω του ΥΠΕΧΩΔΕ
και από τις νομαρχίες, σε όλη την ελληνική επικράτεια και το όφελος
του θα είναι η βελτίωση των όρων διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων σε όλη τη χώρα με άμεσα και έμμεσα συνεπακόλουθα
όπως οικονομικά, περιβαλλοντικά και υγειονομικά οφέλη. Αυτό που
θα τους κοστίσει είναι η αμοιβή των · ομάδων εργασίας
εμπειρογνώμων εκτιμάται σε 50 εκατ.δρχ και η αμοιβή των μελετών
που πρέπει να γίνουν εκτιμάται σε 2.100 εκατ. Δρχ.

Αποκομιδή στερεών αποβλήτων ( προσωρινή αποθήκευση συλλογή - μεταφορά ). Στόχος αυτής της παρέμβασης είναι η
βελτιστοποίηση της αποκομιδής των στερεών αποβλήτων με
ειδικότερους στόχους :
♦ την καλύτερη οικονομική της απόδοσης
♦ την βελτίωση των όρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
♦ την προστασία του περιβάλλοντος, όπου περιλαμβάνεται και η
αποτροπή της αισθητικής του υποβάθμισης
♦ την προστασία της δημόσιας υγείας.
Το μέτρο θα επιτευχθεί:
♦ με την εφαρμογή της μηχανικής αποκομιδής για τα οικιακά
απορρίμματα με την χρήση προτύπων κάδων, μηχανική ανατροπή
στο απορριμματοφόρο, βελτίωση των διαδρόμων συλλογής και εκ
περιτροπής αποκομιδή
♦ η αποκομιδή των παθογόνων νοσοκομειακών στερεών
αποβλήτων
♦ η αποκομιδή ειδικών στερεών αποβλήτων όπως κλαδιά, υλικά
κατεδαφίσεων, απορρίμματα αγορών, μη επικίνδυνα βιοχημικά
λύματα
♦ η αντιμετώπιση των μικροαπορριμμάτων και
♦ ο εκσυγχρονισμός του οδοκαθαρισμού.
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Το έργο θα ισχύει για όλη την ελληνική επικράτεια και θα έχει
ως αναμενόμενο αποτέλεσμα την βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος σε τομείς αισθητικής εμφάνισης και δημόσιας υγείας,
την εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών οικονομικών πόρων και
συμβάλλει στον περιορισμό του κυκλοφοριακού προβλήματος.
Μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων. Στόχος του είναι η
μεγαλύτερη
αξιοποίηση
του
εξοπλισμού
συλλογής
των
απορριμμάτων, η μείωση του μεταφορικού έργου και ο περιορισμός
του κυκλοφοριακού φόρτου προς τις εγκαταστάσεις διάθεσης. Τα
μέτρα με τα οποία θα υλοποιηθεί το έργο είναι η κατασκευή
διαφόρων τύπων εγκαταστάσεων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η
μεταφορά των απορριμμάτων από τα οχήματα συλλογής σε οχήματα
με μεγάλες κιβωτάμαξες με ωφέλιμο φορτίο 4 φορές περίπου
μεγαλύτερο από των απορριμματοφόρων. Το μέτρο θα εφαρμοστεί
σε όλη την ελληνική περιφέρεια και το όφελος που αναμένεται είναι
ότι:
• θα αυξάνεται η απόδοση του εξοπλισμού και προσωπικού
καθαριότητας, καθώς εξοικονομείται ο χρόνος μετάβασης και
επιστροφής από την εγκατάσταση διάθεσης
• θα μειώνεται το κόστος μεταφοράς,
καθώς αντί 4
απορριμματοφόρων θα οδεύει προς την εγκατάσταση ένα
μεγαλύτερο όχημα
• θα περιοριστεί το όποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα και
• θα διευκολύνεται σημαντικά η λειτουργία των εγκαταστάσεων
διάθεσης των Χυτά, καθώς θα εξαλείφονται τα φαινόμενα αιχμής και
περιορίζεται αισθητά ο κυκλοφοριακός φόρτος.
Επανένταξη
των
ακατάλληλων
χωρών
απόθεσης
απορριμμάτων. Στόχος της παρέμβασης είναι η μερική
αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων ή ημιελεγχόμενων χωματερών που
καταργούνται και η δημιουργία προϋποθέσεων για τη σταδιακή
φυσική επανένταξη τους στον περιβάλλοντα χώρο, με παράλληλη
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και τη
δημόσια υγεία. Προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλη την ελληνική
επικράτεια και το αναμενόμενο όφελος είναι:
• Βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών.
• Βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
• Εξάλειψη της οπτικής ρύπανσης.
• Εξάλειψη υγειονομικών κινδύνων.
• Βελτίωση της προστασίας των οικοσυστημάτων
• Περιορισμός των πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις

• Αύξηση ποτάμιας ιχθυοπαραγωγής
• Αύξηση τουριστικής κίνησης
• Οικονομική και χωροταξική αναβάθμιση χρήσεων γης της
γειτονικής περιοχής
• Διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος στην κοινή γνώμη για την
υγειονομική ταφή των απορριμμάτων.
Το κόστος αυτού του έργου είναι 8.800 εκατ. δρχ από τα οποία τα
800 εκατ. Θα διατεθούν για Αττική και Θεσσαλονίκη, τα 1.600 για τα
νησιά και τα 6.400 για τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.
Κατασκευή νέων χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Ο
στόχος αυτής της παρέμβασης είναι η κατασκευή χώρων τελικής
διάθεσης απορριμμάτων σε κατάλληλες θέσεις, με ολοκληρωμένη
υποδοχή, σωστή λειτουργία και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου,
που θα εξασφαλίζουν την κοινωνική αποδοχή και θα επιτρέψουν την
εξάλειψη των ανεξέλεγκτων ή ημιελεγχόμενων χωματερών. Το μέτρο
έχει συνολικό κόστος 105 εκατ.δρχ, αφορά όλη την ελληνική
επικράτεια και το όφελος που αναμένεται από αυτό είναι:
Βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών νερών
Βελτίωση της ποιότητας του αέρα
Περιορισμός της οπτικής ρύπανσης
Περιορισμός ως εξάλειψη υγειονομικών κινδύνων
Βελτίωση της προστασίας των οικοσυστημάτων
Περιορισμός των πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις
Αύξηση ποτάμιας ιχθυοπαραγωγής
Αύξηση τουριστικής κίνησης.
Διαλογή στη πηγή. Στόχος αυτού του μέτρου είναι η μείωση του
όγκου των απορριμμάτων, η προστασία των φυσικών πόρων, ο
περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την διαχείριση
των στερεών απορριμμάτων και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
των πολιτών. Το κόστος του έργου υπολογίζεται στα 13.000 εκατ.
Δρχ , θα εφαρμοστεί σε όλη την ελληνική επικράτεια και το
αναμενόμενο όφελος θα είναι;
• η μείωση του όγκου και του κόστους διαχείρισης των
απορριμμάτων
• η εξοικονόμηση φυσικών πόρων
• ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο κατά τη
διαχείριση των στερεών απορριμμάτων όσο και κατά την
παραγωγική διαδικασία και
• τη συμβολή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικά της κοινής γνώμης.
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Μηχανική διαλογή - βιοσταθεροποίηση. Το μέτρο αυτό θα
πετύχει την μείωση του όγκου των απορριμμάτων προς τελική
διάθεση και της επικινδυνότητας τους, την προστασία των φυσικών
πόρων με την προσφορά εναλλακτικών πρώτων υλών και πηγών
ενέργειας και τη μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων.
Περιλαμβάνει την κατασκευή εργοστασίων μηχανικής διαλογής ή και
βιοσταθεροποίησης, το κόστος των οποίων υπολογίζεται σε 72.000
εκατ.δρχ και το αναμενόμενο όφελος προβλέπεται ότι θα είναι:
• η μείωση του όγκου των απορριμμάτων προς τελική διάθεση και
του κόστους υγειονομικής ταφής
• ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
υγειονομική ταφή των απορριμμάτων
• η διαμόρφωση ευνοϊκότερων όρων κοινωνικής αποδοχής των χυτά
που υποδέχονται προς διάθεση τα υπολείμματα των μονάδων
μηχανικής διαλογής και τέλος
• την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και κλασικών πηγών ενέργειας.
Θεσμοί - Νομοθεσία - Διοίκηση. Στόχος της παρέμβασης αυτής
είναι η οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών φορέων ελέγχου
παρακολούθησης για τη συλλογή - μεταφορά και διάθεση των
τοξικών αποβλήτων. Το κόστος του έργου υπολογίζεται σε 110
εκατ.δρχ, θα εφαρμοστεί σε όλη την ελληνική επικράτεια και το
αναμενόμενο όφελος του θα είναι η μείωση της ανεξέλεγκτης
απόρριψης των τοξικών αποβλήτων.
Στατιστικά στοιχεία - προσωρινή αποθήκευση - συλλογή μεταφορά των τοξικών αποβλήτων. Στόχος της παρέμβασης
αυτής είναι: η συγκέντρωση επαρκών στοιχείων για τις ποσότητες και
ποιότητα των τοξικών αποβλήτων σε επίπεδο χώρας, με
αναμενόμενο όφελος την μείωση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των
τοξικών αποβλήτων. Κόστος του μέτρου' αυτού για την συλλογή
στοιχείων - αξιολόγηση μελετών - δειγματοληψίες - αναλύσεις 100
εκατ. δρχ, για το σχέδιο συλλογής - μεταφοράς 50 εκατ. Δρχ και για
το σχέδιο ελέγχου - transit (από τις υπηρεσίες) - εκπόνηση
προδιαγραφών προσωρινής αποθήκευσης 10 εκατ. Δρχ.
Κατασκευή μονάδων επεξεργασίας - διάθεσης των τοξικών
αποβλήτων. Στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία μονάδων
καύσης και τελικής διάθεσης τοξικών αποβλήτων. Κατασκευή τέτοιων
μονάδων προτείνεται να γίνουν στη Βόρεια και Νότια Ελλάδα με

όφελος, να δώσει λύση στο πρόβλημα της διάθεσης των ταξικών
αποβλήτων στην Ελλάδα. Το κόστος του μέτρου θα είναι στο σύνολο
60 δις από τα οποία τα 20 δις για την μονάδα Βόρειας Ελλάδας και
τα 40 για την μονάδα της Νότιας Ελλάδας.

6.1.3

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα προτεινόμενα μέτρα που αναφέρονται στο ατμοσφαιρικό
περιβάλλον διακρίνονται στις γενικές δράσεις στις εκπομπές από τη
βιομηχανία, Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά.

6.1.3

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Τράπεζα δεδομένων πηγών. Στόχος του μέτρου είναι ή
δημιουργία υποδομής για τη σχεδίαση και επιβολή μέτρων
αντιρρύπανσης. Για να γίνει αυτό απαιτείται η δημιουργία και
λειτουργία επί συνεχούς βάσεως ελεγμένης και πλήρους βάσεως
δεδομένων όλων των σημαντικών πηγών ρύπανσης, ειδικά πηγών
από βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, αλλά και από
κτιριακές εγκαταστάσεις και κυκλοφορία.
Εξωτερική Μονάδα Ελέγχου Εκπομπών. Στόχος του μέτρου
αυτού είναι η αστυνόμευση διατάξεων και εξακρίβωση δεδομένων,
και το οποίο για να εφαρμοστεί απαιτεί την κατασκευή κινητών
μονάδων μετρήσεως αερίων ρύπων και η κάθε μονάδα θα έχει τον
αναγκαίο εξοπλισμό μέτρησης των βασικών αερίων ρύπων, αλλά και
δειγματοληψίας άλλων ειδικά ταξικών για ανάλυση στο εργαστήριο.
Κέντρο πληροφοριών περιβάλλοντος. Στόχος του μέτρου είναι η
λειτουργία κέντρου πληροφόρησης του κοινού σε θέματα
περιβάλλοντος και αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη σύσταση
υπηρεσίας πληροφόρησης κοινού ή άλλων υπηρεσιών πάνω σε
θέματα περιβάλλοντος και τη συλλογή και διασφάλιση πρόσβασης
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σε τράπεζες πληροφόρησης που υπάρχουν είτε στην ΕΕΚ είτε σε
άλλες υπηρεσίες
Διασυνοριακές Επιδράσεις. Για το έργο αυτό απαιτείται η μελέτη
της κλιματολογίας και της βάσης δεδομένων για την μεταφορά
ρύπων από γειτονικές χώρες αλλά και ανταλλαγή πληροφοριών για
πανευρωπαϊκές εκτιμήσεις. Το έργο αυτό προβλέπεται
να
εφαρμοστεί στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και θα κοστίσει 200
εκατ. για υποδομή και 300 εκατ. για την εκτέλεση μελετών και
δημιουργία εργαλείων υπολογισμού μακρινής μεταφοράς.
Πρότυπα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα οποία στοχεύουν
στην βιομηχανική ανάπτυξη αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον και
αυτό θα το πετύχει με τον καθορισμό προτύπων υπολογισμού
επιπτώσεων, ανάλογα με τα πρότυπα άλλων κρατών. Με τον τρόπο
αυτό θα εξασφαλιστεί η ποιότητα των μελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων αλλά και ο έλεγχος από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

6.1.3.2 ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Μείωση ρύπων στην παραγωγή αλουμίνας. Το μέτρο
προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί με την κατασκευή κελύφους
παρακράτησης ρύπων από τις "χελώνες” , με το οποίο θα επιτευχθεί
μείωση των εκπομπών.
Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού αντιρρύπανσης.
Έμφαση για την εφαρμογή του έργου θα δοθεί κυρίως σε υαλουργία,
βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου, λιπάσματα, χημικά και
επιμεταλλωτήρια και θα εμφανιστεί με εγκαταστάσεις φίλτρων,
απορροφητήρων, ψεκασμού κτλ για την παρακράτηση ή πλύση
αερίων ρύπων.
Βελτίωση καύσης Τσιμεντοβιομηχανίας. Στόχος του μέτρου
αυτού είναι οι τσιμεντοβιομηχανίες όπως η TITAN, η ΑΓΕΤ, Χάλυψ
κτλ. Και αυτό απαιτεί την μετατροπή καυστήρων για την μείωση
εκπομπών οξειδίου του αζώτου, τόσο με χρήση συμβατικών
καυσίμων, αλλά και εναλλακτικών, σε περιοχές όπως το Καμάρι
Αττικής, το Βόλο, την Ελευσίνα και την Χαλκίδα.

11S

6.1.3.3

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ή ΑΤΜΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΑΗΣ ΔΕΗ Το μέτρο αυτό στοχεύει στις λιγνιτικές μονάδες
παραγωγής ηλεκτρισμού δηλαδή την ΔΕΗ και για το πετύχει αυτό
απαιτείται η τοποθέτηση και λειτουργία φίλτρων για την
παρακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων των απαερίων. Με τον
τρόπο αυτό παρατηρείται η παρακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων
που δημιουργούν προβλήματα στην υγεία αλλά και υποβάθμιση του
περιβάλλοντος και ζημίες σε άψυχο υλικό.
Αττονίτρωση
ΑΗΣ
Κερατσινίου.
Συγκεκριμένος
στόχος
παρέμβασης είναι η ΑΗΣ Κερατσινίου, με επιβαλλόμενο μέτρο την
εγκατάσταση μονάδας απονίτρωσης εφόσον υπάρχει πρόβλημα ή
λειτουργήσει συμβατικά. Το έργο προορίζεται μόνο για τον Πειραιά
με αναμενόμενο όφελος την μείωση οξειδίου του αζώτου στο ήδη
βεβαρημένο Λεκανοπέδιο Αθηνών.

6.1.3.4

ΚΤΙΡΙΑ

Αντικατάσταση καυστήρων. Στόχος παρέμβασης είναι τα
συστήματα θέρμανσης των κτιρίων, με αντικατάσταση των παλαιών
καυστήρων πετρελαίου με άλλους νέας τεχνολογίας ή πιθανόν
φυσικού αερίου ώστε να υπάρξει ταυτόχρονα αύξηση της θερμικής
απόδοσης και ελάττωση των καυσαερίων. Το αναμενόμενο όφελος
από την ενέργεια αυτή είναι η μείωση εκπομπών ρύπων αλλά και
περαιτέρω μείωση λόγω αύξησης της θερμικής απόδοσης.
Μετρήσεις θερμικής μόνωσης. Στόχος του μέτρου αυτού είναι η
ελάττωση καυσίμων θέρμανσης κτιρίων από την βελτίωση της
ποιότητας κατασκευής και ειδικά έτοιμων δομικών στοιχείων. Για την
υλοποίηση του έργου επιβάλλεται η λειτουργία εργαστηρίου για την
πιστοποίηση θερμικών ιδιοτήτων διαφόρων έτοιμων δομικών
στοιχείων εγχώριας παραγωγής και το αναμενόμενο όφελος θα είναι
η ελάττωση εκπομπών τόσο για τη θέρμανση όσο και για την ψύξη
των κτιρίων
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6.1.3.5

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Βελτίωση καυσίμου ντίζελ. Στόχος τταρέμβασης είναι τα
διυλιστήρια και τα μέτρα που απαιτούνται είναι η βελτίωση \
μετατροπή εγκαταστάσεων διυλιστηρίων ώστε να ελαττωθεί η
περιεκτικότητα θείου του πετρελαίου ντίζελ σε ποσοστό της τάξεως
του 0.05% από 0.7%. Αναμενόμενο όφελος είναι η μείωση του θείου
ειδικά στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
Βελτίωση στόλου TAXI. Στόχος παρέμβασης
είναι τα ταξί της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.
μέτρου θα επιτευχθεί με την αντικατάσταση των
του στόλου ταξί με νέας τεχνολογίας όπως
καταλύτης. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι θα
σε επιβαρημένες περιοχές.

αυτού του μέτρου
Η υλοποίηση του
παλαιών μονάδων
πχ ο οξειδωτικός
μειωθούν οι ρύποι

Βελτίωση Αστικών Συγκοινωνιών. Στόχος αυτού του μέτρου είναι
όλα οι στόλοι λεωφορείων Αθήνας και άλλων αστικών περιοχών και
θα επιτευχθεί με την αντικατάσταση των λεωφορείον με νέα
καλύτερης απόδοσης και με βελτιωμένα συστήματα παρακράτησης
ρύπων. Ο αριθμός των λεωφορείων που χρειάζονται άμεση
αντικατάσταση είναι 3.000 και αναφέρεται στις περιοχές Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Αναμενόμενο όφελος η μείωση
τύπων σε περιοχές μεγάλων συγκεντρώσεων.
Χώροι στάθμευσης. Στόχος αυτού του μέτρου είναι η βελτίωση της
κυκλοφορίας οχημάτων στα αστικά κέντρα και θα υλοποιηθεί με την
επιδότηση κατασκευής νέων χώρων δημόσιας στάθμευσης
οχημάτων στα αστικά κέντρα. Το αναμενόμενο όφελος από θα είναι
η απελευθέρωση του οδοκαταστρώματος από σταθμευμένα
οχήματα, η αύξηση της μέσης ταχύτητας κίνησης με πιθανή μείωση
των εκπομπών από αυτοκίνητα της τάξεως των 20% και τέλος θα
φανεί το αισθητικό περιβαλλοντικό όφελος.

6.1.3.5

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

Μείωση Σκόνης. Στόχοι παρέμβασης σε αυτό το μέτρο είναι τα
μεταφορικά μέσα και οι χώροι φόρτωσης / εκφόρτωσης λιγνίτη,
τσιμέντου , άμμου κλπ. Τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθεί ο στόχος
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αυτός είναι με την μεταφορά σκέτταστρων σε ταινιόδρομους της ΔΕΗ
όπου δεν υπάρχουν και κατασκευή χώρου πλυντηρίου αυτοκινήτου.
Έτσι θα επιτευχθεί η μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων.
Βελτίωση Ψεκασμών. Στόχος της παρέμβασης είναι οι γεωργικοί,
μεγάλες γεωργικές μονάδες και τα μέτρα τα οποία θα υλοποιήσουν
το έργο είναι η πραγματοποίηση έρευνας
για την εφαρμογή
περισσότερο αποτελεσματικών τρόπων ψεκασμού μεγάλων
εκτάσεων, με αναμενόμενο όφελος την μείωση της ανεξέλεγκτης
εναπόθεσης ταξικών ουσιών.

6.1.4

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΘΟΡΥΒΟΣ

Τα μέτρα που προτείνονται στον ακουστικό τομέα είναι:
Χάρτης κυκλοφοριακού θορύβου Δήμων Λεκανοπέδιου Αττικής
- κοινωνική έρευνα θορύβου. Στόχος αυτού του μέτρου είναι η
ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του κυκλοφοριακού θορύβου με
επικαιροποίηση του χάρτη θορύβου της Αθήνας του 1987 και τη
διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας αστικού θορύβου για την επίτευξη του
προσδιορισμού της αντίδρασης του πληθυσμού στον θόρυβο και
καθορισμό εθνικού δείκτη και ορίων αστικού θορύβου.
Επεμβάσεις ηχοπροστασίας σε μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό θα
επιτευχθεί με μελέτες και κυρίως κατασκευές σε περιορισμένο
πλήθος περιοχών, την προμήθεια απαραίτητων υλικών κατασκευής
για περιορισμένης έκτασης τεχνικά έργα όπως ηχοπετάσματα ή
ηχοαπορροφητικές επενδύσεις τούνελ-υπογείων διαβάσεων ή άλλες
μικρές εφαρμογές αντιθορυβικής προστασίας όπως αλλαγές
κουφωμάτων κτιρίων κτλ. Με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε την
βελτίωση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος σε
μεμονωμένες περιοχές ή και κτίρια.
Αντιθορυβικός
σχεδιασμός
και
προστασία
νησιωτικών
τουριστικών περιοχών. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει μελέτες
αντιθορυβικού σχεδιασμού και προστασίας νησιωτικών τουριστικών
περιοχών, τοπικές κοινωνικές έρευνες θορύβου, προμήθεια
απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής όπως ηχόμετρα, σταθμοί
ελέγχου θορύβου, υλοποίηση προτεινόμενων μέτρων και εκπαίδευση
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προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αν εφαρμοστούν σωστά θα
πετύχουμε την βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος ειδικά για τις
περιοχές υψηλής τουριστικής προσέλευσης.
• Εποπτεία και έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος. Το μέτρο αυτό θα
περιλαμβάνει:
• τη συστηματική παρακολούθηση τήρησης των περιβαλλοντικών
όρων θορύβου και ορθολογική επέκταση του ήδη υπάρχοντος
συστήματος ελέγχου αστικού θορύβου στην πρωτεύουσα,
• την προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής απαραίτητα για την
εφαρμογή και υποστήριξη των νομοθετικών προγραμμάτων για
την καταπολέμηση των θορύβων το οποίο θα περιλαμβάνει
κινητές ακίνητες μονάδες παρακολούθησης και
• τέλος την περιβαλλοντική εκπαίδευση προσωπικού κεντρικών και
περιφερειακών υπηρεσιών ΥΠΕΧΩΔΕ.
Αυτό που θα πετύχουμε θα είναι η ορθολογική προέκταση της
συστηματικής παρακολούθησης αστικού θορύβου και η δυνατότητα
εφαρμογής της νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν την τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων.
Μελέτη - κατασκευή αντιθορυβικών πετασμάτων στους νέους
αυτοκινητοδρόμους της χώρας
και ελεύθερες λεωφόρους
Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Το μέτρο θα περιλαμβάνει:
• την
μελέτη
αντιθορυβικών
πετασμάτων
στους
νέους
αυτοκινητοδρόμους της χώρας, οι οποίες μελέτες θα είναι
απόρροια των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της
ελληνικής νομοθεσίας
• την κατασκευή αντιθορυβικών πετασμάτων από διάφορα υλικά
όπως: οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα, ενισχυμένα διαφανή υλικά
κτλ. Υπολογίστηκε η κατασκευή 110-120.000 τετραγωνικά μέτρα
αντιθορυβικού πετάσματος.
Αντιμετώπιση αεροπορικού θορύβου. Το μέτρο θα αποτελείται
από την αγορά υλικοτεχνικού εξοπλοσμού για την εγκατάσταση και
λειτουργία ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης του θορύβου
σε κρατικούς Αερολιμένες που θα αποτελείται από μία σειρά ειδικών
ηχομέτρων σε διάταξη και επιλεγμένα σημεία των αεροδρομίων. Οι
καταγραφές θα γίνονται επί 24ωρου βάση και θα μεταδίδεται είτε
τηλεφωνικά είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο σε ένα τερματικό χώρο
του αεροδρομίου, στον οποίο θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται
μέσω ειδικών λογισμικών. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί στους
κρατικούς αερολιμένες της Αθήνας, της Ρόδου, της Κω του

Ηρακλείου, της Ζακύνθου και της Καβάλας και το κόστος του
υπολογίζεται ότι θα είναι σε τιμές 1992 1.000 εκατ.δρχ.
Βελτίωση
ακουστικού
περιβάλλοντος
μέσω
ευαισθητοποίησης του κοινού. Το μέτρο αυτό έχει σαν στόχο
την επιμόρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη ώστε :
• να τροποποιήσει τρεις λειτουργίες του για να παράγει λιγότερο
θόρυβο.
• να τροποποιήσει την συμπεριφορά του για να εκτίθεται σε
μικρότερο ποσοστό θορύβων
• να απαιτεί ήσυχα προϊόντα και
• να συνειδητοποιήσει ο πολίτης το πρόβλημα και να βοηθήσει τις
υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτά που προτείνονται
είναι μέσω μιας διαφημιστικής καμπάνιας να αναπτυχθεί μια
στρατηγική επικοινωνίας με τους πολίτες και τις υπηρεσίες
περιβάλλοντος. Αυτή η στρατηγική θα πρέπει να στηριχθεί στη
φιλική αντιμετώπιση, την ενημέρωση για το κοινό συμφέρον, την
ευαισθητοποίηση και την εξασφάλιση της συναίνεσης για κοινή
προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος του θορύβου. Εκτός
όμως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν
και άλλα μέσα όπως:
• προγράμματα λαϊκής ενημέρωσης και εκπαίδευσης,
• ομιλίες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
• συνεργασίες με διάφορους φορείς
• εκτυπώσεις αφισών, εντύπων, αυτοκόλλητα και άλλα.

6.1.5

6.1.5.1

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΣ

ΒΙΟΤΟΠΟΙ

Τα μέτρα που προτείνονται για τους βιότοπους που έχουν σαν στόχο
την προστασία βιοτόπων διεθνούς και εθνικής σημασίας είναι:
Η κήρυξη 100 ττροστατευτέων περιοχών (α) και η κήρυξη 150
προστατευτέων περιοχών
(β). και προβλέπουν την έκδοση
προεδρικών διαταγμάτων βάση του νόμου 1650/86, μετά την
εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών. Με τον τρόπο αυτό.
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αναμένεται η επιβράδυνση ή παύση της διαδικασίας υποβάθμισης
των σημαντικότερων βιοτόπων της χώρας και κυρίως η παύση
καταπατήσεων,
αποξηράνσεων
και
άλλων
αυθαιρέτων
δραστηριοτήτων
Η εκπόνηση 250 ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (α) και
Η εκπόνηση 250 ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (β). Η
υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει την ανάθεση, εκπόνηση των
μελετών, την αποδοχή από την αρμόδια υπηρεσία, δημοσιοποίηση
και προετοιμασία Προεδρικών Διαταγμάτων για την κήρυξη των
προστατευομένων περιοχών όπως την οδηγία για την προστασία
των πουλιών, την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την
προστασία ενδιαιτημάτων χλωρίδας και πανίδας.
Η κατασκευή έργων προστασίας - ανάδειξης σε 100 βιότοπους
(α) και η κατασκευή έργων προστασίας - ανάδειξης σε 150
βιότοπους. Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται με την κατασκευή
απαραίτητων έργων υποδομής για την προστασία και ανάδειξη των
ιδιαίτερων στοιχείων σε κάθε χώρο και γενικά περιλαμβάνονται έργα
που αφορούν την πρόσβαση στο χώρο, την οριοθεσία, την σήμανση,
την διαμόρφωση, το κτίριο υποδοχής, την ανάδειξη των ιδιαίτερων
στοιχείων, τη μέριμνα για την πανίδα κλπ. Το αναμενόμενο όφελος
από το μέτρο αυτό είναι η σημαντική προώθηση της πραγματικής
προστασίας των βιοτόπων, ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των
πολιτών για τη φύση και
προώθηση της οικοτουριστικής
αξιοποίησης των βιοτόπων.
Οργάνωση Τράπεζας Στοιχείων για 1000 βιοτόπους (α) και
συμπλήρωση της Τράπεζας Στοιχείων και επέκταση για 2.000
βιότοπους (β). Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα και θα
αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την γνώση και ιεράρχηση των
αναγκών προστασίας των βιοτόπων. Θα περιλαμβάνει συγκέντρωση
για όλους τους αξιόλογους βιότοπους διεθνούς, εθνικής και τοπικής
σημασίας αναλυτικών πληροφοριών που αφορούν γεωγραφικά
στοιχεία, βιολογικά είδη, κατάσταση διατήρησης και κοινωνικά
στοιχεία. Η συμπλήρωση του αρχείου με νεώτερα στοιχεία θεωρείται
απαραίτητη.
Η Εκπαίδευση Προσωπικού Διαχείρισης - φύλαξης βιοτόπων
(α) και η Εκπαίδευση Προσωπικού Διαχείρισης - φύλαξης
βιοτόπων (β). Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει την οργάνωση
σεμιναρίων 16-20 εβδομάδων για την θεωρητική και πρακτική

κατάρτιση των φυλάκων των προστατευόμενων περιοχών, την
οργάνωση σεμιναρίων 20-24 εβδομάδων για την θεωρητική και
πρακτική επιμόρφωση επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού
που θα έχει την ευθύνη διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών
και τέλος την αποστολή 10-20 στελεχών για μετεκπαίδευση 1-2
χρόνων στο εξωτερικό σε θέματα προστασίας και διαχείρισης
βιοτόπων. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελεί απαραίτητο μέτρο
για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των βιοτόπων.

6.1.5.2

ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ

Τα μέτρα που έχουν ως στόχο την προστασία της χλωρίδας
και πανίδας σε όλη την έκταση της χώρας είναι:
Κήρυξη ειδών χλωρίδας και πανίδας ως απειλούμενων. Το
μέτρο είναι απαραίτητο για την προστασία των ειδών που
κινδυνεύουν και γι αυτό η υλοποίηση του μέτρου θα γίνει με την
έκδοση νομοθετικών πράξεων βάση Ν. 1650/86.
Διεξαγωγή ερευνών για πληθυσμούς 200 απειλούμενων ειδών
(α) και η Διεξαγωγή ερευνών για πληθυσμούς 1000 ειδών. Η
υλοποίηση του θα γίνει με έρευνες για τον προσδιορισμό του
μεγέθους της γεωγραφικής εξάπλωσης των τάσεων μεταβολής, των
βιοτόπων, των άμεσα απειλούμενων ειδικών χλωρίδας και πανίδας
(α) και έρευνες για προσδιορισμό αντίστοιχων στοιχείων των
σπανίων ειδών που πιθανώς κινδυνεύουν (β). Με αυτό τον τρόπο θα
γίνει ο προσδιορισμός των αναγκών προστασίας των απειλούμενων
ειδών του ελληνικού χώρου.
Οργάνωση Τράπεζας Στοιχείων για 10.000 είδη (α) και
συμπλήρωση - επέκταση της για 30.000 είδη (β).Το μέτρο αυτό
θα επιτευχθεί με την συγκέντρωση των υπαρχόντων βιβλιογραφικών
στοιχείων για ένα μεγάλο μέρος (α) και κατά προσέγγιση το σύνολο
(β) των ειδών της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας και θα συντελέσει
στον εντοπισμό ειδών που έχουν ανάγκη προστασίας των
προσδιορισμό αυτών των αναγκών και των τρόπων προστασίας
τσυς.
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Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση απειλουμένων ειδών.
Το μέτρο περιλαμβάνει την οργάνωση σεμιναρίων 16- 20 εβδομάδων
για την θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση επιστημονικού και
τεχνικού προσωπικού όπως διαχειριστές και φύλακες και η
αποστολή τους στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση.
Εκπαίδευση ειδικών ομάδων πληθυσμού. Με την οργάνωση
σύντομων σεμιναρίων για την ενημέρωση κυνηγών, ψαράδων,
γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργατών σχετικά με την ανάγκη και τους
τρόπους προστασίας των απειλουμένων ειδών, και το όφελος που
θα αποκομίσουμε είναι η μείωση της πίεσης που ασκείται στα
απειλούμενα και σπάνια είδη από δραστηριότητες όπως το κυνήγι,
το ερασιτεχνικό και επαγγελματικό ψάρεμα..
Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης. Με την οργάνωση επισκέψεων
σε προστατευόμενες περιοχές, έκδοση φυλλαδίων και βιβλίων για
την χλωρίδα και πανίδα, εκτύπωση χαρτών και ενημερωτικού υλικού,
δημιουργία οπτικό-ακουστικών συστημάτων κτλ θα έχουμε
προώθηση της οικολογικής συνείδησης του κοινού κα βελτίωση των
γνώσεων του για την ελληνική φύση.
Ίδρυση βοτανικών κήπων και καταφυγίων άγριων ζώων. Το
μέτρο αυτό σε πρώτη φάση θα έχει να κάνει με τη δημιουργία 3
χώρων σε διάφορα υψόμετρα και κλιματικές συνθήκες που θα
λειτουργήσουν ως βοτανικοί κήποι με απειλούμενα ή μη είδη
χλωρίδας. Εκτός όμως από τη δημιουργία χώρων για την χλωρίδα
στοχεύει στη δημιουργία 2 χώρων όπου θα ζουν ημι - ελεύθερα
απειλούμενα είδη πανίδας, κυρίως ζώα σε αιχμαλωσία. Στη συνέχεια
σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει ή δημιουργία άλλων 7 βοτανικών
κήπων και 3 καταφυγίων άγριων ζώων.

Προτεινόμενα μέτρα για την προστασία του δάσους.
Χαρτογράφηση δασών. Το μέτρο αυτό θα επιτευχθεί με τον
εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος χαρτογραφικού, μηχανολογικού,
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αμοιβές εξειδικευμένου προσωπικού
και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την οργάνωση της προστασία
και διαχείρισης των δασών.

Απογραφή δασών.
Για να εφαρμοστεί το μέτρο ατταιτείται ο
εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος εξοπλισμού και οι αμοιβές του
εξειδικευμένου προσωπικού για την συνέχιση των έργων
απογραφής.
Δασικό κτηματολόγιο. Για την υλοποίηση του μέτρου προτείνεται ο
εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, η επιμόρφωση υπάρχοντος και αμοιβές
νέου εξειδικευμένου προσωπικού για την συνέχιση και ολοκλήρωση
του κτηματολογίου των δασικών εκτάσεων όλης της χώρας.
Προληπτικά αντιπυρικά έργα. Το μέτρο αυτό έχει στόχο την
προστασία των δασών από πυρκαγιές και συνίσταται στην
καταστολή μίας σειράς έργων για την έγκαιρη επισήμανση κα άμεση
επέμβαση κατά των δασικών πυρκαγιών. Συγκεκριμένα προτείνεται
η κατασκευή παρατηρητηρίων - πυροφυλακίων και υδατοδεξαμενών
για τον εφοδιασμό πυροσβεστικών οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό
θα αυξηθεί σημαντικά η δυνατότητα καταπολέμησης των πυρκαγιών
στην πρώτη φάση τους.
Αναδασώσεις. Το μέτρο αυτό έχει στόχο την αύξηση της
δασοκάλυψης και περιλαμβάνει την φύτευση αυτοχθόνιων δασικών
ειδών σε καμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει ικανοποιητική φυσική
αναγέννηση, καθώς και σε περιοχές που επιβάλλεται να δασωθούν.
Με την αποκατάσταση και επέκταση του δάσους έχουμε πολλές
ωφέλειες όπως μείωση της διάβρωσης, βελτίωση ισοζυγίου νερού,
αύξηση δασικής παραγωγής, αναβάθμιση χλωρίδας - πανίδας κτλ.
Δασοφύλαξη. Το μέτρο αυτό έχει σαν στόχο την προστασία από
πυρκαγιές και άλλες απειλές και περιλαμβάνει την οργάνωση
σώματος δασοφυλακής με 600 φύλακες επιπλέον των υπαρχόντων
και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού όπως τζιπ, στολές, όργανα
κλπ.
Συντήρηση
καταστολή
εξοπλισμού
πυρκαγιών.
Η
αποτελεσματικότητα του σημαντικού εξοπλισμού που υπάρχει
απαιτεί την ικανοποιητική συντήρηση του και παρόλο που αυτή
γίνεται σε εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων η του Υπουργείου
Γεωργίας που διατίθονται ουσιαστικά δωρεάν, το κόστος εντούτοις
είναι σημαντικό, ιδίως για τα ανταλλακτικά των αεροσκαφών.
Αναμενόμενο όφελος! Η αποτελεσματική καταστολή των πυρκαγιών.
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6.1.5.4

ΕΔΑΦΟΣ

Διατήρηση - φύτευση φυτοφρακτών. Η παρέμβαση μας στοχεύει
στη μείωση των διαβρώσεων και στη γενικότερη αναβάθμιση των
γεωργικών περιοχών. Γενικά οι φυτοφράκτες μεταξύ των χωραφιών
προστατεύουν το έδαφος και συγχρόνως μειώνουν τα δυσμενή
αποτελέσματα των μονοκαλλιεργειών, προσθέτοντας ποικιλότητα
στο οικοσύστημα και στο τοπίο. Το μέτρο συνίσταται στην
προστασία των υπαρχόντων και στην ενθάρρυνση δημιουργίας νέων
φυτοφρακτών με δέντρα ή θάμνους. Προσδοκούμε λοιπόν μείωση
διάβρωσης, μείωση γεωργικών απωλειών από ασθένειες και
παράσιτα, βελτίωση ποιότητας γεωργικής παραγωγής.
Απόσβεση χειμάρρων. Ο στόχος αυτού του μέτρου είναι η μείωση
της διάβρωσης των ορεινών περιοχών. Αναλυτικότερα από τους 500
σημαντικότερους ενεργούς χείμαρρους έχουν διευθετηθεί στο
παρελθόν περίπου το20%. Το μέτρο συνίσταται στην διευθέτηση των
υπόλοιπων
(περίπου
400)
ενεργών
χειμάρρων,
ήτοι
πραγματοποίηση έργων φυτοτεχνιών και τεχνικών (φυτεύσεις,
φράγματα κλπ) σε περίπου 400 τετρ.χλμ. ορεινών λεκανών (400Χ
1000 στρέμματα που λαμβάνονται ως μέση έκταση λεκάνης).Το
όφελος που αναμένεται είναι η απόσβεση των 500 πιο
καταστροφικών χειμάρρων θα μειώσει σημαντικά την διάβρωση των
ελληνικών εδαφών με μεγάλα οφέλη για τις ορεινές περιοχές, τους
υδατικούς πόρους της χώρας, την προστασία των πεδινών
εκτάσεων, την μείωση των πλημμύρων κλπ.
Περιβαλλοντική αποκατάσταση λατομείων. Στοχεύει στην
περιβαλλοντική αναβάθμιση δασικών κυρίως περιοχών της χώρας
μέσω της περιβαλλοντικής αποκατάστασης ανενεργών λατομείων.
Συνοπτικά θα λέγαμε ότι περιορισμένης κλίμακας εξόρυξης σε
ανενεργό λατομεία προς δημιουργία βαθμιδών με σκοπό την
περιβαλλοντική τους αποκατάσταση με κατάλληλες φυτεύσεις και
την ένταξη τους στο δασικό σύστημα. Το μέτρο θα εφαρμοσθεί σε
περιορισμένο αριθμό ανενεργών λατομείων που βρίσκονται κοντά σε
αστικές περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους ή τοπία φυσικού κάλλους.
Επειδή η εφαρμογή του μέτρου απαιτεί ιδιαίτερη και έντονη
αστυνόμευση από φορείς κρατικούς, τοπικούς και επιστημονικούς
προς αποφυγή παρενεργειών έχει προβλεφθεί αντίστοιχο κόστος.
Σημειώνεται ότι στην υλοποίηση του μέτρου μπορεί να συμμετέχει

\as

και ο ιδιωτικός τομέας. Το όφελος που αναμένεται από αυτό το
μέτρο είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση δασικών περιοχών.

6.1.6

6.1.6.1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΚΑΙ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.

Σύνταξη προδιαγραφών. Στόχος παρέμβασης αυτού του μέτρου
είναι η πρόληψη μεγάλων τεχνολογικών ατυχημάτων και η μείωση
της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων. Για το λόγω αυτό
απαιτείται η σύνταξη προδιαγραφών που αφορά;
α) τα κατασκευαστικά στοιχεία των εγκαταστάσεων
β) τις λειτουργικές διαδικασίες των εγκαταστάσεων
γ) τα μέτρα ασφάλειας
δ) τα μέσα και τις διαδικασίες καταστολής ατυχημάτων
ε) τις μεθόδους συντάξεως των μελετών επικινδυνότητας
και
επιπτώσεων και
στ) τους περιοδικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων.
Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί μείωση της επικινδυνότητας,
διευκόλυνση φύσεως ελέγχων, συστηματοποίηση κατασκευών,
βελτίωση σχεδιασμού των μέτρων και των διαδικασιών καταστολής.
Δημιουργία σώματος ελεγκτών. Με το μέτρο αυτό προβλέπει στη
πρόληψη τεχνολογικών ατυχημάτων και μείωση της επικινδυνότητας
των εγκαταστάσεων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τα καθήκοντα των
Ελεγκτών τα οποία θα είναι η παρακολούθηση της καλής εφαρμογής
της νομοθεσίας που αφορά τα μεγάλα ατυχήματα,
ο
προγραμματισμός ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των αναγκαίων
μελετών. Έτσι θα μειωθεί η επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων, θα
βελτιωθεί η δυνατότητα λήψης μέτρων, ο εκσυγχρονισμός των
εγκαταστάσεων και η ορθή ενημέρωση του κοινού.
Εξοπλισμός της ομάδας καταστολής - Δημιουργία κέντρου
Ασκήσεων. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι η μείωση των
επιπτώσεων από μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα , της βελτίωση του
εξοπλισμού και της εκπαίδευσης της ομάδας άμεσης επέμβασης του
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πυροσβεστικού Σώματος. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανανέωση του
εξοπλισμού της ομάδας καταστολής και την συμπλήρωση με νέες
τεχνολογίες, βελτιώνοντας έτσι την επιχειρησιακή ικανότητα της
ομάδας καταστολής
και να γίνει εφικτή η ανάπτυξη νέων
μεθοδολογιών δράσεως. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς
εκπαίδευσης μεγάλου αριθμού πυροσβεστών αλλά και προσωπικού
των βιομηχανιών που
επανδρώνουν τις ομάδες
καταστολής
ατυχημάτων.
Ενημέρωση κατοίκων. Του μέτρο προβλέπει στη μείωση των
επιπτώσεων από τα μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα. Τα μέτρο θα
υλοποιηθεί με την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την
επικινδυνότητα υπαρχουσών βιομηχανιών και των ενεργειών τους
κατά την εκδήλωση ατυχήματος, και αυτό που αναμένεται είναι ότι
σε περίπτωση ατυχήματος οι κάτοικοι να αντιδράσουν με τέτοιων
τρόπο ώστε να έχει τις λιγότερες επιπτώσεις.
Εγκατάσταση συστημάτων ειδοποίησης. Το μέτρο έχει σαν στόχο
την μείωση των επιπτώσεων από μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα, με
την εγκατάσταση συστημάτων ειδοποίησης, τα οποία θα αφορούν
την έγκαιρη ειδοποίηση κατά την εκδήλωση ατυχήματος. Θα
περιλαμβάνουν
τη
ρύθμιση
της
κυκλοφορίας,
ηχητικούς
συναγερμούς εκτός της εγκατάστασης και την μετάδοση οδηγιών σε
ειδικές ραδιοφωνικές εκπομπές.
Δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης. Το μέτρο αυτό έχει σαν
στόχο την βελτίωση της ασφάλειας κατά την οδικές και
σιδηροδρομικές μεταφορές τοξικών και εύφλεκτων υλικών και την
μείώση των επιπτώσεων από μεγάλα ατυχήματα. Θα υλοποιηθεί με
την δημιουργία ειδικών χώρων σταθμεύσεως για τις οδικές και
σιδηροδρομικές μεταφορές και στους χώρους αυτούς θα είναι
δυνατόν να σταθμεύουν , χωρίς όμως να χρησιμοποιούνται για
αποθηκευτικοί χώροι, οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες.

6.1.6.1

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΖΟΝ.

Δύο είναι τα προτεινόμενα μέτρα για την προστασία της στοιβάδας
του όζοντος.

m

α) η δηυιουονία κέντρου auAAovnc και ανακύκλωσές
αλονονουένων
υδρονονανθράκων_____ τταλαιών___ψυκτικών
συσκευών και θα εττιτευχθεί με την δημιουργία δικτύου συλλογής
CFC’s ψυκτικών συσκευών και των απαραιτήτων εγκαταστάσεων
ανακύκλωσης τους. Το αναμενόμενο όφελος από αυτό το μέτρο είναι
ότι μειώνεται η ποσότητα των εκλυόμενων CFC’s , εξοικονομούνται
CFC’s μέχρι να επεκταθεί η χρήση υποκατάστατων
και
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και το
β) αωοοά την επέκταση τηο YOήσnc υποκατάστατων με την
δημιουργία τέτοιων ουσιών σε συγκεκριμένες βιομηχανικές μονάδες
και τη χρήση τους σε διάφορες συσκευές ευρείας χρήσης όπως
ψυγεία, κλιματιστικά κτλ.
Απογραφή των εκπεμπόμενων αερίων που συντελούν στη
παραγωγή τροποσφαιρικού όζοντος. Στόχος του η πρόληψη της
αύξησης του τροποσφαιρικού όζοντος. Η επιτυχία του έργου θα
επιτευχθεί με την απογραφή όλων των πηγών αερίων που οδηγούν
στην παραγωγή όζοντος ,την εισαγωγή των δεδομένων σε τράπεζα
δεδομένων παράλληλα με πληροφορίες για την χωρική κατανομή
των πηγών, τις χρονικές μεταβολές του ρυθμού εκπομπής κτλ.
Περιορισμός εκπομπών αερίων που οδηγούν στην παραγωγή
όζοντος. Αυτό θα επιτευχθεί με τον περιορισμό των εκπομπών τόσο
στους
χώρους
αποθήκευσης
όσο
και
στους
χώρους
φορτοεκφόρτωσης, ενώ μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον
εξοπλισμό των αντλιών υγρών καυσίμων με συστήματα
αναρρόφησης των ατμών. Το όφελος που αναμένεται είναι και
περιβαλλοντικό, μείωση ή σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων του
τροποσφαιρικού όζοντος και οικονομικό από την εξοικονόμηση
καυσίμων λόγω μείωσης των απωλειών από εξάτμιση.

6.1.6.2

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, στις αστικές
δραστηριότητες και στις καλλιέργειες. Στόχος είναι η μείωση των
εκπομπών θερμοκηπίων αερίων και αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα
από προγράμματα πιλότοι για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην
τταραγωγή, στις αστικές δραστηριότητες και στις καλλιέργειες και το
όφελος είναι η απόκτηση της τεχνογνωσίας για την μείωση των
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εκπομπών, και συλλογή τεχνοιοκονιμικών δεδομένων σχετικά με
νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες προς σκοπό την μείωση των
εκπομπών,
Επεκταμένο πρόγραμμα αναδάσωσης. Στόχος του οποίου είναι η
πρόληψη των επιπτώσεων του φαινομένου του θερμοκηπίου σε
περιοχές όπου αυτές προβλέπονται. Για αυτό θα πρέπει να βγει ένα
εκτεταμένο πρόγραμμα αναδάσωσης το οποίο να λαμβάνει υπόψη
τις μεταβολές που θα επέλθουν ανά περιοχή από το φαινόμενο του
θερμοκηπίου,
Απογραφή εκπομπών θερμοκηπικών αερίων. Στόχος του η
μείωση των εκπομπών, με την απογραφή σε επίπεδο χώρας των
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων από πάσης φύσεως πηγές και
δραστηριότητες και δημιουργία τράπεζας δεδομένων. Έτσι θα είναι
πιο εύκολος ο καθορισμός στόχων για τη λήψη μέτρων με σκοπό τη
μείωση των εκπομπών θεμοκηπηκών αερίων, ο έλεγχος της
απόδοσης μέτρων και χάραξη στρατηγικής.
Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης θαλάσσιας στάθμης. Στόχος
του μέτρου αυτού είναι η παρακολούθηση των παγκόσμιων
μεταβολών και περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων σταθμών
μέτρησης της θαλάσσιας στάθμης. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει η
έγκαιρη διάγνωση της εξέλιξης των μεταβολών και ποσοτική
εκτίμηση των επιπτώσεων,
Τεχνοοικονομική μελέτη επιπτώσεων από τις Παγκόσμιες
Μεταβολές στην Ελλάδα, Στόχος του μέτρου αυτού είναι η χάραξη
στρατηγικής και προγραμματισμός έργων / παρεμβάσεων. Το έργο
θα περιλαμβάνει την εκπόνηση συνολικής τεχνοοικονομικής μελέτης
σχετικά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις σε έδαφος, σε επιφανειακά
και υπόγεια ύδατα, οικοσυστήματα καλλιέργειες και ατμόσφαιρα από
την εξέλιξη του φαινομένου του θερμοκηπίου με χρονικό ορίζοντα
τουλάχιστον 30 ετών.
Εγκατάσταση / βελτίωση κλιματικών σταθμών. Στόχος του έργου
αυτού είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης των παγκόσμιων
μεταβολών και θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων και βελτίωση
των υπαρχόντων κλιματικών σταθμών της ΕΜΥ ή άλλων φορέων.
Αναμενόμενο όφελος θα είναι η συλλογή στοιχείων για την έγκαιρη
διάγνωση των επερχομένων μεταβολών, τη χάραξη στρατηγικής και
τη λήψη μέτρων.

6.1.7

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Σύσταση Υπηρεσίας παρακολούθησης της ποιότητας του
περιβάλλοντος. Στόχος του έργου αυτού είναι να αποκτηθεί η
γνώση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το περιβάλλον
σήμερα για τη χάραξη της βέλτιστης πολιτικής και τα μέτρα που θα
ληφθούν είναι η διάγνωση απαιτούμενων υποδομών έργων και
παρεμβάσεων και β η οικονομική εκτίμησή απαιτούμενων
υποδομών, έργων και παρεμβάσεων. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα
θα είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη καταγραφή των
περιβαλλοντικών προβλημάτων για την διαχείριση και αντιμετώπισή
τους.
Ανάπτυξη των δημόσιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος. Στόχος
αυτού του μέτρου είναι η βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης,
συγκρότησης και άσκησης πολιτική περιβάλλοντος και ανάπτυξη του
επιτελικού ρόλου των υπηρεσιών περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το
μέτρο που περιλαμβάνει είναι η ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών
στους τομείς του περιβάλλοντος και το όφελος που θα αναμένουμε
θα είναι η ενδυνάμωση του επιτελικού ρόλου των κεντρικών
υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ και η ανάπτυξη του αποκεντρωτικού
χαρακτήρα των κρατικών υπηρεσιών.
Σύσταση Ταμείου Περιβάλλοντος. Στόχος του Ταμείου αυτού θα
είναι η επαναφορά πόρων στην προστασία του περιβάλλοντος και
όχι η αύξηση των γενικών φορολογικών εσόδων του κράτους. Οι
πόροι αυτοί θα διατίθονται για έργα περιβαλλοντικής προστασίας και
με την ευρεία του όρου έννοια θα πρέπει να διαχειρίζονται με τρόπο
ορθολογικό και αποτελεσματικό.
Εκπαίδευση
/
Εξειδίκευση
χειριστών
αντιρρυπαντικών
τεχνολογιών. Στόχος του μέτρου αυτού είναι η λειτουργία όλων των
αντιρρυπαντικών τεχνολογιών που θα εγκατασταθούν στη χώρα και
αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία τμημάτων τεχνολογιών σε
επιλεγμένα Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας που θα εκπαιδεύουν;
• τεχνολόγους χειριστές - συντηρητές συστημάτων επεξεργασίας
λυμάτων και
• τεχνολόγους χειριστές - συντηρητές συστημάτων διάθεσης και
διαχείρισης απορριμμάτων.

βο
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Το αποτέλεσμα αυτού του μέτρου θα είναι η καλύτερη
λειτουργία των συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και των
συστημάτων, χώρων διαχείρισης - διάθεσης απορριμμάτων
Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού. Στόχος είναι η δημιουργία πολιτών
που μπορούν να διασφαλίσουν την αποδοχή και εφαρμογή
πολιτικών και μέτρων προστασίας περιβάλλοντος και το μέτρο που
προβλέπεται είναι η εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που θα
• θα διαμορφώσει, εμπλουτίσει, επεκτείνει
και οργανώσει το
υπάρχον πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία
της χώρας σε μόνιμη βάση και
• να
αναπτυχθεί
πρόγραμμα
για
την
περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση του κοινού αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνικές
των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Το αναμενόμενο όφελος είναι ότι μέσω της περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης του κοινού θα δοθούν
λύσεις
στα
περιβαλλοντικά προβλήματα που μας απασχολούν.

6.2

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕ

ΤΟ

Ο ελληνικός λαός έχει μια υπέρμετρη ευαισθησία σε θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος και αυτό το υποδεικνύει καθημερινά,
μετατρέποντας αυτή την ευαισθησία σε πράξη.
Δημιούργησε μια σειρά οικολογικών οργανώσεων και
σωματείων εξειδικευμένα το καθένα, σε έναν τομέα και αγωνίζεται
μέσω αυτών να ενημερώσει τον συνέλληνα για τα υπέρ αυτής της
κίνησης, ενώ παράλληλα ζητεί τη συνδρομή της πολιτείας για να
παράσχει όλα τα μέρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
Όμως πόσες οργανώσεις και οικολογικά σωματεία υπάρχουν
στη χώρα μας και ποιοι είναι οι σκοποί τους ,
Η απάντηση είναι: ότι υπάρχουν αρκετές και όλοι μας, λίγο
πολύ τις έχουμε ακουστά.

- Τεχνολογία Περιβάλλοντος, « Οι οργανώσεις που ασχολούνται με το περιβάλλον στην
Ελλάδα», του Αρη Καρρέρ, 1997, σελ. 32.

► Η Ελληνική εταιρία για τη προστασία του περιβάλλοντος και τις
πολιτιστικής κληρονομιάς: Η Ε.Ε. έκτισε, εξόπλισε και λειτουργεί το
Βιολογικό Σταθμό Ερευνών στον Εθνικό δρυμό Πρεσπών, όπου
εκπόνησε σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σειρά ερευνών.
Οργάνωσε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια και σεμινάρια
πάνω στην προστασία της φύσης και τη ρύπανση μεταξύ των
οποίων η χάραξη μεσογειακής στρατηγικής κατά των δασικών
πυρκαγιών και η κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για τη φύση με
άλλους φορείς. Από το 1991 συμμετείχε με το Πανεπιστήμιο
Αθηνών στης εκπόνηση προγραμμάτων για την προστασία και τη
διαχείριση των υδροβιοτόπων Αμβρακικού ενώ έχει αγωνιστεί για
την προστασία της μεσογειακής φώκιας, καθώς και την ευθύνη της
εφαρμογής των πρώτων μέτρων του διαχειριστικού σχεδίου για το
εθνικό θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων. Η
Ελληνική Εταιρία μετέχει ενεργά στις σημαντικότερες διεθνείς
οργανώσεις, όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλον ( ΕΕΒ,
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών ΜΚΟ της Ε.ΡΕ ), η Έκτορα Nostra
ΙΙΒΙ ( Ομοσπονδία ΜΚΟ σε επίπεδα Συμβουλίου της Ευρώπης).
> Το παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση ( WWF ) το οποίο
δημιουργήθηκε το 1961 και μέχρι σήμερα έχει επενδύσει πάνω
από 130 δις δρχ σε περισσότερα από 1100 προγράμματα για τη
προστασία του περιβάλλοντος σε 130 χώρες. Τα μέλη της WWF
ξεπερνούν τα 5,5 εκατομμύρια, διαθέτει εθνικά γραφεία σε 29
χώρες σε όλο τον κόσμο, με έδρα την Ελβετία.
> Η Οικολογική Δράση είναι μια μικρή περιβαλλοντική μονάδα που
δρα στις περιοχές των νότιων προαστίων της Αθήνας. Η
δραστηριότητα του Συλλόγου είναι ο καθαρισμός. Παίρνει δηλαδή
μέρος σε καμπάνιες «καθαρισμού» σε συνεργασία με οργανώσεις
του εξωτερικού για τον καθαρισμού. Γενικά ασχολείται:
> Με την κατανάλωση και εξεύρεση οικολογικών προϊόντων.
• Μοιράζει εκπαιδευτικό υλικό για την προστασία
του
Περιβάλλοντος.
> Οργανώνει εκδρομές σε φάρμα με οργανικές καλλιέργειες και
> Ερχεται σε επαφή με άλλες οικολογικές οργανώσεις δήμους και
σχολεία.

ΦΟΡΕΙΣ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ

♦ Ο Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη σωτηρία των θαλάσσιων
χελωνών (Medasset) : η οποία είναι μια διεθνής, μη κυβερνητική
οργάνωση η οποία ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1988 και συνέστησε
πρόσφατα στην Ελλάδα ένα μη κερδοσκοπικό, επιστημονικό,
φιλεκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωφελές σωματείο, την Ελληνική
Επιτροπή του Medasset.
♦ Το δίκτυο Μεσόγειος SOS που ιδρύθηκε το 1990 στην Αθήνα.
Μέχρι σήμερα το δίκτυο διέγνωσε το έλλειμμα ενημέρωσης των
πολιτών σχετικά με τα ζητήματα προστασίας και αναβάθμισης των
θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και εστίασε τη δράση του
στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Στα τόσα
χρόνια δράσης, οργανώνει τουλάχιστον μια εκστρατεία ετησίως.
Επίσης έχει δημιουργήσει ημερίδες, ενώ εκδίδει ένα τρίμηνο
ενημερωτικό έντυπο, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν στους
υποστηρικτές του.
♦ Η GREENPEACE. Το ελληνικό γραφείο της Greenpeace ξεκίνησε να
λειτουργεί το 1991 και σε λίγα χρόνια με επίμονη προσπάθεια και
αποτελεσματική δράση κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Πέτυχε σημαντικές νίκες και καθιερώθηκε ως παράγοντας ικανός να
φέρει αλλαγές προς το καλύτερο. Αρκετές χιλιάδες ανθρώπων
στηρίζουν την Greenpeace αλλά συγκριτικά με το μέγεθος των
περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι ακόμα μικρός. Τα έσοδα της
οργάνωσης προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των
υποστηρικτών της.
♦ Η ΕΛ.Π(Ι)ΔΑ (Ελληνική προστασία Δασών) είναι σωματείο
εθελοντικού χαρακτήρα με αριθμό έγκρισης 1835/88 του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και είναι σύλλογος που δημιουργήθηκε από
άτομα και φορείς με ευαισθησία και αγάπη για τα δάση και το
περιβάλλον.
♦ Η άμεση επέμβαση για την προστασία της άγριας φύσης, είναι
αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1992
με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς
χλωρίδας της χώρας, τη διάσωση των απειλούμενων ειδών της
άγριας πανίδας και ειδικότερα την προστασία των αρπακτικών
πουλιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
♦ Το Ελληνικό Κέντρο Νομικής Προστασίας Περιβάλλοντος που
εδρεύει στην Αθήνα όπου δημιούργησε και λειτουργεί δίκτυο
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δικηγόρων σε όλους τους νομούς της χώρας, επιτυγχάνοντας την
ανάπτυξη μιας πανελλαδικής νομικής ασπίδας και μηχανισμού
δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. ·
♦ Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων του οποίου
γενικός στόχος είναι η αναχαίτιση και αντιστροφή της απώλειας και
υποβάθμισης των υγροτόπων και χερσαίων φυσικών περιοχών
στην Ελλάδα αλλά και στη Μεσόγειο.
♦ Το Αττική - Περιβάλλον SOS. Η κίνηση αυτή συστάθηκε με
προοπτική την αντιπαράθεση στις δυνάμεις που επιδίωκαν την
οικολογική καταστροφή της Αττικής.
♦ Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης που από το 1951
πρωτοστατεί σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την
διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας. Εργάστηκε
για τη δημιουργία και άλλων εθνικών δρυμών, την προώθηση
προγραμμάτων προστασίας των δασών, της πανίδας, της
χλωρίδας και των βιοτόπων τους καθώς και στην ανανέωση και
εκσυγχρονισμό της ελληνικής νομοθεσίας. Επίσης προώθησε
προγράμματα για την διαφύλαξη ζωικών ειδών, όπως της
αρκούδας, της μεσογειακής φώκιας, της θαλάσσιας χελώνας κ.τ.λ.

6.3

«42» ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ «ΕΜΕΙΣ» ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ

1)
2)
3)
4)

Να αποφεύγουμε τις συσκευασίες μιας χρήσης.
Να αποφεύγουμε όλα το προϊόντα αμιάντου.
Να χρησιμοποιούμε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Να αντικαταστήσουμε τους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως με
νέους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης.
Να προτιμάμε ανεμιστήρες οροφής αντί των ενεργοβόρων
κλιματιστικών.
Να χρησιμοποιούμε για τα ψώνια μας πάνινη τσάντα αντί για
πλαστική.

5)
6)

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ

9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)

24)
25)
26)
27)

Να αντικαταστήσουμε το συμβατικό μας ντους με ένα μοντέλο
μικρότερης ροής νερού.
Να ανακυκλώνουμε το λάδι της μηχανής του αυτοκινήτου μας.
Αντί να το ρίχνουμε στην αποχέτευση μπορούμε να δίνουμε
στο συνεργείο .
Να προτιμάμε να αγοράζουμε αναψυκτικά σε γυάλινα
ανακυκλώσιμα μπουκάλια.
Να χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά που δεν περιέχουν
φωσφορικά άλατα.
Να τοποθετήσουμε ένα πλαστικό μπουκάλι στο καζανάκι της
τουαλέτας ώστε να μειώνετε η ποσότητα του νερού που
κατακρατάται.
Να βάλουμε ηλιακό θερμοσίφωνα.
Να χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όπως
λεωφορεία, τρένα, ποδήλατα ή να περπατάμε.
Να υποστηρίξουμε τις τοπικές αγορές αγροτικών προϊόντων.
Τα φίλτρα που χρησιμοποιούμε στον καφέ να μην είναι
λευκασμένα.
Να προτιμήσουμε τα «πράσινα» ψυγεία για να σώσουμε το όζον
και το κλίμα της γης.
Να αναζητάμε το λογότυπο της ανακύκλωσης στις συσκευασίες.
Να αποφεύγουμε τα χλωριωμένα πλαστικά.
Μπορούμε να μαζεύουμε το νερό της βροχής σε κουβάδες και
να το χρησιμοποιήσουμε για το πότισμα των φυτών μας. Εστί
εξοικονομούμε νερό είτε από το δημοτικό δίκτυο, είτε από
πηγάδια.
Να υποστηρίζουμε τα καταστήματα που προωθούν την
ανακύκλωση.
Να μην αγοράζουμε προϊόντα που προέρχονται από ζώα ή
φυτά που κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Τα βράδια του χειμώνα να κλείνουμε τα παντζούρια και τις
κουρτίνες για να κρατάμε τη ζέστη στο χώρο μας.
Να χρησιμοποιούμε επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία για την
αποθήκευση των τροφών στο ψυγείο, αντί να τις καλύπτουμε με
αλουμινόχαρτο.
Η ποδηλασία βοηθάει στη διατήρηση καλής φυσικής
κατάστασης, μειώνει την όξινη βροχή και επιβραδύνει το
φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Να φυτέψουμε ένα δέντρο.
Να ανακυκλώνουμε τις εφημερίδες και τα περιοδικά.
Όταν τρώμε σε εστιατόρια (fast-food) να ζητάμε πορσελάνινα ή
έστω χάρτινα πιάτα και γυάλινα ποτήρια.
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28) Να αποφεύγουμε τα ταξικά εντομοκτόνα.
29) Να επιλέγουμε όπου είναι δυνατόν, υδροχρώματα και όχι
λαδομπογιές.
30) Να μην αγοράζουμε εντομοκτόνα σε σπρέι. Υπάρχουν
ασφαλέστερες λύσεις.
31) Να σβήνουμε όσα φώτα δεν μας χρειάζονται.
32) Να προτιμάμε χαρτιά που δεν έχουν προηγουμένως υποστεί
λεύκανση με χλώριο.
33) Να μην αφήνουμε άσκοπα τις εστίες της ηλεκτρικής κουζίνας
ανοιχτές.
34) Να μην αφήνουμε την τηλεόραση, το στερεοφωνικό ή άλλες
ηλεκτρικές συσκευές σε κατάσταση αναμονής. Θα εκπλαγούμε
αν μάθουμε πόση ενέργεια καταναλώνουν σε αυτή την
κατάσταση.
35) Να μην αγοράζουμε ψάρια μικρού μήκους. Έτσι δίνουμε μια
ευκαιρία στη φύση να αναπτυχθεί
36) Να φροντίζουμε για τη συντήρηση του λέβητα-καυστήρα στο
σπίτι μας δυο φορές το χρόνο. Έτσι εξοικονομούμε ενέργεια και
χρήμα.
37) Να μειώσουμε όσο αυτό είναι δυνατό την κατανάλωση χαρτιού
και υλικών συσκευασίας.
38) Να προτιμάμε το ντους από το μπάνιο στη μπανιέρα.
39) Να αποφεύγουμε τους πυροσβεστήρες με halon.
40) Να αποφεύγουμε όλα τα προϊόντα που περιέχουν χλώριο ή
παράγωγα του.
41) Να διαμαρτυρηθούμε για τις εταιρίες που προβάλλουν
οικολογικό προσωπείο, διαφημίζοντας δήθεν «πράσινα
προϊόντα ενώ στη πραγματικότητα τα πράγματα είναι
διαφορετικά .
42) Να υποστηρίξουμε κάποια οργάνωση που ασχολείται με την
προστασία του περιβάλλοντος.

τ ι ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΈΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
5° ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

7.1

Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Το αίσθημα που κυριαρχεί σήμερα στον τομέα του
περιβάλλοντος είναι συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι προοπτικές δεν
είναι ενθαρρυντικές και με την συνεχή αύξηση των εκπομπών τα
προβλήματα σε μερικούς τομείς φαίνονται όλο και ποιο δύσκολο να
αντιμετωπιστούν. Οι τομείς αυτοί είναι οι εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου, οι χημικές ουσίες και τα απόβλητα.
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Στον τταραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η κατάσταση και οι
προοπτικές τόσο για τις πιέσεις όσο και για τις επιπτώσεις , όσον
αφορά τα σημαντικότερα περιβαλλοντικές προβλήματα και
παρατηρούμε ότι εκτός από τις σημαντικές και θετικές μειώσεις των
ουσιών που εξασθενίζουν το όζον, η πρόοδος που έχει σημειωθεί
όσον αφορά την μείωση άλλων πιέσεων προς το περιβάλλον
παραμένει ανεπαρκής. Το δυσάρεστο όμως είναι ότι ούτε οι
προοπτικές είναι ενθαρρυντικές και ιδίως για κάποιους τομείς η
αύξηση των εκπομπών μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά
περιβαλλοντικά προβλήματα. Για ορισμένους τομείς, όπως η μείωση
των εκπομπών που συμβάλλουν στην οξίνιση ή οι απορρίψεις
φωσφόρου στους ποταμούς. Κατά συνέπεια η κατάσταση του
περιβάλλοντος στην ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πηγή
ανησυχιών.
Εντούτοις κάποια περιορισμένη πρόοδος προβλέπεται στις
περιπτώσεις που αναμένεται να μειωθούν οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον και αφορά τη συνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας, τη
ρύπανση των υδάτων και την ποιότητα του αέρα στις πόλεις. Επίσης
υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι δράσεις σε μερικούς
τομείς όπως η οξίνιση - για την πρόληψη και την αποτροπή των
περιβαλλοντικών βλαβών βελτιώνονται, αποφέροντας σημαντικά
οφέλη. Καθίσταται σαφές ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε
ευρύτερο πεδίο, προκειμένου η ποιότητα του περιβάλλοντος και να
εξασφαλιστεί η πορεία προς την αειφορία.
Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αβεβαιότητες,
είτε εξαιτίας της απουσίας δεδομένων σε ορισμένους τομείς όπως το
έδαφος, τη βιοποικιλότητα ή τη συγκέντρωση των φυτοφαρμάκων,
είτε
λόγω
αμφιβολιών
σχετικά
με
τις
μελλοντικές
κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις.
Αλλά ας δούμε την παρούσα κατάσταση αναλυτικά σύμφωνα
με τις πληροφορίες από την έκθεση της Ε Ε \
Αέρια θερμοκηπίου και μεταβολή του κλίματός.
• .Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά 1% περίπου
μεταξύ 1990 και 1996 με σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των
κρατών μελών. Επίσης μειώνονται οι εκπομπές μεθανίου
. Οι παγκόσμιες και ευρωπαϊκές μέσες ετήσιες θερμοκρασίες έχουν
αυξηθεί κατα 0,3 - 0,6 βαθμούς Κελσίου από το 1900 Το 1998
καταγράφηκε σαν το θερμότερο έτος.

τ ι ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΈΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ουσίες ττου εξασθενίζουν το όζον.
• οι δυνητική συγκέντρωση «χλωρίου και βρώμιου» έφθασε τη
μεγίστη τιμή της το 1994 και τώρα μειώνεται.
• Η χρήση ουσιών που εξασθενίζουν το όζον μειώθηκε δραστικά,
ταχύτερα από ότι απαιτσύν τα διεθνή μέτρα, αλλά η συγκέντρωση
αλογονούχων υδρσγσνανθράκων εξακσλσυθεί να αυξάνεται,
αντίθετα με τις αναμενόμενες προσδοκίες.
Επικίνδυνες ουσίες.
• Διάφορα μέτρα ελέγχου μείωσαν τσυς χημικούς κινδύνους και
μερικές εκπομπές και συγκεντρώσεις στο περιβάλλον ανθεκτικών
οργανικών ρύπων και βαρέων μετάλλων παρουσιάζουν πτωτική
τάση.
• Ωστόσο για το 75% των χημικών ουσιών πσυ κυκλοφορσύν
περισσότερο στην αγσρά δεν υπάρχει επαρκής ανάλυση της
τοξικότητας και της οικοτοξικότητας προς υποστήριξη της
εκτίμησης του ελάχιστου κινδύνου.
Διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση.
• Στις περισσότερες χώρες έχουν μειωθεί οι εκπομπές του
διοξειδίου του θείου, πτητικών οργανικών ενώσεων και σε
μικρότερο βαθμό, οξειδίου του αζώτου.
• Μειώθηκαν οι επιβλαβείς επιπτώσεις της διασυνοριακής
ατμοσφαιρικής ρύπανσης επί των σικοσυστημάτων.
• Από το 1994 σημειώθηκαν υπερβάσεις όλων των τιμών κατωφλίου
για τη θερινή αιθαλομίχλη που καθορίζονται από την οδηγία για το
όζον.
Πιέσεις επί των υδάτων.
• Έχει σημειωθεί σημαντική μείωση του αριθμού των ποταμών που
έχουν υποστεί σοβαρή ρύπανση εξαιτίας των μειώσεων των
απορρίψεων σε σημειακές πηγές όπως τσυ φωσφόρου και οι
απορρίψεις οργανικών υλών έχουν μειωθεί κατά 50 έως 80% τα
τελευταία χρόνια.
• Οι συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων στους ποταμούς της ΕΕ,
ελάχιστα έχουν αλλάξει από το 1980, συμβάλλοντας στον
ευτροφισμό των παράκτιων υδάτων. Οι εισροές θρεπτικών ουσιών
από τη γεωργία είναι ακόμα υψηλές.
• Οι χώρες της ΕΕ αντλούν κατα μέσο όρο ετησίως σχεδόν το 21%
των ανανεώσιμων πόρων γλυκού νερού, γεγονός που θεωρείται
συμβατό με το στόχο της αειφορίας.

ΥτΓοβάθμιση των εδαφών.
• Η ζημιά μεγαλώνει και οδηγεί σε ανεπανόρθωτες απώλειες
εξαιτίας της αυξανόμενης υδατικής διάβρωσης, της συνεχιζόμενης
τοπικής και διάχυτης ρύπανσης και της στεγανοποίησης των
εδαφικών επιφανειών.
Απόβλητα.
• Η ΕΕ παράγει και μεταφέρει περισσότερο στερεά απόβλητα. Δεν
επιτεύχθηκαν οι στόχοι της στρατηγικής της για τα απόβλητα. Τα
μέτρα για την πρόληψη των αποβλήτων δεν σταθεροποίησαν την
παραγωγή, ενώ η ταφή αποτελεί ακόμα την πλέον συχνή μέθοδο
κατεργασίας παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον
αφορά την ανάκτηση και την ανακύκληση.
• Η ανακύκλωση γυαλιού και χαρτιού αυξάνονται διαρκώς, αλλά ο
ρυθμός δεν είναι αρκετά ταχύς ώστε να μειωθεί η συνολική
παραγωγή για αυτές τις ροές αποβλήτων.
Υγεία του ανθρώπου.
• Τα παραδοσιακά περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν
αντίκτυπο στην υγεία και οφείλονται σε επικίνδυνο πόσιμο νερό,
ακατάλληλες συνθήκες από άποψη υγιεινής και ανεπαρκής
συνθήκες στέγασης έχουν εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό από την
ΕΕ.
• Σύμφωνα με ην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, από τα υπάρχοντα
στοιχεία που προκύπτει ότι το περιβάλλον έχει περιορισμένο
άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, μικρότερο από 5%. Τα
σωματίδια ατμοσφαιρικών ρύπων προκαλούν πιθανώς ετησίως 40
- 150.000 θανάτους ενηλίκων στις πόλεις της ΕΕ, ενώ ένα μέρος
του αυξανόμενου ποσοστού καρκίνου του δέρματος οφείλεται στην
αυξημένη ακτινοβολία που διέρχεται από τη στιβάδα του όζοντος,
η οποία εξασθενεί διαρκώς.
• Η έκθεση σε συνδυασμό ρύπων που βρίσκονται σε χαμηλές
συγκεντρώσεις στον αέρα, το νερό, τα τρόφιμα, τα καταναλωτικά
αγαθά και τα κτήρια μπορεί να επηρεάζει τη συνολική ποιότητα της
ζωής ή να συμβάλλει σημαντικά στο άσθμα, τις αλλεργίες, τις
τροφικές
δηλητηριάσεις,
μερικές
μορφές
καρκίνου,
τη
νευροτοξικότητα και την καταστολή του ανοσοποιητικού
συστήματος.
Αστικές περιοχές.
. συγκεντρώσεις ρύπων στο περιβάλλον των πόλεων έχουν μειωθεί
κατά την τελευταία δεκαετία, συμβάλλοντας σε κάποια βελτίωση
της ποιότητας του περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές. Σύμφωνα
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με τα στοιχεία προκύπτει ότι η γενική τάση είναι πτωτική αλλά, σε
ένα μεγάλο αριθμό πόλεων οι συγκεντρώσεις εξακολουθούν να
υπερβαίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας.
Όσον αφορά την έκθεση στο θόρυβο, υπολογίζεται ότι
περισσότερο από το 30% του πληθυσμού της Ένωσης ζει σε
κατοικίες εκτεθειμένες σε σοβαρό θόρυβο δρόμων, παρά τις
σημαντικές μειώσεις των ορίων του θορύβου που προέρχονται
από τις διάφορες μεμονωμένες πηγές.
Παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές.
• Το 85% περίπου των ακτών, όπου ζει σχεδόν το ένα τρίτο του
πληθυσμού της ΕΕ, είναι εκτεθειμένο σε υψηλό ή μέτριο κίνδυνο
προερχόμενο από διάφορες πιέσεις, ενώ η αστικοποίηση γενικά',
έχει αυξηθεί στις περισσότερες παράκτιες περιοχές.
• Από τις 25 λιγότερο ευνοημένες περιοχές το 1983, οι 23 ήταν
παράκτιες και οι 19 εξακολουθούσαν να ανήκουν σε αυτή την
κατηγορία το 1996. Η έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης
παρεμποδίζει την πλήρωση των συνθηκών που επιτρέπουν την
περιβαλλοντική διαχείριση.
• Όλες οι θάλασσες καλύπτονται από περιφερειακές συμβάσεις, οι
οποίες δεν εφαρμόζονται ακόμη πλήρως. Τα βασικά προβλήματα
είναι η συνεχιζόμενη χαμηλή ποιότητα των υδάτων , η διάβρωση
των ακτών και η έλλειψη ολοκληρωμένης διαχείρισης των
παράκτιων ζωνών
Φύση και βιοποικιλότητα.
• Η ενσωμάτωση των ζητημάτων που συνδέονται με τη
βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές έχει αρχίσει με τη λήψη αγρό περιβαλλοντικών μέτρων και την εφαρμογή περισσότερο
στοχοθετημένων προσεγγίσεων, όσον αφορά τη διατήρηση
τόπων.
• Η αυξανόμενη κατάτμηση, η ομοιομορφία και η απλοποίηση των
τοπίων εξακολουθούν να απειλούν τη βιοποικιλότητα με τη
σοβαρή μείωση των περιοχών που έχει στη διάθεση της η
χλωρίδα και πανίδα. Το πρόγραμμα Natura εφαρμόζεται πολύ
αργά, η ρύπανση, με την έννοια του ευτροφισμού και της οξίνισης,
και η εισαγωγή ειδών εξακολουθούν να διευκολύνουν τη διάδοση
ανθεκτικών γενικευμένων ειδών εις βάρος των εξειδικευμένων
ειδών.

7.2

Οι π ρ ο ο π τικ ές
ζητήματα.

για

επ ιλεγμένα

π ερ ιβ α λ λ ο ν τικά

Οι προοπτικές για τα διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι
σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ είναι οι παρακάτω;
♦ Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ προβλέπεται να
αυξηθούν κατά 6% περίπου από το 1990 έως το 2010. Οι
συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και νιτρικού
οξέος στην ατμόσφαιρα θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 45%,
80% και 20% αντίστοιχα μέχρι το 2050. Επίσης προβλέπεται να
εξακολουθήσουν να αυξάνονται οι θερμοκρασίες και η στάθμη της
θάλασσας.
♦ Η στιβάδα του όζοντος βελτιώνεται χάρη στη σταδιακή κατάργηση
των ουσιών που εξασθενίζουν το όζον, ωστόσο η επαναφορά της
στα φυσιολογικά επίπεδα θα αρχίσει να επιτυγχάνεται μόλις μετά
τα μέσα της δεκαετίας 2030 και δεν προβλέπεται να
έχει
επανέλθει πλήρως πριν από το 2050.
♦ Η παραγωγή χημικών ουσιών και οι συνολικές
εκπομπές
επικίνδυνων ουσιών προβλέπεται να αυξηθούν, με σημαντικές
διαφορές ανά περιοχή. Μέχρι το 2010 αναμένονται να αυξηθούν,
με σημαντικές αυξήσεις των εκπομπών υδραργύρου, καδμίου, και
χαλκού, ενώ πολύ λίγο αναμένεται να αυξηθούν οι εκπομπές
ορισμένων φυτοφαρμάκων.
♦ Οι εκπομπές όλων των βασικών αερίων που συμβάλλουν στην
οξίνιση και τον ευτροφισμό αναμένεται να μειωθούν.
♦ Η ποιότητα των ποταμών και λιμνών αναμένεται να βελτιωθεί
λόγω της μειωμένης εισροής αζώτου και φωσφόρου εξαιτίας των
μέτρων για τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων από σημειακές
πηγές. Οι ποταμοί και οι λίμνες που βρίσκονται σε περιοχές όπου
πραγματοποιείται εντατική καλλιέργεια της γης πιθανότατα θα
εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, εκτός αν
ληφθούν μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων του φωσφόρου και
του αζώτου που προέρχονται από τη γεωργία. Η συνολική ζήτηση
νερού προβλέπεται να παραμείνει σχετικά σταθερή ή να
παρουσιάσει μόλις ελαφρά αύξηση μέχρι το 2010.
♦ Η ανακύκλωση σημειώνει μεγάλη επιτυχία σε πολλά κράτη μέλη.
Ωστόσο, παρά τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της σχετικής
πολιτικής, ο όγκος των αποβλήτων, οικιακά, χαρτί, χαρτόνι και
γυαλί, αναμένεται να αυξηθεί.
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ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές αναμένεται να
βελτιωθεί. Η μέση έκθεση των κατοίκων των πόλεων σε επίπεδα
που υπερβαίνουν τα συνιστώμενα αναμένεται να μειωθεί για όλες
τις ουσίες, αλλά τα επίπεδα συγκέντρωσης σωματιδίων, διοξειδίου
του αζώτου, και όζοντος προβλέπεται να παραμείνουν άνω των
τιμών που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα
του αέρα στις περισσότερες πόλεις μέχρι το 2010.
► Η έκθεση στο θόρυβο προβλέπεται να επιδεινωθεί σε ορισμένες
περιπτώσεις οχ στους περιφερειακούς δρόμους και τους
αυτοκινητόδρομους, σε περιφερειακά αεροδρόμια, εξαιτίας της
ανάπτυξης των μεταφορών και ιδίως των μεταφορών
εμπορευμάτων και της εναέριας κυκλοφορίας.
► Η απειλή για τη βιοποικιλότητα προέρχεται κυρίως από τις χρήσεις
της γης και της τις αλλαγές στις χρήσεις της γης, τη ρύπανση και
την εισαγωγή ξενικών ειδών. Οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να
παραμείνουν σημαντικοί σε σχεδόν για όλη τη Ευρώπη μέχρι το
2010. Για το διάστημα 1990 έως το 2050 η αύξηση της
θερμοκρασίας θα έχει προφανώς επιπτώσεις στις αρκτικές και
ορεινές περιοχές, ενώ τα μεταβαλλόμενα επίπεδα του ενδέχεται να
επιφέρουν σοβαρές συνέπειες στη Νότια Ευρώπη. Αποτέλεσμα
αυτών μπορεί να είναι η σημαντική αλλαγή στην κατανομή των
ειδών.
► Η ρύπανση του αέρα και των υδάτων, ο θόρυβος, οι εκπομπές
χημικών ουσιών, η μόλυνση των τροφίμων και η εξασθένιση του
όζοντος θα αποτελέσουν τα βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα όσον
αφορά την υγεία του ανθρώπου. Οι υπερβάσεις στα επίπεδα των
συγκεντρώσεων των σωματιδίων, του διοξειδίου του αζώτου, θα
έχουν επιπτώσεις στη μέση διάρκεια ζωής και τη θνησιμότητα και
θα αυξήσουν περαιτέρω τα ποσοστά του άσθματος και των
αναπνευστικών αλλεργιών. Κινδύνους επίσης αντιμετωπίζουμε
από τα υπολείμματα νιτρικών αλάτων, φυτοφαρμάκων καθώς και
από το μολυσμένο νερό, ιδίως σε περιοχές όπου οι υδροληπτικές
τους ανάγκες εξαρτώνται από αβαθείς υδροφορείς. Αυτό όμως
που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι παρά την
προγραμματισμένη μείωση των ουσιών που καταστρέφουν το
όζον, τα ποσοστά του καρκίνου του δέρματος προβλέπεται ότι θα
αυξηθεί κατακόρυφα, φθάνοντας την ανώτερη τιμή περίπου το
2055, ήτοι 15 φορές το ποσοστό του 1990.
Οι προκλήσεις αυτές εντείνονται καθώς οι άνθρωποι αφήνουν
τώρα νέα ίχνη στο περιβάλλον.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

To περιβάλλον είναι ένας βασικός παράγοντας για την ύπαρξη
μας. Η ΕΕ το κατάλαβε αυτό και έδωσε μεγάλη σημασία στην
προστασία του, με την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων ανά
διαστήματα και με τη χρηματοδότηση τους από τα διάφορα ταμεία
της. Αυτό όμως που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι τα
αποτελέσματα από τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από τα
μέλη κράτη δεν μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια.
Αν και είναι γεγονός ότι έχει επιτευχθεί κάποια μείωση αερίων
που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το αποτέλεσμα αυτό
σε πολλές περιπτώσεις οφείλεται στο κλείσιμο κάποιας βαριάς
βιομηχανίας και όχι στη μείωση των εκπομπών από διάχυτες πηγές
ενέργειας όπως είναι οι μεταφορές και η γεωργία. Οι μεταφορές
αγαθών έχουν αυξηθεί κατά 54% από το 1980, οι μεταφορές
επιβατών κατά 46% και ο αριθμός των επιβατών που διακινήθηκαν
με αεροσκάφη κατά 67% από το 1985. Περισσότερο από τους
άλλους τομείς ο τομέας των μεταφορών είναι δυσκολότερος στο να
παρακολουθηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης του. Τα προβλήματα της
κυκλοφοριακής
συμφόρησης και του θορύβου διογκώνονται
συνεχώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση
«Για το περιβάλλον στην Ε.Ε στα τέλη του αιώνα» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τους στόχους
που έθεσε η Ένωση. Παρόλα αυτά όμως η συνεχιζόμενη υποδομή,
σχετικά με τον τρόπο που γίνονται, χωρίς την ύπαρξη των
κατάλληλων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αντί για την
επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος και των μεταφορών είχε
ως αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο αυτοκινητόδρομος
Α20 στη Γερμανία, η κρεμαστή γέφυρα του Τάγου στην Πορτογαλία,
το φράγμα του Οατόίί Bay στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι εκβολές του
Λίγηρα στη Γαλλία.
Η χρήση της ενέργειας η οποία αποτελεί τη βασική κινητήρια
δύναμη που κρύβεται πίσω από την μεταβολή του κλίματος
παρέμεινε σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Οι σχετικά χαμηλές τιμές της
ενέργειας δεν παρείχαν επαρκές κίνητρο για βελτιώσεις στην
αποδοτικότητα της ενέργειας. Σήμερα η αποδοτικότητα της ενέργειας
βελτιώνεται κατά 1%, αλλά ο ΑΕΠ εξακολουθεί να αυξάνεται κατά
2-3% ετησίως. Στους τομείς των νοικοκυριών και των μεταφορών
υπάρχουν περιθώρια για σημαντικές βελτιώσεις, η πείρα όμως μας
δείχνει ότι όσο οι τιμές των ορυκτών καυσίμων παραμένουν
χαμηλές, θα χρειαστούν αυστηρότερα μέτρα προκειμένου να

επιτευχθούν οι εν λόγω βελτιώσεις. Θα χρειαστούν λοιπόν νέα μέτρα
για την προώθηση της αποδοτικότητας της ενέργειας, τόσο στην
παραγωγή όσο και στην κατανάλωση της.
Στον τομέα της βιομηχανίας έχει παρατηρηθεί ότι οι στοχοι
έχουν επιτευχθεί αφού συμβάλλουν λιγότερο πια στα προβλήματα
της μεταβολής του κλίματος της οξίνισης , του τροττοσφαιρικού
όζοντος και της ρύπανσης των υδάτων. Αυτό ισχύει γιατί οι
περιβαλλοντικοί στόχοι εντάσσονται πλέον στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, με απστέλεσμα τη μείωση των συνολικών βιομηχανικών
εκπομπών στην ατμόσφαιρα.
Στον τομέα της γεωργίας παρόλη την βαρύτητα που δόθηκε
στην καλλιέργεια με τις μεγαλύτερες δυνατόν προφυλάξεις για την
προστασία του περιβάλλοντος ο δρόμος είναι μακρύς ακόμη. Η
χρήση μέσων όπως οργανικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα έχει
παραμείνει στα ίδια επίπεδα και αυτό δεν οδηγεί σε καμία άμεση
βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων. Οι φυσικοί οικότοποι
και η βιοποικιλότητα υφίστανται σε πολλές περιοχές, πιέσεις από την
εντατικοποίηση
της γεωργίας
και την εξάπλωση
νέων
εγκαταστάσεων.
Ο φόρος ενέργειας/άνθρακα που αποτελεί ένα από τα
βασικότερα μέτρα της Κοινότητας για τη μεταβολή του κλίματος δεν
έχει γίνει ακόμη δεκτός, και ενώ σε ορισμένες χώρες έχουν ήδη
επιβάλει ανάλογους φόρους η Ελλάδα δεν είναι μέσα σε αυτές.
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από χρήση ορυκτών
καυσίμων μειώθηκαν κατά 19% μεταξύ 1980 και 1995 κυρίως λόγω
της οικονομικής αναδιάρθρωσης. Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί
τη μεγαλύτερη πηγή αντιπροσωπεύοντας το 60% του συνόλου των
εκπομπών κατά το 1995. Μπορούμε να πούμε ότι η χρήση του
καταλύτη στα καύσιμα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών
στον τομέα των μεταφορών, ωστόσο όμως τα αποτελέσματα
έρχονται με σχετική βραδύτητα και αυτό λόγω του ρυθμού
ανανέωσης του στόλου οχημάτων.
Στο 5° πρόγραμμα δράσης στόχος ήταν η μείωση του
διοξειδίου του αζώτου κατά 30%. Μέχρι το 1995, είχε επιτευχθεί
μείωση μόλις κατά 8% και δεν φαίνεται πιθανό να εκπληρωθεί ο
στόχος μέχρι το 2000.
Η συνολική παραγωγή αποβλήτων στην Ευρώπη αυξήθηκε
κατά 10% περίπου από το 1990 μέχρι το 1995. Αυτό όμως που
δυσχεραίνει το έργο της παρακολούθησης των τάσεων καθώς και
τις προσπάθειες βελτίωσης της στοχοθέτησης των πρωτοβουλιών
είναι η ατελής συγκέντρωση στοιχείων. Μεγάλο μειονέκτημα αποτελεί
το γεγονός ότι η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται ακόμα με τον πιο
φθηνότερο διαθέσιμο τρόπο; ταφή σε χωματερές. Η πρόληψη και η
ελαχιστοποιηση των αποβλήτων κερδίζουν έδαφος στις συνειδήσεις
ως περισσότερό επιθυμητές λύσεις για την σωστή διαχείριση τους.

Στην Ελλάδα κάποια βήματα έχουν αρχίσει να γίνονται στον τομέα
των αποβλήτων μέσω της τσιμεντοβιομηχανίας αλλά δεν είναι
αρκετά. Υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο ποσοστό αποβλήτων που μένει
αναξιοποίητο.
Ο κίνδυνος για τα άγρια είδη εξακολουθεί να είναι σοβαρός. Η
οδηγία για την προστασία των πτηνών έχει βοηθήσει πσλύ στη
επιβίωση τους και μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο
πτηνό που να έχει εξαφανιστεί ή να απειλείται με εξαφάνιση. Ο
κίνδυνος όμως που εξακολουθεί να υπάρχει και απειλεί με μείωση
του πληθυσμού είναι η καταστροφή των φυσικών οικότοπων από τις
αλλαγές στη χρήση της γης. Και οι αλλαγές στη χρήση της γης
παρατηρείτε μέσω της εντατικοποίησης της γεωργίας και της
δασοκομίας, την αυξανόμενη ανάπτυξη των υποδομών, την άντληση
υδάτων και τη ρύπανση.
Μπορεί σε όλες τις χώρες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο να
έχει εισαχθεί ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών και νομικών μέσων για
την προστασία των ειδών και των οικότοπων και να έχουν αποφέρει
κάποιο αποτέλεσμα, αλλά η εφαρμογή στην πράξη είναι συχνά
δύσκολη και γίνεται με αργούς ρυθμούς. Έτσι δεν υπήρξε δυνατό να
ανατραπεί τελικά η φθίνουσα πορεία.
Σε γενικές γραμμές η διατήρηση της βιοποικιλότητας
θεωρείται συχνά λιγότερο σημαντική σε σχέση με τα πιο
βραχυχρόνια οικονομικά ή κοινωνικά συμφέροντα των τομέων που
επηρεάζουν στο μεγαλύτερο βαθμό.
Για τα εσωτερικά νερά έχει παρατηρηθεί γενική μείωση των
υδάτων και αυτό οφείλεται στη μεγάλη ζήτηση γύρω από τις αστικές
περιοχές και στη γεωργία που αποτελεί το μεγαλύτερο χρήστη
υδάτων λόγω των αρδεύσεων. Οι βελτιώσεις που υπήρξαν στην
επεξεργασία των λυμάτων και οι μειώσεις των εκπομπών από τις
μεγάλες βιομηχανίες, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 40% έως
50% των συνολικών εκροών φωσφόρου σε ποταμούς. Το αισιόδοξο
είναι ότι αναμένονται περαιτέρω βελτιώσεις, παρόλο που ο χρόνος
ανάκαμψης, ιδίως των λιμνών μπορεί να είναι αρκετά χρόνια μετά.
Για την διάβρωση του εδάφους η ΕΕ δεν έχει στοιχεία και γι'
αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος λόγω
έλλειψης συμφωνημένων ορισμών. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι
η διάβρωση του εδάφους αυξάνεται και οι περιοχές που πλήττονται
περισσότερο είναι οι περιοχές κοντά στη Μεσόγειο, λόγω των
ευαίσθητων περιβαλλοντικών ισορροπιών που τη χαρακτηρίζουν.
Επίσης η κατάσταση επιδεινώνεται με την εγκατάλειψη γαιών και
δασικών πυρκαγιών. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν
παρουσιαστεί πολλές τέτοιες καταστάσεις.
Το δυσάρεστο όμως είναι ότι παρ’ όλες τις ενέργειες της ΕΕ
για την προστασία του περιβάλλοντος οι προσπάθειες που
καταβάλουν τα μέλη κράτη δεν είναι πάντα οι καλύτερες και ανάλογες

με την χρηματοδότηση τους από τα ταμεία της Ένωσης και αυτό γιατί
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω το 5° πρόγραμμα δράσης διέπεται από
την αρχή της Επικουρικότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Π ίν α κ ες τω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν τη ς ΕΕ
και τω ν κρατώ ν μελώ ν

Εισαγωγή
Οι πίνακες που ακολουθούν περιέχουν πληρο
φορίες για την πρόοδο όσον αφορά το πέμπτο
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον σε κοινο
τικό επίπεδο και κυρίοχ; σε επίπεδο κρατών
μελών. Οι πίνακες αυτοί σχεδιάστηκαν με τη
βοήθεια στοιχείων που δόθηκαν από τις υπηρε
σίες των κρατών μελών και της Επιτροπής. Τα
στοιχεία που αφορούν ορισμένες χώρες είναι
περιορισμένα είτε λόγω καθυστερημένης
άφιξης είτε επειδή οι χώρες αυτές δεν έδωσαν
στοιχεία. Λαμβανομένου υπόψη του περιορι
σμένου χώρου που διατίθεται στην έκθεση
προόδου, οι πίνακες δεν παρουσιάζουν έναν
πλήρη κατάλογο δράσεων. Ο σκοπός για τον
οποίο σχεδιάστηκαν είναι για να παρουσιάσουν
μία επιλεκτική επισκόπηση των πρωτοβουλιών
που αναλήφθηκαν, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και
σε επίπεδο κρατών μελών, σε σχέση με τα αντί
στοιχα ενδεικτικά μέτρα/μέσα που παρουσιάζο
νται στους πίνακες του πέμπτου προγράμματος
δράσης για το περιβάλλον, τα οποία μπορούν
να χρησιμεύσουν επίσης ως πηγή έμπνευσης.
Οι πίνακες περιέχουν πληροφορίες για τα
μέτρα και τα μέσα που παρουσιάζονται στους

πίνακες του πέμπτου προγράμματος δράσης
για το περιβάλλον (5πδπ) και ακολουθούν άσο
το δυνατόν πιο πιστά τη διάταξη αυτών των
πινάκων. Διαφέρουν από τους πίνακες αυτούς
ως προς αυτό:
Οι ξεχωριστές στήλες των πινάκων του 5πδπ
που αφορούν τους στόχους, τους σκοπούς, τα
μέσα και τις δράσεις ενσωματώθηκαν σε μία
μόνο στήλη. Γενικά, οι στόχοι του 5πδπ είναι με
κεφαλαίους έντονους χαρακτήρες, οι σκοποί με
έντονους χαρακτήρες και τα μέτρα με κανονι
κούς χαρακτήρες. Τα κελιά του πίνακα δεί
χνουν διάφορες λεπτομέρειες, ανάλογα με την
ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των δεδομένων
που παρέχουν οι υπηρεσίες των κρατών μελών
και της Επιτροπής. Δεν υπάρχουν πίνακες για
τα ζητήματα διαχείρισης των κινδύνων και τα
διεθνή θέματα περιβάλλοντας, διότι στους αντί
στοιχους πίνακες του 5πδπ η πλειοψηφία των
δράσεων αποδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η μέχρι σήμερα πρόοδος σε αυτά τα ζητήματα
συνοψίζεται στο κείμενο της έκθεσης προόδου
(βλέπε κεφάλαια 5 και 7).
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Ν ομοθεσ ία σ τον το μ έ α το υ π ερ ιβ ά λ λ ο ν το ς

τροποποίηση τσυ κανσνισμού (ΕΟΚ) αριθ.
594/91 όσον αφορά την επίσπευση του ρυθ
μού εξάλειψης των ουσιών που καταστρέ
φουν το στρώμα του όζοντος.

Ν ομοθεσ ία που ε γ κ ρ ίθ η κ ε
από τ ο Συμ β ο ύ λιο .

- ΕΕ L 409 της 31.12.1992 — Οδηγία 92/112/
ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των
διαδικασιών εναρμόνισης των προγραμ
μάτων περιορισμού της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα της βιομηχανίας διοξει
δίου του τιτανίου, με προοπτική την
εξάλειψή της.

— ΕΕ L 35 της 12.2.1992 - Οδηγία 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου για την επιτήρηση και
τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών
αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών, καθώς και
προς και από την Κοινότητα.
— ΕΕ L 99 της 11.4.1992 — Κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 880/92 του Συμβουλίου σχετικά με κοινστικό σύστημα απονομής οικολογικού σή
ματος.
— ΕΕ L 206 της 21.5.1992 - Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσι
κών οικοτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας.
— ΕΕ L 154 της 5.5.1992 — Οδηγία 92/32/ΕΟΚ
για την έβδομη τροποποίηση της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ (ταξινόμηση, συσκευασία και επι
σήμανση των επικίνδυνων ουσιών).
— ΕΕ L206 της 22.7.1992 — Κανονισμός αριθ.
1973/92 του Συμβουλίου σχετικά με τη
δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μέσου για
το περιβάλλον (LIFE).
— ΕΕ L 251 της 29.8.1992 — Κανονισμάς (ΕΟΚ)
αριθ. 2455/92 του Συμβουλίου σχετικά με τις
εξαγωγές και εισαγωγές ορισμένων επικίν
δυνων χημικών ουσιών.
— ΕΕ L 297 της 13.10.1992 — Οδηγία 92/72/ΕΟΚ
του Συμβουλίου σχετικά με την ατμοσφαι
ρική ρύπανση από το όζον.
— ΕΕ L 371 της 19.12.1992 — Οδηγία 92/97/ΕΟΚ
του Συμβουλίου για την προσέγγιση των
νομσθεσιών των κρατών μελών σχετικά με
το επιτρεπόμενο όριο ήχου και το σύστημα
εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα.
_ ΕΕ L405 της 31.12.1992 - Κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 3952/92 του Συμβουλίου για την
£,·οχ;ςη-iiyopic

Ψηφίσματα που εγκρίθηκαν
από το Συμβούλιο
-

ΕΕ Ο 158 της 25.6.1992 - Ψήφισμα του Συμ
βουλίου σχετικά με την ανανέωση τσυ σχε
δίου δράσης της Κοινότητας για τα ραδιε
νεργά απάβλητα.

— ΕΕ Ο 72 της 8.7.1992 — Ψήφισμα ταυ Συμ
βουλίου για τα τεχνολογικά προβλήματα
πυρηνικής ασφάλειας.

Νομοθεσία που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή
-

ΕΕ L 64 της 10.3.1992 - Κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 598/92 της Επιτροπής για την κατάρ
τιση καταλάγου προϊόντων που εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 737/90 σχετικά με τους όρους
που διέπουν τις εισαγωγές γεωργικών
προϊόντων που προέρχονται από τρίτες
χώρες μετά το ατύχημα στον πυρηνικά
σταθμά ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνομπίλ.

— ΕΕ L 201 της 20.7.1992 — Κανονισμάς (ΕΟΚ)
αριθ. 1970/92 της Επιτροπής που τροποποιεί
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμ
βουλίου για την εφαρμογή στην Κοινότητα
της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που
απειλούνται με εξαφάνιση.

Προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου
που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή
— COM/92/93 — Πρόταση απόφασης του Συμ
βουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονό
ματος της Κοινότητας, της σύμβασης για
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώ
σεων στο διασυνοριακό πλαίσιο.

Άλλες προτάσεις
— SEC/92/694 — Σύσταση απόφασης του Συμ
βουλίου για τη συμμετοχή της Κοινότητας
στην Παγκόσμια Διευκόλυνση Περιβάλλο
ντος.

Νομοθεσία που εγκρίθηκε
από το Συμβούλιο
— ΕΕ L 30 της 6.2.1993 - Κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 259/93 του Συμβουλίου σχετικά με την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφο
ρών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότη
τας, καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό
τους.
— ΕΕ L 39 της 16.2.1993 - Απόφαση 93/9Θ/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993
σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης για τον
έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επι
κίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους.
— ΕΕ L 45 της 23.2.1993 — Απόφαση 93/114/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου
1993 σχετικά με τη σύναψη του πρωτο
κόλλου της σύμβασης για τη Διεθνή Επι
τροπή Προστασίας του Έλβα.
— ΕΕ L 74 της 27.3.1993 — Οδηγία 93/12/ΕΟΚ
σχετικά με την περιεκτικότητα ορισμένων
υγρών καυσίμων σε θείο.
— ΕΕ L 84 της 5.4.1993 — Κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου για την αξιολό
γηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις
υπάρχουσες ουσίες.
— ΕΕ L 148 της 19.6.1993 — Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1493/93 του Συμβουλίου για τις
αποστολές ραδιενεργών ουσιών μεταξύ κρα
τών μελών.
— ΕΕ L 149 της 21.6.1993 — Απόφαση 93/36/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1993
για την προσχώρηση στο πρωτόκολλο της
206
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σύμβασης του 1979 για την ευρεία διασυνο
ριακή ατμοσφαιρική ρύπανση που αφορά
τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του
αζώτου ή των διασυνοριακών ροών τους.
- ΕΕ L 167 της 9.7.1993 — Απόφαση 93/389/
ΕΟΚ του Συμβουλίου για ένα μηχανισμό
παρακολούθησης των εκπομπών 0 0 , και
άλλων αερίων που συμβάλλουν στο φαινό
μενο του θερμοκηπίου.
- ΕΕ L 168 πις 10.7.1993 — Κανονισμός (ΕΟΚ)
οριθ. 1836/93 του Συμβουλίου για την
εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του
βιομηχανικού τομέα σε κοινοτικό σύστημα
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού
ελέγχου.
- ΕΕ L 186 της 28.7.1993 — Οδηγία 93/59/ΕΟΚ
για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/
ΕΟΚ περί της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από
τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα.
- ΕΕ L 267 της 28.10.1993 — Απόφαση 93/550/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου
1993 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας
συνεργασίας για την προστασία των ακτών
και των υδάτων του βορειοανατολικού Ατ
λαντικού από τη ρύπανση.
- ΕΕ L 309 της 13.12.1993 — Απόφαση 93/626/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
1993 σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης
για τη βιολογική ποικιλομορφία.

Ψηφίσματα που εγκρίθηκαν
από το Συμβούλιο
ΕΕ C 138 της 17.5.1993 — Ψήφισμα του Συμ
βουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνή
σεων των κρατών μελών που συνεδρίασαν
στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με ένα
κοινοτικό πρόγραμμα πολιτικής και δράσης
για το περιβάλλον και την αειφόρο ανά
πτυξη.

Νομοθεσία που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή
— ΕΕ L 150 της 22.6.1993 — Κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 1518/93 της Επιτροπής για την κατάρ
τιση καταλόγου προϊόντων που εξαιρούνται
του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συμβουλίου σχετικά
με τους όρους που διέπουν τις εισαγωγές
γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από
τρίτες χώρες μετά το ατύχημα στον πυρηνομ1τίλ°^^° ηλεκτροπαραγωγής του Τσερ-

- EE L 227 της 8.9.1993 — Οδηγία 93/67/EOK
της Επιτροπής για τον καθορισμό των γενι
κών αρχών εκτίμησης των κινδύνων που δια
τρέχει ο άνθρωπος και το περιβάλλον από
τις ουσίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
- ΕΕ L 110 της 4.5.1993/ΕΕ L 258 της
16.10.1993/ΕΕ L 13 της 15.1.1994 — Οδηγίες
93/21/ΕΟΚ, 93/72/ΕΟΚ και 93/101/ΕΟΚ της
Επιτροπής για τη 18η, 19η και 20ή προσαρ
μογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
- ΕΕ Ε279της 12.11.1993 — Απόφαση 93/584/
ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου
1993 περί των κριτηρίων εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών για σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων φυτών στο
περιβάλλον, βάσει του άρθρου 6, παρά
γραφος 5, της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμ
βουλίου.
- ΕΕ L 329 της 30.12.1993 — Οδηγία 93/116/
ΕΟΚ της Επιτροπής για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/
ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την κατα
νάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινη
τήρα.

Προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου
που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή
— COM/93/53, ΕΕ C 78 της 19.3.1993 - Πρό
ταση κανσνισμσύ τσυ Συμβουλίου σχετικά
με τις ενέργειες υπέρ των τροπικών δασών.
— COM/93/154, ΕΕ C 157 της 9.6.1993 — Πρό
ταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροπο
ποιεί την οδηγία 86/662/ΕΟΚ για τον περιορι
σμό του θορύβου που εκπέμπουν τα
χωματουργικά μηχανήματα.
— COM/93/351, ΕΕ C 239 της 3.9.1993 — Πρό
ταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη
διάθεση σπιν αγορά βιοκτόνων (μη γεωργι
κών ζιζανιοκτόνων) προϊόντων.
— ΕΕ C 245 της 9.9.1993 — Τροποποιημένη
πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που
θεσπίζει τους βασικούς κανόνες ασφαλείας
για πιν προστασία της υγείας των εργαζο
μένων και του πληθυσμού από τους κινδύ
νους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτι
νοβολίες.
_ COM/93/275, ΕΕ C 212 της 5.8.1993 - Τρο
ποποιημένη πρόταση οδηγίας του Συμβου
λίου σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων.
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- COM/93/423, ΔΕΛΤΙΟ ΕΚ 9-1993 της
14.9.1993 — Πρόταση οδηγίας του Συμβου
λίου σχετικά με τη συνολική πρόληψη και
τον έλεγχο της ρύπανσης.
- COM/93/638, ΔΕΛΤΙΟ ΕΚ 12-1993 της
21.12.1993 — Πρόταση οδηγίας του Συμβου
λίου σχετικά με την ταξινόμηση, τη
συσκευασία και την επισήμανση των επικίν
δυνων ουσιών.

'Αλλες προτάσεις
— COM/93/47, ΔΕΛΤΙΟ ΕΚ 5-1993 της 17.3.1993
— Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την αποκατά
σταση των περιβαλλοντικών ζημιών.

Νομοθεσία που εγκρίθηκε
από το Συμβούλιο
— ΕΕ L 33 της 7.2.1993 — Απόφαση 94/68/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1993
σχετικά με την κύρωση της τροποποίησης
στην Κοπεγχάγη του πρωτοκόλλου του Μό
ντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν το
στρώμα του όζοντος.
— ΕΕ L 33 της 7.2.1993 — Απόφαση 94/69/ΕΟΚ
του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της
σύμβασης-πλαισίου για τις κλιματικές αλλα
γές.
— ΕΕ L 73 της 16.3.1994 — Απόφαση 94/156/
ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσχώρηση
στη σύμβαση του 1994 για την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής
της Βαλτικής Θάλασσας (σύμβαση του
Ελσίνκι).
— ΕΕ L 73 της 16.3.1994 - Απόφαση 94/157/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουάριου
1994 σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης
για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλ
λοντος της περιοχής της Βαλτικής Θά
λασσας (αναθεωρημένη σύμβαση του
Ελσίνκι, 1992).
— ΕΕ L 100 της 19.4.1994 — Οδηγία 94/12/ΕΟΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου που τροποποιεί την οδηγία 70/220/
ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του
αέρα από τις εκπομπές των οχημάτων με
κινητήρα.

- EE L 168 της 2.7.1994 — Οδηγία 94/31/EOK
που τροποποιεί την οδηγία 91/689/ΕΟΚ για
τα επικίνδυνα από8λητα.
- ΕΕ L 164 της 30.6.1994 — Οδηγία 94/24/ΕΟΚ
που τροποποιεί την οδηγία 79/409/ΕΟΚ για
τη διατήρηση των άγριων πτηνών.
- ΕΕ L332 της 22.12.1994 — Κανονισμός ΕΚ
3135/94 που τροποποιεί τον κανονισμό ΕΟΚ
2455/92 για τις εισαγωγές ορισμένων επικίν
δυνων χημικών ουσιών.
- ΕΕ L 365 της 31.12.1994 — Οδηγία 94/62/
ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο8ουλίου και του
Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας.
- ΕΕ L 365 της 31.12.1994 — Οδηγία 94/63/
ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον έλεγχο των
εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC)
που προέρχονται από την αποθήκευση θενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές
εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής
καυσίμων.
- ΕΕ L 365 της 31.12.1994 — Οδηγία 94/66/
ΕΟΚ που τροποποιεί την οδηγία 88/609/ΕΟΚ
για τον περιορισμό των εκπομπών στην
ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες
εγκαταστάσεις καύσης.
-

ΕΕ L 365 της 31.12.1994 — Οδηγία 94/67/
ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αποτέφρωση
των επικίνδυνων αποβλήτων.

-

ΕΕ L 365 της 31.12.1994 — Κανονισμός ΕΟΚ
3094/94 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέ
φουν το στρώμα του όζοντος, που αφορά
την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Μό
ντρεαλ.

Ψηφίσματα που εγκρίθηκαν
από το Συμβούλιο
— ΕΕ C 135 της 18.5.1994 — Ψήφισμα του Συμ
βουλίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση
των παράκτιων ζωνών.
— ΕΕ C 313 της 10.11.1994 — Ψήφισμα του
Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κρα
τών μελών που συνεδριάζουν στο πλαίσιο
του Συμβουλίου, όσον αφορά την ενίσχυση
της κοινοτικής συνεργασίας στον τομέα της
προστασίας των πολιτών.
— ΕΕ C 379 της 31.12.1994 — Ψήφισμα του
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1994 για
τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.
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Νομοθεσία που εγκρίθηκε από την Επι
τροπή
— ΕΕ L 5 της 7.1.1994 — Απόφαση 94/3/ΕΚ της
Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για τη
θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με
το άρθρο 1, στοιχείο α), της οδηγίας 75/442/
ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των στερεών απο
βλήτων.
— ΕΕ L 103 της 22.4.1994 — Απόφαση 94/15/
ΕΟΚ της Επιτροπής για την πρώτη προσαρ
μογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας
90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών στο περιβάλλον.
— ΕΕ L 105 της 26.4.1994 — Απόφαση
94/211/ΕΚ της Επιτροπής για την τροπο
ποίηση της απόφασης 91/596/ΕΟΚ του Συμ
βουλίου σχετικά με τη μορφή της περίληψης
της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο
άρθρο 9 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμ
βουλίου.
— ΕΕ L321 της 14.12.1994 — Κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 3034/94 της Επιτροπής για την
κατάρτιση καταλόγου προϊόντων που εξαι
ρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συμβουλίου
σχετικά με τους όρους που διέπουν τις
εισαγωγές γεωργικών προϊόντων που προέρ
χονται από τρίτες χώρες μετά το ατύχημα
στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής
του Τσερνομπίλ.

Προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου
που υπεβλήθησαν από την Επιτροπή
— COM/94/4, Δελτίο ΕΕ 1/2-1994 της 26.1.1994
— Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για
τροποποίηση της οδηγίας 82/501/ΕΟΚ σχε
τικά με τον έλεγχο των κινδύνων σοβαρών
ατυχημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες
ουσίες.
— COM/94/36, Δελτίο ΕΕ 1/2-1994 της 16.2.1994
- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί
της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης που
τροποποιεί την οδηγία 76/160/ΕΟΚ του Συμ
βουλίου.
— COM/94/336 — Πρόταση απόφασης του Συμ
βουλίου σχετικά με τη σύναψη της σύμ
βασης για την προστασία των Άλπεων.
— COW93/575, S i o 3-1994 της 16.3,1994 πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τρο
ποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για

εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχε
δίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο
περιβάλλον.

διασυνοριακών υδατορευμάτων και των διε
θνών λιμνών.
(Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα).

- COM/94/39, ΕΕ C 100 της 9.4.1994 — Πρό
ταση οδηγίας του Συμβουλίου για τροπο
ποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατή
ρηση των άγριων πτηνών.
- COM/94/109 τελικό, ΕΕ C 216 της 6.8.1994 —
Πρόταση οδηγίας σχετικά με την εκτίμηση
και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα
του περιβάλλοντος.
- COM/93/680 τελικό. ΕΕ C 222 της 10.8.1994
— Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την
οικολογική ποιότητα των υδάτων.
- COM/94/298, ΕΕ C 224 της 12.8.1994 - Τρο
ποποιημένη πρόταση οδηγίας του Συμβου
λίου (ΕΥΡΑΤΟΜ) που θεσπίζει τους βασι
κούς κανόνες ασφαλείας για την προστασία
της υγείας των εργαζομένων και του πληθυ
σμού από τους κινδύνους που προκύπτουν
από ιονίζουσες ακτινοβολίες.
-

COM/94/345, ΕΕ C 281 της 7.10.1994 — Πρό
ταση απόφασης του Συμβουλίου για την
καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που
προέρχονται από τα δίκτυα και τους μεμο
νωμένους σταθμούς μέτρησης της ρύ
πανσης του αέρα του περιβάλλοντος στα
κράτη μέλη.

Ν ομ οθ εσ ία που ε γ κ ρ ίθ η κ ε
από τ ο Σ υμβ ούλιο
— COM/94/597, Δελτίο της 12-94 — Κανονισμός
του Συμβουλίου που παρατείνει τον κανονι
σμό ΕΟΚ αριθ. 737/90 σχετικά με τις εισαγω
γές γεωργικών προϊόντων που προέρχονται
από τρίτες χώρες μετά το ατύχημα στον
πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ.
— Απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου
1995 όσον αφορά τη σύναψη της σύμβασης
για την προστασία και τη χρησιμοποίηση των

Ψηφίσματα που εγκρίθηκαν
από το Συμβούλιο
— Δελτίο 10-1994 της 20.3.1995 — Ψήφισμα
του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία
των υπογείων υδάτων.

Προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου
που υπεβλήθησαν από την Επιτροπή
— COM/94/612, ΕΕ C 300/89 της 4.1.1995 —
Πρόταση οδηγίας που τροποποιεί την οδη
γία 80/778/ΕΟΚ σχετικά με την ποιότητα του
νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατα
νάλωση.
— COM/94/660 της 6.1.1995 — Πρόταση από
φασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύνα
ψη, εξ ονόματος της Κοινότητας, της σύμ
βασης για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος του βορειοανατολικού
Ατλαντικού (αναθεωρημένη σύμβαση του
Όσλο/Παρισιού).
— COM/95/135 της 12.4.1995 — Πρόταση κανο
νισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1973/92 σχετικά με τη
δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μέσου για
το περιβάλλον (LIFE).
— COM/95/143 της 26.4.1995 — Πρόταση κανο
νισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον
κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 259/93 σχετικά με την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφο
ρών αποβλήτων,
— COM/95/155 της 4.5.1995 — Πρόταση από
φασης του Συμβουλίου που θεσπίζει ένα
κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την προ
στασία των πολιτών.
— COM/95/172 της 10.5.1995 — Τροποποιημένη
πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου με την
οποία επιβάλλεται φόρος επί των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα και επί της ενέρ
γειας.
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