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α τελευταία χρόνια, όλο και
πιο συχνά επανέρχεται στην
επικαιρότητα το πρόβληµα
της έλλειψης του νερού. Σε
ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο
παγκόσµιο περιβάλλον, το νερό,
η βασική πηγή ζωής, φαίνεται ότι
θα αποτελέσει στοιχείο
ανταγωνισµού και
ίσως περιοριστικό
παράγοντα για
την βιώσιµη
ανάπτυξη στις
επόµενες
δεκαετίες.
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πίσηµα
στοιχεία
του
ΟΗΕ
αναφέρουν
ότι η κρίση του
πόσιµου νερού
χαρακτηρίζεται
τόσο από τη
συνεχιζόµενη
µείωση της ποσότητας
που διατίθεται, όσο και από
την υποβάθµιση της ποιότητάς
του. Σήµερα 232 εκατοµµύρια
άνθρωποι από 26 χώρες του
Τρίτου Κόσµου πλήττονται από
λειψυδρία, αδυνατώντας να
καλύψουν βασικές καθηµερινές
ανάγκες σε

νερό, και 18 χώρες
στην Αφρική και στην Ασία
απειλούνται άµεσα, καθώς
βρίσκονται σε οριακή κατάσταση
από άποψη υδατικών αποθεµάτων.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι το νερό
θα αποτελέσει αιτία διαµάχης
και συγκρούσεων µεταξύ
γειτονικών χωρών,
δεδοµένου ότι
περίπου το 40%
των κατοίκων
της Γης, ζει σε
περισσότερες
από 200
διακρατικές
υδρολογικές
λεκάνες,
το νερό
των οποίων
µοιράζονται
περισσότερες
από δύο
σε κάθε
περίπτωση χώρες.
Σηµειωτέον ότι το
20% του πληθυσµού της
Γης αναγκάζεται να πίνει νερό
από ρυπασµένες πηγές. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα, πάνω από
2.000.000 άνθρωποι κάθε χρόνο
να πεθαίνουν από ασθένειες που
σχετίζονται µε αυτό (έλλειψη ακαταλληλότητα νερού).
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H ΠPOΣTAΣIA TOY EPΓAΣIAKOY KAI TOY EYPYTEPOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ EINAI KAI ΔIKH MAΣ YΠOΘEΣH

Η ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ
ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ*
Η φετινή παγκόσµια ηµέρα του νερού βρίσκει τη
πατρίδα µας και τον Πλανήτη ολόκληρο σε µια από τις πιο
ακραίες κλιµατολογικές καταστάσεις.
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Στη χώρα µας η κατάσταση αυτή εκδηλώνεται µε τις
υψηλότερες θερµοκρασίες των τελευταίων 40 χρόνων,
µε περιορισµένες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν µε
σφοδρές καταιγίδες, µε έλλειψη χιονοπτώσεων. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσµα µικρές παροχές σε ποτάµια, µικρά
αποθέµατα νερού σε λίµνες, φράγµατα και υδροφόρους
ορίζοντες. Μπροστά σ’ αυτή τη κατάσταση έχουµε
εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της
λειψυδρίας. Μέτρα πυροσβεστικά και αναποτελεσµατικά
σε σχέση µε την αντιµετώπιση της πυροπροστασίας
των δασών, αφού δεν
γίνεται καµία δαπάνη για
προληπτικά µέτρα και δεν
προωθούνται οι ∆ασικοί
Xάρτες και το ∆ασολόγιο
προς δόξα των εµπόρων
γης.
Μέτρα αναποτελεσµατικά
σ’ ότι αφορά στη
διαχείριση των υδατικών
πόρων αφού δεν
προωθείται:
• Ο νέος νόµος που
µετέφερε το αντικείµενο
της διαχείρισης των
υδατικών πόρων στο ΥΠΕΧΩ∆Ε όχι µόνο παραµένει
ανενεργός και ανεφάρµοστος αλλά δηµιούργησε
λειτουργικά προβλήµατα και σε άλλους φορείς που
ασχολούνταν µε την υδατική πολιτική (π.χ. Γεωργίας, Υπ.
Ανάπτυξης, ΙΓΜΕ, ∆ΕΗ, ΕΜΥ κ.α.).
• Η διαχειριστική πολιτική µε την εφαρµογή διαχειριστικών
µελετών και προτύπων.
• Οι όποιες θετικές διατάξεις της Οδηγίας 2000/60
της Οδηγίας που προέβλεπαν κωδικοποίηση και
εκσυγχρονισµό στο τεχνικό επίπεδο των διαχειριστικών
µεθόδων και πολιτική ανάπτυξη των υδατικών πόρων
παραµένουν ανενεργές µε αποτέλεσµα η χώρα να
βρίσκεται ήδη κατηγορούµενη για τρεις σοβαρές
νοµοθετικές παραλείψεις στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Επίσης:
• Με την εφαρµογή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που
ακολουθείται και στην αξιοποίηση των υδατικών πόρων
(ιδιωτικοποίηση ΕΥ∆ΑΠ) υπήρξε αλόγιστη αύξηση στη
κατανάλωση και υπέρογκη αύξηση της τιµής του νερού
(ακόµη και σε περιόδους µεγάλης επάρκειας υδατικών
αποθεµάτων), προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι
χρηµατιστηριακές σκοπιµότητες της εταιρείας.
• Στην ίδια λογική µε έκτακτα τιµολογιακά µέτρα
επιχειρείται η συγκράτηση ή η µείωση της κατανάλωσης
στην οικιακή χρήση του νερού στις πόλης και στην
αγροτική χρήση του στην περιφέρεια, όταν παραµένουν
στο απυρόβλητο
οι υδροφόρες
βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις, οι
µεγάλες ξενοδοχειακές
µονάδες και φυτεύονται
γήπεδα γκολφ που
απαιτούν τεράστιες
καταναλώσεις
νερού ακόµη και σε
ξηροθερµικές περιοχές.
Μπροστά σ’ αυτή
τη κατάσταση το ΕΚΑ
που επανειληµµένα
µε πρωτοβουλίες
της Γραµµατείας
Περιβάλλοντος έχει δείξει την οικολογική του ευαισθησία,
θεωρεί ότι η λειψυδρία δεν είναι απλά ένα κλιµατολογικό
φαινόµενο αλλά το αποκορύφωµα µιας ασύδοτης
εκµετάλλευσης των υδατικών πόρων που συνεχώς
οξύνεται στο πλαίσιο µιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής
που θα οδηγήσει στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και
στην απερήµωση της Πατρίδας µας.
Απαιτούµε άµεση εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης
διαχειριστικής πολιτικής που θα έχει στο κέντρο της
προσοχής της το φυσικό περιβάλλον και τις ανάγκες
του ανθρώπου που δεν θα θεωρεί το νερό ένα ακόµη
εµπορευµατικό αγαθό αλλά ένα φυσικό πόρο και µάλιστα
σε χωροχρονική ανεπάρκεια στη χώρα µας.
*∆ελτίο Tύπου EKA

Τρία νέα Kοινοτικά Eργαστήρια Aναφοράς
(KEA)
Η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίµων και των ζωοτροφών
αποτελούν θέµατα που απασχολούν ολοένα και περισσότερο το
κοινό και η έρευνα διαδραµατίζει συνεχώς περισσότερο σηµαντικό ρόλο στον τοµέα αυτό για να εξασφαλιστεί η εµπιστοσύνη
των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµιουργεί τρία
εργαστήρια στο Geel του Βελγίου για να υποστηρίξει τις εθνικές αρχές στις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν ότι τα
τρόφιµα και οι ζωοτροφές δεν θα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.
Τα τρία Kοινοτικά Eργαστήρια Aναφοράς αφορούν τα βαρέα
µέταλλα, τις µυκοτοξίνες και τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες (PAH). Τα βαρέα µέταλλα, οι µυκοτοξίνες
και οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες είναι ουσίες
µε δυνητικά επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία, και οι οποίες
ενδέχεται να περιέχονται στα τρόφιµα. Αυτά τα εργαστήρια
θα επικυρώσουν τις µεθόδους δοκιµής, θα αναπτύξουν υλικά
και µετρήσεις αναφοράς και θα παρέχουν κατάρτιση και άλλα
εργαλεία σε εθνικά εργαστήρια έτσι ώστε τα τρόφιµα και οι
ζωοτροφές να παραµείνουν ασφαλή σε όλη την ΕΕ.
Τα τρία ΚΕΑ θα λειτουργούν στο Ινστιτούτο Yλικών και
Mετρήσεων Aναφοράς για:
• Βαρέα µέταλλα: αυτές οι ουσίες υπάρχουν σε όλα τα
τρόφιµα. Ορισµένα είναι σηµαντικά για τη διατροφή µας, άλλα
όµως, όπως είναι ο µόλυβδος, το κάδµιο και ο υδράργυρος,
δεν έχουν διατροφική αξία και µπορούν πράγµατι σε ορισµένες
περιπτώσεις να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες, όπως είναι ο
καρκίνος, ή να καταστρέψουν το κεντρικό νευρικό σύστηµα.
• Μυκοτοξίνες: πρόκειται για ουσίες που παράγονται από
µύκητες που αναπτύσσονται στα τρόφιµα και στις ζωοτροφές.
Από εκτιµήσεις προκύπτει ότι έως και το 20% των προϊόντων
τροφίµων ενδέχεται να περιέχουν µυκοτοξίνες, οι οποίες µπορούν
να προκαλέσουν τόσο ελαφριές όσο και σοβαρές ασθένειες.
• Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (PAH): πρόκειται για ενώσεις που µπορούν να εισέλθουν στα τρόφιµα κατά
την παραγωγική διαδικασία. Ορισµένες από τις ενώσεις µπορούν
να προκαλέσουν καρκίνο ή µετάλλαξη του DNA.
Μέσω των κοινοτικών και εθνικών εργαστηρίων αναφοράς θα
λειτουργεί ένα σύστηµα µε το οποίο θα ελέγχεται αποτελεσµατικά
αν η παρουσία αυτών των ουσιών διατηρείται κάτω από τις
οριακές τιµές που ορίζονται ως ασφαλείς από τη νοµοθεσία.
Αυτά τα τρία ΚΕΑ εξασφαλίζουν ότι οι δοκιµές αυτών των
ουσιών διενεργούνται µε αξιόπιστα πρότυπα σε όλη την τροφική
αλυσίδα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα παρέχουν πληροφορίες,
κατάρτιση και υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους
εθνικούς αρµόδιους φορείς και στη βιοµηχανία τροφίµων και
ζωοτροφών σχετικά µε την παρουσία των τριών ουσιών. Τα
ΚΕΑ θα επικυρώνουν τις µεθόδους για την ανίχνευση και την
παρακολούθηση των εντοπισµένων κινδύνων στα τρόφιµα και
θα διοργανώνουν συγκριτικές δοκιµές έτσι ώστε τα εθνικά
εργαστήρια να µπορούν να προβούν στη συγκριτική αξιολόγηση
των δυνατοτήτων τους. Συνεπώς, τα ΚΕΑ συµβάλλουν στην
ενίσχυση της εµπιστοσύνης των ευρωπαίων καταναλωτών στο
συνολικό σύστηµα που εφαρµόζεται για να εξασφαλιστεί η
ασφάλεια των τροφίµων τους.
Τα ΚΕΑ δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ΕΕ για να καταστεί
πιο αποδοτικό το κανονιστικό σύστηµα της ΕΕ µε το ίδιο υψηλό
επίπεδο επίδοσης των εργαστηρίων σε όλη την ΕΕ.

Συνεχίζεται η καταστροφή
δασικών εκτάσεων στον κόσµο
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Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας (FAO),
προειδοποιεί ότι η απώλεια δασικών εκτάσεων
στον κόσµο συνεχίζεται παρά µια µικρή µείωση
που σηµειώθηκε από το 2000. Επίσης σηµειώνει ότι
αυξάνονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι κλιµατικές
αλλαγές θα έχουν αντίκτυπο στα δάση παρά τις
προσπάθειες που καταβάλλονται παγκοσµίως για τη
µείωση της εκποµπής των αερίων που προκαλούν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου.
Σύµφωνα µε τη φετινή έκθεση για τα δάση σε ολόκληρο τον κόσµο το σύνολο των δασικών εκτάσεων
µειώθηκε κατά 3% µεταξύ του 1990 και του 2005, δηλαδή
υπήρξε µείωση 0,2% ανά έτος. Παρά το γεγονός ότι η
απώλεια δασικών εκτάσεων µειώθηκε ελάχιστα από το
2000 χάρη στις αναδασώσεις και στη φυσική επέκταση
των δασών, η αποψίλωση συνεχίζεται παγκοσµίως σε
ανησυχητικά επίπεδα κατά περίπου 130 εκατοµµύρια
στρέµµατα ετησίως.
Παγκοσµίως υπάρχουν τώρα λιγότερα από 40 δισεκατοµµύρια στρέµµατα δάσους, τα οποία καλύπτουν
περίπου το 30% της στεριάς. Μολονότι η υλοτόµηση,
οι συγκρούσεις και η φτώχεια συνιστούν ορισµένες
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από τις µεγαλύτερες απειλές για τα δάση, «αυξάνονται
τα στοιχεία που δείχνουν ότι τα δάση θα επηρεαστούν
σε µεγάλο βαθµό από τις κλιµατικές αλλαγές», υπογραµµίζεται επίσης στην έκθεση.
«Οι φωτιές στα δάση µπορεί να γίνουν πιο δριµείες αν
το παγκόσµιο κλίµα συνεχίσει να γίνεται θερµότερο και
πιο ευµετάβλητο», επισηµαίνεται στην έκθεση, όπου
προστίθεται ότι «µετά την ισχύ του το Φεβρουάριο του
2005, η εφαρµογή του πρωτοκόλλου του Κιότο και των
µηχανισµών του κερδίζει αργά σε ορµή, αλλά ο αντίκτυπος που είχε στον τοµέα των δασών ήταν µικρός».
Οι συντάκτες της έκθεσης συµπεραίνουν τέλος
ότι µολονότι σηµειώνεται πρόοδος, αυτή είναι ανοµοιογενής, και εξηγούν ότι αν και η Ευρώπη πλησιάζει
στην επίτευξη µιας πολιτικής διαχείρισης των δασών
που συµβάλλει στη βιωσιµότητά τους, η Λατινική
Αµερική και η Αφρική συνεχίζουν να χάνουν δασικές
εκτάσεις µε ανησυχητικό ρυθµό.

NEEΣ EKΔOΣEIΣ

Έκδοση
KAΠE
CRES
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Για την επίτευξη των στόχων που θέτει το Πρωτόκολλο του Kιότο, µια χώρα µπορεί
είτε να χρησιµοποιήσει εγχώριες πολιτικές και µέτρα για να µειώσει τις εκποµπές
της, είτε να χρησιµοποιήσει παράλληλα και κάποιους από τους τρεις «ευέλικτους
µηχανισµούς» που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο: την από Kοινού Eφαρµογή
(Joint Implementation/JI), το Mηχανισµό Kαθαρής Aνάπτυξης (Clean Development
Mechanism/CDM) και την Eµπορία Eκποµπών (Emissions Trading/ET).
H Eµπορία Eκποµπών (Emissions Trading/ET) αποτελεί ένα από τα σηµαντικά
εργαλεία, που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Kιότο. H εφαρµογή του
Συστήµατος Eµπορίας ∆ικαιωµάτων Eκποµπών (ΣE∆E) σε διεθνή κλίµακα, σύµφωνα
µε το Πρωτόκολλο, αναµένεται να ξεκινήσει το 2008. Mέχρι τότε, η E.E. θεωρώντας
σηµαντική την απόκτηση από τα Kράτη - Mέλη εµπειρίας καθιέρωσε το δικό της
ΣE∆E, προκειµένου να προωθηθεί η µείωση των ανθρωπογενών εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου κατά τρόπο οικονοµικό αποδοτικό. Tο Kοινοτικό αυτό σύστηµα σε
συνδυασµό µε άλλες πολιτικές και µέτρα εκτιµάται, ότι θα αποτελέσει τµήµα της
στρατηγικής της E.E. στην κατεύθυνση της εκπλήρωσης των δεσµεύσεών της και
κατά συνέπεια και των Kρατών - Mελών που την αποτελούν. Στο πλαίσιο αυτό, το
6ο Kοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, αναγνωρίζει ότι η E.E. έχει
δεσµευτεί για µείωση των εκποµπών κατά 8% (την περίοδο 2008-2012) σε σχέση µε τα
επίπεδα του 1990, αλλά και ότι µακροπρόθεσµα οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου θα
χρειαστεί να µειωθούν κατά 70% περίπου σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990.
H έκδοση αυτή αποτελεί µέρος µιας σειράς τεσσάρων Oδηγών που προβλέπονται
στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Applying European Emissions Trading & Renewable Energy Support Mechanisms in the Greek Electricity Sector (ETRES)». Tο
έργο συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα LIFE-Περιβάλλον της Γενικής ∆/νσης
Περιβάλλοντος της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής και υποστηρίζεται από το Y.ΠE.XΩ.∆.E.
∆ικαιούχος του έργου είναι το Kέντρο Aνανεώσιµων Πηγών Eνέργειας (KAΠE),
ενώ συµµετέχουν επίσης, η Pυθµιστική Aρχή Eνέργειας (PAE),, το εργαστήριο
E3M Lab του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου (EMΠ) και ο Eλληνικός Σύνδεσµος
Hλεκτροπαραγωγών από Aνανεώσιµες Πηγές Eνέργειας (EΣHAΠE).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο
Xειµώνας 2007: O πιο θερµός από το 1880

Ο πιο θερµός χειµώνας στον κόσµο τα τελευταία εκατό -και πλέον- χρόνια είναι αυτός που τελειώνει, σύµφωνα µε την
αµερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατµόσφαιρας (ΝΟΑΑ), η οποία συγκεντρώνει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία.
Η ΝΟΑΑ ανακοίνωσε ότι η µέση θερµοκρασία στο έδαφος και στην επιφάνεια των ωκεανών από τον ∆εκέµβριο µέχρι τον
Φεβρουάριο ήταν η υψηλότερη αφότου άρχισε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων, το 1880. Ως παράγοντες που συνέβαλαν
είναι η µακροπρόθεσµη τάση για υψηλότερες θερµοκρασίες και το φαινόµενο Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό.
Ο επόµενος πιο θερµός χειµώνας ήταν του 2004 και ο τρίτος θερµότερος ήταν το 1998. Kαταγράφοντας τη µακροπρόθεσµη
τάση και τις αλλαγές, είµαστε σε θέση να αντιληφθούµε καλύτερα την φυσική και ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή. Η µέση
θερµοκρασία από τον ∆εκέµβριο µέχρι τον Φεβρουάριο ήταν κατά 0,7 βαθµούς Κελσίου πάνω από τον µέσο όρο του 20ου
αιώνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αµερικανικήςυπηρεσίας. Υψηλότερες από το µέσο όρο θερµοκρασίες καταγράφηκαν
αυτούς τους µήνες στην Ευρώπη, στην Ασία, στη δυτική Αφρική, τη νοτιοανατολική Βραζιλία και το βορειοανατολικό τµήµα
των Ηνωµένων Πολιτειών, ενώ πιο ψυχροί από τον µέσο όρο ήταν οι µήνες αυτοί σε ορισµένα τµήµατα της Σαουδικής Αραβίας
και στις κεντρικές Πολιτείες των ΗΠΑ.
Iδιοκτήτης: EKA ü Eκδότης: Γρηγόρης Φελώνης Πρόεδρος EKΑ ü Tην “ΔPAΣH” επιµελείται η υπεύθυνη του Tµήµατος
Περιβάλλοντος και Διεθνών Σχέσεων Δρ Xριστίνα Θεοχάρη. ü Tιµή Tεύχους 0.5 ευρώ.
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Eπιτρέπεται η χωρίς άδεια αναδηµοσίευση ή αναπαραγωγή µέρους του φυλλαδίου,
µε µόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής.
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