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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΒ∆ΟΜΗ

Εβδοµαδιαία Ηλεκτρονική Έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού ΕCOCITY

Ένας- ένας παιδιά ….
Μπράβο σας. Όµως η καταγγελία έχει πάρει το δρόµο της…

•

Περιβαλλοντική Ευθύνη:
Οι εξελίξεις τρέχουν για
τις επιχειρήσεις

•

Συνέδριο ΒΙΟ4SUD

•

Υιοθετούν Παιδικές
Χαρές στη Λαµία

•

30 ηµέρες για να
σώσουµε τη θάλασσά
µας

•

Navarino
Environmental
Observatory

Γίνε Μέλος ή Φίλος του ECOCITY και
στήριξε το έργο και τις δράσεις του.
Για περισσότερες πληροφορίες και για
στοιχεία µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί
µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
:
info@ecocity.gr

Μπράβο στην απόφαση του πακέτου πάταξης Λαθρεµπορίου Καυσίµων, αλλά η
καταγγελία µας θα κατατεθεί στην Ε.Ε. για την έλλειψη µέτρων και την ασυδοσία που
επικρατεί στη χώρα γα το θέµα. Η θέση του υπουργού µας ικανοποίησε, αφού γίνεται
αποδεκτή στο σύνολο η πρόταση που έχει καταθέσει το ECOCITY από το 2006, ενώ για
πρώτη φορά γνωστοποιούνται τα βήµατα του Κράτους για να καθαρίσει τη λέρα. Ήλθε
όµως η κεραυνοβόλα απάντηση από το Πράσινο Ποντίκι, στο αφιέρωµα της 1/11, που
άπλωσε το πρόβληµα και απεικόνισε την µέθοδο ελέγχου αλλά και την λύση, που µέχρι
και σήµερα, εδώ και 6 χρόνια, καµία κυβέρνηση δεν έχει τα κότσια να εφαρµόσει. Γιατί η
λύση είναι απλή. Άµεσα εφαρµόσιµη και κυρίως χωρίς καµία επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισµού.
Έτσι, ενώ φωνάζουµε «Μπράβο στον κ. Χατζηδάκη» για την ανακοίνωση µέτρων,
παράλληλα θα καταθέσουµε την καταγγελία για την έλλειψη µέτρων και µέριµνας στην
πάταξη λαθρεµπορίας καυσίµων στη χώρα µας, που έχει τόσες τραγικές επιπτώσεις
στην οικονοµία, την υγεία και στο περιβάλλον.
Έχουµε επιλέξει να καταγγείλουµε την αδράνεια του Κράτους στην Ε.Ε. :
Γιατί φτάσαµε 15 ηµέρες µετά την έναρξη της περιόδου διανοµής του πετρελαίου
θέρµανσης, να γίνει ανακοίνωση µέτρων, που θα έχουν εφαρµογή του χρόνου.
Γιατί µέχρι σήµερα δεν έχει τοποθετηθεί ακόµη, στα σλέπια διακίνησης πετρελαίου
ναυτιλίας, το σύστηµα GPS, όταν προ 18µήνου έγινε προκήρυξη διαγωνισµού και πέρσι
υπεγράφη η σύµβαση για την τοποθέτηση εξοπλισµού και τον έλεγχο.
Γιατί τα καύσιµα παραµένουν η µόνη κατηγορία εµπορίας, που δεν φέρουν την ευθύνη
αποζηµίωσης ή ανάκλησης σκάρτου προϊόντος οι εταιρίες που διακινούν πετρέλαιο.
Γιατί µας προβληµατίζει το πως ένα έντιµο κράτος, δεν έχει κάνει ακόµη καταγραφή και
απογραφή των νόµιµων δεξαµενών καυσίµων στην χώρα
Γιατί έχει ξαφνιάσει η σιωπηρή άρνηση του π. Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε στη πρόταση
µέτρησης εκποµπής ρύπων από την καύση πετρελαίου θέρµανσης σε αυτοκίνητα
Γιατί είναι φαιδρό, η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής να καταλήγει
στον αχρηστοκάλαθο, ενώ µε κατάπτυστο τρόπο να ψηφίζεται η Παπακωνσταντίνειος
απελευθέρωση της κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων ΙΧ στις πιο επιβαρυµένες
ατµοσφαιρικά πόλεις της Ευρώπης, ανοίγοντας νέα αγορά στους λαθρέµπορους
πετρελαίου;
Γιατί κάθε κυβερνητική ανακοίνωση δεν σηµαίνει απαραίτητα πως θα οδηγήσει στην
εφαρµογή µέτρων, αφού για το λαθρεµπόριο καυσίµων έχουµε ακούσει για µαχαίρια και
κόκαλα, αλλά µέχρι τώρα ζούµε το µεγαλείο της πινακωτής.
Τα παραπάνω και πολλά ακόµη µας προκαλούν απορίες, καθώς και την ηθική
υποχρέωση της καταγγελίας στην ΕΕ. Ταυτόχρονα και για ισοζύγιο, θέτουµε και πάλι
στη διάθεση του Υπουργού την τεχνογνωσία, εµπειρία και γνώση της αντίστοιχης
Επιτροπής του ECOCITY για τη λύση του προβλήµατος. Τώρα!
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ECOCITY LETTER

∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ : ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης που αγγίζει το
σύνολο της κοινωνίας, είναι και κάποιες θεσµικές εξελίξεις που
προβληµατίζουν. Πρόκειται για θέµατα που ενώ έπρεπε προ
πολλού να αναδειχθούν και να υιοθετηθούν στην πράξη,
διάφορες σκοπιµότητες τα έθεταν στο περιθώριο ή σε δεύτερη
προτεραιότητα. Ωστόσο, οι ευρύτερες κοινωνικές και
οικονοµικές εξελίξεις καθώς και ανάγκες εκσυγχρονισµού
σύµφωνα µε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά δεδοµένα, αναγκαστικά
τα θέτουν σε ηµερήσια διάταξη. Ένα τέτοιο θέµα είναι η
Περιβαλλοντική Ευθύνη. ∆ηλαδή, ευθύνη για τυχόν
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από κάποια παραγωγική
διαδικασία σε συνδυασµό µε κάποια σκόπιµη ή εξ αµελείας
ανθρώπινη ενέργεια. Η σκόπιµη και δόλια ενέργεια
(χαρακτηριζόµενη ως ποινικό αδίκηµα) είναι προφανές πως
συνεπάγεται τιµωρία ενώ η οποιαδήποτε ζηµιά από εξ
αµελείας λάθος ή παράλειψη (αστική ευθύνη) είναι λογικό να
συνδέεται µε υποχρέωση για αποζηµίωση ή/και ειδικές
δαπάνες. Ειδικότερα, στην περίπτωση περιβαλλοντικής ζηµιάς
η υποχρέωση αυτή µεταφράζεται σε λήψη µέτρων για
περιορισµό της ζηµιάς και σε καταβολή ειδικών δαπανών για
τυχόν έρευνες καθώς και για αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος, στην πρότερη κατάσταση. Κρίνεται σκόπιµο
να επισηµανθεί πως το οικονοµικό «βάρος» που η
περιβαλλοντική ευθύνη συνεπάγεται, σύµφωνα µε τη διεθνή
πρακτική ασφαλίζεται. ∆ηλαδή, έναντι ενός σχετικά µικρού
κόστους
(ασφάλιστρο) µεταφέρεται
σε
κατάλληλους
χρηµατοοικονοµικούς
φορείς
(Ασφαλιστικές
Εταιρίες).
Εξάλλου αυτό είναι και το πνεύµα του Νοµοθέτη που επιβάλλει
να υπάρχει πρόβλεψη για κατάλληλη χρηµατοοικονοµική
επάρκεια ώστε να αντιµετωπισθούν οι τυχόν συνέπειες
επέλευση περιβαλλοντικού κινδύνου. Οι σύγχρονες θεσµικές
εξελίξεις αναδεικνύουν όλο και πιο πολύ ευαισθητοποίηση στα
θέµατα περιβαλλοντικής ευθύνης και την θέσπισης κανόνων
επιχειρηµατικής δράσης συµβατών µε το περιβάλλον. Η
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική
Ευθύνη που έχει ενσωµατωθεί στο εγχώριο δίκαιο
(Π∆148/2009) και η οποία εκφράζεται µε το «ο ρυπαίνων
πληρώνει», δεν προέκυψε τυχαία. Αποτελεί τη σύγχρονη
έκφραση ενός εξελισσόµενου θεσµικού πλαισίου γύρω από το
Περιβάλλον και την ανάγκη προστασίας του. Η περιβαλλοντική
ευθύνη καθίσταται πλέον “αυστηρή” (“αντικειµενική”- strict
liability από νοµικής πλευράς). ∆ηλαδή, ο πιθανός υπαίτιος
πρόκλησης περιβαλλοντικής ζηµιάς θεωρείται «a priori»
υπεύθυνος και, υποχρεούται δια νόµου να αναλαµβάνει ο ίδιος
τις όποιες δαπάνες για την αποκατάσταση του ζηµιωθέντος
περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η νέα νοµοθετική
ρύθµιση, σύµφωνα µε την αντίστοιχη Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, όπου ο, από δόλο ή σκοπιµότητα ή βαριά
αµέλεια, ρυπαίνων θα διώκεται πλέον και ποινικά!
∆ηλαδή, για ορισµένες κατηγορίες παραβάσεων η ρύπανση /
µόλυνση του περιβάλλοντος, συνιστά πλέον ποινικό αδίκηµα,
που θα συνδέεται µε επιβολή αυστηρών προστίµων ή και
ποινής φυλάκισης.
Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται τελικά αναγκαία γιατί η πρακτική
εµπειρία απέδειξε πως τα υπάρχοντα συστήµατα διοικητικών
κυρώσεων (πρόστιµα), δεν επαρκούν για την επίτευξη
ουσιαστικής συµµόρφωσης προς το δίκαιο για την προστασία
του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, κρίθηκε πως η εν λόγω
συµµόρφωση θα πρέπει να ενισχύεται µε τη διαθεσιµότητα
ποινικών κυρώσεων ώστε να εκφράζεται καλύτερα η
κοινωνική απαίτηση για απόδοση δικαίου πέρα από τα
διοικητικά πρόστιµα, που επιπλέον, κανένας δεν είναι σε θέση
να διαβεβαιώσει πως πληρώνονται τελικά και δεν είναι απλά
για τη δηµιουργία εντυπώσεων.
Είναι πλέον σαφές, πως το “µήνυµα” του νέου θεσµικού
πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν είναι ούτε
«σύσταση» για πρόληψη, ούτε «ενθάρρυνση» για λήψη µέτρων
προστασίας του που είχαν θεσµοθετηθεί πριν την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2004/35 για την περιβαλλοντική ευθύνη. Είναι
προειδοποίηση προς τους πιθανούς ρυπαίνοντες για
«αυστηρή τιµωρία», µε την ποινική ευθύνη να πλανάται για τις
περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζηµιάς µε στοιχεία δόλου ή
εγκληµατικής αµέλειας. Τιµωρία, η οποία µεταφράζεται σε εκ
του νόµου υποχρέωση για καταβολή υπέρογκων δαπανών για
έρευνες και εργασίες αποκατάστασης των ενδεχόµενων
ζηµιών στο περιβάλλων.
Το µεγάλο ζητούµενο στη χώρα µας παραµένει πάντα το ίδιο.
∆εν αρκεί η βούληση της Πολιτείας να επιβάλει τα όποια
νοµοθετήµατα και να αστυνοµεύσει την εφαρµογή τους.
Απαιτείται συνειδητή υιοθέτησή τους από τις Επιχειρήσεις και
από το ίδιο το κοινωνικό σύνολο.
Στα πλαίσια µιας ορθολογικής αντιµετώπισης της
περιβαλλοντικής ευθύνης, αυτό που κρίνεται απαραίτητο,
σύµφωνα και µε την σχετική πρόβλεψη του άρθρου 14 του
Π∆148 /2009, είναι η µέριµνα για κατάλληλη χρηµατική
επάρκεια στην αντιµετώπιση κινδύνων. Και, η µέριµνα αυτή δε
είναι άλλη από την κατάλληλη αξιόπιστη
Ασφάλιση
Περιβαλλοντικής Ευθύνης.

Γιώργος Κουτίνας
Εµπειρογνώµων σε θέµατα ασφαλίσεων αστικής ευθύνης,
επιχειρηµατικών κινδύνων & τεχνικών έργων.
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΒΙΟ4SUD 19-20/11
∆ιεθνές συνέδριο µε τίτλο Biofuels for Sustainable
Development of Southern Europe (Bio4SuD) διοργανώνει
το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ), στη Θεσσαλονίκη, στις 19-20 Νοεµβρίου 2012.
Το συνέδριο Bio4SuD φιλοδοξεί να γεφυρώσει τους
Ερευνητικούς και Ακαδηµαϊκούς φορείς µε τη βιοµηχανία υπό
το πρίσµα της αξιοποίησης των τεχνολογιών των
βιοκαυσίµων. Παράλληλα το Bio4SuD στοχεύει στην
παρουσίαση των τάσεων της αγοράς βιοκαυσίµων, τις
τεχνολογικές προκλήσεις καθώς και τις νέες τεχνολογίες και
προοπτικές, ώστε να αναπτυχθούν συνέργειες µεταξύ της
βιοµηχανίας και των ερευνητικών και ακαδηµαϊκών φορέων
της ΕΕ.
Το πρόγραµµα του συνεδρίου Bio4SuD περιλαµβάνει 6
διακεκριµένους προσκεκληµένους οµιλητές από κορυφαίους
οργανισµούς και εταιρίες στον τοµέα των βιοκαυσίµων, και
συγκεκριµένα από European Commission, ο Κυριάκος
Μανιάτης (DG-ENER Principal Administrator), από
European Biofuels Platforma (BIOFRAC) η Καλλιόπη
Πανούτσου (Biomass WG Vice-Chair), από TOYOTA ο
Muriel Desaeger (Senior Principal Technologiste), από
PETROBRAS ο Eduardo Falabella Sousa-Aguiar (Senior
Advisor in CENPES), από LanzaTech, Willemijn van der
Werf (Global Sustainability Leader), από
European Fuels Oxygenates Association (EFOA), Walter
R. Mirabella (Biofuels Team Chairman), καθώς και
περισσότερες από 40 τεχνικές παρουσιάσεις στα παρακάτω
αντικείµενα:
•Πολιτική της ΕΕ στα βιοκαύσιµα / Έργα / Προοπτικές
•Πλεονεκτήµατα και προκλήσεις βιοκαυσίµων 1ης γενιάς
•Βιοκαύσιµα του µέλλοντος
•Τεχνολογίες βιοκαυσίµων φιλικές σε διυλιστήρια
•Βιοαιθανόλη και αειφορία
•Τεχνολογίες µετατροπής υπολειµµάτων
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:
www.bio4sud.gr.
Η επίσηµη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική
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ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών στη Λαµία, µε σκοπό να
συµβάλει συµβολικά στη δηµιουργία κατάλληλων και ασφαλών
χώρων ψυχαγωγίας και παιχνιδιού για τα παιδιά, ξεκίνησε µε
την υλοποίηση του προγράµµατος «Υιοθετούµε παιδικές
χαρές». Ως αφετηρία του προγράµµατος επελέγη η παιδική
χαρά στην οδό Πολυλά, στα Κάτω Καλύβια της Λαµίας και το
απόγευµα της 25ης Οκτωβρίου ξεκίνησε ο εξωραϊσµός του
χώρου. Η συγκεκριµένη παιδική χαρά κατασκευάστηκε και
λειτούργησε πριν είκοσι πέντε περίπου χρόνια, αλλά τα
τελευταία χρόνια είναι σε πλήρη εγκατάλειψη. Σκουπίδια,
αγκάθια και χόρτα, υλικά από το επικίνδυνο ετοιµόρροπο
γειτονικό κτήριο, ακλάδευτα δέντρα, χαλασµένα παγκάκια,
σπασµένες κούνιες, χαλασµένα όργανα συνθέτουν την εικόνα
που αναφέρει πως αντίκρισε η Οµάδα των Πολιτών.
Το ζήτηµα δεν είναι αν θα βελτιωθεί τώρα η εικόνα και η
κατάστασή της, ώστε να είναι επισκέψιµη για τα παιδιά και
ασφαλής η παιδική χαρά, αλλά να παραµείνει ως τέτοια. Η
Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαµίας, γνωστοποιούν µε
ανακοίνωσή τους πως υιοθετούν την παιδική χαρά, αλλά
πολλά θα κριθούν από τη συνεργασία και τη διαρκή
επικοινωνία µε τους κατοίκους της γειτονιάς για να πετύχουν
µαζί την καλή λειτουργία της.
Σκοπός της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών, αναφέρουν
πως δεν είναι να υποκαταστήσουν τον ∆ήµο στην
υποχρέωση, που έχει, για τη συντήρηση και τη βελτίωση της
κατάστασης των παιδικών χαρών στην πόλη µας, αλλά να
αναδείξουν την ανάγκη της δηµιουργίας καλύτερων όρων
λειτουργίας τους.
Επίσης ζητούµενο είναι να τονίσουν την υποχρέωση του
∆ήµου να εφαρµόσει τις οδηγίες της Υπουργικής Απόφασης
του Υπουργείου Εσωτερικών για την τήρηση των
προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας στις Παιδικές
Χαρές της πόλης, ώστε αυτές να αποκτήσουν τη σχετική
πιστοποίηση, µέχρι 31/12/2012. Είναι υποχρέωση της
∆ηµοτικής Αρχής να ενηµερώσει, από το σύνολο των
παιδικών χαρών της πόλης, καθώ και των δηµοτικών και
τοπικών κοινοτήτων, ποιες έχουν πιστοποιηθεί, ποιες
πρόκειται να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και
ποιες πρόκειται να κλείσουν µέχρι τέλους του χρόνου.
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30 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΑΣ

Οι ευρωπαϊκές θάλασσες κάποτε αφθονούσαν από ζωή.
Τώρα υποφέρουν από την κακοδιαχείριση δεκαετιών και τις
πολιτικές που επέτρεπαν τις καταστροφικές αλιευτικές
πρακτικές.
Τις επόµενες 30 ηµέρες µας δίνεται η ευκαιρία να αλλάξουµε
αυτή την κατάσταση.
Στα τέλη του Νοεµβρίου, η Επιτροπή Αλιείας του
Ευρωκοινοβουλίου θα ψηφίσει για τη µεταρρύθµιση της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Το OCEAN2012 - µια συµµαχία
170 οργανώσεων στην οποία συµµετέχει και το MEDASSET διοργανώνει ταυτόχρονη συλλογή υπογραφών πολιτών από
όλες τις χώρες της Ε.Ε., µε στόχο να σταλεί ένα ηχηρό
µήνυµα στους Ευρωβουλευτές.
Ήδη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εκατοντάδες πολίτες
έχουν στείλει το µήνυµα τους, µέσα από τις εκδηλώσεις του
δικτύου OCEAN2012 στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα περί του 60% των αποθεµάτων ψαριών
υπεραλιεύεται, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη Μεσόγειο
φτάνει το 82%. Θύµατα των αποτυχηµένων αλιευτικών
πολιτικών είναι και οι τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται από
την ισότιµη χρήση και την υγεία των αλιευτικών αποθεµάτων.
Μπείτε και υπογράψτε
στην ηλεκτρονική διευθυνση
http://www.avaaz.org/en/petition/30_imeres_gia_na_s
osoyme_tis_thalasses_mas
Ας βάλουµε τέλος στις πολιτικές που οδηγούν στο άδειασµα
των θαλασσών µας.
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NAVARINO ENVIRONMENTAL OBSERVATORY
Τα εγκαίνια του ερευνητικού κέντρου του Navarino
Environmental Observatory (ΝΕΟ) πραγµατοποιήθηκαν
στις 27/10 στην Costa Navarino, τοποθετώντας τη
Μεσσηνία στο επίκεντρο του παγκόσµιου επιστηµονικού
ενδιαφέροντος.
Η σύµπραξη του Πανεπιστηµίου της
Στοκχόλµης, της Ακαδηµίας Αθηνών και της ΤΕΜΕΣ για την
ίδρυση και λειτουργία του ΝΕΟ, ενός διεθνούς ερευνητικού
κέντρου για τη µελέτη της κλιµατικής αλλαγής στη Μεσόγειο,
είναι µια σηµαντική συνεργασία µεταξύ της ακαδηµαϊκής
κοινότητας και του ιδιωτικού τοµέα. Στη τελετή, που έγινε µε
µεγάλη συµµετοχή, παρουσιάσθηκε η συνεργασία, που
καθιερώνεται ως διεθνούς εµβέλειας επιστηµονικός κόµβος
και αφήνει το σηµάδι του στην παγκόσµια έρευνα για την
κλιµατική αλλαγή. Η παρουσία και λειτουργία του ΝΕΟ στη
Μεσσηνία είναι εξαιρετικά σηµαντική για την περιοχή, καθώς
την τοποθετεί στην αιχµή της έρευνας και της εκπαίδευσης
σε περιβαλλοντικά θέµατα. Εκτός της επιστηµονικής
κοινότητας, το έργο του ΝΕΟ είναι προσβάσιµο σε
επισκέπτες, Σχολεία και Πανεπιστήµια και µέσω του
Navarino Natura Hall by Hellenic Postbank που έχει
δηµιουργηθεί από τη σύµπραξη του Πανεπιστηµίου της
Στοκχόλµης, της Ακαδηµίας Αθηνών, του Navarino
Foundation, της HELMEPA, της Ελληνικής Ορνιθολογικής
Εταιρίας και της Οργάνωσης Γη. Αυτό το διαδραστικό
περιβαλλοντικό κέντρο στην Costa Navarino, είναι
αφιερωµένο στη Μεσσηνιακή φύση και στα σύγχρονα
περιβαλλοντικά ζητήµατα.
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