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H Πράσινη Bίβλος δηµοσιεύθηκε στις 
29 Ιουλίου 2007 από την Ε. Ε. και απα-
ριθµεί τις επιλογές δράσης για την 

υποβοήθηση της διαδικασίας προσαρµογής 
στην αλλαγή του κλίµατος στην Ευρώπη.

Η προσαρµογή συνίσταται στη λήψη µέτρων 
για την αντιµετώπιση των µεταβαλλόµενων 
κλιµατικών συνθηκών, π.χ. στην αποδοτικότερη 
αξιοποίηση σπανιζόντων υδατικών πόρων, στην 
εξοικονόµηση ενέργειας ή στην πρόνοια για τα 
ευπαθή και ηλικιωµένα άτοµα στις περιόδους 
καύσωνα, κ.α.

Προβλέπει την εξέταση τεσσάρων αξόνων 
δράσης προτεραιότητας:

•  πρώιµες δράσεις για τη χάραξη στρα-
τηγικών προσαρµογής σε τοµείς όπου 
το σηµερινό γνωστικό επίπεδο είναι ανε-
παρκές,

•  ενσωµάτωση των αναγκών της παγκόσµιας 
προσαρµογής στις εξωτερικές σχέσεις της 
ΕΕ και οικοδόµηση µιας νέας συµµαχίας 
µε τους ανά τον κόσµο εταίρους, 

•  κάλυψη γνωστικών κενών σχετικά µε την 
προσαρµογή, µε τη βοήθεια της έρευνας 
σε επίπεδο ΕΕ και της ανταλλαγής πλη-
ροφοριών, 

•  σύσταση ευρωπαϊκής συµβουλευτικής ο-
µάδας για την προσαρµογή στην αλλαγή 

του κλίµατος, της οποίας αποστολή θα 
είναι η ανάλυση συντονισµένων στρα-
τηγικών και δράσεων.

Οφέλη της προσαρµογής
Λόγω των τρεχουσών και µελλοντικών επι-

πτώσεων, η προσαρµογή στην αλλαγή του 
κλίµατος αποτελεί πλέον ένα απαραίτητο συ-
µπλήρωµα του περιορισµού των εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου.

Η έγκαιρη κινητοποίηση για την προσαρµογή 
στην αλλαγή του κλίµατος θα µπορούσε να 

αποτρέψει ενδεχόµενες επιπτώσεις στην 
κοινωνία, προλαµβάνοντας τις τυχόν ζηµίες 
και ελαχιστοποιώντας τις απειλές για τα 
οικοσυστήµατα, την υγεία του ανθρώπου, 
τις περιουσίες και τις υποδοµές. Επίσης, η 
προσαρµογή θα µπορούσε να δηµιουργήσει 
νέες οικονοµικές ευκαιρίες, όπως είναι οι νέες 
αγορές καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επόµενα βήµατα

Στις 3 Ιουλίου 2007 ξεκίνησε ένας ευρύτατος 
δηµόσιος διάλογος, ο οποίος θα περιλάβει την 
ανταλλαγή απόψεων µέσω του ∆ιαδικτύου 
µέχρι τον Νοέµβριο 2007. Οι αποκρίσεις θα 
ενσωµατωθούν στην κατάρτιση ανακοίνωσης 
για την προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος, 
η οποία θα εκδοθεί στα τέλη του 2008.

Προσαρµογή στην Kλιµατική Aλλαγή 
Πράσινη Bίβλος
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Στις 9 Ιουλίου 2007, ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, παρουσίασε 
δέσµη µέτρων για την αποκατάσταση των καµένων 
εκτάσεων του εθνικού δρυµού της Πάρνηθας. Τα µέτρα 

είναι στη σωστή κατεύθυνση και η πρόκληση σε σχέση µε 
αυτά είναι να υλοποιηθούν. Ταυτόχρονα είναι αναγκαίο η 
πολιτεία να ανταποκριθεί σε αυτό που το Σύνταγµα θεωρεί 
υποχρέωσή της και να προχωρήσει στην σύνταξη του 
∆ασολογίου, ενώ θα πρέπει να κλείσουν οι εκκρεµότητες 
που αφορούν στην στελέχωση της Πυροσβεστικής και στα 
πολύ σοβαρά προβλήµατα συντονισµού που παρατηρήθηκαν 
στην περίπτωση της Πάρνηθας.

Eπισηµαίνουµε ακόµη ότι µέτρα αποκατάστασης των 
καµένων πρέπει να υπάρξουν και σε άλλες πυρόπληκτες 
περιοχές (Πήλιο, Λάρισα, Πόρος κλπ).

Τα µέτρα
Α.  Κήρυξη αναδασωτέων των καµένων εκτάσεων σύµφωνα 

µε το άρθρο 117 του Συντάγµατος
Β. Αντιδιαβρωτικά και Αντιπληµµυρικά έργα
Γ. Αναδάσωση και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος 
 1. Σύνταξη σειράς µελετών όπως: εδαφολογικής Μελέτης 
της καµένης έκτασης εντός 10ηµέρου, µελέτης αναδάσωσης 
η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεµβρίου, έναρξη 
εργασιών εναδάσωσης την 1η Νοεµβρίου (και µετά τις 
πρώτες βροχοπτώσεις), επαναλειτουργία εντός του Αυ-
γούστου του κατεστραµένου από τη φωτιά ∆ασικού 
Φυτωρίου Αγ. Τριάδος Πάρνηθας για την παραγωγή δεν-
δρυλίων ελάτης, µαύρης πεύκης κλπ., έκδοση ∆ασικών 
απαγορευτικών διατάξεων βοσκής για τις καµένες εκτά-
σεις. Για κάθε κτηνοτρόφο που παραβιάζει µε το ποίµνιό του 
τις απαγορευτικές διατάξεις θα του αφαιρείται το δικαίωµα 
πρόσβασης στους κοινοτικούς πόρους. 
∆. Προστασία και Φύλαξη Πάρνηθας 
 1. Προστασία των καµένων εκτάσεων
  α.  Αύξηση του προσωπικού φύλαξης και Εντατικο-

ποίηση περιπολιών ∆ασικών Υπαλλήλων συνε-
πικουρούµενων από εποχικούς φύλακες (∆ασαρχείο 
Πάρνηθας, Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού 
Πάρνηθας, Όµορους ∆ήµους, εθελοντές πολίτες).

  β.  ∆ορυφορική παρακολούθηση της περιοχής από το 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και αεροφωτογράφιση αυτής περιο-
δικά. 

  γ.  Κατασκευή των αναγκαίων παρατηρητηρίων στα 
οποία εκτός των δασοφυλάκων µπορούν να είναι 
και εθελοντές πολίτες βάσει προγράµµατος του ∆α-
σαρχείου Πάρνηθας. 

Στις αναδασωτέες εκτάσεις και τον πυρήνα του Εθνικού 
∆ρυµού για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων θα εφαρµοστεί 
η νοµοθεσία για τις επικινδύνως ετοιµόρροπες κατασκευές. 
∆ηλαδή δεν θα έχει το δικαίωµα αναστολής ο καταπατητής. 
Μόλις βγεί η απόφαση κατεδάφισης θα κατεδαφίζεται, 
χωρίς την χρονοβόρα σήµερα διαδικασία που ξεκινά από την 
αναστολή και διαρκεί χρόνια. 
  δ.   Απαγόρευση εισόδου οχηµάτων στις καµένες πε-

ριοχές µε τεχνητά εµπόδια (µπάρες) (αρµοδιό-

τητα: ∆ασαρχείο Πάρνηθας, Φορέας ∆ιαχείρισης 
Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας, Όµοροι ∆ήµοι, εθελο-
ντές πολίτες). 

 2. Προστασία της πανίδας
  α.  Με την αύξηση του προσωπικού φύλαξης και την 

εντατικοποίηση των περιπολιών από δασικούς 
υπαλλήλους. 

  β.  Απαγόρευση εισόδου στην περιοχή της Μόλας, 
µε τεχνητά εµπόδια (µπάρες), προκειµένου να προ-
στατευτεί ο βιότοπος του ελαφιού.

  γ.  Παρακολούθηση εναποµείναντος πληθυσµού ελα-
φιών από το ∆ασαρχείο Πάρνηθας.

  δ.  Περίθαλψη τραυµατισµένων ζώων, ενίσχυση της 
διατροφής τους και τοποθέτηση στις ενδεικνυόµενες 
θέσεις αναλόγου αριθµού φορητών ποτιστρών απο-
κλειστικά και µόνο από το ∆ασαρχείο Πάρνηθας. Για 
την περίθαλψη το ∆ασαρχείο θα συνεργάζεται µε την 
κτηνιατρική υπηρεσία. 

Ε.1. Πρόσθετο προσωπικό 
 Α.  Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου 8-µηνα ή διαδοχικά 8-µηνα για ενίσχυση των 
υπηρεσιών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Οι 
προσλήψεις αυτές θα γίνουν σύµφωνα µε το άρθρο 20 
του Ν. 2190/1994.

 Β.  Πρόσληψη µόνιµου προσωπικού, επιπλέον του υπάρ-
χοντος για το ∆ασαρχείο, ∆/νση Αναδασώσεων και 
Φορέα ∆ιαχείρισης, ως εξής: 5 ∆ασολόγοι, 1 Βιολόγος, 
5 Τεχνολόγοι ∆ασοπονίας και 5 έως 10 ∆ασοφύλακες.

Ε.2. Απαιτούµενος εξοπλισµός 
Προµήθεια 2 µικρών λεωφορείων (για την ∆ιεύθυνση Ανα-
δασώσεων και το ∆ασαρχείο Πάρνηθας), 3 µικρών φορτηγών 
(αγροτικών οχηµάτων) και 2 Jeep για ενίσχυση της ∆/νσης 
Αναδασώσεων Αττικής, του ∆ασαρχείου Πάρνηθας και του 
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας.
Ε.3. Απαιτούµενο φυτευτικό υλικό
 α.  ∆έσµευση για τις αναδασωτικές ανάγκες των καµένων 

εκτάσεων του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας από τα 
ανάλογα Κρατικά Φυτώρια των κάτωθι δασοπονικών 
ειδών: 1) Ελάτης, 2) Μαύρης Πεύκης, 3) Αρκεύθου 4) 
Χαλεπίου Πεύκης και 4) Ψευδακακίας.

 β.  Θα ληφθεί ακόµη πρόνοια για συγκέντρωση σπόρων 
Κεφαλληνιακής Ελάτης περίπου 1 τόνου, καθώς και 
σπόρων Αειλάνθου οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν για 
σπορά.

Ε.4. Χρηµατοδότηση
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, µέσω του 
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας. 
Επίσης θα ανοιχθεί ειδικός λογαριασµός για την κατάθεση 
χρηµατικών ποσών από φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 
επιθυµούν να συµβάλουν οικονοµικά για την αναδάσωση 
του Εθνικού ∆ρυµού της Πάρνηθας.
Η πρώτη εκτίµηση του απαιτούµενου προϋπολογισµού είναι 
της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ.

EΘNIKOΣ ∆PYMOΣ ΠAPNHΘAΣ
Tα µέτρα του YΠEXΩ∆E για την αποκατάσταση των καµένων
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Για την πυρκαγιά
στην Πάρνηθα

∆ελτίο Tύπου EKA - 29 Iουνίου 2007

Η πυρκαγιά στην Πάρνηθα, Εθνικό ∆ρυµό και 
τελευταίο πνεύµονα πρασίνου του Λεκανοπεδίου, οι 
κάτοικοι του οποίου βιώνουν καταστάσεις ασφυξίας, 
αποτελεί  απόδειξη ότι η πολιτεία δεν µπορεί δυ-
στυχώς να διαφυλάξει αυτό τον ανεκτίµητο οικο-
λογικό πλούτο. Πρόκειται για τεράστια οικολογική 
καταστροφή τις επιπτώσεις της οποίας θα βιώνουν 
οι σηµερινές και οι εποµενες γενιές.  

Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει τώρα και το 
οποίο ζητάµε επιτακτικά είναι να προστατευθούν οι 
καµµένες εκτάσεις από τα  κοράκια των δασών που 
καραδοκούν για να οικοπεδοποιήσουν τα  καµµένα.  
Για το θέµα αυτό την ευθύνη φέρει αποκλειστικά 
η πολιτεία  η οποία ανέχεται τέτοιες απαράδεκτες 
καταστάσεις, σε καµµένες εκτάσεις να φυτρώνει 
τσιµέντο. 

Ένα επίσης σηµαντικό ζήτηµα είναι οι πληµµύρες 
που θα ακολουθήσουν. Πρέπει από τώρα να ληφθεί 
µέριµνα µε την υλοποίηση αντιπληµµυρικών έργων 
στην περιοχή για να µη θρηνήσουµε θύµατα στην 
πρώτη καταιγίδα. 

Ζητήµατα όπως το ∆ασολόγιο, η ανάπτυξη µέσων 
και µέτρων πρόληψης των πυρκαγιών και επιτέλους, 
η θωράκιση αυτής της χώρας για να είναι σε θέση 
να προστατεύσει τον δασικό της πλούτο αναδύονται 
οδυνηρά για µια ακόµη φορά. 

Στην ατζέντα δράσης των συνδικάτων της Αθήνας 
και του Λεκανοπεδίου προστίθεται ως προτεραιότητα 
η ανάγκη αποτελεσµατικής κινηµατικής δράσης για 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Το ΕΚΑ καλεί τα µέλη του σε  επαγρύπνηση  σε 
σχέση µε την προστασία των δασών της Αττικής, 
όσων απέµειναν και είναι η τελευαταία ανάσα για τα 
παιδιά µας. 

Σε αναζήτηση λύσεων ...

«Το δάσος της Πάρνηθας αποτελούσε ένα από τους 
κύριους µηχανισµούς µείωσης της θερµοκρασίας 

του αέρα που έρεε από τον Βορρά προς την Αθήνα. 
Όµως τώρα ο αέρας θα περνά πάνω από µια καµένη 
µαύρη έκταση και αντί να ψύχεται, θα θερµαίνεται 
και πολύ µάλιστα. Η Αθήνα έχασε το σηµαντικότερο 
µηχανισµό µείωσης της θερµοκρασίας που διέθετε. 
Το πρόσθετο θερµικό φορτίο που θα δεχτεί η πόλη 
θα είναι παραπλήσιο µε αυτό που δηµιουργεί η κίνηση 
των αυτοκίνητων. Απλά, είναι σαν να διπλασιάσαµε τα 
αυτοκίνητα στο λεκανοπέδιο!». 

Αυτά αναφέρθηκαν µεταξύ άλλων σε κοινή συνέντευξη 
τύπου  εκπροσώπων του  Πανεπιστηµίου, του ΕΜΠ, της 
Greenpeace και του WWF Ελλάς, οι οποίοι προτείνουν 
µέτρα για την προστασία του λεκανοπεδίου της Αθήνας 
από την αύξηση της θερµοκρασίας, έπειτα από την 
πυρκαγιά της Πάρνηθας. Αυτά είναι: 

•  Μετατροπή των ελευθέρων και αδόµητων χώρων της 
Αθήνας σε ψυχρές οάσεις. 

•  Προτεραιότητα στις µετακινήσεις µε Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και έλεγχος της κίνησης των οχηµάτων 
στην πόλη 

•  Περιορισµός της δόµησης αλλά και θέσπιση βιοκλι-
µατικών προδιαγραφών για τα νέα κτίρια. 

•  Βελτιώσεις σε παλαιά κτήρια µε χρήση πράσινων 
οροφών ή ψυχρών χρωµάτων που µπορούν να 
κατεβάσουν τη θερµοκρασία της πόλης έως και 3 
βαθµούς Κελσίου.

•  Χρήση ψυχρών υλικών για την κατασκευή δρόµων, 
πεζοδροµίων και ακάλυπτων χώρων, δεδοµένου ότι η 
χρήση ακατάλληλων υλικών αυξάνει πολύ την επιφα-
νειακή θερµοκρασία της πόλης 

•  Αµεση εφαρµογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την 
ενεργειακή ποιότητα των κτιρίων.

Τα µέτρα αυτά, είναι ούτως ή άλλως απαραίτητα για 
το λεκανοπέδιο, ωστόσο η καταστροφή της Πάρνηθας 
έχει κάνει πλέον επιτακτική την ανάγκη εφαρµογής 
τους.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Λειψυδρία και Κατανάλωση 
Νερού στον Kόσµο

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα ο πληθυσµός της Γης 
υπερδιπλασιάστηκε ξεπερνώντας τα 6 δισεκατοµµύρια, 
ενώ το κατά το ίδιο διάστηµα η κατανάλωση ύδατος 

εξαπλασιάστηκε. Το νερό αναµένεται να αποτελέσει µία από 
τις µεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Οι ελλείψεις 
ύδατος στον κόσµο είναι αναπόφευκτες, απόρροια ενός 
συνδυασµού πληθυσµιακής αύξησης, αστικοποίησης και 
αλλαγής του κλίµατος. 

Οπως και πριν από 10.000 χρόνια, η ποσότητα του νερού 
στον πλανήτη είναι ίδια, περίπου 
1,4 δισ. κυβικά µέτρα, αλλά το 
97,5% αυτών βρίσκεται στους 
ωκεανούς, ενώ από το 2,5%, 
που αποτελεί το γλυκό νερό, 
λιγότερο από το 1/3 βρίσκεται 
στον υδροφόρο ορίζοντα, στις 
λίµνες και στους ποταµούς, 
µε το 69,5% να µην µπορεί 
ουσιαστικώς να αξιοποιηθεί 
βρισκόµενο σε παγετώνες. 

Πρόοδος και κατανάλωση 
Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα η αύξηση της χρή-

σης ύδατος έχει ξεπεράσει σηµαντικά την αύξηση των 
πληθυσµών καθώς τα πραγµατικά εισοδήµατα και η πρόο-
δος στην τεχνολογία (δίκτυα ύδατος, σωληνώσεις) έχουν 
φέρει το νερό και την υγιεινή µέσα στις κατοικίες, ενώ η 
αύξηση της χρήσης του από τη γεωργία και τη βιοµηχανία 
δηµιούργησε αυξηµένη ζήτηση.

Το 1940 το 84% της κατανάλωσης νερού κατευθυνόταν 
προς τη γεωργία, 10% στη βιοµηχανία και 6% για ιδιωτική 
χρήση έναντι 70%, 22% και 8% σήµερα αντιστοίχως. Σήµερα 
στον κόσµο η κατα-νάλωση ύδατος αντανακλάται και στο 
βιοτικό επίπεδο των κατοίκων των διαφόρων περιοχών. Στις 
ΗΠΑ, π.χ., η κατά κεφαλήν κατανάλωση νερού, σύµφωνα 
µε στοιχεία του World Water Council, είναι 40 φορές 
µεγαλύτερη από αυτήν της Αφρικής.

∆εδοµένου ότι τα επόµενα 20 χρόνια ο παγκόσµιος 
πληθυσµός θα αυξηθεί κατά 30% φθάνοντας τα 8 
δισεκατοµµύρια και τα πραγµατικά εισοδήµατα κυρίως 
στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες αυξάνονται, η ζήτηση 
για νερό θα αυξηθεί επιβαρύνοντας σηµαντικά το ισοζύγιο 
προσφοράς - ζήτησης, αναφέρει µια µελέτη της Credit Su-
isse. Ετσι ως το 2025 σχεδόν τα δύο τρίτα του παγκοσµίου 
πληθυσµού θα ζουν σε χώρες όπου το νερό θα είναι σπάνιο, 
καθώς σε 18 χώρες η ζήτηση ύδατος θα υπερβαίνει την 
προσφορά, ενώ 58 χώρες (που αντιστοιχούν στο 64% του 
παγκοσµίου πληθυσµού) θα βιώσουν σηµαντική έλλειψη 
νερού.

στον πλανήτη είναι ίδια, περίπου 

97,5% αυτών βρίσκεται στους 
ωκεανούς, ενώ από το 2,5%, 
που αποτελεί το γλυκό νερό, 
λιγότερο από το 1/3 βρίσκεται 
στον υδροφόρο ορίζοντα, στις 
λίµνες και στους ποταµούς, 

ουσιαστικώς να αξιοποιηθεί 

Ερηµοποίηση και λειψυδρία
στην Ελλάδα

H ερηµοποίηση θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή της Με-
σογείου. Μεταξύ των χωρών που απειλούνται µε 

ερηµοποίηση είναι και η Ελλάδα (UNEP, 1992, Imeson and 
Emmer, 1992). 

Η ερηµοποίηση στη χώρα 
µας είναι το αποτέλεσµα 
χρονίων καταστάσεων ανορ-
θολογικής διαχείρισης του 
χώρου και των υδατικών 
πόρων, όπως: άναρχη και α-
προγραµµάτιστη οικιστική 
και τουριστική ανάπτυξη χω- 
ρίς να παίρνει υπ’ όψιν τούς 
διαθέσιµους υδατικούς πό- 
ρους, ανάπτυξη υδροβόρων 
δραστηριοτήτων όπως γήπε-

δα γκολφ, εγκατάλειψη περιοχών µετά από πυρκαγιές, 
υπερβόσκηση, υποβάθµιση υδροβιοτόπων, καταστροφή 
δασών και δασικών εκτάσεων, δραστηριότητες που 
προκαλούν διάβρωση εδάφους, αλόγιστη χρήση και κα-
τασπατάληση νερού κ.ά.

Η ανορθολογική γεωργία που χρησιµοποιεί εντατικές 
αρδεύσεις, υδροβόρες καλλιέργειες - είναι ο µεγαλύτερος 
χρήστης µε συµµετοχή 85% στην ετήσια κατανάλωση νερού 
στη χώρα µας - συµβάλλει στη σταδιακή ερηµοποίηση. 
Αν και λιγότερο υδροβόρος ο βιοµηχανικός τοµέας, εν 
τούτοις συµβάλλει µέσω της προκαλούµενης ρύπανσης 
στην υποβάθµιση των υδατικών πόρων.  

Λέγεται ότι η διάγνωση είναι η µισή θεραπεία. Επο-
µένως, η ανάσχεση των πιο πάνω καταστάσεων µπορεί να 
συµβάλει στην αναστροφή της διαδικασίας ερηµοποίησης 
στη χώρα µας και την εξ αυτής επιδείνωση των υδρικών 
συνθηκών, βλέπε λειψυδρία. 

Πάντως τα µηνύµατα είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά 
καθώς, σε συνέδριο του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών αναφέρθηκε ότι το 50% των εδαφών της Κρήτης 
αλλά και το 35% των εδαφών σε ολόκληρη την Ελλάδα 
βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ερηµοποίησης µε επιπτώσεις 
στην οικονοµία και στο δηµογραφικό της χώρας.


