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Υπόµνηµα* για την επικείµενη
Αναθεώρηση
του άρθρου 24 του Συντάγµατος
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πως είναι γνωστό, έχει ήδη
ξεκινήσει η διαδικασία µίας
µη αναγκαίας αναθεωρήσεως
του Συντάγµατος, η οποία αναµένεται
να ολοκληρωθεί τον προσεχή Ιανουάριο
(2007).
Σύµφωνα µε τις κυβερνητικές προτάσεις, µεταξύ των αναθεωρητέων
διατάξεων περιλαµβάνονται αφ’ ενός
µεν το άρθρο 24 του Συντάγµατος για
την προστασία των δασών, δασικών
εκτάσεων και εν γένει του φυσικού
περιβάλλοντος, αφ’ ετέρου δε πρόταση
για την ίδρυση Συνταγµατικού Δικαστηρίου. Πρόκειται για ρυθµίσεις
αλληλένδετες, οι οποίες έχουν ως
σκοπό να νοµιµοποιήσουν συλλήβδην
και αναδροµικά όλες τις µέχρι το
έτος 1975 παράνοµες και αυθαίρετες
καταστροφές δασών και δασικών εκτάσεων, να καταστήσουν δυνατή την οικοπεδοποίηση των δασών και δασικών
εκτάσεων που αποµένουν, και τέλος
να αφαιρέσουν από το φυσικό δικαστή,
δηλ. το Συµβούλιο της Επικρατείας,
τη δικαιοδοσία να κρίνει επί της
συνταγµατικότητος των νόµων που θα
επιφέρουν το ανωτέρω αποτέλεσµα.
Ειδικότερα, επιχειρείται να εισαχθεί
στο Σύνταγµα η επιστηµονικά αστήρικτη και ανύπαρκτη διάκριση µεταξύ
δασών και δασικών εκτάσεων και
η συνακόλουθη εξουδετέρωση της
προστασίας των τελευταίων, οι οποίες
αποτελούν, εν τούτοις, το πολυτιµότερο
µέρος του δασικού πλούτου της Χώρας,
ως εκ του µεσογειακού χαρακτήρος
της.
Άµεση συνέπεια της επιχειρουµένης
ρυθµίσεως θα είναι, κατά την αρµοδία
εθνική απογραφή των δασών (1992), η
απώλεια 40-50 εκατοµµυρίων στρεµµάτων δασικής γης, το µεγαλύτερο
µέρος των οποίων ανήκουν στη δηµοσία κτήση, και η παράδοση αυτών στην αγρία εκµετάλλευση των
οικονοµικών συµφερόντων. Τούτο θα
καταστεί δυνατό µε τη µέθοδο της
υπαγωγής των δασών στο χωροταξικό
σχεδιασµό, η οποία ανοίγει το δρόµο
για τον καθορισµό εντός αυτών χρήσεων
(οικιστικής, τουριστικής κ.λπ.), οι οποίες
µέχρι τώρα ήταν απαγορευµένες. Πρό-

κειται πράγµατι για τέχνασµα, αφού η
µόνη επιτρεποµένη χρήση των δασών
καθορίζεται από το ίδιο το Σύνταγµα,
και δεν είναι άλλη από την χρήση
αυτών κατά τον προορισµό των, δηλ.
αποκλειστικώς και µόνο ως δασών αναγκαίων για την οικολογική ισορροπία
και δη την παραγωγή οξυγόνου και τη
συγκράτηση υδάτων και εδαφών.
Η παραπάνω ωµή επέµβαση στο
δασικό πλούτο της Χώρας συµπληρώνεται µε την ίδρυση Συνταγµατικού
Δικαστηρίου, µε την οποία επιχειρείται
η ανατροπή του ισχύοντος συστήµατος του διαχύτου ελέγχου της
συνταγµατικότητος των νόµων, το
οποίο ισχύει από την ίδρυση του
ελληνικού κράτους και έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ως υπόδειγµα δηµοκρατικότητος και αποτελεσµατικότητος. Με τον τρόπο αυτό, εισάγεται
στην ελληνική δικαιοσύνη ένα ξένο
σώµα, ασύµβατο προς τη δοµή της, µε
µέλη τα οποία εκλέγονται ad hoc από
τους ελεγχοµένους, δηλ. τη Βουλή ή
την Κυβέρνηση, για να τους ελέγχουν!
Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναθεώρηση του άρθ. 24 του Συντάγµατος
επιχειρείται πέντε µόλις χρόνια αφ’ ότου
παρόµοια απόπειρα αναθεωρήσεως
είχε αποτραπεί χάρη στη συντονισµένη
αντίδραση των οικολογικών οργανώσεων και τη λαϊκή κατακραυγή. Είναι
προφανές ότι ρυθµίσεις όπως οι
προτεινόµενες, οι οποίες θέτουν σε
άµεσο κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον
και υπονοµεύουν τη ζωή και την υγεία
όχι µόνο της παρούσας αλλά και των
µελλουσών γενεών, δεν µπορεί να
αφήσουν αδιάφορες τις µεγάλες κοινωνικές οργανώσεις της Χώρας, οι
οποίες οφείλουν να αγωνιστούν µε
όλα τα νόµιµα µέσα για να αποτραπεί η
ψήφιση των δασοκτόνων διατάξεων.
________________
* ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΠΑΝΔΟΙΚΟ: Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων

Το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας διοργανώνει
∆ηµόσια Συζήτηση, µε θέµα:
«Το ∆ιακύβευµα από την
αναθεώρηση του Άρθρου 24
του Συντάγµατος»
την
Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου 2006
ώρα 17.30
ΤΕΕ, Καραγ. Σερβίας 4,
Αίθουσα Αντιπροσωπείας
(5ος Όροφος)
Η είσοδος είναι ελεύθερη
Οµιλητές
Γ. Αλαβάνος,
Πρόεδρος ΤΕΕ
Κ. Μενουδάκος
Αντιπρόεδρος του ΣτΕ
και Πρόεδρος
του 5 Τµήµατος του ΣτΕ
ου

Μ. ∆εκλερής
Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Περιβάλλοντος και
Βιωσιµότητος και πρώην
Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ.
Γ. Παπαδηµητρίου
Καθηγητής Πανεπιστηµίου
Αθηνών –Συνταγµατολόγος
Π. Κουκουλόπουλος
Πρόεδρος ΚΕ∆ΚΕ
∆. Καραβέλλας
Γενικός ∆ιευθυντής
WWF Ελλάς
Συντονιστής της Συζήτησης
Γιώργος Καραλής,
∆ηµοσιογράφος

ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Συµπεράσµατα διηµερίδας ΓΣΕΕ-ΤΕΕ
Α. Διαπιστώσεις
1. Η Διηµερίδα συνέβαλε στην ανάδειξη του σύνθετου
ζητήµατος της ασφαλούς διαχείρισης του αµιάντου
και η µεγάλη συµµετοχή και τις δύο ηµέρες απέδειξε
ότι το θέµα παρουσιάζει ενδιαφέρον και χρήζει άµεσης, σοβαρής και υπεύθυνης αντιµετώπισης.
2. Η χώρα µας και συγκεκριµένα η πολιτεία δεν είναι
έτοιµη να αντιµετωπίσει υπεύθυνα και ολοκληρωµένα
το θέµα της πρόληψης της έκθεσης τόσο των εργαζοµένων όσο και του γενικού πληθυσµού στις πολλές
και ποικίλες εφαρµογές αµιάντου. Χρειάζεται να
υπάρξουν υπηρεσίες που να καθοδηγούν, ελέγχουν
και δίνουν πρακτικές και οικονοµικά εφικτές λύσεις
στους τεχνικούς και τους πολίτες που έρχονται αντιµέτωποι µε το θέµα.
Β. Βασικά συµπεράσµατα
1. Υπάρχει ανάγκη εθνικού, κεντρικού σχεδιασµού και
συντονισµού µε ευθύνη της πολιτείας ΑΜΕΣΑ. Αυτό
σηµαίνει προγράµµατα, πόρους, χρονοδιαγράµµατα
υλοποίησης.
2. Είναι αναγκαία η συνέργια των συναρµοδίων υπουργείων και η συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.
3. Χρειάζεται αντιµετώπιση της διττής υπόστασης του
αµιάντου ως ρύπου του εργασιακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος, όπου στην πρώτη περίπτωση
αφορά στους εργαζόµενους που θα εκτεθούν στον
αµίαντο και στη δεύτερη στον γενικό πληθυσµό ως
επικίνδυνος ρύπος και απόβλητο.
4. Παρακολούθηση της ουσιαστικής εφαρµογής και όχι
στα χαρτιά, της σχετικής νοµοθεσίας (ΠΔ 212/06,
ΚΥΑ 13588/725/06 για την διαχείριση των επικινδύνων
αποβλήτων), και συµπλήρωσή της όπου υπάρχουν
κενά, έλεγχος της αποτελεσµατικότητας, ενίσχυση
των σχετικών κρατικών και αυτοδιοικητικών µηχανισµών ελέγχου.
5. Διαµόρφωση προϋποθέσεων ασφαλούς διαχείρισης:
Α) Eνηµέρωση του γενικού πληθυσµού.
Β) Επιµόρφωση (εργαζοµένων, εργοδοτών, στελεχών, κλπ.)
Γ) Πιστοποίηση, αδειοδότηση συνεργείων, ανάπτυξη
προδιαγραφών.
Δ) Μετρήσεις (εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος).
Ε) Αξιοποίηση και της εµπειρίας άλλων χωρών.
6. Επείγει η χωροθέτηση ΧΥΤΕΑ* το συντοµότερο δυνατόν. Διαφορετικά διαφαίνεται ο κίνδυνος εκφυλισµού τύπου Αττικής. Η απουσία του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι
ανησυχητική και αφήνει σε εκκρεµότητα πολλά κρίσιµα ερωτήµατα αναπάντητα.
7. Τέλος, χρειάζεται νηφάλια αντιµετώπιση για την αποφυγή δηµιουργίας πανικού στους πολίτες.
Το ΤΕΕ και η ΓΣΕΕ θα προωθήσουν τα συµπεράσµατα
και θα παρακολουθήσουν τις εξελίξεις παρεµβαίνοντας
όπου υπάρχει ανάγκη.
*ΧΥΤΕΑ: Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Eπανεξέταση του συστήµατος εµπορίας εκποµπών
της ΕΕ από το έτος 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση που διαµορφώνει την ηµερήσια διάταξη για την επανεξέταση του συστήµατος εµπορίας εκποµπών
της ΕΕ (EU ETS), µε γνώµονα την πείρα που αποκοµίστηκε από την έναρξη
εφαρµογής του, τον Ιανουάριο 2005, έως σήµερα. Στόχος της επανεξέτασης
είναι η ενίσχυση και επέκταση του συστήµατος και σε άλλους τοµείς και
αέρια καθώς και η διεύρυνση της εφαρµογής του σε παγκόσµιο επίπεδο ως
βασικού εργαλείου για την αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος.
Ο Επίτροπος Σταύρος Δήµας, αρµόδιος σε θέµατα Περιβάλλοντος δήλωσε σχετικά: «Η αλλαγή του κλίµατος είναι η σοβαρότερη πρόκληση που
αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα και η εµπορία εκποµπών είναι το αποτελεσµατικότερο µέσο πολιτικής για την αντιµετώπισή της. Το σύστηµα εµπορίας
εκποµπών της ΕΕ αποτελεί σαφή απόδειξη της δέσµευσης της ΕΕ να λάβει
αποφασιστικά µέτρα για την αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος και
να επιτύχει τους στόχους του Κυότο που αφορούν την ΕΕ. Πρέπει τώρα να
εξετάσουµε τρόπους περαιτέρω βελτίωσης του συστήµατος. Όσο καλύτερος
είναι ο σχεδιασµός του, τόσο ευκολότερα θα µπορέσουν και άλλες χώρες να
θεσπίσουν παρόµοιες πολιτικές».
Περαιτέρω διαβουλεύσεις θα γίνουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Αλλαγή του Κλίµατος (ΕΠΑΚ), όπου η Επιτροπή, τα κράτη µέλη,
εκπρόσωποι της βιοµηχανίας, µη κυβερνητικοί οργανισµοί και ακαδηµαϊκοί
θα συνεργαστούν για να προσδιορίσουν τα πλέον οικονοµικώς συµφέροντα
και περιβαλλοντικά αποτελεσµατικά µέτρα µείωσης των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου.
Η επανεξέταση θα επικεντρωθεί σε τέσσερις γενικές κατηγορίες ζητηµάτων:
1. Πεδίο εφαρµογής του συστήµατος
Κατά την επανεξέταση θα εξεταστεί το ενδεχόµενο επέκτασης του EU ETS
σε άλλους τοµείς και σε άλλα αέρια του θερµοκηπίου, όχι µόνο στο διοξείδιο
του άνθρακα (CO2). Θα µπορούσε για παράδειγµα να καλύπτει το υποξείδιο
του αζώτου (N2O) που προέρχεται από την παραγωγή αµµωνίας και το
µεθάνιο από ανθρακωρυχεία. Ανεξάρτητα από την επανεξέταση, η Επιτροπή,
το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν εκφραστεί υπέρ της
συµµετοχής του αεροπορικού κλάδου στο EU ETS και η Επιτροπή σκοπεύει να
υποβάλει ειδική νοµοθετική πρόταση επ’αυτού εντός των προσεχών µηνών.
2. Περαιτέρω εναρµόνιση και βελτίωση της προβλεψιµότητας
Απαιτείται εναρµόνιση σε σχέση µε τους τύπους εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το σύστηµα εµπορίας εκποµπών, συµπεριλαµβανόµενου του
τρόπου αντιµετώπισης των εγκαταστάσεων που τίθενται σε λειτουργία και των
εγκαταστάσεων που παύουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου
εµπορίας. Απαιτείται επίσης µεγαλύτερη εναρµόνιση της κατανοµής των
δικαιωµάτων εµπορίας. Η Επιτροπή προτίθεται να διερευνήσει κατά πόσον θα
ήταν σκόπιµο να καθορίσει ένα ενιαίο ανώτατο όριο για την ΕΕ µετά το 2012.
3. Πλήρης συµµόρφωση και επιβολή
Ενώ αρχικά η εµπειρία όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τους κανόνες
του EU ETS και την επιβολή τους υπήρξε ενθαρρυντική, είναι αναγκαίο να
διενεργηθεί εκτίµηση όσον αφορά την περαιτέρω εναρµόνιση των απαιτήσεων. Εν προκειµένω οι προσπάθειες θα εστιασθούν στις κατευθύνσεις
για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων και τους κανόνες για
την επαλήθευση εκ µέρους τρίτων του περιεχοµένου των εκθέσεων για τις
εκποµπές.
4. Σχέσεις µε τρίτες χώρες
Η ανακοίνωση θέτει σε συζήτηση τρόπους για να συνδεθεί το EU ETS
µε τα υφιστάµενα ή µελλοντικά προγράµµατα στις τρίτες χώρες, όπως τα
συστήµατα εµπορίας εκποµπών που προγραµµατίζουν οι Βορειοανατολικές
Πολιτείες και η Καλιφόρνια των ΗΠΑ, Αυστραλία κ.α.
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18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΔΟΙΚΟ* µε την ΚΕΔΚΕ, τη ΓΣΕΕ και το Δήµο Βέροιας
Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων
(ΠΑΝΔΟΙΚΟ) διοργανώθηκε στη Βέροια (35/11/2006) σε συνεργασία µε την ΚΕΔΚΕ,
τη ΓΣΕΕ και το Δήµο Βέροιας. Το θέµα
του Συνεδρίου ήταν η «Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Απασχόληση» στο
πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
(ΕΚΕ).
Η ΕΚΕ είναι εθελοντική ανάληψη ευθύνης
από τις επιχειρήσεις για την κοινωνία και το
περιβάλλον.
Είναι ένα νέο πλαίσιο µέσα στο οποίο όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν ένα σηµαντικό ρόλο να παίξουν, µε απώτερο στόχο
τη δέσµευση για δηµιουργία συµπράξεων
αµοιβαίου οφέλους.
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Ειδικότερα στο τοµέα του φυσικού
περιβάλλοντος και της προστασίας του,
οι συµµετέχοντες στο 18ο Συνέδριο του
ΠΑΝΔΟΙΚΟ συµφώνησαν στην αναγκαιότητα διάδοσης ορθών πρακτικών ΕΚΕ. Γι’
αυτό εκφράστηκε η ελπίδα οι ιδέες και
οι προτάσεις που προέκυψαν να αποτελέσουν βάση για περαιτέρω διάλογο και
διαβούλευση όπως:
1. Ανάληψη εκ µέρους των επιχειρήσεων

δράσεων για τη προστασία του εργασιακού
(υγεία και ασφάλεια) και ευρύτερου περιβάλλοντος.
2. Δηµιουργία κοινά αποδεκτών εργαλείων µέτρησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς.
3. Διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους,
την κοινωνία και τις δηµόσιες αρχές, για την
ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία
του περιβάλλοντος.
4. Δηµιουργία εκπαιδευτικού και ενηµερωτικού υλικού για την ΕΚΕ και το περιβάλλον.
5. Παροχή κινήτρων προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για βελτίωση των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών επιδόσεών
τους.
6. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών συντονισµού
για εφαρµογή και διάδοση κοινών δράσεων
ΕΚΕ.
7. Δηµιουργία Ακαδηµίας Υπευθυνότητας.
8. Στήριξη δράσεων ΕΚΕ µέσα από τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα µε κριτήρια
κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης
και µε ανάπτυξη ολοκληρωµένης δηµόσιας

πολιτικής.
9. Δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στο
τοµέα του περιβάλλοντος µε την υποστήριξη των δράσεων ΕΚΕ και ανάπτυξη της
πράσινης επιχειρηµατικότητας όπως στους
τοµείς της ανακύκλωσης, των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, του οικοτουρισµού κοκ.
10. Η αυτοδιοίκηση ως βασικός κοινωνικός
εταίρος µπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες
και να συντονίσει δράσεις και προγράµµατα
που αποσκοπούν στην προστασία του
περιβάλλοντος και τη δηµιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο και σε
τοµείς όπως η διαχείριση απορριµµάτων, οι
αστικές αναπλάσεις, οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, ο εναλλακτικός τουρισµός, η
κοινωνική επιχειρηµατικότητα κ.α.
Ο διάλογος γύρω από αυτά τα ζητήµατα
και ο ρόλος των ΜΚΟ δεν τελειώνει µε
το παρόν Συνέδριο αλλά ανοίγει στους
εταίρους και συµµετέχοντες και ευρύτερα
στην κοινωνία.
__________________________
* ΠΑνελλήνιο Δίκτυο ΟΙΚολογικών Οργανώσεων

ΙΣΠΑΝΙΑ: Υποχρεωτική χρήση ηλιακής ενέργειας στα νέα κτήρια
Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι η χρήση
συστηµάτων ηλιακής ενέργειας θα είναι στο εξής
υποχρεωτική σε όλα τα νεόδµητα κτήρια, στο πλαίσιο του
νέου οικοδοµικού κώδικα που προωθεί την εξοικονόµηση
ενέργειας.
Ο κώδικας θα τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο και προβλέπει ότι
τα νέα κτήρια που δεν προορίζονται για κατοικία, όπως τα
εµπορικά κέντρα και τα νοσοκοµεία, πρέπει υποχρεωτικά να
εξοπλιστούν µε φωτοβολταϊκά συστήµατα για να καλύπτουν
µέρος των ενεργειακών τους απαιτήσεων.
Όσον αφορά στα νέα σπίτια, η ηλιακή ενέργεια θα πρέπει
να καλύπτει το 30 µε 70% της κατανάλωσης ρεύµατος για
ζεστό νερό, ανάλογα µε την τοποθεσία και την αναµενόµενη
κατανάλωση νερού.
Ο νέος οικοδοµικός κώδικας προβλέπει επίσης καλύτερη
µόνωση των κτιρίων, αυξηµένη χρήση του φυσικού φωτός

και συστηµατικότερη συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης και ψύξης.
Σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Περιβάλλοντος και
Στέγασης αναφέρεται: «Οι νέες προδιαγραφές θα προσφέρουν εξοικονόµηση ενέργειας κατά 30 µε 40% για κάθε κτίριο
και µείωση της εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα από την
κατανάλωση ενέργειας κατά 40 µε 55%».
Μέχρι πρόσφατα η ηλιακής ενέργεια αντιστοιχούσε σε
ένα αµελητέο ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας στην
Ισπανία, καθώς οι κρατικές επιδοτήσεις διοχετεύονταν για
την προώθηση κυρίως της αιολικής ενέργειας.
Η πολιτική ωστόσο αλλάζει, και η Ισπανία ανακοίνωσε
πρόσφατα ότι θα κατασκευάσει στην Ανδαλουσία µια από
τις µεγαλύτερες µονάδες ηλιακής ενέργειας στον κόσµο.
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