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Σ

τη Βιέννη, ολοκληρώθηκαν στις 31 Αυγούστου 2007 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ οι
συνοµιλίες για την Κλιµατική αλλαγή. Τις εργασίες παρακολούθησαν 900 αντιπρόσωποι από
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη: κυβερνήσεις, µη
κυβερνητικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο διεθνής τύπος. Υπήρξε κατ’ αρχήν συµφωνία σε βασικά θέµατα για µια αποτελεσµατική απάντηση της διεθνούς κοινότητας
στην κλιµατική αλλαγή.
Η συνέχεια θα δοθεί τον προσεχή ∆εκέµβριο
από 3 έως 14 στο Μπαλί της Ινδονησίας, όπου

τευθυνθεί στις αναπτυσσόµενες χώρες και να
δοθεί προτεραιότητα στην ενέργεια µε µηδενική
επίπτωση στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, αναφέροντας τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, την
υδραυυλική ενέργεια και την πυρηνική.
Τα 158 κράτη που συµµετείχαν στην συνδιάσκεψη, συζήτησαν την µετά Κυότο εποχή. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση σταθερή στους στόχους της
πρότεινε την µείωση κατά 50% των παγκοσµίων
εκποµπών µέχρι το 2050 και την υιοθέτηση στόχων
µείωσης για τις βιοµηχανικές χώρες συµπεριλαµβανοµένων των ΗΠΑ κατά 75%. Αντιδρώ-

θα γίνει προσπάθεια να συγκεκριµενοποιηθεί και
επισηµοποιηθεί η µελλοντική δράση για την κλιµατική αλλαγή µετά το 2012 οπότε εκπνέει η ισχύς
του Πρωτοκόλλου του Κυότο.
Ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Σύµβασης του
ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC) δήλωσε
ότι:
«Οι χώρες είναι σε θέση να επανεκτιµήσουν
συνολικά για το τι χρειάζεται για µία αποτελεσµατική απάντηση στην Κλιµατική αλλαγή. Υπάρχει
οµοφωνία για την ανάγκη παγκόσµιας αντίδρασης
στο πρόβληµα και ότι αυτό απαιτεί µέτρα για την
προσαρµογή όσο και για την αντιµετώπιση».
Οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων συζήτησαν
για την οικονοµική διάσταση της κλιµατικής αλλαγής στη βάση µιας αναφοράς για τις αναγκαίες
επενδύσεις από σήµερα µέχρι το 2030 προκειµένου να διατηρήσουµε τις εκποµπές των αερίων
του θερµοκηπίου στα σηµερινά επίπεδα. Σύµφωνα µε την έκθεση, περίπου 150 δισεκατοµµύρια
ΕΥΡΩ θα πρέπει να διατεθούν για το ακοπό αυτό, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,3 µε 0,5% του
παγκόσµιου ΑΕΠ. Η αναφορά υποδεικνύει ότι το
47% των διεθνών επενδύσεων θα πρέπει να κα-

ντας σε αυτή την πρόταση οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν
υπερβολικές τις προτάσεις της Ε.Ε..
Τελικά η πρόταση ήταν να υπάρξουν µειώσεις
των εκποµπών της τάξης του 25-40% κάτω από τα
επίπεδα του 1990 για τις βιοµηχανικές χώρες. Το
δυναµικό µετριασµού των βιοµηχανικών χωρών
µεγαλώνει µέσω της χρήσης του Μηχανισµού
Καθαρής Ανάπτυξης (CDM).
Στο τραπέζι τέθηκε επίσης το θέµα της Κίνας,
της Βραζιλίας και του Μεξικού, χωρών µε ραγδαία
ανάπτυξη και αυξανόµενη συµβολή στις εκποµπές.
Αυτές ανέδειξαν την αναγκαιότητα εφαρµογής
των µέτρων «προσαρµογής» του Πρωτοκόλλου
του Κυότο.
Πάντως η διαπίστωση παραµένει η γνωστή
ότι δηλαδή τριάντα εννέα βιοµηχανικές χώρες παράγουν το 80% των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. Ωστόσο είναι οι αναπτυσσόµενες χώρες και οι νησιωτικές που
πληρώνουν τις συνέπειες: ξηρασία, πληµµύρες,
µείωση καλλιεργήσιµων εκτάσεων, λειψυδρία,
δηµιουργία περιβαλλοντικών προσφύγων και
επανεµφάνιση ορισµένων ασθενειών.
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Ο

ι επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή, όπως οι
συνθήκες θερµικής καταπόνησης των δασών και τα
πληµµυρικά φαινόµενα, θα ενταθούν τα επόµενα
χρόνια. Έχοντας αυτό ως δεδοµένο θα πρέπει να υπάρξουν
µέτρα, άµεσα και µακρόπνοης λογικής, ώστε να µειωθούν
οι συνέπειες, στο φυσικό, κοινωνικό, οικιστικό, πολιτιστικό,
οικονοµικό περιβάλλον σε ολόκληρη τη χώρα.
Εφέτος η χώρα µας πλήρωσε βαρύ τίµηµα κυρίως
εξαιτίας της αδυναµίας της να προλάβει ή να αντιµετωπίσει
ευρείας έκτασης φυσικές καταστροφές, σε περιοχές όπου
το οικολογικό σύστηµα εξαντλούσε τα όρια αντοχής του.
Χρέος όλων µας, είναι να προχωρήσουµε άµεσα σε τοµές
στην οργάνωση, στον τρόπο παρέµβασης, στους στόχους
και στην ανάπτυξη της Ελλάδας έτσι
ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα
επαναληφθεί η εθνική τραγωδία που
µετρά πέραν των άλλων καταστροφών
και ανθρώπινες ζωές.
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Ωστόσο, πριν απ’ όλα οφείλουµε να
παραδεχθούµε ότι, πέραν της ικανότητας και οργάνωσης του κράτους
και η σχέση των κατοίκων της χώρας
µας µε το περιβάλλον κάθε άλλο
παρά ικανοποιητική είναι. Ο χώρος
που βρίσκεται πέρα από τα τετραγωνικά του σπιτιού µας, είτε είναι το
πλατύσκαλο του ορόφου µας, είτε
είναι το δάσος, αντιµετωπίζεται κατά
κανόνα ως αδιάφορος, ξένος χώρος. Τα
σκουπίδια µας, σε όλες τους τις µορφές
και κυρίως στον τρόπο διασποράς
τους, αποτελούν το σηµαντικότερο
περιβαλλοντικό πρόβληµα στη χώρα
µας και αναµφισβήτητα την κυριότερη
αιτία πρόκλησης και επέκτασης των
πυρκαγιών. Αλλά και πάλι το κράτος
και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει την κύρια ευθύνη για την
καλλιέργεια περιβαλλοντικής παιδείας και συνείδησης.
Σήµερα είναι απαίτηση µέσα από τον βιώσιµο επανασχεδιασµό όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις
πληγείσες περιοχές και την υπόλοιπη επικράτεια, µε απόλυτο σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον, διαδίδοντας διεθνώς
ένα µήνυµα αισιοδοξίας για την άνθιση της ζωής στις
καταστραµµένες από τις πυρκαγιές περιοχές, ταυτόχρονα
προβάλλοντας τη µοναδικότητα του ελληνικού τοπίου. Για
τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρξουν µέτρα για την πρόληψη,
την καταστολή και την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές, άµεσες και σε βάθος χρόνου, στις πληγείσες

περιοχές και για όλη τη χώρα, όπως:
1) Να ληφθούν άµεσα µέτρα για την αποτελεσµατική
προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα, στην θεσµική και
ουσιαστική κατοχύρωση του δασικού οικοσυστήµατος και
την αποτροπή δηµιουργίας προσδοκιών από την καταστροφή του.
2) Να επανασχεδιασθούν και να ανασυγκροτηθούν οι
πληγείσες περιοχές µε τρόπο βιώσιµο, να αποτελέσουν
πρότυπο ανάπτυξης στη Μεσόγειο, να ενισχυθούν πρότυπες
επενδύσεις στη µεταποίηση, να δηµιουργηθούν πρότυποι
οικισµοί ενταγµένοι στο φυσικό περιβάλλον, εναρµονισµένοι
µε την αρχιτεκτονική παράδοση και µε βάση τον βιοκλιµατικό
σχεδιασµό. Πρώτος στόχος πρέπει
να είναι η συγκράτηση και ενίσχυση
του πληθυσµού στις περιοχές που
επλήγησαν. Κάθε αναπτυξιακό µέτρο
να λαµβάνεται µετά από διάλογο µε
τους κατοίκους, τους ΟΤΑ και τους
φορείς της περιοχής, µε διαδικασίες
ουσιαστικές πλην, όµως, σύντοµες.
Να υπάρξουν τρεις προγραµµατικές
φάσεις: άµεση, πενταετίας, εικοσαετίας. Η λήψη µέτρων για κάθε µία να
µην ακυρώνει τα µέτρα της επόµενης
και να διασφαλιστεί εκ των προτέρων
η χρηµατοδότηση και των τριών φάσεων.
3) Να συµπληρωθούν µε στοχευµένες δράσεις και µέτρα οι διατυπώσεις
του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου και
των Ειδικών Πλαισίων (τουρισµού,
βιοµηχανίας και ΑΠΕ) που ήδη έχουν
δοθεί σε δηµόσια διαβούλευση για
όλες τις περιοχές της Χώρας, τόσον
τις πληγείσες όσο και τις υπόλοιπες.
Στα πλαίσια των προβλεπόµενων ρυθµίσεων, θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται η σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου
δόµησης, ο έλεγχος των οικοδοµικών Συνεταιρισµών, η άµεση κατεδάφιση των αυθαιρέτων, η κατάργηση κάθε διάταξης που έµµεσα τα διατηρεί.
4) Να γίνει άµεσα προκαταρκτική εκτίµηση των κινδύνων
και αιτιών πληµµύρας στις πληγείσες περιοχές. Η αξιολόγηση αυτή θα αποτελέσει τον οδηγό για την υλοποίηση
των αντιπληµµυρικών, αντιδιαβρωτικών και ενάντια στις
κατολισθήσεις έργων. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να εφαρµόσει πρώτη, πριν από την τυπική πλέον έγκριση της, τη
νέα οδηγία της ΕΕ για τις πληµµύρες.

(1) Απόσπασµα από την Συνέντευξη Τύπου της 3ης Σεπτεµβρίου 2007 των κάτωθι επιστηµονικών και επαγελµατικών φορέων: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΤΕΕ ΓΕΩΤΕΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΕΝΩΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ - ΕΜΠ

5) Να συγκρατηθεί ο πληθυσµός στον τόπο του. Στην
κατεύθυνση αυτή απαιτείται τα γενικά µέτρα που εξαγγέλλονται να συµπληρωθούν µε άλλα τοπικής κλίµακας,
ικανά να υποστηρίξουν ηθικά, ψυχολογικά και οικονοµικά
τους κατοίκους. Όλα τα µικρά, αλλά σηµαντικής έκτασης και
σηµασίας έργα που πρέπει να γίνουν την πρώτη και κρίσιµη
πενταετία για την αποκατάσταση των ζηµιών και για την
ενίσχυση της ικανότητας αντίστασης του περιβάλλοντος,
πρέπει να γίνουν από τον τοπικό πληθυσµό.
6) Να ενισχυθεί η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς έτσι ώστε να υποστηριχθεί η κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη στις πληγείσες περιοχές. Να
αποκατασταθεί άµεσα ο χώρος της αρχαίας Ολυµπίας, ο
βιότοπος του Καϊάφα. Να ληφθούν σύγχρονα προληπτικά
µέσα προστασίας για τη διατήρηση ανέπαφου του πολιτιστικού µας πλούτου στο διηνεκές. Να συνταχθούν άµεσα
σχέδια διαχείρισης για τους αρχαιολογικούς χώρους µε
στόχο τη βιώσιµη προστασία.
7) Χωρίς παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις να κηρυχθούν τα
καµένα δάση, τα δασικά οικοσυστήµατα αναδασωτέα. Να
τηρηθεί αυστηρά η διάταξη για την απαγόρευση της βοσκής
εντός των καµένων εκτάσεων καθώς τα δάση κατά το
µεγαλύτερο µέρος τους θα αναγεννηθούν µε φυσικό τρόπο
σε 15–20 χρόνια. Να απαγορευθεί η θήρα για όσα χρόνια
είναι αναγκαίο σε ολόκληρη της Πελοπόννησο και Εύβοια.
8) Να εκπονηθούν ή να προσαρµοσθούν οι εγκεκριµένες
ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες για τις περιοχές του
δικτύου Natura που καταστράφηκαν µε τη συνδροµή ειδικών
επιστηµόνων, υπό την εποπτεία της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της αντίστοιχης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Γραφείου
Περιβάλλοντος.
9) Να επανασχεδιασθούν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις,
οι υποδοµές για τις οδικές και σιδηροδροµικές συνδέσεις,
κατά προτεραιότητα στις καµένες περιοχές και ακολούθως
σε όλη τη χώρα, λαµβάνοντας υπόψη τον περιβαλλοντικό
αντίκτυπο που έχουν αυτές.
10) Να συνταχθούν οι δασικοί χάρτες για το σύνολο
της χώρας ως το 2009 (ανεξάρτητα εάν θα εξασφαλισθεί
η χρηµατοδότηση του έργου, 90.000.000 e, στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Ανάπτυξης). Για τις καµένες
περιοχές, µόνες που δεν έχει γίνει πρόσφατη πτήση για την
παραγωγή ορθοφωτοχαρτών, να αξιοποιηθούν,πέραν της
αεροφωτογράφησης των καµένων περιοχών, πρόσφατες
δορυφορικές εικόνες και οι ορθοφωτοχάρτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Να κυρωθούν οι δασικοί
χάρτες που έχουν ήδη συνταχθεί στο πλαίσιο του Εθνικού
Κτηµατολογίου µέσα στο 2008.
11) Να ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηµατολόγιο µέσα στα
επόµενα δώδεκα χρόνια. Να προκηρυχθούν άµεσα οι 107
ΟΤΑ, συµπεριλαµβάνοντας το σύνολο των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ανά ΟΤΑ / Πρωτεύουσα Νοµού, δηλαδή και τις
περιαστικές, αγροτικές, δασικές περιοχές.
12) Να συσταθεί συντονιστικός φορέας δασοπροστασίας,

στον οποίο θα µετέχουν όλοι οι συναρµόδιοι φορείς και
υπηρεσίες (Πυροσβεστικό Σώµα, ∆ασική Υπηρεσία, ΟΤΑ,
εθελοντές δασοπυροσβέστες, ακόµα και οι ένοπλες δυνάµεις) και θα ασχολείται µε τον σχεδιασµό, την πρόληψη,
την καταστολή και την κινητοποίηση ανθρώπινων και υλικών
«πόρων». Να υλοποιηθούν και όσες άλλες προτάσεις είναι
επίκαιρες από το οµόφωνο διακοµµατικό πόρισµα της
Βουλής του 1993.
13) Να συσταθεί επικουρικά προς το συντονιστικό φορέα Μόνιµη Επιστηµονική Αντιπυρική Επιτροπή µε έργο
τη συλλογή, σύνθεση, ερµηνεία και δηµοσιοποίηση όλων
των στοιχείων για τις µεγάλες πυρκαγιές, την τεκµηρίωση
και εφαρµοσµένη έρευνα, τη σύνταξη συστάσεων µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής µε προτάσεις οικονοµικές, εκπαιδευτικές, πολιτικές, την άµεση σύνταξη (εφαρµοζόµενου) σχεδίου Έκτακτης Αντιπυρικής Ανάγκης κ.α.
14) Να αναπτυχθούν και εγκατασταθούν ηλεκτρονικά
συστήµατα άµεσου εντοπισµού δασικών πυρκαγιών, αξιοποιώντας έρευνες και µεθόδους που ήδη έχουν αναπτυχθεί
στην Ελλάδα (πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, Αστεροσκοπείο
κλπ.).
15) Να διαθέτει (για να αυτοελέγχεται) η Τοπική Αυτοδιοίκηση σύστηµα πιθανολόγησης πυρκαγιάς συναρτήσει
της πυροτρωτότητας κάθε περιοχής (η πυροτρωτότητα
εξαρτάται από µετεωρολογικές συνθήκες: προβλεπόµενη
ταχύτητα ανέµων, θερµοκρασία και υγρασία ατµόσφαιρας,
καθώς και από εγγενείς παράγοντες: πυκνότητα και ευφλεκτότητα ύλης, διαθεσιµότητα δασικών οδών, λειτουργία
παρατηρητηρίων και περιπολιών, καθαρισµός ξερής ύλης,
εκπαίδευση και άσκηση πληθυσµού, βαθµός ετοιµότητας
συνεργαζοµένων παραγόντων).
16) Να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατές πηγές χρηµατοδότησης από την ΕΕ: Ταµείο Αλληλεγγύης, Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, Γ’ ΚΠΣ 2000 – 2006 (στην επικείµενη
τελευταία αναθεώρησή του θα πρέπει να δοθεί έµφαση
στα αντιπυρικά και αντιπληµµυρικά έργα καθώς και σε
γεωργικές αποζηµιώσεις), ΕΣΠΑ και Εθνικό Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ενίσχυση του µέτρου
126 «αποκατάσταση γεωργικού παραγωγικού δυναµικού
που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές», ενίσχυση των
µέτρων που προβλέπουν στην πρόληψη και αντιµετώπιση
περιβαλλοντικού κινδύνου, σε έργα περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικών υποδοµών, στην ενίσχυση των
τεχνικών υποδοµών).
Επειδή δεν επιθυµούµε να επαναληφθούν εθνικές
τραγωδίες όπως αυτή που βιώσαµε τις προηγούµενες
ηµέρες, συστήνουµε Παρατηρητήριο για τις Φυσικές και
Ανθρωπογενείς Περιβαλλοντικές Καταστροφές, µε διεπιστηµονική, διαπανεπιστηµιακή, πανελλαδική οργάνωση.
Θα συνεργάζεται µε όλους τους αρµόδιους φορείς, θα
συντάσσει πρόγραµµα ελαχίστων ενεργειών που πρέπει
να υλοποιούνται από τους χρηµατοδοτούµενους σε ετήσια
βάση από δηµόσιους πόρους φορείς, θα συµβάλει στην
υλοποίηση των στόχων, θα αξιολογεί και θα δηµοσιοποιεί το
τέλος κάθε χρονιάς τα αποτελέσµατα.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο
αρόλο που θεωρείται ότι η Ευρώπη
διαθέτει επαρκείς υδατικούς πόρους διαπιστώνεται λειψυδρία
όλο και πιο συχνά στην ΕΕ, µε την κατανάλωση του νερού να ξεπερνά τους
διαθέσιµους υδατικούς πόρους. Όπως
αναφέρεται και στη Πράσινη βίβλο για τη
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, την
οποία παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούνιο
2007, αναµένεται επιδείνωση της κατάστασης αυτής αν συνεχισθεί η άνοδος
της θερµοκρασίας και δεν υιοθετηθεί
στρατηγική µετριασµού της χρήσης.

Σχετική έκθεση που παρουσιάσθηκε
στις 31 /08/07, εκτιµά ότι η εξοικονόµηση
σχεδόν κατά 40% µπορεί να επιτευχθεί
µέσω τεχνολογικών βελτιώσεων, ενώ αλλαγές στη συµπεριφορά των ανθρώπων
και στην παραγωγή θα µπορούσαν να
επιφέρουν περαιτέρω εξοικονοµήσεις.
Γίνεται η υπόθεση ότι η κατανάλωση στον
δηµόσιο, βιοµηχανικό και γεωργικό χώρο
θα αυξηθεί κατά 16% µέχρι το 2030, ενώ
µε τη χρήση τεχνολογιών εξοικονόµησης
νερού και τη διαχείριση της άρδευσης
στον βιοµηχανικό και στον γεωργικό τοµέα

η κατανάλωση θα µπορούσε να µειωθεί
ακόµη και κατά 43%. Επί πλέον, µε την
επιβολή µέτρων για την αποτελεσµατική
χρήση του νερού, η σπατάλη νερού θα
µπορούσε να µειωθεί σχεδόν κατά ένα
τρίτο. Σε ευρύτερη κλίµακα, θα µπορούσε
να γίνει καλύτερη κατανοµή της χρήσης
νερού µεταξύ οικονοµικών τοµέων και
να ενσωµατωθεί σε κάθε πολιτική η
διάστασητης ορθολογικής χρήσης και
εξοικονόµησης νερού.

Αυστηρότερο καθεστώς για τη µεταφορά των αποβλήτων

E
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τέθη σε ισχύ στις 12 Ιουλίου 2007, ο νέος κανονισµός
σχετικά µε τις διαµεθοριακές µεταφορές αποβλήτων ο
οποίος έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τον κατάλληλο
χειρισµό των αποβλήτων, από τη στιγµή που αρχίζει η
µεταφορά τους µέχρι τη διάθεση ή αξιοποίησή τους στον
τόπο προορισµού.
Ο κανονισµός θεσπίζει αυστηρότερα µέτρα εφαρµογής
και υποχρεώνει τα κράτη µέλη να διενεργούν επιθεωρήσεις
και δειγµατοληπτικούς ελέγχους. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα επιτόπιων ελέγχων των µεταφερόµενων αποβλήτων, επιτρέποντας το άνοιγµα των περιεκτών και υποχρεώνει
τα κράτη µέλη να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή όσον
αφορά τη νοµοθεσία τους και τις ποινές που επιβάλλουν για
την παράνοµη µεταφορά αποβλήτων.
Ο κανονισµός βασίζεται στις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει
η Ε.Ε. βάσει της Σύµβασης της Βασιλείας και της απόφασης
του ΟΟΣΑ για τη διασυνοριακή διακίνηση αποβλήτων.
Ωστόσο, ο κανονισµός της Ε.Ε. προχωρά περισσότερο και
περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε τις µεταφορές αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών. Ο κανονισµός παρέχει το
απαραίτητο υπόβαθρο για το είδος των απαιτήσεων τις οποίες θα πρέπει να πληρούν τα µεταφερόµενα απόβλητα και
το είδος των πληροφοριών που θα πρέπει να συνοδεύουν τα
µεταφερόµενα απόβλητα. Για παράδειγµα, οι απαιτήσεις για
τα πράσινα απόβλητα είναι χαλαρότερες των επιβαλλόµενων
για τα επικίνδυνα απόβλητα ή τα απόβλητα που προορίζονται
για διάθεση στην Ε.Ε. Ο κανονισµός καθορίζει τα κριτήρια
βάσει των οποίων χαρακτηρίζονται τα είδη των αποβλήτων
των οποίων απαγορεύεται η µεταφορά σε χώρες εκτός της

Ε.Ε., καθώς και τη διαδικασία κοινοποίησης και τις απαιτήσεις
ενηµέρωσης. Καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις υπό
τις οποίες επιστρέφονται τα παρανόµως µεταφερθέντα
απόβλητα ή τα φορτία των οποίων δεν είναι δυνατή η παράδοση, καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις για τα
επιστρεφόµενα φορτία αποβλήτων.
Η απαγόρευση εξαγωγών ορισµένων
κατηγοριών αποβλήτων
Σηµαντικό χαρακτηριστικό του κανονισµού είναι η απαγόρευση των εξαγωγών επικίνδυνων αποβλήτων από την ΕΕ
στις αναπτυσόµενες χώρες, που βασίζεται σε τροποποίηση
της Σύµβασης της Βασιλείας του ΟΗΕ, γνωστής ως
«απαγόρευση της Βασιλείας». Άλλο χαρακτηριστικό του
κανονισµού είναι η απαγόρευση των εξαγωγών αποβλήτων
για διάθεση σε χώρες εκτός ΕΕ και ΕΖΕΣ. Κατά συνέπεια,
η απαγόρευση θα αποτελεί µέσο πρόληψης της µεταφοράς
µεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών
ειδών, καθώς και οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής
τους, προοριζόµενων για απόρριψη σε αναπτυσσόµενες
χώρες. Στην επίτευξη του εν λόγω στόχου θα συµβάλουν
και οι πρόσφατες προτάσεις σχετικά µε τις κυρώσεις για
περιβαλλοντικά αδικήµατα, καθώς και τα µέτρα πλαισίωσης
των εκτελεστικών αρχών στα ευρωπαϊκά λιµάνια.
Το εµπόριο των µη επικινδύνων αποβλήτων
Οι εξαγωγές «πράσινων» αποβλήτων για αξιοποίηση
εκτός ΟΟΣΑ καλύπτονται από κανονισµό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που διαλαµβάνει, ειδικότερα, το εµπόριο των µη
επικίνδυνων αποβλήτων µε τις εκτός ΟΟΣΑ χώρες.

Iδιοκτήτης: EKA ü Eκδότης: Στάβυ Σαλουφάκου, Πρόεδρος EKΑ ü Tην “ΔPAΣH” επιµελείται η υπεύθυνη του Tµήµατος
Περιβάλλοντος και Διεθνών Σχέσεων, Δρ Xριστίνα Θεοχάρη. ü Tιµή Tεύχους 0.5 ευρώ.
Διάθεση: EKA, Γ’ Σεπτεµβρίου 48B, 104 33 AΘHNA, Τηλ. 210 88 36 917, 210 88 41 818, FAX: 210 88 39 271
e-mail: eka@otenet.gr - http://www.eka.org.gr
Eπιτρέπεται η χωρίς άδεια αναδηµοσίευση ή αναπαραγωγή µέρους του φυλλαδίου,
µε µόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής.

Eκτύπωση - Hλεκτρονική Διαµόρφωση: I. Bλασσόπουλος & Yιος O.E., Mενάνδρου 77, Tηλ./Fax: 210 52 32 106 - 210 52 28 844 ü E-mail: vlass1@otenet.gr

Π

∆υνατότητες εξοικονόµησης νερού στην Ευρώπη

