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S.O.S για τα νερά

Τα νερά στη χώρα µας δέχονται 
πολλαπλές πιέσεις από αστικά λύ- 
µατα και βιοµηχανικά απόβλητα, από 
γεωργικές δραστηριότητες (λιπά- 
σµατα, εντοµοκτόνα, ζιζανιοκτόνα 
κλπ.), από ανεξέλεγκτες απορρίψεις 
επικινδύνων αποβλήτων και σκου-
πιδιών. Αν και τα τελευταία χρόνια 
υπήρξε µια σηµαντική βελτίωση µε 
την κατασκευή πολλών εγκαταστά-
σεων επεξεργασίας αστικών λυµά-
των, εν τούτοις υπάρχουν κραυγα- 
λέες περιπτώσεις οικολογικής 
υποβάθµισης υδάτινων σωµάτων. Οι 
υπόγειοι υδατικοί πόροι που βρίσκο- 
νται σε παράκτιες περιοχές και νησιά 
έχουν υποστεί σε σηµαντικό βαθµό 
υφαλµύρινση λόγω διείσδυσης του 
θαλάσσιου νερού. 
Μεγάλες λίµνες, 
κοντά σε οικιστικές 
περιοχές, έχουν ήδη 
υποστεί υποβάθµιση 
της ποιότητας των 
νε- ρών τους, ενώ το 
ίδιο συµβαίνει και σε 
πολλά υδατορέµα-
τα. Τα νερά της 
Βόρειας Ελλάδας 
επιβαρύνονται µε 
τη ρύπανση που 
µεταφέρεται από 
τις ανάντη χώρες. Οι περιοχές που 
βρίσκονται στον άξονα Θεσσαλονίκη 
– Αθήνα - Πάτρα, λόγω της 
συγκέντρωσης πληθυσµού και δρα-
στηριοτήτων, σε συνδυασµό µε τα 
περιορισµένα αποθέµατα νερού που 
παρουσιάζουν, έχουν το πιο οξυµένο 
πρόβληµα σχετικά µε την ποιότητα 
του νερού. 

Αποτέλεσµα των πιο πάνω πιέσεων 
είναι τα όλο και συχνότερα κρούσµα-
τα σοβαρών ρυπάνσεων υπόγειων 
και επιφανειακών νερών σε περιοχές 
της χώρας. Έτσι, στην περίπτωση 
του Ασωπού όπου καταλήγουν α-
νεπεξέργαστα κατά παράβαση της 
νοµοθεσίας τα απόβλητα από σα- 

ράντα µεγάλες και είκοσι µικρές 
βιοµηχανίες µετάλλων, της ευρύ- 
τερης περιοχής Οινοφύτων και Σχη- 
µαταρίου* προκαλώντας τεράστια 
περιβαλλοντική καταστροφή και 
κινδύνους για την δηµόσια υγεία, 
έρχεται να προστεθεί η περίπτωση 
των Ψαχνών Ευβοίας**. 

Τις προηγούµενες µέρες εντοπίσ-
θηκε εξασθενές χρώµιο και βαρέα 
µέταλλα στο νερό γεωτρήσεων σε 
µετρήσεις που έκανε το ΙΓΜΕ και 
το Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπερι-
βάλλοντος του ΕΚ Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Οι κάτοικοι και φορείς των 
Ψαχνών ζητούν από τις αρµόδιες 
αρχές να εντοπίσουν τις πηγές ρύ- 
πανσης, που διοχετεύουν στο νερό 

εξασθενές χρώµιο 
και άλλα βαρέα µέ- 
ταλλα και ζητούν 
καθαρό πόσιµο νε- 
ρό. Ήδη έχουν επι- 
ληφθεί του θέµα-
τος οι Επιθεωρητές 
Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς . 
Στα πιο πάνω ήρθε 
να προστεθεί και 
η περίπτωση του 
Φλάµπουρου του 
∆ήµου Νιγρίτας 

όπου εντοπίσθηκαν υψηλές συγκε- 
ντρώσεις αρσενικού. 

Τούτων δοθέντων είναι απολύτως 
αναγκαία η εκπόνηση και εφαρµογή 
συνεκτικών προγραµµάτων παρακο-
λούθησης της ποιότητας των νερών 
της χώρας, όπως επιβάλλει η Eυ- 
ρωπαϊκή και η Eθνική νοµοθεσία και 
η άµεση επέµβαση εκεί όπου υπάρχει 
πρόβληµα. Η ποιότητα του πόσιµου 
νερού πρέπει να αποτελεί απόλυτη 
προτεραιότητα για την πολιτεία κα- 
θώς συναρτάται απολύτως µε την 
δηµόσια υγεία.

________
* Στοιχεία Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
** Ερωτήσεις στη Βουλή προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.
∆.Ε. για το θέµα έγιναν από τους βουλευτές: 
Κ.Περλεπέ (23/07/09), Αν. Λιάσκο (27/07/09) και Γ. 
Παπαγεωργίου (28/07/09). 
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Eργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµίαντου
ΚΥΑ  21017/84 (ΦΕΚ τ. Β’, Αρ. Φύλλου 1287), 30 Ιουνίου 2009

«Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων 
που ασχολούνται µε τις εργασίες κατεδάφισης και αφαί-
ρεσης αµιάντου ή /και υλικών που περιέχουν αµίαντο 
από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και 
πλοία, καθώς επίσης και µε τις εργασίες συντήρησης, 
επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή /και υλικών που 
περιέχουν αµίαντο».

Σκοπός της ΚΥΑ είναι ο καθορισµός των όρων ίδρυ- 
σης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αφαίρεσης ή 
κατεδάφισης αµιαντούχων υλικών.

Αµιαντούχα Υλικά, είναι προϊόντα τα οποία περιέχουν 
ίνες αµιάντου. Τα εργαστήρια που διενεργούν αναλύσεις 
υλικών µε σκοπό το χαρακτηρισµό τους ως αµιαντούχα 
ή µη απαιτείται να έχουν διαπιστευτεί από το ΕΣΥ∆* 
βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 
EN ISO/IEC 17025 για την 
ικανότητά τους να διενεργούν 
δειγµατοληψίες και αναλύσεις 
υλικών.

Επιχειρήσεις Αφαίρεσης 
Κατεδάφισης (ΕΑΚ), είναι οι 
επιχειρήσεις που αναλαµβά- 
νουν να εκτελέσουν εργασίες 
αφαίρεσης ή κατεδάφισης 
αµιαντούχων υλικών καθώς 
επίσης και άλλες εργασίες 
διαχείρισης αµιαντούχων 
υλικών, όπως συντήρηση, 
επικάλυψη ή εγκλεισµό, κα-
τά τη διάρκεια των οποίων 
ενδέχεται να διαταραχθούν 
τα αµιαντούχα υλικά µε συνέ-
πεια την αποδέσµευση ινών 
αµιάντου στον αέρα του χώ- 
ρου εργασίας και του περι-
βάλλοντος χώρου. Οι ΕΑΚ 
προκειµένου να αρχίσουν να λειτουργούν και να εκτε-
λούν εργασίες διαχείρισης αµιαντούχων υλικών είτε ως 
εργολάβοι είτε ως υπεργολάβοι ολόκληρου ή τµήµατος 
του έργου, πρέπει να κατέχουν σχετική άδεια σύµφωνα 
µε το άρθρο 14 του π.δ. 212/2006.

Η άδεια κατηγοριοποιείται ανάλογα µε το είδος των 
αµιαντούχων υλικών, σε δύο τύπους: Α και Β. Η άδεια 
τύπου Α αφορά κάθε είδους εργασία σε όλα τα είδη 
αµιαντούχων υλικών (εύθρυπτα και µη εύθρυπτα), ενώ 
η άδεια τύπου Β αφορά κάθε είδους εργασία µόνο σε 
µη εύθρυπτα αµιαντούχα υλικά. Οι ΕΑΚ που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας οποιουδήποτε τύπου (Α ή Β) πρέπει 
να µπορούν να αποδείξουν ότι το προσωπικό τους, 
που συµµετέχει σε έργα αµιάντου, είναι κατάλληλα 
εκπαιδευµένο. 

Τα προγράµµατα εκπαίδευσης του προσωπικού των 
ΕΑΚ κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε:

• το ρόλο που τους ανατίθεται στα έργα αµιάντου 

(εργαζόµενοι, αρµόδια πρόσωπα επίβλεψης εργασιών, 
τεχνικοί ασφάλειας και τεχνικοί υπεύθυνοι),

• την εµπειρία σε εργασίες αφαίρεσης ή κατεδάφισης 
αµιαντούχων υλικών (αρχική εκπαίδευση, περιοδική επα- 
νεκπαίδευση).

∆ιαχείριση αποβλήτων αµιάντου
Τα αµιαντούχα απόβλητα τοποθετούνται σε ειδικούς 

κατάλληλους για τη µεταφορά αµιαντούχων υλικών 
σάκους απορριµµάτων που φέρουν ειδική σήµανση 
και οι οποίοι στη συνέχεια τοποθετούνται σε διαφανείς 
σάκους απορριµµάτων επίσης κατάλληλους για τη 
µεταφορά αµιαντούχων υλικών. Οι σάκοι απορριµµάτων 
σφραγίζονται µε ισχυρή κολλητική ταινία και φέρουν επι- 

σήµανση ευανάγνωστη και 
ανεξίτηλη µε ενδείξεις που 
περιγράφονται στη παρούσα 
ΚΥΑ. 

Όταν το µέγεθος των αµια- 
ντούχων αποβλήτων δεν επι- 
τρέπει την τοποθέτησή τους 
σε σάκους απορριµµάτων,  
τότε τυλίγονται δύο φορές 
µε φύλλα πολυαιθυλενίου 
βαρέως τύπου πάχους 1.000 
gauge (0,25 mm), να σφρα- 
γίζονται µε ισχυρή κολλητική 
ταινία και να επισηµαίνονται 
µε την ανάλογη ετικέτα.  

Η διαχείριση των αµιαντού- 
χων αποβλήτων, που προ- 
κύπτουν από τις εργασίες 
διαχείρισης αµιαντούχων 
υλικών, διενεργείται είτε 
από τις ΕΑΚ εφόσον έχουν 
καταχωρηθεί στο µητρώο 

φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που τηρεί 
η αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
(Κοινή Υπουργική Απόφαση 13588/725/2006), είτε από 
ανεξάρτητους φορείς, µε τους οποίους συµβάλλονται οι 
ΕΑΚ, και οι οποίοι είναι καταχωρηµένοι στο παραπάνω 
µητρώο.

Σε κάθε έργο διαχείρισης αµιαντούχων υλικών απαι- 
τείται, πριν την έναρξη των εργασιών, να έχει χορηγηθεί 
από την αρµόδια αρχή άδεια διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων (KYA 13588/725/2006). 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει τρεις µήνες µετά 
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η ισχύς της απόφασης αυτής για τα έργα διαχείρισης 
αµιαντούχων υλικών, που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη 
δηµοσίευσή της, αρχίζει έξι µήνες µετά τη δηµοσίευσή 
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
_______________
* Eθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης
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Η  πρόοδος στον τοµέα 
της αειφόρου ανάπτυξης

Η ανανεωµένη κοινοτική στρατηγική 
για την αειφόρο ανάπτυξη, που εγκρί- 
θηκε τον Ιούνιο του 2006, καλύπτει τις 
ακόλουθες επτά βασικές προκλήσεις: 
κλιµατική αλλαγή και καθαρή ενέρ- 
γεια, βιώσιµες µεταφορές, αειφόρος 
κατανάλωση και παραγωγή, διατή- 
ρηση και διαχείριση των φυσικών 
πόρων, δηµόσια υγεία, κοινωνικός 
αποκλεισµός, δηµογραφία και µετα- 
νάστευση, και παγκόσµια φτώχεια. 

Η 2η επισκόπηση που δόθηκε στη 
δηµοσιότητα επιβεβαιώνει ότι σηµειώ- 
θηκαν θετικές εξελίξεις στην κοινοτική 
πολιτική σε καθένα από τα επτά πεδία 
προτεραιότητας που καλύπτει η στρα- 
τηγική. 

Παραδείγµατα: η δέσµη κοινοτικών 
µέτρων για το κλίµα και την ενέργεια 
που εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 2008, 
µέτρα για πράσινες µεταφορές και 
ευφυέστερα συστήµατα µεταφορών, 
η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτηρίων, η αναθεώρηση των οδη-
γιών για τον οικολογικό σχεδιασµό 
και το οικολογικό σήµα, η θέσπιση 
ολοκληρωµένου πλαισίου για τη 
θαλάσσια πολιτική, η κατάστρωση 
στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία, οι 
εργασίες για τη µετανάστευση και την 
καταπολέµηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού. Προχώρησαν 
επίσης οι εργασίες στα οριζόντια πεδία 
της εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
χρηµατοδότησης. 

Ωστόσο, σε πολλά πεδία εξακολου- 
θούν να παρατηρούνται µη αειφό- 
ρες τάσεις. Για παράδειγµα, η ζήτη- 
ση φυσικών πόρων αυξάνεται, η 
βιοποικιλότητα φθίνει και η ενεργειακή 
κατανάλωση στις µεταφορές συνεχίζει 
την ανοδική της πορεία.

Η σηµερινή χρηµατοοικονοµική κρίση 
κατέδειξε ότι η αειφορία είναι βασικός 
συντελεστής της οικονοµίας. Τα µέ-
τρα για τη στήριξη της πραγµατικής 
οικονοµίας και τον περιορισµό των κοι- 
νωνικών επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης πρέπει να είναι συµβατά µε τους 
µακροχρόνιους στόχους αειφορίας και 
µε µια στρατηγική ανάπτυξης που θα 
σέβεται το περιβάλλον.

Η στάση των Ευρωπαίων 
απέναντι στην

Kλιµατική Aλλαγή
Το Ειδικό Ευρωβαρόµετρο του Ιουλίου 2009 παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα σχετικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε τον Ια- 
νουάριο και τον Φεβρουάριο του 2009.  Η έρευνα εξετάζει κυρίως 
τα εξής:
•  Πώς οι πολίτες αντιλαµβάνονται την κλιµατική αλλαγή σε σχέση 

µε άλλα προβλήµατα.
•  Αν θεωρούν ότι η κλιµατική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβληµα.
•  Τον βαθµό πληροφόρησης των πολιτών για την κλιµατική αλλαγή 

- τις αιτίες που την προκαλούν, τις συνέπειές της και τους τρό- 
πους καταπολέµησής της.

•  Το πώς οι πολίτες αντιµετωπίζουν τα εναλλακτικά καύσιµα και τις 
εκποµπές CO2 .

•  Αν πιστεύουν ότι η κλιµατική αλλαγή µπορεί να σταµατήσει και τι 
αντίκτυπο έχει στην ευρωπαϊκή οικονοµία.

•  Αν έχουν αναλάβει ατοµική δράση για να καταπολεµήσουν την 
κλιµατική αλλαγή.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα τρία σοβαρότερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κόσµος σήµερα είναι η φτώχεια, 
παγκόσµια οικονοµική κρίση και η κλιµατική αλλαγή. Το ήµισυ των 
Ευρωπαίων (50%) πιστεύουν ότι η κλιµατική αλλαγή συνιστά 
µείζονα πρόκληση για τον κόσµο. Σε επίπεδο χώρας, η κλιµατική 
αλλαγή αντιµετωπίζεται ως σοβαρό πρόβληµα ιδίως στη Σουηδία 
(82%), στην Κύπρο (76%) και στην Ελλάδα (71%) ενώ η σοβαρότητά 
της περιορίζεται στην Πολωνία (33%), την Τσεχική ∆ηµοκρατία 
(33%), την Τουρκία (32%) και την Πορτογαλία (30%).

 Αντιθέτως, τα οικονοµικά οφέλη που µπορούµε να απο κοµίσουµε 
από την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής σηµειώνουν σαφή 
αύξηση: 62% σήµερα έναντι 56% πριν από ένα χρόνο.

Η συνειδητοποίηση των µέσων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αυξάνει η παραµένει 
σταθερή αναλόγως των περιπτώσεων:
•  Το 75% των Ευρωπαίων έναντι 70% πέρυσι, θεωρεί ότι για τη 

µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου πρέπει να 
προσφύγουµε στη χρήση εναλλακτικών καυσίµων, όπως των 
«βιοκαυσίµων».

•  Το 59% των Ευρωπαίων έναντι 61% πέρυσι, δηλώνει ότι έχει 
δραστηριοποιηθεί ατοµικά για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής.

•  Το 30%, έναντι 30% και πέρυσι, θεωρεί ότι οι εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα επηρεάζουν την κλιµατική αλλαγή οριακά µόνο.

•  Μόνο το 27% έναντι 26% πέρυσι, θεωρεί ότι η σοβαρότητα 
της κλιµατικής αλλαγής υπερτιµάται ενώ το31% έναντι 31% και 
πέρυσι, υποστηρίζει ότι η κλιµατική αλλαγή δεν είναι δυνατόν να 
ανακοπεί.
 Γενικά, οι πολίτες που δηλώνουν ότι είναι καλύτερα ενηµερωµένοι 

για την κλιµατική αλλαγή προέρχονται από τις χώρες της βόρειας 
Ευρώπης: Σουηδία, Κάτω Χώρες, Φινλανδία. Αντιθέτως, λιγότερο 
ενηµερωµένοι δηλώνουν οι πολίτες της Τουρκίας, της Ρουµανίας, 
της Βουλγαρίας και της Λιθουανίας σχετικά µε τις αιτίες, τις 
συνέπειες και τους τρόπους καταπολέµησης της κλιµατικής 
αλλαγής.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Oι οικότοποι της Ευρώπης
Η φύση της Ευρώπης προστατεύεται από δύο 

βασικές νοµοθετικές πράξεις, την Oδηγία για τα 
πτηνά* και την Oδηγία για τους οικοτόπους**. Η 
δεύτερη υποχρεώνει τα κράτη µέλη να διατηρούν 
έναν ορισµένο αριθµό χαρακτηρισθέντων τύπων 
οικοτόπων και ειδών σε ικανοποιητική κατάσταση, 
σε συγκεκριµένους τόπους που επιλέγονται σε 
συµφωνία µε την Επιτροπή. Οι τόποι αυτοί, µαζί 
µε τους τόπους που καθορίζονται σύµφωνα µε την 
οδηγία για τα πτηνά, εντάσσονται στο δίκτυο Nat-
ura 2000, το οποίο είναι το µεγαλύτερο οικολογικό 
δίκτυο παγκοσµίως. 

Στο πλαίσιο της οδηγίας για 
τους οικοτόπους έχουν χαρα-
κτηριστεί περίπου 22.000 
τόποι που καλύπτουν γύρω 
στο 13,3% της επικράτειας 
της ΕΕ. Συνολικά, το δίκτυο 
Natura 2000 περιλαµβάνει 
περισσότερους από 25.000 
τόπους (χαρακτηρισµένους 
είτε βάσει της οδηγίας για τα 
πτηνά είτε της οδηγίας για 
τους οικοτόπους) και καλύ- 
πτει περίπου το 17% της επι- 
κράτειας της ΕΕ.

Σύµφωνα µε έκθεση που 
καλύπτει την περίοδο 2001-
2006 και αποτελεί την πληρέστερη στα χρονικά 
ανασκόπηση της βιοποικιλότητας της ΕΕ, οι 
λειµώνες, οι υγρότοποι και οι παράκτιοι οικό-
τοποι αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες απειλές, 
κυρίως λόγω της υποβάθµισης των παραδοσια-
κών γεωργικών πρακτικών, της τουριστικής ανά- 
πτυξης και της κλιµατικής αλλαγής. Ωστόσο, 
η εικόνα δεν είναι παντού ζοφερή, καθώς ορι- 
σµένα µεγαλύτερα, εµβληµατικά είδη, όπως ο 
λύκος, ο ευρωπαϊκός λύγκας, ο κάστορας και η 
ενυδρίδα αρχίζουν να επανεγκαθίστανται στην 
παραδοσιακή ζώνη εξάπλωσής τους. Πολλά κρά- 
τη µέλη κατέβαλαν σύντονες προσπάθειες για τη 
διενέργεια της λεπτοµερούς παρακολούθησης 

και, παρά την ύπαρξη κενών, το όλο εγχείρηµα 
στέφθηκε από µεγάλη επιτυχία.

Η έκθεση καλύπτει 216 τύπους οικοτόπων και 
περιέχει πληροφορίες για περίπου 1.182 είδη. 
Αν και το γενικό συµπέρασµα είναι ότι για πολ-
λά είδη και τύπους οικοτόπων δεν έχει ακόµη 
επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, 
υπάρχουν ενδείξεις ότι τα µέτρα προστασίας 
αποδίδουν και ότι αρχίζει η αποκατάσταση ορι-
σµένων τύπων οικοτόπων και ειδών. Είδη όπως 
η φαιά αρκούδα, ο λύκος και ο κάστορας ανα-

κάµπτουν και επανεγκαθί- 
στανται σε πολλές περιοχές. 
Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν  
οικότοποι όπου οι αρνητικές 
πιέσεις, όπως είναι το κυνή- 
γι και η ρύπανση, έχουν πε- 
ριοριστεί.

Έλλειψη στοιχείων 
Συνολικά, περίπου στο 13% 

των περιφερειακών αξιολο-
γήσεων οικοτόπων και στο 
27% των περιφερειακών 
αξιολογήσεων ειδών, η κατά- 
σταση χαρακτηρίστηκε «ά- 
γνωστη». Ο αριθµός των 
χαρακτηρισµών «άγνωστη» 

ήταν ιδιαίτερα αυξηµένος για είδη της Νότιας 
Ευρώπης, µε την Κύπρο, την Ελλάδα, την 
Ισπανία και την Πορτογαλία να χαρακτηρίζουν 
ως «άγνωστη» την κατάσταση διατήρησης των 
αξιολογηθέντων ειδών στην επικράτειά τους σε 
ποσοστό άνω του 50%.

Ιδιαίτερο πρόβληµα παρουσιάζει το θαλάσσιο 
περιβάλλον, όπου στο 57 % των αξιολογήσεων 
θαλάσσιων ειδών και στο 40% περίπου των αξιο- 
λογήσεων θαλάσσιων οικοτόπων η κατάσταση 
διατήρησης χαρακτηρίζεται ως «άγνωστη».

_______________

* Oδηγία 79/409/EOK
** Oδηγία 92/43/EOK


