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Διορία 15 ετών για το κλίμα
ΕΘΝΟΣ, 15/4/2014, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΗΕ
Δεκαπέντε μόλις χρόνια μαζικής και εντατικής
προσπάθειας μείωσης των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα έχει η ανθρωπότητα για να θέσει
υπό έλεγχο την υπερθέρμανση του πλανήτη,
προτού κάτι τέτοιο καταστεί τόσο ακριβό ώστε
να είναι ανέφικτο, είναι το συμπέρασμα της
έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής του
ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) που
δόθηκε στη δημοσιότητα στο Βερολίνο.
Έως το 2050 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν κατά 40% με 70%, σε σχέση
με το 2010
Δεν «μπορούμε να χάσουμε κι άλλη δεκαετία», λέει ο οικονομολόγος και εκ των προέδρων της
επιτροπής, Οτμαρ Εντενχόφερ. «Αν χάσουμε κι άλλο χρόνο, η επίτευξη της κλιματικής σταθεροποίησης
θα είναι εξαιρετικά δαπανηρή».
Επιπλέον, η έκθεση επισημαίνει ότι «δεν κοστίζει ακριβά η σωτηρία του πλανήτη», διασκεδάζοντας
τους φόβους που εκφράζονται απ' αρκετές κυβερνήσεις ότι η δραστική μείωση των αερίων του
θερμοκηπίου θα τσακίσει την παγκόσμια οικονομία.
Αντιθέτως, η μετάβαση σε πηγές ενέργειας μηδενικών εκπομπών ρύπων, όπως τα φωτοβολταϊκά, τα
αιολικά και η πυρηνική ενέργεια μεταφράζεται σε αμελητέα επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής
δραστηριότητας κατά μόλις 0,06% ετησίως. Μάλιστα, η εκτίμηση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τα
οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν, όπως η μείωση του κόστους των δαπανών υγείας λόγω
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. «Οσο περισσότερο χρονοτριβούμε, τόσο δυσκολότερη θα γίνεται η
κατάσταση και θα αυξάνεται το κόστος της διάσωσης του πλανήτη» σχολίασε η επίτροπος
Περιβάλλοντος της ΕΕ Κόνι Χέντεγκααρντ.
Υπολογίζει ότι έως το 2050 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν κατά 40% με
70%, σε σχέση με το 2010, και να εκμηδενιστούν έως το 2100 προκειμένου να μην ξεπεράσει η άνοδος
της θερμοκρασίας το όριο των 2 βαθμών, στο οποίο έχει καταλήξει η διεθνής κοινότητα.
Μέχρι τώρα, συμβαίνει το αντίθετο: οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν κατά μέσο όρο
κατά 1 δισεκατομμύριο τόνους τις χρονιές από το 2000 έως το 2010 - η πλέον ρυπογόνος περίοδος από
το 1970. Τα ορυκτά καύσιμα, που προκαλούν το 70% των συνολικών εκπομπών, συνεχίζουν να
συνιστούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για το κλίμα.
Μεγάλοι ρυπαντές
Οι βιομηχανικές χώρες φέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την αύξηση των εκπομπών ρύπων
της τελευταίας δεκαετίας. Εν τω μεταξύ όμως προστέθηκαν πολλές ασιατικές χώρες -η Κίνα για
παράδειγμα, όπως και η Ευρώπη και οι ΗΠΑ είναι οι μεγαλύτεροι ρυπαντές-, η Εγγύς Ανατολή και οι
αναπτυσσόμενες οικονομίες. Στις φτωχότερες χώρες οι κατά κεφαλήν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
ανέρχονται στους 1,5 τόνους, στις πλουσιότερες ξεπερνούν τους 13 τόνους.
Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα περιθώρια αναστροφής της αρνητικής αυτής τάσης, κυρίως αν υπάρξει
μια «μαζική μετάβαση» στις τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, όπως είναι η αιολική, η ηλιακή και η
πυρηνική ενέργεια, ή ακόμα και τα ορυκτά καύσιμα με συστήματα κατακράτησης και αποθήκευσης του
άνθρακα.
Οι επενδύσεις σε μονάδες ορυκτών καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή εκτιμάται ότι πρέπει να μειώνονται
κατά 30 δισ. δολάρια τον χρόνο έως το 2029, ενώ οι επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα θα
πρέπει να αυξάνονται κατά 147 δισ. δολάρια ετησίως.
Η έκθεση του IPCC θα αποτελέσει το βασικό επιστημονικό εργαλείο εν όψει της συνόδου του ΟΗΕ για
το Κλίμα το 2015. Στη σύνοδο αυτή, που θα γίνει στο Παρίσι, αναμένεται να οριστικοποιηθεί η νέα
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διεθνής συμφωνία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα διαδεχθεί το πρωτόκολλο
του Κιότο.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ο. ΕΝΤΕΝΧΟΦΕΡ
Ο πράσινος οικονομολόγος
Αν και οικονομολόγος στο επάγγελμα και μάλιστα καθηγητής Οικονομικών σε πανεπιστήμιο του
Βερολίνου, ο 52χρονος Οτμαρ Εντενχόφερ δεν ασχολείται ούτε με... επιτόκια δανεισμού ούτε με
κρατικά ομόλογα και προγράμματα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αντιθέτως, έχει αφιερώσει την
καριέρα του σε κάτι πολύ πιο «αγνό», στην εξυγίανση-προστασία-διάσωση του περιβάλλοντος και υπό
αυτήν την έννοια δεν είναι ένας τυπικός οικονομολόγος. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να θεωρηθεί
«τυπικός» ένας καθηγητής οικονομικών που έχει πάθος με τη φιλοσοφία (συγκεκριμένα με τους Μαρξ,
Βέμπερ και Βίτγκενσταϊν) και που στα νιάτα του είχε ακολουθήσει εκπαίδευση για να γίνει ιερέας της
καθολικής εκκλησίας;
Πίσω στο παρόν και ως συμπρόεδρος πια τα τελευταία χρόνια της Διακυβερνητικής Επιτροπής του
ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), ο 52χρονος Γερμανός με τη μακρά πείρα κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο» εάν θέλουμε να
σταθεροποιήσουμε το θερμόμετρο του πλανήτη μας σε βιώσιμα επίπεδα. Ο ίδιος μάλιστα αρνείται να
χάσει την ελπίδα του, τονίζοντας πως, παρά τις δυσκολίες, η σωτηρία του κλίματος ακόμη είναι εφικτή.
«Εάν κάποιος ρωτούσε το 1970 πόσο πιθανό είναι να μην υπάρχει το Τείχος του Βερολίνου το έτος
2000, η απάντηση που θα έπαιρνε θα ήταν μάλλον αρνητική. Οταν πρόκειται ωστόσο για ιστορικές
εξελίξεις, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους πιθανοτήτων αλλά με όρους αναγκαιοτήτων»,
σημειώνει ο ίδιος στην Deutsche Welle.
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23106&subid=2&pubid=63992957

Εγκρίθηκε η ενδιάμεση επεξεργασία απορριμμάτων στην Ζάκυνθο
Tvxs Ρεπορτάζ, 25 Απρ. 2014

Τη μελέτη για την ενδιάμεση επεξεργασία απορριμμάτων, με την εγκατάσταση δεματοποιητή λίγο έξω
από την πόλη της Ζακύνθου ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.
Με την εξέλιξη αυτή δημιουργείται η υποδομή ώστε ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του
δήμου Ζακύνθου να διαχειριστεί τα απορρίμματα μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος, με τη
μόνιμη εγκατάσταση Xώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο νησί.
Για το θέμα αναμένεται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από προσφυγή των κατοίκων
ορεινών κοινοτήτων που αντιτίθενται στην επιλογή της θέσης Λίβα στο όρο Βραχιώνας.
Στην ίδια συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε σειρά συμβάσεων της αυτοδιοίκησης για
την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς στην Κεφαλονιά στις αρχές του έτους.
http://tvxs.gr/news/periballon/egkrithike-i-endiamesi-epeksergasia-aporrimmaton-stin-zakyntho
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Τα Κύθηρα ενάντια στα χημικά της Συρίας: Συγκέντρωση στο Καψάλι
Tvxs Ρεπορτάζ, 26 Απρ. 2014
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Απριλίου
στις 10:00 το πρωί στο Καψάλι ενάντια στην
εξουδετέρωση των χημικών όπλων της Συρίας
στη Θάλασσα της Μεσογείου.
Στη συγκέντρωση καλεί η «Επιτροπή
Πρωτοβουλίας Κυθήρων και Αντικυθήρων
κατά της Εξουδετέρωσης των Χημικών
Όπλων της Συρίας στην Κλειστή Θάλασσα
της Μεσογείου». Στο λιμάνι θα βρίσκεται και το «Πλοίο της Γάζας».
Ακολουθεί το ψήφισμα των Κυθηρίων για τα χημικά της Συρίας
Οι πολίτες των Κυθήρων εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση μας στη σχεδιαζόμενη «εξουδετέρωση» των
χημικών όπλων της Συρίας στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου, ανοικτά των ακτών των Κυθήρων, και
απαιτούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση, που σήμερα έχει την Προεδρία της Ε.Ε., να θέσει βέτο κατά
της απόφασης αυτής του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, με ταυτόχρονη
παρέμβαση της στον Ο.Η.Ε.










Η «εξουδετέρωση» αποτελεί μεγίστη περιβαλλοντική απειλή για το κλειστό θαλάσσιο περιβάλλον
της Μεσογείου, ενός από τα πιο ευαίσθητα και πιο σημαντικά θαλάσσια οικοσυστήματα του
πλανήτη, γιατί ακόμα και αν οι μέθοδοι που έχουν επιλεγεί για την καταστροφή των χημικών όπλων
είναι ασφαλείς από χημική άποψη, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ατυχήματος (πχ.
διαφυγή αερίου) ή ακόμα και την αποτυχία πλήρους καταστροφής όλης αυτής της ποσότητας όπλων.
Εκτός από το θαλάσσιο περιβάλλον που θα καταστραφεί μόνιμα σε ενδεχόμενο ατυχήματος, τα
θαλάσσια ρεύματα είναι βέβαιο ότι θα μεταφέρουν τις τοξικές ουσίες στα γειτονικά παράλια, (στα
οποία συμπεριλαμβάνονται και τα Κύθηρα), με επιπτώσεις στην υγεία των λαών που κατοικούν στα
παράλια στις οικονομίες των περιοχών αυτών (αλιεία, τουρισμός),αλλά και στα θαλάσσια
οικοσυστήματα.
Όπως επισημαίνουν καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων: «ό,τι χημικό, έστω και
μη τοξικό, πέφτει στη θάλασσα,και δεν ανήκει στα συστατικά της, θεωρείται απρόβλεπτο για τις
συνέπειες του».
Δεν θα δεχθούμε την όποια απόφαση οποιουδήποτε οργάνου, Εθνικού ή Διεθνούς, που λαμβάνεται
ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια τόσο σοβαρή απόφαση που
θα πλήξει την ήδη επιβαρημένη περιβαλλοντικά με μεγάλο αριθμό διερχόμενων πλοίων θάλασσα της
περιοχής των Κυθήρων.
Πιστεύουμε ότι μπορούν να εξευρεθούν ορθολογικότερες λύσεις στο πρόβλημα, όπως η διάθεση των
προϊόντων της εξουδετέρωσης σε επίγειες ειδικές εγκαταστάσεις στις χώρες παραγωγούς χημικών,
που έχουν τις υποδομές και την τεχνογνωσία.

Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κυθήρων Κατά της Εξουδετέρωσης των Χημικών Όπλων της Συρίας στην
Κλειστή Θάλασσα της Μεσογείου
http://tvxs.gr/news/periballon/ta-kythira-enantia-sta-ximika-tis-syrias-sygkentrosi-sto-kapsali
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Κήρυξη πολέμου κατά πλαστικής σακούλας από την Ευρωβουλή
Η Καθημερινή, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 03.05.2014
Στόχους για τη δραστική μείωση της χρήσης πλαστικής
σακούλας και άλλων πλαστικών υλικών που δεν
ανακυκλώνονται εύκολα έθεσε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Το αντιπροσωπευτικό σώμα της Ευρωπαϊκής
Ενωσης δείχνει διατεθειμένο να ανοίξει το μέτωπο για την
αποφασιστική μείωση του όγκου των πλαστικών που
χρησιμοποιούνται και τελικά σε μεγάλο βαθμό καταλήγουν ως
επικίνδυνα απόβλητα στο περιβάλλον.
Μέχρι το 2019 σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να μειωθεί
κατά 80% η κατανάλωση πλαστικής σακούλας μιας χρήσης,
σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το
πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, καθώς το 2010 είχαν χρησιμοποιηθεί στην Ε.Ε. 95,5 δισεκατομμύρια
πλαστικές σακούλες! Στις μέρες μας υπολογίζεται πως έχουν ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια
κομμάτια. Τουλάχιστον οκτώ δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες καταλήγουν στο φυσικό περιβάλλον
με καταστροφικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με προβλέψεις της Κομισιόν,
εάν ο τρόπος κατανάλωσής τους συνεχίσει να είναι ο ίδιος, η συνολική παραγωγή πλαστικών στην
Ευρώπη μπορεί ακόμη και να τριπλασιαστεί μέχρι το 2050.
Βεβαίως, ο ευρωπαϊκός στόχος δεν είναι ακόμα δεσμευτικός. Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου είναι
το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις των χωρών-μελών της Ε.Ε., οι
οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου και πάντως εντός του 2014.
Θα επιλέξουν τον τρόπο
Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου δεν καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η κάθε χώρα θα πετύχει τον
στόχο. Κάθε κράτος-μέλος θα επιλέξει το δικό του πλαίσιο. Επιβολή φόρων, εισφορών, περιορισμών ή
και απαγορεύσεων είναι μεταξύ άλλων τα «όπλα» που διατίθενται. Οπως υπογράμμισε ο επικεφαλής
της επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου Ματίας Γκρότε, στόχος είναι να μειωθεί ο
αριθμός τους, και από 176 σακούλες που χρησιμοποιεί ετησίως ο κάθε Ευρωπαίος στις μέρες μας, να
πέσει στις 35 σε πέντε χρόνια. Στη Γερμανία κάθε πολίτης χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 71 σακούλες
ετησίως, οι 64 μιας χρήσης.
Από τον στόχο εξαιρούνται οι ιδιαίτερα λεπτές πλαστικές μεμβράνες που χρησιμοποιούνται σήμερα, για
παράδειγμα για το τύλιγμα ψαριών και γαλακτοκομικών προϊόντων.
Εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράστηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τον τρόπο
με τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος. Οι Χριστιανοδημοκράτες, για παράδειγμα, τάσσονται γενικά κατά
της απαγόρευσης της πλαστικής σακούλας και προκρίνουν μέτρα οικονομικής επιβάρυνσης της χρήσης
της. Αναφέρονται συχνά στο παράδειγμα της Ιρλανδίας, η οποία με την επιβολή ενός μικρού τέλους
κατάφερε να μειώσει την κατά κεφαλήν κατανάλωση από τις 300 στις 21 σακούλες τον χρόνο.
Παρότι η τεχνολογία της ανακύκλωσης και της ανάκτησης υλικών από τα απόβλητα έχει εξελιχθεί
ιδιαίτερα, τα πλαστικά είδη δεν ανακυκλώνονται εύκολα. Αφενός γιατί περιέχουν πολυμερισμένα υλικά
που δεν ανακυκλώνονται, αφετέρου γιατί συχνά αναμειγνύονται με υλικά που έχουν διαφορετική
χημική συμπεριφορά. Το αποτέλεσμα είναι πως, σύμφωνα με στοιχεία του ευρωβουλευτή Ν.
Χρυσόγελου, σε ποσοστό μόνο 32% οι πλαστικές συσκευασίες και σε 23% οι πλαστικές σακούλες
ανακυκλώνονται.
Ειδικά στην Ελλάδα που περιβρέχεται από θάλασσα, το πρόβλημα της πλαστικής σακούλας είναι ακόμα
πιο έντονο. Οι πλαστικές σακούλες κυριαρχούν μεταξύ των απορριμμάτων που συναντάμε στις
ελληνικές ακτές, ενώ σύμφωνα με έρευνες του Πανεπιστημίου Πατρών, η πλαστική σακούλα μιας
χρήσης, το πλαστικό μπουκάλι νερού και το αλουμινένιο κουτάκι αποτελούν το 50% των σκουπιδιών
που βρίσκεται στον θαλάσσιο πυθμένα. Μεταξύ των απορριμμάτων που επιπλέουν στη θάλασσα, το
πλαστικό αποτελεί πάνω από το 80%.
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«Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς μιας χρήσης είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για το θαλάσσιο
περιβάλλον. Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που δεν έχει λάβει
νομοθετικά μέτρα για να τελειώσει αυτός ο τρόπος μεταφοράς τροφίμων», είπε ο Ευάγγελος
Κουκιάσας, πρόεδρος του Δικτύου Μεσόγειος SOS, παρουσιάζοντας την εκστρατεία καθαρισμού
ακτών για το 2014.
Η φετινή εκστρατεία του Δικτύου Μεσόγειος SOS επικεντρώνεται στην ανάδειξη του προβλήματος που
προκαλεί στο περιβάλλον η χρήση της πλαστικής σακούλας. Η συζήτηση και οι αποφάσεις για τις
πλαστικές σακούλες εντάσσονται σε μια γενικότερη προσπάθεια για τη μείωση των αποβλήτων και την
ανάπτυξη της ανακύκλωσης. Μελέτες του Ευρωκοινοβουλίου έχουν δείξει πως η αλλαγή της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε πιο πράσινη κατεύθυνση θα οδηγούσε στην εξοικονόμηση έως και 70 δισ.
ευρώ ετησίως και στη δημιουργία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 400.000 νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο
της διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων.
http://www.kathimerini.gr/765302/article/epikairothta/perivallon/khry3h-polemoy-kata-plastikhssakoylas-apo-thn-eyrwvoylh

«Υπολείμματα» υγροτόπων στην Κρήτη
Η Καθημερινή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ, 03.05.2014
Για την απόθεση δεκάδων σωλήνων ενός έργου
μπαζώθηκε ένα τμήμα του υγρότοπου του
Αποσελέμη.
Μόλις 8 χιλιόμετρα από την πυκνοδομημένη
πόλη του Ηρακλείου βρίσκεται ένας μικρός
οικολογικός παράδεισος. Το σημείο όπου ο
Καρτερός ποταμός εκβάλλει στη θάλασσα,
στην ομώνυμη παραλία, είναι το σπίτι δεκάδων
ζώων και φυτών, ενώ κάθε χρόνο γίνεται
καταφύγιο για τα αποδημητικά πουλιά.
Κι όμως, ο μοναδικός αυτός υγρότοπος, που θα
έπρεπε λόγω της γειτνίασής του με το Ηράκλειο να προστατεύεται ως κόρη οφθαλμού, υποβαθμίζεται
ολοένα και περισσότερο. «Σήμερα, ο υγρότοπος που βλέπουμε είναι... το μικρό κομμάτι που έχει
απομείνει», εξηγεί στην «Κ» ο Καλούστ Παραγκαμιάν, επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος
της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF για τους υγροτόπους. «Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Πολιτεία
είχε πριν από δεκαετίες ξεκινήσει μια προσπάθεια για την προστασία του. Οι εκτάσεις δίπλα στην
παραλία απαλλοτριώθηκαν, όμως με τα χρόνια άρχισαν να «φυτρώνουν» αυθαίρετα, ακόμα και επάνω
την κοίτη του ποταμού. Μέχρι και γήπεδα φτιάχτηκαν δίπλα στο ποτάμι, τα οποία βέβαια πλημμυρίζουν
στις μεγάλες καταιγίδες. Οι αμμοθίνες έχουν γεμίσει με τροχόσπιτα και με τα χρόνια δημιουργήθηκε
μια παραγκούπολη δίπλα στο κύμα. Για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, βέβαια, ούτε λόγος. Πέρυσι
καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου».
Άλλοι δύο στο Ηράκλειο
Ο υγρότοπος του Καρτερού δεν είναι ο μόνος που απειλείται με εξαφάνιση στο νησί, εξαιτίας των
αυθαιρεσιών και της αδιαφορίας των τοπικών αρχών. Ακόμα δύο υγρότοποι κοντά στην πόλη του
Ηρακλείου αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα:
• Υγρότοπος Αλμυρού ποταμού
Περίπου 10 χλμ. δυτικά του Ηρακλείου εκβάλλει στη θάλασσα ένας υφάλμυρος ποταμός. «Πρόκειται
για έναν πολύ σημαντικό υγρότοπο που υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται συστηματικά από τα τέλη της
δεκαετίας του ’60. Στη σημερινή του έκταση σχεδόν το 50% είναι καλυμμένο με αδρανή και μπάζα»,
λέει ο κ. Παραγκαμιάν.
• Εκβολή Αποσελέμη
Περί τα 21 χλμ. ανατολικά του Ηρακλείου, κοντά στο χωριό Ανάληψη, βρίσκεται η εκβολή του
ποταμού Αποσελέμη. «Η περιοχή είναι ένα τυπικό παράδειγμα όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει», λέει ο
κ. Παραγκαμιάν. «Για παράδειγμα, πρόσφατα ένα κομμάτι του επιχωματώθηκε από τον εργολάβο που
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κατασκευάζει το φράγμα του Αποσελέμη για να αποθέσει σωλήνες. Φθάσαμε μέχρι τον εισαγγελέα,
αλλά δεν καταφέραμε τίποτα».
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Προστασία των νησιωτικών υγροτόπων της Ελλάδας» του WWF
απογράφηκαν 196 υγρότοποι στην Περιφέρεια Κρήτης, εκ των οποίων οι 108 είναι φυσικοί. «Γενικά η
κατάσταση στο νησί είναι δύσκολη. Η πλειονότητα των φυσικών υγρότοπων της Κρήτης υποβαθμίζεται
συστηματικά τα τελευταία 50 χρόνια. Ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται στη βόρεια παράκτια ζώνη έχουν
συρρικνωθεί πολύ. Μόνο σε 39 υγρότοπους το φυσικό περιβάλλον διατηρείται σε καλή κατάσταση»,
εξηγεί ο κ. Παραγκαμιάν. «Οι υπηρεσίες του κράτους αντιδρούν, τα τελευταία χρόνια άμεσα, αλλά
ελλείψει προσωπικού είναι πλέον “στα όριά τους”. Δεν υπάρχει φύλαξη, επομένως ερχόμαστε εκ των
υστέρων. Για παράδειγμα, όταν κάποιος πετάξει μπάζα σε έναν υγρότοπο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να
βρεθεί. Αλλά ακόμα κι αν τύχει και υπάρχουν μάρτυρες και κάνουμε καταγγελίες, οι ρυπαντές μένουν
ατιμώρητοι. Για παράδειγμα, κάποιες καταγγελίες που κάναμε το 2008 δικάστηκαν το 2012 και ο
κατηγορούμενος υπέβαλε έφεση η οποία δεν έχει ακόμα εκδικαστεί. Εν τω μεταξύ βέβαια, συνεχίζει να
χρησιμοποιεί και να υποβαθμίζει τον υγρότοπο».
Η αυθαίρετη δόμηση
Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης. «Το 2013 είχαν γίνει οι διαδικασίες για να
γκρεμιστούν 111 αυθαίρετες κατασκευές στους αιγιαλούς της Κρήτης, πολλές από τις οποίες σε
υγροτοπικές περιοχές. Αφού κατεδαφίστηκε μία ταβέρνα, παρενέβη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Κρήτης και σταμάτησε τα πάντα, υποστηρίζοντας ότι οι κατεδαφίσεις παραλιακών αυθαιρέτων πριν
από την έναρξη της τουριστικής περιόδου βλάπτουν την εικόνα μας στο εξωτερικό. Τελικά σταμάτησαν
τα πάντα. Πόσες κατεδαφίσεις αυθαιρέτων έγιναν τον χειμώνα; Καμία...».
http://www.kathimerini.gr/765300/article/epikairothta/perivallon/ypoleimmata-ygrotopwn-sthn-krhth

Ακόμα μία παράνομη χωματερή «ξεφύτρωσε» σε δάσος της Ηλείας
Η Καθημερινή/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ, 03.05.2014
Οι σοβαρές καθυστερήσεις στη δημιουργία
ΧΥΤΑ σε πολλές περιοχές, με το ταυτόχρονο
κλείσιμο των ΧΑΔΑ, οδηγούν στην παράνομη
απόθεση απορριμμάτων, κυρίως σε δασικές
περιοχές.
ΠΑΤΡΑ. Ακόμη μία παράνομη χωματερή
εντοπίστηκε σε δασική περιοχή της Ηλείας,
χωρίς όμως να έχουν βρεθεί αυτοί που
εναπόθεσαν τα απορρίμματα παρανόμως. Το
συγκεκριμένο γεγονός αναδεικνύει για ακόμη
μία φορά το πρόβλημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων στην Ηλεία, αλλά και το θράσος
ορισμένων, που φαίνεται ότι δεν πτοούνται ούτε από τις συλλήψεις που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό
ούτε και από τις ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί. Η παράνομη χωματερή εντοπίστηκε ύστερα από
καταγγελία που έγινε στο Δασαρχείο Πύργου, ότι στην περιοχή Μιράκα άγνωστοι πέταξαν και έθαψαν
απορρίμματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αυτοψία που έκανε το δασαρχείο, διαπιστώθηκε ότι, στο σημείο
όπου βρέθηκε η χωματερή, άγνωστοι είχαν ισοπεδώσει το πρανές ενός μικρού λόφου, είχαν προχωρήσει
σε εκσκαφή και στη συνέχεια σε ταφή των απορριμμάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η περιοχή Μιράκα είχε καταστραφεί από τις φωτιές του 2007 και είχε
κηρυχθεί αναδασωτέα. Μάλιστα, λίγο καιρό μετά τις φωτιές, είχε πραγματοποιηθεί τεχνητή
αναδάσωση.
Ας σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη χωματερή είναι η τέταρτη που εντοπίζεται τους τελευταίους μήνες
στην ευρύτερη περιοχή του δάσους της Φολόης και στις παραποτάμιες περιοχές του Αλφειού. Επίσης,
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ένα ακόμη σημείο όπου είχε καταγραφεί πρόβλημα με τα απορρίμματα ήταν η ευρύτερη δασική
περιοχή της Χάλκοβας, που και αυτή είχε κριθεί αναδασωτέα μετά τις καταστροφικές φωτιές του 2007.
Οσον αφορά το ερώτημα γιατί οι άγνωστοι δράστες επιλέγουν τα δάση για να εναποθέτουν παράνομα
τα απορρίμματα, αδιαφορώντας για το αν θα εντοπιστούν, στελέχη οικολογικών οργανώσεων δίνουν τη
δική τους εξήγηση. Ειδικότερα, όπως ανέφεραν στην «Κ», οι παρανομούντες δρουν κυρίως τις
νυχτερινές ώρες, διότι προφανώς εκτιμούν πως δεν θα γίνουν αντιληπτοί, αφού τα δάση βρίσκονται
σχετικά μακριά από κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή μπαίνουν στα δάση και όπου βρουν ένα ξέφωτο,
εκεί επιλέγουν να θάψουν παράνομα τα απορρίμματα.
Σχετικά με τις ενέργειες του Δασαρχείου Πύργου, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται περιπολίες αλλά
η λειτουργία της υπηρεσίας τυπικά σταματάει στις 10 το βράδυ. Ουσιαστικά, σύμφωνα πάντα με τις
ίδιες πληροφορίες, γίνονται περιπολίες και κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά με λιγότερα άτομα, τα οποία
αν εντοπίσουν κάποια παράνομη ενέργεια, χρειάζονται απαραίτητα τη συνδρομή της Αστυνομίας.
Σημειωτέον ότι, εκτός από την παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων, τα δάση της Ηλείας
καταστρέφονται και από την παράνομη υλοτόμηση. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό εντοπίστηκε φορτίο
με περίπου 250 τόνους παράνομη ξυλεία.
Οι παράνομες χωματερές αποτελούν τη μία διάσταση του προβλήματος. Μια άλλη είναι η διαχείριση
των απορριμμάτων της πόλης του Πύργου. Μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων εξακολουθούν να
παραμένουν στους δρόμους, εδώ και περίπου 20 ημέρες.
Προσωρινή λύση
Ως προσωρινή λύση, η πόλη του Πύργου περιμένει την υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης για τη
μεταφορά περίπου 4.000 τόνων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής. Ομως, μέχρι να γίνει η μεταφορά,
τα αμάζευτα απορρίμματα κάνουν δύσκολη τη ζωή των κατοίκων και βλάπτουν την εικόνα της πόλης.
Τις προηγούμενες ημέρες η δημοτική αρχή του Πύργου επιχείρησε να έλθει σε συμφωνία με τον Δήμο
Ανδραβίδας - Κυλλήνης, προκειμένου να μεταφερθούν στον ΧΑΔΑ Λεχαινών για χρονικό διάστημα
δέκα ημερών ποσότητες απορριμμάτων που βρίσκονται κυρίως έξω από σχολεία, αλλά τελικά δεν
υπήρξε αποτέλεσμα.
http://www.kathimerini.gr/765282/article/epikairothta/perivallon/akoma-mia-paranomh-xwmaterh3efytrwse-se-dasos-ths-hleias

Ένα οικονομικό νομοσχέδιο που βλάπτει θάλασσες και ακτές
Tvxs Ρεπορτάζ Αγγελική Δημοπούλου, 5 Μαΐου 2014
Μείωση των περιορισμών για την παραχώρηση
αιγιαλού και παραλίας σε δήμους και ιδιώτες,
νομιμοποίηση αυθαιρέτων που χρησιμοποιούνται σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες, διευκόλυνση
κατασκευής έργων που εξυπηρετούν παραθαλάσσιες
επιχειρήσεις, προαιρετική χάραξη της παραλίας αλλά
και επί της ουσίας κατάργηση της ελεύθερης παραλίας.
Πρόκειται για το νέο νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών
«Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και
παραλίας».
Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που ανοίγει την πόρτα για fast track επιχειρηματική «αξιοποίηση» των
αιγιαλών χωρίς περιβαλλοντικά, κοινωνικά αλλά και επιστημονικά (!) κριτήρια. Η ψήφιση του
νομοσχεδίου θα λύσει τα χέρια του ΤΑΙΠΕΔ καθώς θα ανοίξει το δρόμο για την υλοποίηση για των
επενδυτικών σχεδιασμών σε περιπτώσεις όπως του Ελληνικού, του Αστέρα και της Αφάντου της Ρόδου
ενώ υπάρχουν και προβλέψεις για τους διαγωνισμούς που διεξάγονται σχετικά με την παραχώρηση
σαράντα τουλάχιστον τουριστικών μαρινών ανά την Ελλάδα. «ΣΤΟΠ στην καταστροφή των ελληνικών
αιγιαλών» λένε οι πολίτες. Τι υποστηρίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Περιορισμοί τέλος στη χρήση παραλίας
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Το επερχόμενο νομοσχέδιο καταργεί την πράξη το όριο έκτασης για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης
αιγιαλού (ομπρέλες - ξαπλώστρες) που με τις ισχύουσες διατάξεις δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα
500 τ.μ. ανά παραχώρηση με υποχρεωτική ελεύθερη ζώνη μεταξύ παραχωρήσεων μήκους τουλάχιστον
100 μέτρων. Επιπλέον, όταν πρόκειται για την εκτέλεση έργων για την οποία απαιτείται η παραχώρηση
και θαλάσσιου ή λιμναίου χώρου ή πυθμένα θάλασσας ή λίμνης πέραν της ζώνης των 500 μέτρων από
την ακτή, η απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
Επιτρέπεται δε, η παραχώρηση θαλάσσιου ή λιμναίου χώρου για την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών
εμβαδού μέχρι 150 τετραγωνικών μέτρων για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών ή ψυχαγωγικών σκοπών.
Δεν μπορούν πάντως σε αυτές να λειτουργούν εστιατόρια ή κέντρα αναψυχής.
Χτίστε ελεύθερα...
Διευκολύνεται η δημιουργία μόνιμων κατασκευών από ιδιώτες για επιχειρηματικούς σκοπούς. Η μόνη
προϋπόθεση είναι η παραχώρηση «να κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την επίτευξη του
επιχειρηματικού σκοπού» από τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αυτό ανοίγει το
δρόμο στους επιχειρηματίες των ξενοδοχειακών μονάδων να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους στη
ζώνη από την παραλία έως τη θάλασσα.
Για το λόγο αυτό θα επιτρέπεται και η επιχωμάτωση, δηλαδή το μπάζωμα του θαλάσσιου χώρου για την
εξυπηρέτηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις ή έχει
εγκριθεί ΕΣΧΑΔΑ ή ΕΣΧΑΣΕ (ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης δημοσίων ή ιδιωτικών ακινήτων). Για
κάθε κλίνη που διαθέτει η όμορη τουριστική μονάδα, μπορούν να επιχωματωθούν μέχρι πέντε (5)
τετραγωνικά μέτρα θαλάσσιου χώρου.
...και αυθαιρετήστε
Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης τη δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών (έναντι
οικονομικού ανταλλάγματος) που βρίσκονται στον αιγιαλό και την παραλία και τα οποία
χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς. Όλοι οι νόμοι για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων μέχρι
σήμερα (2 παρ. 2 ν. 4178/2013) εξαιρούν τον αιγιαλό και την παραλία, τα δάση και τους
αρχαιολογικούς χώρους ως περιπτώσεις που αντίκεινται στο Σύνταγμα.
Περίπου διατάξεις για τη νομιμοποίηση έργων που κατασκευάστηκαν «πριν την έναρξη ισχύος» του
νόμου. Σημειώνεται ότι η ισχύουσα για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, προέβλεπε
τουλάχιστον καταληκτική ημερομηνία. Επιπλέον σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις δεν
υπάρχουν σαφή κριτήρια για την προστασία του περιβάλλοντος ενώ η «περιβαλλοντική έκθεση με
συνοπτική γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής υπηρεσίας» παραβιάζει την ευρωπαϊκή
νομοθεσία (οδηγίες 2011/92/ΕΕ, 92/43/ΕΟΚ), τουλάχιστον για όσα έργα υπάγονται σε αυτήν.
Αντίο στις ελεύθερες παραλίες;
Στο νέο νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών έχουν αφαιρεθεί οι ρητές αναφορές στην υποχρέωση
ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης στον αιγιαλό, καθώς και η απαγόρευση της παραχώρησης της
αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Η μόνη αναφορά είναι ότι στις παραχωρήσεις πρέπει
«να περιλαμβάνονται όροι χρήσης που να διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού, ύστερα από
αιτιολογημένη στάθμιση των συμφερόντων που εξυπηρετούνται ή βλάπτονται».
Αναφέρεται επιπλέον ότι «όταν απαιτείται, για την κατασκευή έργου, η περιέλευση της παραλίας στην
κοινή χρήση, ο ιδιοκτήτης του θιγόμενου ακινήτου μπορεί να αφήσει σε κοινή χρήση το τμήμα του
ακινήτου που καταλαμβάνεται από τη ζώνη παραλίας, με συμβολαιογραφική πράξη που μεταγράφεται
αρμοδίως». Επιπροσθέτως, το σχέδιο νόμου προβλέπει ρητά ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή με πράξη άλλης αρχής που εκδίδεται
σύμφωνα με ειδικές διατάξεις επιτρέπεται η εξαίρεση τμημάτων των αιγιαλών από την κοινή χρήση, για
την εξυπηρέτηση επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που αφορά την εθνική άμυνα και δημόσια
ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ή όταν απορρέει
σχετική υποχρέωση από διεθνείς συμβάσεις.
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«ΣΤΟΠ στην καταστροφή των ελληνικών αιγιαλών» - Τι λένε οι πολίτες
Η σελίδα «ΣΤΟΠ στην καταστροφή των ελληνικών αιγιαλών»
στο Facebook δημιουργήθηκε πριν από λίγες ημέρες και η
συμμετοχή του κόσμου σε αυτή αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.
Σήμερα μέσα σε λίγες ώρες ο αριθμός των μελών έφτασε από τις
12.171 μέλη στις 12.898 μέλη.
«Εισπρακτικοί οι στόχοι»
«Ο προφανής στόχος είναι εισπρακτικός και διευκολυντικός προς τη νομιμοποίηση αυθαιρεσιών και
την απρόσκοπτη χωροθέτηση χρήσεων ασύμβατων με τις ανάγκες προστασίας της παράκτιας ζώνης και
τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους» σημειώνει η WWF και προσθέτει ότι το νομοσχέδιο «περιορίζει με
άμεσο και έμμεσο τρόπο την πρόσβαση του κοινού σε ένα πολύτιμο δημόσιο αγαθό». Τονίζει δε ότι
υπάρχουν σημαντικά τμήματα του νομοσχεδίου που είναι αντισυνταγματικά και ορισμένα αντίθετα
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τέλος επισημαίνει ότι και οι καθαρά εισπρακτικοί στόχοι του σχεδίου είναι
καταδικασμένοι σε αποτυχία. «Οι εκατομμύρια επισκέπτες της χώρας μας δεν έρχονται να δουν ούτε
κατειλημμένες παραλίες, ούτε επιχωματωμένους θαλάσσιους χώρους ή κακότεχνες κατασκευές σε
αποκλεισμένες ακτές. Οι τουρίστες έρχονται για τη φύση μας και αυτή θα έπρεπε να είναι η βασική
μέριμνα της κυβέρνησης».
Η WWF σε ανοικτή επιστολή που απέστειλε σήμερα καλεί τους βουλευτές να ασκήσουν κάθε πιθανή
πίεση «ώστε αυτή η οικολογικά εγκληματική πρόταση να μην κατατεθεί στη Βουλή.
Η επιστολή
«Το νομοσχέδιο αφαιρεί μια σημαντική φυσική άμυνα»
«Η WWF από το 2011 που ξεκίνησε η κρίση παρακολουθεί ακόμη πιο επισταμένα τα νομοθετήματα
που προωθούνται. Έχουμε δει έναν καταιγισμό κακής νομοθεσίας για το περιβάλλον. Αυτό το
νομοσχέδιο είναι το χειρότερο που έχουμε δει. Είναι εντελώς ωμό και αποκλειστικά εισπρακτικό. Η
Ελλάδα είναι μια παράκτια χώρα και μάλιστα με πολύ μεγάλης οικολογικής αξίας ακτές. Κι εδώ δεν
μιλάμε για μια ακτή. Το νομοσχέδιο αναφέρεται στο σύνολο της ακτογραμμής της χώρας. Μιλάμε
λοιπόν για μια τεράστια καταστροφή» τονίζει στο tvxs.gr, η Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής
της WWF.
«Η ακτογραμμή της Ελλάδας προστατεύει τη χώρα από τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής και την
περιβαλλοντική υποβάθμιση που έτσι κι αλλιώς έχουμε από τις πυρκαγιές και τη γεωργία. Η σωστή
χρήση της ακτής είναι αυτό που μας προστατεύει. Το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν αφαιρεί μια πολύ
σημαντική φυσική άμυνα. Μεταξύ άλλων θα φέρει και καταστροφές μεγάλες εκτός από
περιβαλλοντικής και από οικονομικής απόψεως. Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να πάει στη Βουλή.
Ακόμη κι αν προσθαφαιρεθούν τροπολογίες είναι τόσο κακό που και πάλι θα μιλάμε για καταστροφή.
Είναι έγκλημα» καταλήγει η Θεοδότα Νάντσου.
Τα άφαντα επιστημονικά κριτήρια
Άφαντα φαίνεται πως είναι από το νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών τα επιστημονικά κριτήρια.
Σύμφωνα με τον Βασίλη Λυκούση, αντιπρόεδρο και προεδρεύων του Ελληνικού Κέντρου
Θαλάσσιων Ερευνών στο υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο «δεν υπολογίζεται σωστά ο αιγιαλός
με την έννοια του φυσικού περιβάλλοντος κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το αν μπορεί να χτίσει
κάποιος σε μια έκταση στον αιγιαλό ή στα όρια του αιγιαλού».
«Ο καθορισμός είναι ελλιπής, χωρίς επιστημονικά κριτήρια και μειώνει σημαντικά το πραγματικό
εύρος της παραλίας. Ο παλαιός Αιγιαλός και ο Αιγιαλός πρέπει να χαρακτηρίζονται με βάση το σημείο
που φτάνει το μέγιστο των κυμάτων τα οποία επηρεάζουν την παραλία. Αυτό πρέπει να μετρηθεί σε
βάθος τουλάχιστον 50 ετών. Η μετακίνηση της παραλίας μέσω των κυμάτων πρέπει να κάνει τον κύκλο
της αλλιώς επηρεάζεται η υγεία της παραλίας και δεν πρόκειται να είναι βιώσιμη. Όταν παρεμβαίνουμε
με κτίσματα και δρόμους εμποδίζουμε τον φυσικό αυτό κύκλο σε επίπεδο δεκαετιών. Το αποτέλεσμα
είναι να διαβρώνονται τα κτίσματα όπως έγινε φέτος στην παραλία Περίσσια της Σαντορίνης που
ξηλώθηκε ολόκληρη και υπέστησαν ζημιές κτίρια που στεγάζουν ταβέρνες. Αυτό ήταν φυσιολογικό.
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Φυσιολογική εξέλιξη της παραλίας. Απλώς στην Περίσσια τα κτίσματα βρίσκονται εντός ή στις
παρυφές του Αιγιαλού» εξηγεί στο tvxs.gr, ο Βασίλης Λυκούσης.
Το να μη λαμβάνονται υπόψη τα επιστημονικά κριτήρια (κυματισμοί, εξέλιξη της μορφολογίας της
παραλίας, δυναμική εξέλιξη της παραλίας) μπορεί λοιπόν να δημιουργήσει πρόβλημα όχι μόνο στην
οικολογία της περιοχής αλλά και στις επιχειρήσεις που θα στεγαστούν σε κτίρια που βρίσκονται στον
Αιγιαλό. «Πολύ επιχειρηματίες δεν καταλαβαίνουν ότι κάτι τέτοιο θα γυρνούσε μπούμερανγκ εναντίον
τους. Πιστεύεται καμιά φορά ότι οι επιστήμονες δεν θέλουν να κτιστεί τίποτα. Δεν είναι έτσι. Η
παραλία πρέπει να μείνει ανέγγιχτη και να μην επηρεάζεται ο φυσικός της κύκλος. Μπορεί εντός τριών
ή πέντε ετών να μην υπάρξουν μεγάλοι κυματισμοί που θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Αυτό δεν
σημαίνει ότι σε είκοσι χρόνια δεν θα υπάρξουν. Μπορεί να γίνει ένας μεγάλος νοτιάς ή ένας μεγάλος
βοριάς. Αρεσκόμαστε να μιλάμε για ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν είναι έτσι. Κάτι που δεν το
γνώρισε η γενιά μας δεν σημαίνει ότι δεν συνέβη στο παρελθόν. Τα μέγιστα φαινόμενα επανέρχονται»
τονίζει ο κ. Λυκούσης.
«Πρέπει να υπάρχουν επιστημονικά κριτήρια. Υπάρχουν κυματικά μοντέλα κι εδώ χρειάζονται
άνθρωποι με κατάλληλες γνώσεις. Από τη μία οι ορισμοί στο νομοσχέδιο είναι υπεραπλοποιημένοι.
Ένα δεύτερο θέμα είναι η επιτροπή που θα κρίνει τον Αιγιαλό. Πρέπει να είναι υπερτοπική και να
λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο στο ΥΠΕΚΑ, όχι ξεχωριστή σε κάθε περιφέρεια που θα χρησιμοποιεί
διαφορετικά κριτήρια με βάση τις πιέσεις που θα δέχεται. Επιπλέον στη σύνθεση της επιτροπής
περιλαμβάνονται μηχανικοί της περιφέρειας χωρίς εξειδίκευση. Πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένος στα
κύματα ωκεανογράφος, γεωλόγος εξειδικευμένος στην εξέλιξη της γεωμορφολογίας της παραλίας και
ακτομηχανικός εξειδικευμένος στην δυναμική εξέλιξη της παραλίας. Τέτοιοι επιστήμονες μπορούν να
δώσουν μια σοβαρή άποψη» καταλήγει.
http://tvxs.gr/news/periballon/ena-oikonomiko-nomosxedio-poy-blaptei-thalasses-kai-aktes

Το fracking θα ευθύνεται για ισχυρούς σεισμούς στις ΗΠΑ
Tvxs Ρεπορτάζ, 5 Μαΐου 2014
H μέθοδος εξόρυξης fracking (υδραυλική
ρωγμάτωση) ευθύνεται για τους σεισμούς που
έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ.
Μάλιστα σύμφωνα με τους επιστήμονες τα
σεισμικά φαινόμενα θα γίνουν πιο ισχυρά και
επικίνδυνα.
Επιστήμονες που συμμετείχαν στο ετήσιο
συνέδριο της Εταιρείας Σεισμολογίας των
Ηνωμένων Πολιτειών, στην Αλάσκα, εξέφρασαν
την ανησυχία ότι η διοχέτευση λυμάτων από το fracking σε βαθιά φρεάτια συνδέεται με την εκδήλωση
σεισμών σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα. Ακόμη συμφώνησαν ότι ενώ μέχρι
τώρα θεωρούσαν ότι η κλίμακα των ανθρωπογενών σεισμών δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 5 βαθμούς
της κλίμακας Ρίχτερ, τώρα αρκετοί αναμένουν ισχυρότερους σεισμούς.
Μάλιστα, πριν από μερικούς μήνες, ομάδα ερευνητών από το πανεπιστήμιο Κολούμπια παρατήρησε ότι
μέσα σε μόλις ένα χρόνο κατέγραψε δεκάδες σεισμούς σε μια περιοχή του Οχάιο, όπου πριν από την
έναρξη των εξορύξεων δεν είχε αναφερθεί ποτέ σεισμός.
Σύμφωνα με την μελέτη, στα τέλη του 2010, λύματα που προέκυψαν από γεωτρήσεις ρωγμάτωσης
άρχισαν να διοχετεύονται σε βαθύ φρεάτιο για αποθήκευση. Ο πρώτος σεισμός εκδηλώθηκε σε
διάστημα μόλις δύο εβδομάδων. Από τις αρχές του 2011 μέχρι το Φεβρουάριο του 2012
καταγράφονταν κατά μέσο όρο 12 σεισμοί το μήνα, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν γίνονταν αρχικά
αισθητοί. Σταδιακά όμως, οι δονήσεις γίνονταν όλο και ισχυρότερες φθάνοντας, στα τέλη του 2011,
τους 3,9 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
http://tvxs.gr/news/periballon/fracking-tha-eythynetai-gia-isxyroys-seismoys-stis-ipa
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Η ποικιλομορφία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Newsbeast.gr, ΚΟΣΜΟΣ, 06 Μαΐου 2014
Άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ
πραγματοποιείται σήμερα και αύριο
Η ποικιλομορφία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομίας, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστασία του
περιβάλλοντος, είναι το βασικό θέμα που θα
απασχολήσει σήμερα και αύριο στην Αθήνα το άτυπο
Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ.
Η ενίσχυση της ποικιλομορφίας, όσον αφορά την
αγροτική παραγωγή της ΕΕ, απαιτείται λόγω του
έντονου ανταγωνισμού με χώρες, όπως η Βραζιλία, οι ΗΠΑ και η Κίνα, επισημαίνει σε έγγραφο
εργασίας η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου, τονίζοντας, εκ παράλληλου, την ιδιαίτερη σημασία
που έχουν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, που βρίσκονται σε εξέλιξη με τις
ΗΠΑ και την Ιαπωνία και οι οποίες ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο.
«Η διατήρηση της ποικιλομορφίας βοηθά να αυξηθεί η αποδοτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η
αντοχή του αγροτικού τομέα» αναφέρει η ελληνική Προεδρία, αποτελεί, δηλαδή, «βάση για την
παραγωγή ενός ευρέος φάσματος τροφίμων».
Στο έγγραφο υπογραμμίζεται επίσης ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η ποικιλομορφία στη
δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους, αλλά και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, διότι
«ένα διαφοροποιημένο γεωργικό μοντέλο είναι σίγουρα λιγότερο ευάλωτο και πιο ανθεκτικό στους
εξωτερικούς κραδασμούς» όπως οι ασθένειες ή η κλιματική αλλαγή.
Σύμφωνα με την ελληνική Προεδρία, η ΕΕ θα μπορούσε να βελτιώσει την επιμόρφωση των αγροτών κυρίως μέσω της νέας Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για την καινοτομία- και θα μπορούσε να
προωθήσει καλύτερα την αειφόρο χρήση των γενετικών πόρων.
Η γεωργία αντιπροσωπεύει σήμερα 46 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και το 6% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2013, υπάρχουν 12,2 εκατομμύρια γεωργικές
εκμεταλλεύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις οποίες περίπου οι μισές (6 εκατ.)
θεωρούνται ως πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (λιγότερο από 2 εκτάρια).
http://www.newsbeast.gr/world/arthro/675518/i-poikilomorfia-ton-georgikon-ekmetalleuseon/

«Θάλαμοι αερίων» οι πόλεις για το 90% του πληθυσμού
Tvxs Ρεπορτάζ, 7 Μαΐου 2014
Μόλις το 12% του συνολικού πληθυσμού 1.600
πόλεων σε 91 χώρες αναπνέει αέρα που είναι
συμβατός με τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας. “Συνολικά δυστυχώς η
κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
επιδεινώνεται”, αναφέρει η διευθύντρια του
τμήματος δημόσιας Υγείας του ΠΟΥ, Μαρία Νέιρα.
Σε σχετική έκθεση του ΠΟΥ αναφέρεται πως οι
πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο από αυτήν την
επιδείνωση βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ πόλεις πλούσιων χωρών είδαν την ποιότητα
του αέρα τους να βελτιώνεται.
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Η ατμοσφαιρική ρύπανση οφείλεται κυρίως στην καύση άνθρακα και στις μηχανές οχημάτων που καίνε
ντίζελ. Σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση η ατμοσφαιρική ρύπανση είχε συμβάλει στον θάνατο 3,7
εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο το 2012.
"Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει σοβαρά την υγεία, η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική",
δήλωσε η Νέιρα, σημειώνοντας πως η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με θανάτους από
καρδιολογικά προβλήματα, αναπνευστικά νοσήματα και καρκίνο των πνευμόνων.
Ενδεικτικά στο Ραουαλπίντι στο Πακιστάν τα επίπεδα των σωματιδίων PM10 είναι τα εικοσαπλάσια
από αυτά που προβλέπονται από τις προδιαγραφές (20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο), ενώ στο
Νέο Δελχί είναι 28 φορές ανώτερα του επιτρεπόμενου.
Επίσης οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων PM2,5, τα οποία μπορούν να περάσουν στο αίμα μέσω των
πνευμόνων, είναι οι δεκαπλάσιες αυτών που προβλέπουν οι προδιαγραφές (10 μικρογραμμάρια ανά
κυβικό μέτρο) στο Ραουαλπίντι και οι 15πλάσιες στο Νέο Δελχί.
"Δεν μπορούμε να αγοράσουμε καθαρό αέρα σε φιάλες, αλλά οι πόλεις μπορούν να λάβουν μέτρα για
να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και να σώσουν την ζωή των κατοίκων τους", υπογράμμισε ο γιατρός
Κάρλος Ντόρα, της υπηρεσίας του ΠΟΥ που είναι αρμόδια για την δημόσια υγεία, επικαλούμενος τα
παραδείγματα της Μπογκοτά και της Κοπεγχάγης, όπου οι πληθυσμοί ενθαρρύνονται να περπατούν, να
κυκλοφορούν με ποδήλατο και να μετακινούνται με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
http://tvxs.gr/news/periballon/%E2%80%9Cthalamoi-aerion%E2%80%9D-oi-poleis-gia-90-toyplithysmoy

Περιβαλλοντικές οργανώσεις αποδίδουν ευθύνες στο ΥΠΕΚΑ για την Καρέτα-Καρέτα
Tvxs Ρεπορτάζ, 7 Μαΐου 2014
Ευθύνες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αποδίδουν
περιβαλλοντικές οργανώσεις κρούοντας τον κώδωνα
του κινδύνου για την θαλάσσια χελώνα Καρέτα Καρέτα, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η φετινή
περίοδος ωοτοκίας. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
αναφέρουν ότι παρά την παραπομπή της η Ελλάδας
στο Δικαστήριο της ΕΕ για την μη επαρκή
προστασία του απειλούμενου είδους, οι αρχές δεν
έχουν προβεί σε σχετικές κινήσεις.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης,
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET,
MOm και WWF Ελλάς, έστειλαν μάλιστα επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό ζητώντας να ληφθούν
τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της Καρέτα-Καρέτα και της συγκεκριμένης περιοχής.
Όπως αναφέρουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κινήσει από τον Οκτώβριο του 2012 σε βάρος της χώρας
μας προδικαστική διαδικασία για παράβαση των άρθρων 6 και 12 της Οδηγίας 92/43 στην περιοχή
Natura 2000 «Θίνες Κυπαρισσίας Νεοχώρι - Κυπαρισσία» (GR2550005). Η ολιγωρία που συνέχισαν να
επιδεικνύουν οι ελληνικές αρχές, αφενός ως προς τη λήψη όλων των άμεσων ενδεδειγμένων μέτρων για
την προστασία της περιοχής και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας, αφετέρου ως προς την
δημιουργία ενός πλαισίου για την οριστική θεσμική θωράκιση και την ολοκληρωμένη διαχείριση της
περιοχής, και ενόψει της έναρξης της νέας περιόδου ωοτοκίας εντός του Μαΐου 2014, οδήγησε τελικά
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει τον Μάρτιο του 2014 την παραπομπή της χώρας μας στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Συνοπτικά, οι παραλείψεις των ελληνικών αρχών που επισημαίνουν οι οργανώσεις είναι:
1. Ενώ κατά την περίοδο ωοτοκίας του 2013 παρουσιάστηκαν έντονα προβλήματα, τα οποία
επανειλημμένως καταγγέλθηκαν στην πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, ουδέν μέτρο
έχει ληφθεί για την άμεση αντιμετώπιση των οχλήσεων.
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2. Ενώ έχει προκηρυχθεί έργο για τη θεσμική θωράκιση της περιοχής, η ανάθεση του έργου, που
περιλαμβάνει την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και σχεδίου προεδρικού
διατάγματος, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προκήρυξη του έργου
αναγνωρίζει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα αυτής της εργασίας, δίνοντας στον ανάδοχο που θα
επιλεγεί την ασφυκτική προθεσμία δύο (2) μηνών προς ολοκλήρωση του έργου.
3. Πέρυσι, σε μία προσπάθεια να λάβει έκτακτα μέτρα προστασίας της περιοχής, το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε
υπουργική απόφαση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών
σε τμήμα του βιοτόπου (Υ.Α. 28353/23-5-2013). Το ΥΠΕΚΑ δεν έχει διατυπώσει με σαφήνεια τη
συνέχιση ισχύος της αναστολής, μετά το πέρας ισχύος της.
http://tvxs.gr/news/periballon/periballontikes-organoseis-apodidoyn-eythynes-sto-ypeka-gia-tin-karetakareta

Εγκρίθηκε η κατασκευή αιολικού πάρκου στην Πελοπόννησο
Newsbeast.gr ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 07 Μαΐου 2014
Θα αποφέρει 46 εκατ. ευρώ στην οικονομία
Την απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για
Αιολικό Πάρκο στην Πελοπόννησο, ισχύος 38 MW,
υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης.
Το πάρκο θα κατασκευαστεί στα διοικητικά όρια των
δήμων Ερυμάνθου του νομού Αχαΐας και Αρχαίας
Ολυμπίας του νομού Ηλείας και η κατασκευή του,
σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, αναμένεται να αποφέρει
περίπου 46 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία.
Τους τελευταίους μήνες έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για ακόμη 23 μεγάλα αιολικά πάρκα,
συνολικής ισχύος 887,7 MW.
http://www.newsbeast.gr/environment/arthro/675809/egrithike-i-kataskeui-aiolikou-parkou-stinpeloponniso

Οριστικό «όχι» της Γαλλίας στο «μεταλλαγμένο» καλαμπόκι της Monsanto
Ναυτεμπορική, 07.05.2014
Την τελική έγκριση στο νόμο που απαγορεύει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου
στη Γαλλία έδωσε η Γερουσία, με την αιτιολογία ότι συνιστά κίνδυνο για το περιβάλλον.
Η απαγόρευση, που είχε προηγουμένως επικυρωθεί από το ανώτατο δικαστήριο και υιοθετηθεί από την
Εθνοσυνέλευση, αφορά την ποικιλία MON810 της Monsanto, όμως ο νόμος θα ισχύει για κάθε ποικιλία
που θα εγκριθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο μέλλον. «Ο νόμος έχει ως στόχο να ορίσει ένα νομικό
πλαίσιο για τη χώρα μας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της απαγόρευσης», δήλωσε κατά την
έναρξη της συνεδρίασης ο υπουργός Γεωργίας Στεφάν Λε Φολ.
Η απόφαση πάντως δεν θεωρείται έκπληξη με δεδομένο ότι το Παρίσι είχε ήδη επιβάλει προσωρινές
απαγορεύσεις στην καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων καλλιεργιών, το 2011 και πέρυσι.
Η γαλλική ένωση παραγωγών αραβοσίτου είχε ζητήσει τη γνωμοδότηση του συμβουλίου επικρατείας,
όμως το αίτημά τους απορρίφθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την ψηφοφορία στη Γερουσία, με την
αιτιολογία ότι η προσωρινή απαγόρευση δεν είχε ως αποτέλεσμα να περιέλθουν σε «επείγουσα
οικονομική κρίση», όπως οι ίδιοι υποστήριζαν.
Το MON810 είναι η μοναδική γενετικά τροποποιημένη ποικιλία αραβοσίτου ανθεκτικού σε παράσιτα, η
οποία επιτρέπεται να καλλιεργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έγκρισή της βρίσκεται υπό
επαναξιολόγηση, στο γενικότερο πλαίσιο της συζήτησης περί χρήσης «μεταλλαγμένων» καλλιεργειών
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στην Ε.Ε., ωστόσο τα κράτη-μέλη διατηρούν το δικαίωμα επιβολής απαγόρευσης ανεξάρτητα από τις
αποφάσεις των Βρυξελλών.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι υπουργοί των «28» δεν κατόρθωσαν να καταλήξουν σε συμφωνία
σχετικά με μια άλλη ποικιλία καλαμποκιού, το Pioneer 1507 της DuPont και της Dow Chemical,
γεγονός που ανοίγει το δρόμο για αυτόματη έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Γαλλία ασκεί πιέσεις να παρακάμπτονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στο συγκεκριμένο ζήτημα και οι
μελλοντικές αποφάσεις για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς να λαμβάνονται σε εθνικό
επίπεδο.
http://www.naftemporiki.gr/story/803980/oristiko-oxi-tis-gallias-sto-metallagmeno-kalampoki-tismonsanto

Αποχαρακτήρισαν 55 εκατομμύρια στρέμματα δάσους!
Το ποντίκι, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Βάλια Μπαζού, 7 Μαΐου 2014
Με μια τροπολογία που ψήφισαν τα μεσάνυχτα της
Δευτέρας, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βαφτίζουν κάπου 50
εκατομμύρια στρέμματα δάσους και δασικών
εκτάσεων…βοσκοτόπια!
Με πρόσχημα την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, με
πρόσχημα τον κίνδυνο να χαθούν κονδύλια από το
κοινοτικό σύστημα ενίσχυσης μετά τη μεταρρύθμιση της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αποφάσισαν
τσαμπουκαλίδικα να αποχαρακτηρίσουν εκατομμύρια
δάση και δασικές εκτάσεις και να δώσουν επί της ουσίας
το πράσινο φως για την εκποίησή τους.
Με την τροπολογία «απελευθερώνεται» και μεγάλο μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας αφού κάπου
750.000 στρέμματα δασικής γης που ανήκουν στην εκκλησία χρησιμοποιούναι ως βοσκότοποι.
Η πρεμούρα της κυβέρνησης μεσούσης της προεκλογικής περιόδου είναι να κατευνάσει κατά το δυνατό
την οργή των κτηνοτρόφων μετά τις ρυθμίσεις για το γάλα. Έτσι οι εμπνευστές της τροπολογίας
γυρίζουν τη χώρα 27 χρόνια πίσω, γυρίζουν τη χώρα στο 1987 όταν η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
μέσα σε μια νύχτα είχε ψηφίσει νομοσχέδιο που επίσης βάφτιζε τα δάση, βοσκοτόπους. Μόνο που
τεχνηέντως αποκρύπτουν ότι το νομοσχέδιο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο, ως αντισυνταγματικό από το
Συμβούλιο της Επικρατείας. Ποιόν προσπαθούν, λοιπόν, τώρα προεκλογικά να κοροϊδέψουν
ψηφίζοντας μια τροπολογία που γνωρίζουν ότι είναι αντισυνταγματική και με την πρώτη προσφυγή θα
καταπέσει;
http://www.topontiki.gr/article/73749/Apoxaraktirisan-55-ekatommuria-stremmata-dasous

Κατάλληλο για κολύμβηση το 99,8% των θαλασσών της Ελλάδας
Antinews.gr, 7 Μαΐου 2014
Tο 94% περίπου των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
ταξινομείται σε εξαιρετική ποιότητα, ενώ πρακτικά, το
σύνολο (99,8%) είναι κατάλληλο για κολύμβηση, σύμφωνα
με την Εθνική Έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας των
υδάτων κολύμβησης της χώρας για το 2013.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την επεξεργασία των
αποτελεσμάτων, 2016 σημεία (93,8%) ταξινομούνται στην
κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 111 σημεία (5,2%)
χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», 18 σημεία (0,8%)
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χαρακτηρίζονται ως «επαρκούς ποιότητας» και μόνο 5 σημεία (0,2%) ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
«Η θάλασσα και οι ακτές μας είναι συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα», δήλωσε
σχετικά ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς, τονίζοντας, ότι «ενόψει του καλοκαιριού
αποδεικνύεται, με επιστημονικά χαρακτηριστικά, η ποιότητα τους». Ταυτόχρονα, ο κ. Ταγαράς
επεσήμανε πως «είναι διαρκής υποχρέωση όλων μας, πολιτείας και πολιτών, να διαφυλάξουμε αυτόν
τον ανεκτίμητο θαλάσσιο θησαυρό μας.»
Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων της κολυμβητικής περιόδου 2013 και τα αποτελέσματα του
Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων - ακτών κολύμβησης δημοσιοποιούνται με
ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ στην ιστοσελίδα
http://www.bathingwaterprofiles.gr και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και
Παρατήρησης.
Σημειώνεται τέλος, ότι η αξιολόγηση έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις μικροβιολογικές παραμέτρους 2162
αντιπροσωπευτικών σημείων δειγματοληψίας και εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των τεσσάρων τελευταίων ετών (2010-2013).
http://www.antinews.gr/Eleutheros-tupos/katallilo-gia-kolumbisi-to-99-8-ton-thalasson-tis-elladas/

Απορρύθμιση πολεοδομικών κανόνων για εκποίηση δημόσιας περιουσίας
Αυγή, Οικολογία, Λούλη Σταυρογιάννη, 10.05.2014
Εφευρίσκεται ένα νέο εργαλείο, το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο,
στην κατώτερη πυραμίδα του σχεδιασμού, για να
εξυπηρετήσει τη νομοθεσία των fast track επενδύσεων και
των παρεκκλίσεων του εφαρμοστικού νόμου του
Μεσοπρόθεσμου
Τη χύδην και σημειακή χωροθέτηση και πολεοδόμηση προς
χάριν και μόνον της "ανάπτυξης παραγωγικών ή
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή την πραγματοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων μεγάλης
κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας" θεσμοθετεί σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ κατεδαφίζοντας τους
ισχύοντες κανόνες ρύθμισης του χώρου και μαζί όλο το θεσμικό πλαίσιο από το 1983 και εντεύθεν.
Εφευρίσκεται ένα νέο εργαλείο, το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, στην κατώτερη πυραμίδα του σχεδιασμού
για να εξυπηρετήσει τη νομοθεσία των fast track επενδύσεων και των παρεκκλίσεων του εφαρμοστικού
νόμου του Μεσοπρόθεσμου με τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων για την
εκποίηση δημόσιας περιουσίας και τα ΕΣΧΑ Στρατηγικών Επενδύσεων για τα ιδιωτικά έργα.
Άλλωστε, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που αναρτήθηκε χθες για διαβούλευση διάρκειας δέκα ημερών
από το ΥΠΕΚΑ, ως Ειδικά Χωρικά Σχέδια νοούνται τα ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ, οι Περιοχές
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, τα
Επιχειρηματικά Πάρκα και τα Εμπορευματικά Κέντρα. Αυτά θα καθορίζουν χρήσεις γης, όρους και
περιορισμούς δόμησης με Προεδρικό Διάταγμα και πρωτοβουλία του υπουργού ΠΕΚΑ ή των
συναρμόδιων υπουργείων. Κατισχύουν δε έναντι θεσμοθετημένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου στις
εκτός σχεδίου περιοχές ή άλλων ειδικών διαταγμάτων που καταργούνται μετά την έγκριση των ΕΧΣ.
Με το σχέδιο νόμου καταργούν το Εθνικό Χωροταξικό, τα Ρυθμιστικά σχέδια, όπως και τα Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια και τα ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία θέτουν δεσμευτικούς κανόνες για την οργάνωση και
τη λειτουργία των πόλεων, καθορίζουν χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης, οριοθετούν τις
περιοχές προστασίας και τις ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων στον εξωαστικό χώρο.
Η δομή της χωροταξικής και πολεοδομικής απορρύθμισης, η οποία προσκρούει στην κοινή λογική,
περιγράφεται ως εξής:
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* ΤοΕθνικόΧωροταξικό, το οποίο θεσμοθετήθηκε και εγκρίθηκε από τη Βουλή το 2008 και περιέχει
βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις (π.χ. περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης,
προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας) "για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και
αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου", καταργείται. Αντικαθίσταται από κείμενο αρχών "Εθνικής
Χωροταξικής Πολιτικής", μια κυβερνητική ανακοίνωση προς συζήτηση στη Βουλή.
* Τα Ειδικά Χωροταξικά πλαίσια φεύγουν και έρχονται τα στρατηγικά Χωροταξικά με κατευθύνσεις
σε εθνικό επίπεδο, π.χ. για "Χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Οργάνωση παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, ορεινών κ.ά.". Καταρτίζονται από το ΥΠΕΚΑ σε
συνεργασία με τα κατά περίπτωση υπουργεία και εγκρίνονται με ΚΥΑ.
* Τα Περιφερειακά Χωροταξικά μετατρέπονται σε Περιφερειακές Χωροταξικές Στρατηγικές, οι
οποίες όμως εκ των προτέρων περιλαμβάνουν και τους εγκεκριμένους υποδοχείς παραγωγικών και
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως και εγκεκριμένα σχέδια δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων
μεγάλης κλίμακας. Εδώ εντάσσονται και η Κεντρική Μακεδονία και το Ρυθμιστικό Σχέδιο της
Θεσσαλονίκης. Για τα 12 περιφερειακά, των οποίων η αναθεώρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στις
μεταβατικές διατάξεις, αναφέρεται το αμφίσημο: είτε ολοκληρώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις είτε
με τις νέες και επιπλέον με υπουργική απόφαση προς εναρμόνιση με "τον παρόντα νόμο".
* Το Μητροπολιτικό Σχέδιο Αττικής αντικαθιστά το Ρυθμιστικό, το οποίο εγκρίνεται ή με Π.Δ. ή με
νόμο (σχέδιο νόμου έχει δοθεί για διαβούλευση προ καιρού)...
Πολεοδομικός Σχεδιασμός
* Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια / ΣΧΟΟΑΠ καταργούνται. Εμφανίζονται τα τοπικά χωρικά σχέδια,
τα οποία καθορίζουν "την οργάνωση των χρήσεων γης, καθώς και τους γενικούς όρους και
περιορισμούς δόμησης" σε επίπεδο ενός ή περισσότερων δήμων και εγκρίνονται με Π.Δ. Με τα ΤΧΣ
καθορίζονται οι οικιστικές περιοχές, όπως και οι παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
περιοχές προστασίας, περιοχές ελέγχου χρήσεων γης στις εκτός σχεδίου εκτάσεις. Τα τοπικά σχέδια
καταργούν Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, αλλά και κάθε Ειδικό Διάταγμα.
* Ρυμοτομικά Σχέδια στη θέση της πολεοδομικής μελέτης (ρυμοτομικό, χρήσεις γης, όροι δόμησης
κ.λπ.) εγκρίνονται με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντί με Π.Δ. κατά
την πάγια νομολογία του ΣτΕ. Με τις νέες διαδικασίες οι προθεσμίες δημοσιότητας, όπως είναι η
ανάρτηση για υποβολή ενστάσεων στις υπό ένταξη περιοχές στο Σχέδιο Πόλης συνθλίβονται. Το
ρυμοτομικό πριν την έγκρισή του αναρτάται στον δήμο για 15 εργάσιμες ημέρες, στις οποίες κατ'
εξαίρεση μπορούν να προστεθούν άλλες 5. Ο δήμος εξετάζει τις ενστάσεις εντός 15 εργάσιμων πάλι και
το ρυμοτομικό αναρτάται εκ νέου μόνον για 10 εργάσιμες.
Κανόνες - λάστιχο
Πλην ρυμοτομικών, όλα τα επίπεδα σχεδιασμού γίνονται λάστιχο, καθώς μπορούν ανά πάσα στιγμή να
τροποποιηθούν για να χωρέσουν τα πάντα (έργα, προγράμματα, παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας ή
στρατηγικής σημασίας) με πρόσχημα την αντιμετώπιση "εξαιρετικών ή απρόβλεπτων αναγκών" ή την
ενσωμάτωση νέων δεδομένων.
http://www.avgi.gr/article/2548398/aporruthmisi-poleodomikon-kanonon-gia-ekpoiisi-dimosiasperiousias
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Ελπίδες για την αναγέννηση του Ασωπού
Συζητήθηκε η προσφυγή των 85 κατοίκων των περιοχών
απορροής των υδάτων του
ΤΟ Βήμα, Τσώλη Μαρία, 11/05/2014
Ο Ασωπός δέχεται σωρευτικές επιδράσεις από τη λειτουργία
περίπου 1.000 επιχειρήσεων που εκτείνονται σε μία de facto
βιομηχανική περιοχή σχεδόν 20 χιλιάδων στρεμμάτων
Ελπίδες για ένα στοιχειωδώς ποιοτικό, υγιές και αξιοπρεπές
περιβάλλον γεννήθηκαν στο Χαλκούτσι, στη Σκάλα Ωρωπού και στο Δήλεσι, περιοχές που βρίσκονται
στην ευρύτερη περιοχή εκροής του Ασωπού ποταμού, από τη συζήτηση της προσφυγής τους στο Ε'
Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Πάρα πολλοί από αυτούς, αγωνιώντας για την έκβαση της υπόθεσης που εδώ και τέσσερα χρόνια
εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και δεκαπλάσια χρόνια στην καθημερινότητά τους,
προσήλθαν στο Δικαστήριο για να παρακολουθήσουν μία, όπως λένε οι ίδιοι, ενδιαφέρουσα
ακροαματική διαδικασία.
Εκτός από τους προσφεύγοντες, την ακροαματική διαδικασία παρακολούθησαν ο αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρωπού κ. Ευάγγελος Ηλιάσκος και ο πρόεδρος
του ΔΣ κ. Κώστας Ανυφαντής αλλά και πλήθος δικηγόρων οι οποίοι κοντοστάθηκαν μεταξύ των
δικών τους νομικών υποχρεώσεων για να παρακολουθήσουν την υπόθεση.
Κατά την ακροαματική διαδικασία οι προσφεύγοντες υποστήριξαν διά του πληρεξούσιου δικηγόρου
τους, επίκουρου καθηγητή Πολεοδομίας - Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας κ. Μάριου Χαϊνταρλή ότι «η Πολιτεία έχει νομική υποχρέωση αφενός να εγκρίνει τη
δημιουργία κεντρικής μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για όλες τις βιομηχανικές περιοχές και
αφετέρου να χαρακτηρίσει την περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ζώνη ειδικών
περιβαλλοντικών ενισχύσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία».
Τα επιχειρήματα των ντόπιων
Ειδικότερα από την πλευρά των προσφευγόντων υποστηρίχθηκε ότι η υποχρέωση αυτή της Πολιτείας
εδράζεται:
 Στον πολυετή και χρόνιο χαρακτήρα του οξύτατου αυτού προβλήματος.
 Στο γεγονός ότι η ίδια η Διοίκηση έχει εκφράσει επανειλημμένα την άποψη πως η προσφορότερη
τεχνική επιλογή για τη λύση του προβλήματος είναι ακριβώς η δημιουργία αυτής της κεντρικής
μονάδας.
 Στο αδιαμφισβήτητο πραγματικό γεγονός της υπέρβασης των νομοθετημένων ορίων που
παρουσιάζει εδώ και πολλά χρόνια σημαντικός αριθμός επικίνδυνων ρύπων.
Κατά την άποψη των κατοίκων «δεν είναι νομικά επιτρεπτό, ενώ υπάρχει σχετικά επαρκές νομοθετικό
πλαίσιο αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων, να μην έχει ληφθεί ουσιαστικά κανένα μέτρο συλλογικής
αντιμετώπισής του, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν πρόκειται για τις σωρευτικές επιδράσεις στο
περιβάλλον από τη λειτουργία περίπου 1.000 επιχειρήσεων που εκτείνονται σε μια de facto βιομηχανική
περιοχή περίπου 20.000 στρεμμάτων».
«Η συγκεκριμένη πολυετής αδράνεια της Πολιτείας, που αποδεικνύεται από τη διαιώνιση του ίδιου του
προβλήματος, θίγει» κατά τους κατοίκους των περιοχών «τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώματός τους να
ζουν σε ένα στοιχειωδώς ποιοτικό, υγιές και αξιοπρεπές περιβάλλον».
Τι υποστήριξε το Δημόσιο
Ενδιαφέρουσα ήταν η νομική παράσταση του Δημοσίου. Ο εκπρόσωπός του πριν από την έναρξη της
συζήτησης της υπόθεσης και ενώ είχε ήδη αναβληθεί τέσσεις φορές κατέθεσε αίτημα απόρριψης της
προσφυγής με το επιχείρημα ότι οι προσφεύγοντες δεν είχαν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από τις
καταθέσεις των αιτήσεών τους στα τέσσερα συναρμόδια υπουργεία, όταν με αυτές τούς ζητούσαν να
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αναλάβουν τις πρωτοβουλίες που όφειλαν για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος του
Ασωπού.
Ο κ. Χαϊνταρλής διαβεβαίωσε το Δικαστήριο ότι αυτά κατατέθηκαν την ίδια ημέρα σε όλα τα
υπουργεία και ότι το ΥΠΕΚΑ μάλιστα πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν χρειάστηκε καλούμενο από
το ΣτΕ να διατυπώσει τις απόψεις του, ζήτησε αντίγραφο της αίτησης των κατοίκων προς τη
Δικαιοσύνη με την αιτιολογία ότι την είχε χάσει.
«Καταλάβαμε όλοι τι έχει συμβεί με τις υπηρεσίες του Δημοσίου» σχολίασε ο πρόεδρος του Ε' Τμήματος
κ. Χρήστος Ράμμος, ενώ την ίδια ώρα ο κ. Χαϊνταρλής επιδείκνυε στο Δικαστήριο τα τέσσερα χαρτιά
με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου που είχαν λάβει οι ισάριθμες αιτήσεις των
ενδιαφερομένων προς τη Διοίκηση.
Πολύπλοκο πρόβλημα
Κατόπιν αυτών και αφού το Δικαστήριο μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, η πλευρά του Δημοσίου
υποστήριξε ότι η Διοίκηση έχει λάβει σήμερα πολλαπλά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος
αλλά ότι η πολυπλοκότητά του είναι τέτοια ώστε απαιτείται η εντατικοποίηση των προσπαθειών, οι
οποίες, όπως επιχείρησε να διαβεβαιώσει το Δικαστήριο, «θα συνεχιστούν και θα ενταθούν με την
εκπόνηση σχετικών προγραμμάτων το προσεχές διάστημα».
Ο πρόεδρος του Ε' Τμήματος και η εισηγήτρια κυρία Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ζήτησαν
επανειλημμένα διευκρινίσεις από τον νομικό εκπρόσωπο του Δημοσίου για τα συγκεκριμένα μέτρα που
έχουν ως σήμερα ληφθεί από τότε που κατατέθηκε η αίτηση των κατοίκων ή και σε προγενέστερο
χρονικό διάστημα.
Εκείνος αναφέρθηκε γενικά και αόριστα σε μέτρα τα οποία δεν απαρίθμησε και δεν
συγκεκριμενοποίησε.
Κοινωνική εγρήγορση
Ο εκ των 85 προσφευγόντων και επικεφαλής της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης που μαζί με τη
Συντονιστική Επιτροπή Ασωπού είχαν την πρωτοβουλία για την κατάθεση της προσφυγής κ. Βασίλης
Αναστασόπουλος δήλωσε μιλώντας στο «Βήμα της Κυριακής»: «Αγωνιζόμαστε εδώ και περίπου είκοσι
χρόνια για μια αξιοπρεπή λύση στο πρόβλημα του Ασωπού και η αντίδραση της Πολιτείας σε αυτό το
μείζον περιβαλλοντικό και δημόσιας υγείας πρόβλημα είναι πάντοτε παραπάνω από απογοητευτική.
Παρακολουθήσαμε την ακροαματική διαδικασία και έχουν μέσα μας αναπτερωθεί οι ελπίδες ότι κάτι
καινούργιο μπορεί να σημαίνει η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, καθώς το Δικαστήριο βρήκε εξαιρετικά
ενδιαφέροντα τα αιτήματά μας και ο πρόεδρος είπε ότι συνιστούν νομική πρόκληση για τους δικαστές».
Τι μέλλει γενέσθαι
Η απόφαση αναμένεται τους προσεχείς μήνες, ενώ ως τις 15 Μαΐου, οπότε και παραμένει ανοιχτή η
διαδικασία της προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων, οι προσφεύγοντες διά του πληρεξούσιου
δικηγόρου τους προτίθενται να καταθέσουν υποστηρικτικά της προσφυγής τους μελέτες του ΕΜΠ αλλά
και άλλων φορέων, οι οποίες αναφέρονται στο επίκαιρο του χρόνιου προβλήματος και, όπως
υποστηρίζουν, αποδεικνύουν ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί και παραμένει η ίδια. Το ότι δεν έχει
χειροτερέψει οφείλεται στην οικονομική κρίση, καθώς πολλές από τις ρυπογόνες βιομηχανίες έχουν
κλείσει.
Υποστηρικτικό υπόμνημα υπέρ της προσφυγής των «85» θα καταθέσουν ο Δήμος Ωρωπού και ο
Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής Ωρωπού.
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρωπού κ. Ευάγγελος Ηλιάσκος,
ο οποίος προσυπόγραψε την προσφυγή και έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και
ομόφωνα αποφάσισε την παρέμβαση υπέρ των προσφευγόντων, δήλωσε μιλώντας στο «Βήμα της
Κυριακής»: «Το πρόβλημα του Ασωπού απασχόλησε και απασχολεί τη Δημοτική Αρχή και θα ασκήσουμε
κάθε νόμιμο μέσο έτσι ώστε να εξαναγκάσουμε τη Διοίκηση να εφαρμόσει τον νόμο και να ασχοληθεί
κάποια στιγμή σοβαρά με μία από τις μεγαλύτερες παράνομες βιομηχανικές ζώνες της Ευρώπης».
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=594480
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Διαδικτυακό τσουνάμι απειλεί να …σώσει τον αιγιαλό!
Εφημερίδα των Συντακτών, Χαρά Τζαναβάρα, 12/05/14
Η θύελλα που προκάλεσε στο Διαδίκτυο το απαράδεκτο
νομοσχέδιο για τον αιγιαλό, υποχρέωσε σε δημόσια απολογία
το υπουργείο Οικονομικών που το προώθησε.
● Χιλιάδες ηλεκτρονικές υπογραφές διαμαρτυρίας κατά του
νομοσχεδίου και της τσιμεντοποίησης των παραλιών
● Θέμα χρόνου να ξεπεράσουν τις 100.000 και να εισαχθεί το
θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο
● Με ψέματα και… επιλεκτική μνήμη προσπαθεί να
απολογηθεί το υπουργείο Οικονομικών. Το Περιβάλλοντος κάνει την πάπια…
Η θύελλα που προκάλεσε στο Διαδίκτυο το απαράδεκτο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό, υποχρέωσε σε
δημόσια απολογία το υπουργείο Οικονομικών που το προώθησε. Η διαβούλευση συνεχίζεται έως αύριο,
με εκατοντάδες πολίτες και φορείς να σφυροκοπούν τις απαράδεκτες διατάξεις του, ενώ από την
Παρασκευή άνοιξαν πύλες στο Διαδίκτυο όπου πέφτουν «βροχή» οι ηλεκτρονικές υπογραφές
διαμαρτυρίας. Μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν πάνω από 80.000 υπογραφές και είναι θέμα
χρόνου να ξεπεραστεί το όριο των 100.000 για να εισαχθεί το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Το βασικό
συστατικό της χθεσινής ανακοίνωσης του υπουργείου δεν είναι το απολογητικό ύφος, αλλά τα ψέματα
που παραθέτει:
Πρώτο ψέμα
«Δεν θίγονται υφιστάμενες ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική προστασία του αιγιαλού και της
παραλίας», υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομικών, αλλά «εξαφανίζει» το άρθρο 15 του επίμαχου
νομοσχεδίου με το οποίο νομιμοποιούνται συλλήβδην όλα τα αυθαίρετα που βρίσκονται στην
προστατευόμενη ζώνη. Η προωθούμενη ρύθμιση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη ρητή εξαίρεση από
τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας, όπως ορίζει
το άρθρο 2 (περιπτώσεις ζ και η) του νόμου 4178/2013 του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Δεύτερο ψέμα
«Δεν καταργούνται οι αιγιαλοί της χώρας», αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, αλλά
αυτοδιαψεύδεται στην επόμενη παράγραφο, αφού το ίδιο ομολογεί ότι «το νομοσχέδιο καινοτομεί,
καθώς προβλέπει νέο τρόπο χάραξης για τον αιγιαλό»! Αναφέρει μάλιστα ότι σήμερα έχει χαραχτεί
μόνον το 10% της ακτογραμμής της χώρας και υπόσχεται ότι σε έξι μήνες θα καλυφθεί το υπόλοιπο!
Να σημειωθεί ότι το μήκος των ελληνικών ακτών φθάνει τα 15.000 χλμ.
Υποστηρίζει το υπουργείο ότι το εγχείρημα θα ανατεθεί στην κρατική εταιρεία του Κτηματολογίου.
Δεν αναφέρει, ωστόσο, ότι η παράκτια ζώνη της χώρας έχει καταγραφεί με λεπτομέρειες σε
υπερσύγχρονες αεροφωτογραφίες τουλάχιστον πριν από μια δεκαετία και εκείνο που λείπει είναι η
πολιτική βούληση να μπει η κόκκινη γραμμή που θα οριοθετεί την προστατευόμενη κοινόχρηστη ζώνη.
Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις, η γραμμή θα μπει με «νέο τρόπο» και η προστασία θα έχει πάει…
περίπατο.
Τρίτο ψέμα
«Δεν αίρεται η κοινή χρήση αιγιαλού και παραλίας». Προφανώς δεν ενοχλείται το υπουργείο
Οικονομικών από το γεγονός ότι οι υποχρεωτικές -αλλά ανεπαρκείς- ελεύθερες λωρίδες των 100
μέτρων ανάμεσα σε «συστάδες» από ξαπλώστρες και ομπρέλες μετατρέπονται σε… διαδρόμους
πλάτους μόλις 30 μέτρων. Το καμουφλάρει ανεπιτυχώς πίσω από ακατανόητες αναφορές για
συνυπολογισμούς.
Με την ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει τους φόβους των πολιτών και των
οικολογικών φορέων:
• Χρησιμοποιεί απίστευτες δικαιολογίες για το μπάζωμα των παραλιών της χώρας, αλλά αποκαλύπτει
τις πραγματικές προθέσεις του ομολογώντας ότι δικαίωμα επιχωμάτωσης θα έχουν μόνον τουριστικές
μονάδες που έχουν ενταχθεί σε «στρατηγικές επενδύσεις»! Παραδέχεται, μάλιστα, ότι οι νέες διατάξεις
αφορούν την περίπτωση του Ελληνικού, όπως έχει αποκαλύψει η «Εφ.Συν.» (18/4/2014).
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Πρόκειται για «ξέρα» μπροστά στην ακτή του Αγίου Κοσμά όπου προβλέπεται να κατασκευαστεί νησί
για καζίνο και άλλες εγκαταστάσεις στιλ Ντουμπάι.
• Πανηγυρίζει ότι απαιτείται άδεια περιβαλλοντικής αδειοδότησης για νέες εγκαταστάσεις. Αναφέρει
ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ένα χρόνο, αλλά… ξεχνά να μνημονεύσει την
προωθούμενη διάταξη που χαρίζει πέντε χρόνια (!) για τη σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεις και μάλιστα ειδικά για εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας.
• Διαβεβαιώνει ότι η χώρα μας δεν θα ακολουθήσει το αποτυχημένο «ισπανικό μοντέλο» της δεκαετίας
του 1990, αλλά φροντίζει να πετάξει την «καυτή πατάτα» στο υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο από
τις 17 Απριλίου, που παρουσιάστηκε το επίμαχο νομοσχέδιο, κάνει την… πάπια. Αποφεύγει να πάρει
θέση και δείχνει το υπουργείο Οικονομικών, παρόλο που γνωρίζει τις πρώτες παρενέργειες των
προωθούμενων ρυθμίσεων.
Οπως έχει αποκαλύψει η «Εφημερίδα των Συντακτών» (6/5/2014), οι αρμόδιες υπηρεσίες των
περιφερειών σταμάτησαν την καταγραφή αυθαιρέτων που βρίσκονται στη ζώνη αιγιαλού και έχουν
κριθεί τελεσίδικα κατεδαφιστέες.
Η στάση του ΠΑΣΟΚ
«Δεν περνάει από τη Βουλή», δήλωσε στη «Real News» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος. Πιθανόν να πρόκειται για προεκλογική αναδίπλωση, ανάλογη με αυτή που
ακολούθησε ο μικρότερος κυβερνητικός εταίρος για τις λαϊκές αγορές, αλλά σε κάθε περίπτωση
αποκαλύπτει τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην κοινωνία. Είχε προηγηθεί με ανάλογη τοποθέτηση η
βουλευτής της Ν.Δ. Φωτεινή Πιπιλή.
http://www.efsyn.gr/?p=197024

Οι πολίτες πήραν την κατάσταση στα χέρια τους
Εφημερίδα των Συντακτών, Τάσος Σαραντής, 12/05/14
Με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού πολιτών, εκπροσώπων φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων
και εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (9/5) στην Τεχνόπολη στο
Γκάζι ανοιχτή συζήτηση της πρωτοβουλίας πολιτών «STOP στην καταστροφή των ελληνικών
αιγιαλών».
Με αυτή την εκδήλωση οι διοργανωτές επιδίωξαν τη συστράτευση των πολιτών κατά του νομοσχεδίου
του υπουργείου Οικονομικών για τον αιγιαλό και τις παραλίες, κάτι που πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό.
Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, ότι από τις 30 Απριλίου το σχετικό group που δημιουργήθηκε στο
facebook (https://www.facebook.com/aigialoi), που έχει ως περιγραφή «Δρούμε άμεσα για να
σταματήσει το νομοθετικό έγκλημα για την καταστροφή των ελληνικών αιγιαλών», έχει συγκεντρώσει
περίπου 30.000 υποστηρικτές. Αλλά και το κείμενο με το οποίο δηλώνεται η αντίθεση των πολιτών στο
νομοσχέδιο στον δικτυακό τόπο Anaaz έχει ξεπεράσει τις 37.000 υπογραφές, ενώ τις 25.000 έχει
ξεπεράσει η συλλογή από δεύτερη δικτυακή πλατφόρμα.
Ζητήσαμε από μέλος της πρωτοβουλίας, που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του προκειμένου να
αποφευχθεί το προσωποπαγές σε αυτή τη νεοσύστατη κίνηση, να μας μιλήσει γι’ αυτήν: «Κάποιοι από
εμάς γνωριζόμασταν, κάποιοι είμαστε απλώς διαδικτυακοί φίλοι και είπαμε να ξεκινήσουμε μια σελίδα
χωρίς να έχουμε ιδέα πού θα πήγαινε αυτή. Η σελίδα μέσα σε ένα τριήμερο έπιασε 10.000 likes. Εν τω
μεταξύ, ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών από κάποιον εντελώς ανεξάρτητα στη Θεσσαλονίκη με τον
οποίο καταλήξαμε να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Ανταλλάσσαμε μηνύματα για περισσότερη
πληροφόρηση, αρχίσαμε να μεταφράζουμε δελτία Τύπου σε ευρωπαϊκές γλώσσες και αρχίσαμε να τα
διαδίδουμε. Δώσαμε έξι βήματα που μπορεί να κάνει κάποιος για να βοηθήσει και αρχίσαμε μια
διάδοση φωτογραφιών».
«Ο στόχος μας είναι να ασκηθούν κάποιες πιέσεις, έτσι ώστε καταρχάς να αποσυρθεί το νομοσχέδιο
όπως έχει. Αν μετά υπάρξει διάλογος και ένα διαφορετικό νομοσχέδιο, αυτό είναι αποδεκτό. Το
χειρότερο, όμως, είναι ότι νομιμοποιεί ένα καθεστώς ασυδοσίας που παραβιάζει κάποια πάρα πολύ
βασικά δικαιώματα, συνταγματικά κατοχυρωμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι το γενικότερο
πεδίο της συναίνεσης της πρωτοβουλίας μας», είπε.
Περισσότερες πληροφορίες για την κίνηση των πολιτών ενάντια στο νομοσχέδιο μπορείτε να δείτε εδώ:
http://savethegreekseashore.wordpress.com/
http://www.efsyn.gr/?p=197024
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Επιμελητήριο Περιβάλλοντος: Θυσία ο αιγιαλός στην ανάπτυξη
Αντιδράσεις και από τους συλλόγους του ΕΛΚΕΘΕ
Το Βήμα, 12/05/2014
Ως ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των πρόσφατων νομοθετημάτων τα
οποία οδηγούν τη χώρα εκτός βιώσιμης ανάπτυξης και εκτός κράτους
δικαίου χαρακτηρίζει το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος το νομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «Οριοθέτηση, διαχείριση και
προστασία αιγιαλού και παραλίας», παίρνοντας με τη σειρά του θέση μαζί
με άλλες περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις εναντίον διατάξεων
του σχεδίου νόμου.
«Μετά τη δημόσια γη, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και τις διαδικασίες περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, στον βωμό της "ανάπτυξης" θυσιάζεται ήδη και το πολυτιμότερο τμήμα της κοινόχρηστης
δημόσιας γης, δηλαδή ο αιγιαλός και οι παράκτιες και παραλίμνιες περιοχές. Και είναι βέβαιο ότι η
καταστροφή αυτή θα συνεχιστεί, όσο η οικονομική ανάπτυξη εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αλόγιστη
και ανεπανόρθωτη απώλεια του φυσικού κεφαλαίου της χώρας.
»Είναι δε εξίσου τραγικό ότι στην προσπάθεια να αποκτήσει το νομοσχέδιο και κάποιο "λαϊκό έρεισμα",
οι καταπατητές αιγιαλών επιβραβεύονται για την επιμονή και υπομονή τους.
»Οποιοσδήποτε περαιτέρω σχολιασμός θα προσέδιδε στο προτεινόμενο νομοσχέδιο την περιωπή κανόνος
δικαίου, την οποία, ακόμα και αν τελικά ψηφιστεί -πράγμα που απευχόμαστε- τυπικώς μόνο, αλλά
ουδέποτε ουσιαστικώς, θα αποκτήσει» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του το Επιμελητήριο
Περιβάλλοντος.
Αντιδράσεις και από τους συλλόγους του ΕΛΚΕΘΕ
Πολλά ερωτήματα θέτουν οι σύλλογοι των εργαζομένων και των επιστημόνων του Ελληνικού Κέντρου
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) σχετικά με το σχέδιο νόμου για τον αιγιαλό, το οποίο «επιχειρεί να
αλλάξει πλήρως και επί τα χείρω τον δημόσιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού, της παραλίας,
της όχθης και της παρόχθιας ζώνης και ταυτόχρονα έννοιες όπως προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, αειφορία και χωροταξικός σχεδιασμός βγαίνουν στο περιθώριο προς χάρη της άτακτης
επίτευξης επιχειρηματικού κέρδους χωρίς όρους και κανόνες».
Αρχικά απορούν με το ποιους φορείς ήρθε σε επαφή η νομοπαρασκευαστική ομάδα επισημαίνοντας ότι
ορισμοί, διεργασίες της παράκτιας ζώνης, ζητήματα προστασίας των παράκτιων οικοσυστημάτων και
ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης με όρους αειφορίας, δεν έχουν ληφθεί καν υπόψη.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο ορισμός αιγιαλού και ο ορισμός παλαιού αιγιαλού, «ο οποίος γίνεται
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι η μετατόπιση της γραμμής του αιγιαλού είναι δυνατόν να συμβεί είτε
προς τη θάλασσα –όπως το σ/ν υποθέτει– είτε προς την ξηρά».
Τονίζεται ότι το σχέδιο νόμου κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από το Σύνταγμα καθώς «ο αιγιαλός, οι
παραλίες, οι όχθες λιμνών και ποταμών και οι παρόχθιες ζώνες αποτελούν ουσιώδη στοιχεία του
φυσικού περιβάλλοντος και ως τέτοια προστατεύονται συνταγματικά (άρθρο 24 του Ελληνικού
Συντάγματος)» και το Κοινοτικό Δίκαιο «σύμφωνα με την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των
παράκτιων ζωνών», αλλά και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία των
ακτών.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι παράγραφοι 1-3 του άρθρου 2 του υφιστάμενου νόμου 2971/2001
καταργούνται, οι οποίες κινούμενες στο πλαίσιο που ορίζει το άρθρο 24 του Συντάγματος προβλέπουν
έως σήμερα: «Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγματα κοινόχρηστα και
ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Η προστασία του
οικοσυστήματος των ζωνών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους. Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών
είναι η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση προς αυτές. Κατ’ εξαίρεση ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη
και η παρόχθια ζώνη μπορούν να χρησιμεύσουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς
σκοπούς και για απλή χρήση της παραγράφου 1 του άρθρου 13, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση
υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος».

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητος | Τηλ: 210-3823.850 | info@environ-sustain.gr

Σελ: 22 από 33

Εν συνεχεία στην ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι του προσωπικού του ΕΛΚΕΘΕ αναφέρονται στις
κτηματικές υπηρεσίες και στο ότι η Κτηματολόγιο ΑΕ δεν χρησιμοποιεί ορθή μεθοδολογία για τη
χάραξη των οριογραμμών, ενώ επισημαίνουν ότι προβλέπεται η με συνοπτικές διαδικασίες
παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, παρόχθιας ζώνης κτλ. ακόμη και αν εκεί βρίσκονται
αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία ή προστατευόμενες περιοχές ή τοπία φυσικού κάλλους, σημειώνοντας ότι
στην όλη διαδικασία δεν υπεισέρχεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.
Παράλληλα τονίζουν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην υποχρέωση εξασφάλισης ελεύθερης και
απρόσκοπτης πρόσβασης στον αιγιαλό, ενώ παραχωρείται θαλάσσιος ή λιμναίος χώρος χωρίς να
απαιτεί να τηρούνται στοιχειώδεις περιβαλλοντικοί όροι.
Επισημαίνεται ότι το ίδιο το ΕΛΚΕΘΕ τελεί «υπό διωγμό» (οι εγκαταστάσεις του στον Άγιο Κοσμά)
«προς χάρη της επιχειρηματικής αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου στην περιοχή του Ελληνικού».
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=595068

Σαρώνει το Ελληνικό το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό
Ελευθεροτυπία, Αργύρης Δεμερτζής. 12 Μαΐου 2014
ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, ΜΕ ΤΟ
ΠΑΣΟΚ ΝΑ ΔΙΑΜΗΝΥΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΠΑΓΙΔΕΥΣΕ ΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Ο Στουρνάρας συνδέει το νομοσχέδιο με την «ανάπλαση»
του Ελληνικού και φέρνει όσους αντιδρούν αντιμέτωπους
με πολιτικές ευθύνες και επιχειρηματικές πιέσεις
Η κυβέρνηση... αυτοπαγιδεύθηκε και απειλεί να τινάξει στον αέρα την πολυδιαφημισμένη επένδυση της
Lamda Development, του ομίλου Λάτση, στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού!
Χωρίς αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία, η παράκτια πόλη, που
προωθούν ο όμιλος Λάτση και Αραβικά Εμιράτα με επιχωματώσεις μαμούθ στο παράκτιο μέτωπο του
Ελληνικού, τινάζεται στον αέρα Το κοκτέιλ εκρηκτικών ρυθμίσεων, που το υπουργείο Οικονομικών, με
την καθιερωμένη εισπρακτική του αλαζονεία, συμπεριέλαβε στο περιβόητο σχέδιο νόμου για τον
αιγιαλό και την παραλία, επιδιώκοντας να εξυπηρετήσει επενδυτές και... καταπατητές, έχει ήδη
μετατραπεί σε βραδυφλεγή βόμβα, προκαλώντας εκρηκτικές αντιδράσεις εντός και εκτός κυβέρνησης.
Το σκηνικό άλλαξε το Σαββατοκύριακο, ενώ επί δέκα ημέρες εκδηλώνονται καταιγιστικές αντιδράσεις
κατά του νομοσχεδίου από σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των οικολογικών
και επιστημονικών οργανώσεων, οι οποίες όπως φαίνεται άφηναν αδιάφορο το υπουργείο Οικονομικών.
Η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη «Real News της
Κυριακής», που εξέφρασε την άποψη ότι «δεν περνάει από τη Βουλή», ρίχνοντας το νομοσχέδιο στις
μυλόπετρες των τριβών του κυβερνητικού σχηματισμού, παράλληλα με τις αντιδράσεις και άλλων
κυβερνητικών βουλευτών, όπως της βουλευτού της Ν.Δ. Φωτεινής Πιπιλή, που μίλησε για
«νομοσχέδιο-τέρας», δίνοντας το μήνυμα ότι η νομοθετική πρωτοβουλία του κ. Στουρνάρα, όπως έχει
συμβεί άλλες τέσσερις φορές την τελευταία δεκαετία με το συγκεκριμένο νομοθέτημα, θα ξαναμπεί στα
συρτάρια του υπουργείου Οικονομικών, σήμαναν συναγερμό στην πλατεία Συντάγματος.
Το υπουργείο Οικονομικών αναδιπλώθηκε και προχώρησε σε λεπτομερή ανακοίνωση, προκειμένου να
τονίσει ότι «το νομοσχέδιο για τους αιγιαλούς δεν θίγει υφιστάμενες ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική
προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, οι οποίες είναι αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ».
Κυρίως όμως η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, θέτοντας τους βουλευτές των κυβερνητικών
κομμάτων ενώπιον των πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων, που εξυπηρετούνται από τη
συγκεκριμένη επένδυση, ξεκαθαρίζει, για όσους τυχόν δεν το κατάλαβαν, ότι οι επιχωματώσεις του
αιγιαλού, που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο την «ανάπλαση του
Ελληνικού».
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Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται αναλυτικά ότι «επιχωματώσεις επιτρέπονται μόνο σε τουριστικές
μονάδες που έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές επενδύσεις ή σε ΕΣΧΑΣΕ-ΕΣΧΑΔΑ, δηλαδή αφορούν σε
μεγάλη επενδυτική δραστηριότητα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από την ελληνική πολιτεία με
βάση προβλεπόμενες σε νόμο διαδικασίες και προϋποθέσεις. Η δημιουργία ξηράς θα αποτελεί
υποχρεωτικά αιγιαλό, δηλαδή κοινόχρηστη περιουσία του Δημοσίου, και θα μισθώνεται σύμφωνα με το
άρθρο 16 του σχεδίου νόμου. Σημειώνεται ότι προσχώσεις επιτρέπονται και σήμερα για συγκεκριμένες
κατηγορίες έργων, π.χ. λιμενικά, βιομηχανικά, φαληρικό μέτωπο, Ρεβυθούσα, ανάπλαση Ελληνικού
κ.λπ.».
Επιχωματώσεις
Με άλλα λόγια, το υπουργείο Οικονομικών, προφανώς για να μετριάσει τις ευθύνες των χειρισμών του,
δίνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ότι αν δεν περάσει το νέο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό και την
παραλία από τη Βουλή τινάζεται στον αέρα η δημιουργία ολόκληρης της παράκτιας πόλης, μαζί με το
Marina Residential Tower, τον ουρανοξύστη-τοπόσημο του Βρετανού αρχιτέκτονα Νόρμαν Φόστερ, τις
πολυτελείς βίλες πάνω στο κύμα και τη νέα μαρίνα για σκάφη πολυτελείας. Δηλαδή όλες οι κτηριακές,
οικιστικές, λιμενικές και άλλες υποδομές, που προβλέπεται να δημιουργηθούν με εκτεταμένες
επιχωματώσεις του αιγιαλού στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού και του Αγιου Κοσμά.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνει λοιπόν ότι επιτρέπονται οι επιχωματώσεις για
την ανάπλαση του Ελληνικού, παραπέμποντας στο σχετικό νόμο Παπακωνσταντίνου, που ψηφίστηκε το
2011. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι οι επιχωματώσεις αυτές δεν επιτρέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας και έτσι το σχέδιο του ομίλου Λάτση είναι
ευάλωτο σε προσφυγές στο ΣτΕ και απειλείται να τιναχθεί στον αέρα.
700.000 κυβικά μπάζα
Οι επιχωματώσεις αυτές, που θα γίνουν κυρίως από τα 700.000 κυβικά μέτρα μπάζα που θα προέλθουν
από την αποξήλωση των διαδρόμων του παλαιού αεροδρομίου και άλλα μεταφερόμενα υλικά,
αποτελούν συστατικό στοιχείο του σχεδίου της Lamda Development του ομίλου Λάτση, που έχει
επιλεγεί με δυσμενέστατους όρους για το Δημόσιο ως υποψήφιος ανάδοχος για το Ελληνικό.
Παράλληλα πλαισιώνεται πλέον και από διεθνείς συνεταίρους, μετά τις διακρατικές και εταιρικές
συμφωνίες που υπογράφηκαν παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ε. Βενιζέλου, με κυβέρνηση
και επιχειρηματίες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα.
Η επενδυτική πρόταση για το Ελληνικό, εφ' όσον επικυρωθεί από τη Βουλή η τελική συμφωνία, θα
πάρει τη μορφή Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), με Προεδρικό
Διάταγμα των συναρμοδίων υπουργών, χωρίς να γνωμοδοτήσουν το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας,
η Περιφέρεια και άλλοι αρμόδιοι φορείς.
Στο μεταξύ ο Οργανισμός Αθήνας καταργείται και στη θέση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, που
έθετε όρους και περιορισμούς για τη δόμηση και τις παρεμβάσεις στο παράκτιο μέτωπο, από το
υπουργείο Περιβάλλοντος έρχεται ένα νέο Μητροπολιτικό Σχέδιο για την Αττική, που αφήνει διάπλατα
ανοιχτή την πόρτα για την προώθηση της φαραωνικής επένδυσης στο Ελληνικό.
Δεσμεύσεις χωρίς αντίκρισμα
Το υπουργείο Οικονομικών με τη μορφή ερωταπαντήσεων στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ακόμη
ότι «το νομοσχέδιο δεν κινείται σε εισπρακτική λογική».
Λέει ότι θεσπίζει «αντικειμενικό και δίκαιο σύστημα καθορισμού του ανταλλάγματος που οφείλεται
στην Πολιτεία, τόσο για την απλή χρήση του αιγιαλού για την εξυπηρέτηση λουομένων όσο και για την
παραχώρηση του αιγιαλού για κατασκευή έργων», επικαλούμενο ότι η μέχρι τώρα νομοθεσία έχει
ασάφειες.
Επιχειρεί να διασκεδάσει την πεποίθηση που παγιώθηκε στην κοινή γνώμη ότι ανοίγει ο δρόμος για
απαγόρευση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και την πλήρη εμπορευματοποίηση της χρήσης των
ακτών.
Το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι αναλαμβάνει δέσμευση για τη
διατήρηση του ανώτατου εμβαδού ανά παραχώρηση των 500 τ.μ., τη μείωση της ελεύθερης ζώνης των
100 μέτρων σε 70 και την πρόβλεψη συντελεστή για το ανώτατο συνολικό εμβαδόν κάθε παραλίας που
θα επιτρέπεται να παραχωρηθεί, ο οποίος θα ανέρχεται σε 50% της συνολικής της έκτασης.
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Παράλληλα το υπουργείο Οικονομικών δεν κάνει πίσω από την εισπρακτική επιχείρηση νομιμοποίησης
αυθαίρετων κατασκευών και εγκαταστάσεων στον αιγιαλό. Διευκρινίζει ότι «παρέχεται προθεσμία ενός
έτους για τη νομιμοποίηση έργων που κατασκευάστηκαν πριν από την ισχύ τού υπό ψήφιση νόμου και
εντάσσονται αποκλειστικά στα επιτρεπόμενα για κατασκευή στον αιγιαλό έργα, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κατασκευή τους ως νέων (συμπεριλαμβανομένης της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης)».
Προσθέτει ακόμη ότι «καμία αυθαίρετη κατασκευή, που δεν θα επιτρεπόταν να κατασκευαστεί βάσει
της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν νομιμοποιείται. Αυτό σημαίνει ότι δεν νομιμοποιούνται σε καμία
περίπτωση κατοικίες ή άλλα κτίσματα για τα οποία δεν θα μπορούσε να έχει δοθεί άδεια υπό το ισχύον
καθεστώς του ν. 2971/2001 ή του νέου νόμου», αφήνοντας βέβαια ορθάνοιχτο το παράθυρο της
νομιμοποίησης για την πλειονότητα των περιπτώσεων.
Το υπουργείο λέει ακόμη ότι θα γίνει αποτύπωση του αιγιαλού εντός έξι μηνών σε ορθοφωτοχάρτες του
Κτηματολογίου, και νίπτει τας χείρας του για τις περιβαλλοντικές διαστάσεις του νομοθετήματος,
λέγοντας ότι «είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ», το οποίο όμως δεν έχει καμία
συμμετοχή στην εκπόνηση του νομοσχεδίου.
Τέλος, δίνεται πάλι διαβεβαίωση ότι οι ελληνικές ακτές δεν θα γίνουν σαν της Ισπανίας, που τις
χαρακτηρίζει κυρίως η άναρχη δόμηση, με υψηλότατους συντελεστές και σε μικρή απόσταση από τον
αιγιαλό.
Θύελλα αντιδράσεων, παραμονές των εκλογών
Μεγάλο κύμα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για τον
αιγιαλό και την παραλία και όλα δείχνουν ότι από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Γ.Στουρνάρα, τα
κόμματα του κυβερνητικού σχηματισμού δεν θα μείνουν... άβρεχτα στις επερχόμενες εκλογικές
αναμετρήσεις.
Το προκλητικό νομοσχέδιο πιθανόν να επηρεάσει τις
εκλογικές αποφάσεις μεγάλων ομάδων του πληθυσμού,
κυρίως της νεολαίας, που διαθέτουν περιβαλλοντικές
ευαισθησίες. Στο Διαδίκτυο επικρατεί μεγάλη κινητικότητα.
Είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη διαδικτυακές συγκεντρώσεις
υπογραφών και κινητοποιήσεις κατά του νομοσχεδίου.
Το σύνολο, σχεδόν, των επιστημονικών και οικολογικών
οργανώσεων ζητούν την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου,
που ανοίγει το δρόμο σε καταπατητές και επενδυτές.
Παράλληλα εντείνονται οι αντιδράσεις, όχι μόνον από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από κυβερνητικούς βουλευτές.
«Δεν περνάει»
Οι δημόσιες τοποθετήσεις από το κυβερνητικό στρατόπεδο, ενώ η Βουλή είναι κλειστή και μεσολαβούν
εκλογικές αναμετρήσεις για τις ευρωεκλογές και την Αυτοδιοίκηση, εκτός θεαματικού απροόπτου υπό
τις παρούσες συνθήκες αφήνουν ελάχιστες πιθανότητες για την ψήφιση του νομοσχεδίου, όταν και εάν
κατατεθεί στη Βουλή, λόγω της οριακής κυβερνητικής πλειοψηφίας των 152 βουλευτών.
Ειδικότερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος -με δήλωσή του στη
«Real News»- εξέφρασε την άποψη ότι «το νομοσχέδιο που αφορά ρυθμίσεις για τη χρήση αιγιαλού και
παραλίας, όπως έχει διατυπωθεί στη διαβούλευση, δεν περνάει από τη Βουλή».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η ανεξέλεγκτη και χωρίς περιορισμούς ιδιωτική εκμετάλλευση δεν είναι
αποδεκτή. Πρέπει να διασφαλίζονται με σαφέστατο τρόπο η ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες, η
ισορροπημένη περιβαλλοντικά και οπωσδήποτε η καλαίσθητη τουριστική ανάπτυξη. Το νομοσχέδιο
οφείλει να συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο αιγιαλός δεν μας ανήκει, είναι ένα αγαθό που
οφείλουμε να διατηρήσουμε στην ίδια ή και καλύτερη κατάσταση για τις επόμενες γενιές».
Ο εκπρόσωπος Τύπου είπε ακόμη ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που
διασφαλίζουν τα παραπάνω και περιμένει να ενσωματωθούν».
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«Νομοσχέδιο-τέρας»
Η βουλευτής της Ν.Δ. Φωτεινή Πιπιλή άνοιξε την περασμένη εβδομάδα από τη συχνότητα του «vima
fm» το χορό των αντιδράσεων από το κυβερνητικό στρατόπεδο, ενώ επανήλθε με δηλώσεις της κατά
του νομοσχεδίου στο Real News, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μόλις διάβασε το νομοσχέδιο «τραβούσε
τα μαλλιά της».
Η κυβερνητική βουλευτής χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «τέρας», ζητώντας την άμεση απόσυρσή του,
υπογραμμίζοντας ότι είναι αντισυνταγματικό, επιβραβεύει τους παρανομούντες με τη νομιμοποίηση
των αυθαιρέτων, αλλά και με τις υπόλοιπες διατάξεις του περί εμπορικής εκμετάλλευσης ανοίγει το
δρόμο για την καταστροφή των παραλιών.
ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, το τμήμα οικολογίας και περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να αποσυρθεί
άμεσα το νομοσχέδιο καταστροφής και ιδιωτικοποίησης των αιγιαλών της χώρας, επισημαίνοντας ότι
ανατρέπει τη μέχρι σήμερα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, δρομολογώντας μια χωρίς προηγούμενο
διατάραξη των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
* «Το νομοσχέδιο με τη μορφή που κατατέθηκε στη διαβούλευση δεν πρέπει να έρθει σε καμιά
περίπτωση προς συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο. Καλούμε το υπουργείο να το αποσύρει τώρα»,
τόνισε σε ανακοίνωσή της η ΔΗΜΑΡ.
* «Το ποτάμι» επίσης ανέδειξε το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό στο επίκεντρο των παρεμβάσεών του,
ζητώντας την άμεση απόσυρσή του, με θέσεις που δημοσιεύθηκαν αναλυτικά χθες στην «Κ.Ε».
Παράλληλα, από το χώρο των οικολογικών οργανώσεων το WWF Ελλάς επισημαίνει ότι ο Γ.
Στουρνάρας, με το προωθούμενο νομοσχέδιο που καταστρέφει το μοναδικό μας παράκτιο και παρόχθιο
πλούτο: Νομιμοποιεί επιχειρηματικής χρήσης αυθαίρετα και καταπατήσεις έναντι τιμήματος και δίχως
ουσιαστική εκτίμηση περιβαλλοντικής επίπτωσης. Επιτρέπει την ολοκληρωτική κατάληψη παραλιών
από επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις. Καταργεί στην πράξη τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού
και θέτει στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη του ακινήτου να «αφήσει σε κοινή χρήση το τμήμα του
ακινήτου που καταλαμβάνεται από τη ζώνη παραλίας».
Παράλληλα το παρατηρητήριο αειφόρου ανάπτυξης CISD διαπίστωσε προχειρότητα, λανθασμένες
αναφορές και διατυπώσεις. Επίσης, έλλειψη γνώσης της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς
πλείστα σημεία του είναι δυνατόν να προσβληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=430154

Κύμα αντιδράσεων για την εκχώρηση του αιγιαλού
Εφημερίδα των Συντακτών, Χαρά Τζαναβάρα, 13/05/14
Κυβερνητικοί βουλευτές δηλώνουν ότι δεν θα
ψηφίσουν το νομοσχέδιο, το -μέχρι σήμερα άφωνοΥΠΕΚΑ νίπτει τας χείρας του και το ΥΠΟΙΚ, με
μπαράζ ανακοινώσεων, προσπαθεί να
δικαιολογηθεί. Κυβερνητικοί βουλευτές
δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο, το -μέχρι σήμερα άφωνο- ΥΠΕΚΑ νίπτει τας
χείρας του και το ΥΠΟΙΚ, με μπαράζ ανακοινώσεων, προσπαθεί να δικαιολογηθεί
Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις πολιτών και φορέων κατά του απαράδεκτου νομοσχεδίου για τους
αιγιαλούς, ενώ το υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να εκδώσει δεύτερη διορθωτική ανακοίνωση
μέσα σε ένα 24ωρο, με την οποία επιχειρεί να δικαιολογήσει τα… αδικαιολόγητα. Δεσμεύεται πάντως
ότι θα καταγράψει «όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις» που διατυπώθηκαν στη διαβούλευση, η
οποία λήγει σήμερα.
Στους διαφωνούντες βουλευτές της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ προστέθηκε χθες και η Ντόρα Μπακογιάννη,
η οποία σε τηλεοπτική συνέντευξή της δήλωσε πως δεν θα το ψηφίσει και πρόσθεσε πως πρέπει να
γίνουν βελτιώσεις. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, έκανε λόγο για «εθελόδουλη real
estate κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και της παρέας του» και διαπιστώνει «ελπιδοφόρα διάθεση για
αντίσταση και ανατροπή των καταστροφικών πολιτικών» από τους πολίτες.
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Αντιφάσεις
Αποστάσεις από το επίμαχο νομοσχέδιο έσπευσε χθες να πάρει το υπουργείο Περιβάλλοντος μετά από
ένα 20ήμερο «αφωνίας». Συνεργάτες του Γ. Μανιάτη διευκρίνισαν στην «Εφ.Συν.» ότι «το υπουργείο
δεν είχε ανάμειξη στην επεξεργασία των διατάξεων». Αφορμή για την κόντρα είναι η αναφορά της
προχθεσινής ανακοίνωσης του υπουργείου Οικονομικών το οποίο, απολογούμενο για το «τσιμέντο»
στις ακτές, κατά τα πρότυπα του χρεοκοπημένου «ισπανικού μοντέλου», παρέπεμψε στο υπουργείο
Περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι είναι αυτό που καθορίζει τους όρους δόμησης.
Στη χθεσινή ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών επανέρχεται στο θέμα της πλήρους
κατάληψης των παραλιών από ξαπλώστρες και ομπρέλες, χωρίς όμως να δίνει επαρκείς εξηγήσεις, γιατί
προτείνει τη μείωση των ελεύθερων ζωνών. Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι «δεν εξαιρούνται από την
κατεδάφιση» ξενοδοχεία, κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις σε περιοχές που δεν επιτρέπονται οι
συγκεκριμένες χρήσεις. Η θετική αυτή τοποθέτηση δεν προκύπτει όμως από κανένα στοιχείο του
καταστροφικού νομοσχεδίου.
Δεν λείπουν οι αντιφάσεις, αφού σε ένα σημείο το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι δεν θα γίνουν επεκτάσεις
εγκαταστάσεων μέσω επιχωματώσεων και λίγο πιο κάτω ομολογεί ότι «επιτρέπεται η παραχώρηση
αιγιαλού και παραλίας για εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν δημόσιους, κοινωφελείς, ερευνητικούς ή
επιχειρηματικούς σκοπούς, όταν κρίνεται απαραίτητη»!
Εκτός από τις υπογραφές μέσω Διαδικτύου, που αυξάνονται με ρυθμούς πολυβόλου, συνεχίζονται οι
καταδικαστικές τοποθετήσεις σημαντικών φορέων:
* «Το σχέδιο νόμου για τον αιγιαλό είναι ένας ακόμη κρίκος που έρχεται να προστεθεί στην αλυσίδα
των πρόσφατων νομοθετημάτων, τα οποία οδηγούν τη χώρα εκτός βιώσιμης ανάπτυξης και Κράτους
Δικαίου», επισημαίνει το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος που απευθύνει πρόσκληση στους φορείς για
συγκέντρωση την Πέμπτη στις 5 μ.μ. στα γραφεία του (Καλλιδρομίου 30). Στην ανακοίνωσή του
αναφέρει ότι το επίμαχο σχέδιο επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων σε ακτές, διευκολύνει την κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων, νομιμοποιεί αυθαίρετα
μέχρι το κύμα και καταργεί το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών.
* «Παραχωρείται η χρήση αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, ακόμη και αν περιλαμβάνει
κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, περιβαλλοντικές περιοχές, τοπία ιδιαιτέρου φυσικού
κάλλους ή ευπαθή οικοσυστήματα», τονίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι ερευνητών και
εργαζομένων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), επισημαίνοντας ότι το
νομοσχέδιο πραγματεύεται ιδιαίτερης βαρύτητας θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς να
συμμετέχει το συναρμόδιο ΥΠΕΚΑ και χωρίς να έχει ζητηθεί η συνεργασία των επιστημονικών
φορέων.
* «Να ενώσουμε τις φωνές μας, για να προστατεύσουμε τη φυσική μας κληρονομιά για τις επόμενες
γενιές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΜ-ΔΥΔΑΣ (μηχανικοί του Δημοσίου).
http://www.efsyn.gr/?p=197403

Οι φορείς ζητούν να αποσυρθεί το καταστροφικό για τις ακτές νομοσχέδιο
Αυγή, 13.05.2014
Γιγαντώνονται οι αντιδράσεις με κυρίαρχο αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Ο αριθμός των
σχολίων επί του νομοσχεδίου από πολίτες, οργανώσεις και φορείς στη σελίδα του υπουργείου
Οικονομικών μέχρι χθες το απόγευμα είχε σπάσει κάθε ρεκόρ. Έφτασε τα 921 σχόλια, με τη
διαβούλευση να ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου.
Μεταξύ αυτών και η αντίθεση του Συλλόγου Ερευνητών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών
- Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων, που προειδοποιεί ότι "το σχέδιο νόμου επιχειρεί να αλλάξει
πλήρως και επί τα χείρω τον δημόσιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού, της παραλίας, της
όχθης και της παρόχθιας ζώνης και ταυτόχρονα έννοιες όπως προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
αειφορία και χωροταξικός σχεδιασμός βγαίνουν στο περιθώριο προς χάρη της άτακτης επίτευξης
επιχειρηματικού κέρδους χωρίς όρους και κανόνες. Παρουσιάζει πάρα πολλά επιστημονικά
προβλήματα, γυρίζει την πλάτη στην προστασία του παράκτιου, παραλίμνιου και παραποτάμιου
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περιβάλλοντος ως κοινόχρηστων αγαθών και απέχει πολύ από το να είναι ένα σύγχρονο εργαλείο
ολοκληρωμένης διαχείρισης με γνώμονα την αειφορία".
Εκτός κράτους δικαίου
Ουδέποτε θα αποκτήσει "την περιωπή κανόνος δικαίου", επισημαίνει το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος
και Βιωσιμότητας, καθώς "είναι ένας ακόμη κρίκος που έρχεται να προστεθεί στην αλυσίδα των
πρόσφατων νομοθετημάτων, τα οποία οδηγούν τη χώρα εκτός βιώσιμης ανάπτυξης και εκτός κράτους
δικαίου".
Και εξηγεί σε ανακοίνωσή του: "Μετά τη δημόσια γη, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και
τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στον βωμό της 'ανάπτυξης' θυσιάζεται ήδη και το
πολυτιμότερο τμήμα της κοινόχρηστης δημόσιας γης, δηλαδή ο αιγιαλός και οι παράκτιες και
παραλίμνιες περιοχές. Και είναι βέβαιο πως η καταστροφή αυτή θα συνεχίζεται όσο η οικονομική
ανάπτυξη εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αλόγιστη και ανεπανόρθωτη απώλεια του φυσικού
κεφαλαίου της χώρας".
Τραγικό γεγονός χαρακτηρίζει "την προσπάθεια να αποκτήσει το νομοσχέδιο και κάποιο 'λαϊκό
έρεισμα', με τους καταπατητές αιγιαλών να επιβραβεύονται για την επιμονή και υπομονή τους".
Όλοι εμείς μπορούμε να σταματήσουμε το έγκλημα
Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Μηχανικών του Δημοσίου (ΕΜΔΥΔΑΣ)
συντάσσεται με τους πολίτες και τις οργανώσεις που ζητούν απόσυρση του σχεδίου νόμου πριν φτάσει
στη Βουλή, έτσι ώστε "να προστατεύσουμε τις ομορφιές της χώρας μας για τις επόμενες γενιές".
Σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει πως "το νομοσχέδιο όχι μόνο νομιμοποιεί τις αυθαίρετες επιχειρήσεις
που ήδη καταπατούν παράνομα τις παραλίες, αλλά μάλιστα επιτρέπει σε εταιρείες να καλύψουν κάθε
σπιθαμή δημόσιας παραλίας στην Ελλάδα με ομπρέλες και πλαστικές ξαπλώστρες, να χτίσουν πάνω
στο κύμα, ακόμη και να μπαζώσουν τις θάλασσες! Τώρα είναι η δική μας σειρά να ενώσουμε τις φωνές
μας για να προστατεύσουμε τη φυσική μας κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Η μόνη δύναμη που
μπορεί να σταματήσει αυτό το έγκλημα είμαστε όλοι εμείς!" καταλήγει.
http://www.avgi.gr/article/2591287/oi-foreis-zitoun-na-aposurthei-to-katastrofiko-gia-tis-aktesnomosxedio

«Νεκροταφεία γιγάντων» τρέφουν πλούσιες κοινότητες στο βυθό
Το Βήμα, Βαγγέλης Πρατικάκης, 13/05/2014
Εντοπίστηκε ένα έξω από την Ανγκόλα και θα
βοηθήσει στη μελέτη των πλούσιων
οικοσυστημάτων που αναπτύσσονται στους
πυθμένες των ωκεανών.
Ο φαλαινοκαρχαρίας βρέθηκε με την κοιλιά προς τα
πάνω σε βάθος 1.200 μέτρων

Πλίμουθ
Ένα υποβρύχιο νεκροταφείο μεγάλων ψαριών
βιντεοσκοπήθηκε από ρομποτικά υποβρύχια της
πετρελαϊκής βιομηχανίας έξω από την Ανγκόλα -είναι μια σπάνια ευκαιρία για τη μελέτη των πλούσιων
οικοσυστημάτων που αναπτύσσονται στα βυθισμένα κουφάρια, μια σημαντική πηγή τροφής στο βυθό.
Προσφέρουν τροφή
«Απουσία ηλιακού φωτός, τα περισσότερα ζώα στο βαθύ ωκεανό, κάτω από τα 200 μέτρα βάθος,
εξαρτώνται από οργανικά κατάλοιπα που κατακρημνίζονται στο βυθό από την επιφάνεια» αναφέρουν οι
βρετανοί ερευνητές στη νέα μελέτη.
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«Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες για βυθισμένες νεκρές φάλαινες, μέχρι σήμερα όμως δεν
είχαμε βρει αυτά τα διαφορετικά θαλάσσια ζώα στο βυθό» σχολιάζει ο Νικ Χιγκς του Πανεπιστημίου
του Πλίμουθ στη Βρετανία, πρώτος συγγραφέας της δημοσίευσης στην επιθεώρηση «PLoS ONE».
Τα «διαφορετικά θαλάσσια ζώα» στα οποία αναφέρεται ήταν ένας ψαλαινοκαρχαρίας και τρία μεγάλα
σαλάχια τα οποία βρέθηκαν σε μια μικρή έκταση του βυθού έξω από την Ανγκόλα σε βάθος περίπου
1.200 μέτρων.
Οικοσυστήματα στο κουφάρι
Τα κουφάρια νεκρών φαλαινών ήταν γνωστό ότι φιλοξενούν σύνθετα οικοσυστήματα που επιβιώνουν
για εβδομάδες ή ολόκληρους μήνες. Οι πρώτοι που επισκέπτονται αυτά τα βουνά τροφής είναι συνήθως
οι καρχαρίες, και στη συνέχεια καταφθάνουν οπορτουνιστικοί οργανισμοί όπως καβούρια και
αμφίποδα. Εξειδικευμένα βακτήρια αναπτύσσονται στο πλούσιο λίπος, ενώ τα κόκαλα καταναλώνονται
από τα χαρακτηριστικά σκουλήκια του γένους Osedax, πολλά από τα οποία δεν απαντώνται πουθενά
αλλού στους ωκεανούς.
Φαίνεται όμως ότι τα κουφάρια των μεγάλων ψαριών φιλοξενούν ελαφρώς διαφορετικά
οικοσυστήματα. Οι πολυπληθέστεροι οργανισμοί, ήταν πτωματοφάγα ψάρια, περίπου 50 σε κάθε
κουφάρι. Άφθονα ήταν επίσης τα μακρόστενα ψάρια του γένους Zoarcidae, τα οποία όμως δεν
τρέφονταν από το ίδιο το κουφάρι αλλά με μικρά αμφίποδα που έρχονταν να τραφούν.
Δεν βρέθηκαν όμως καβούρια ή σκουλήκια Osedax, ίσως επειδή οι φαλαινοκαρχαρίες και τα σαλάχια
ανήκουν στους χονδριχθύες, των οποίων ο σκελετός είναι φτιαγμένος από χόνδρο και όχι από το
κόκαλο που αγαπούν αυτά τα πλάσματα του βάθους.
Δεδομένου ότι οι βυθισμένοι νεκροί οργανισμοί είναι κύρια πηγή σε αυτά τα βάθη, οι παρατηρήσεις
ίσως βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των βενθικών οικοσυστημάτων και της ανακύκλωσης των
θρεπτικών συστατικών.
Όσον αφορά το γιατί αυτά τα τέσσερα κουφάρια βρέθηκαν σε μια τόσο μικρή περιοχή του βυθού, οι
ερευνητές αναφέρουν ότι, αφενός τα νερά έξω από την Ανγκόλα είναι ιδιαίτερα πλούσια, αφετέρου ο
βυθός της περιοχής έχει μελετηθεί προσεκτικά από την πετρελαϊκή βιομηχανία. Στην πραγματικότητα
τα οικοσυστήματα των κουφαριών πρέπει να είναι πολύ περισσότερα.
http://www.tovima.gr/science/technology-planet/article/?aid=595435

Γαλάζια ανάπτυξη, ενέργεια και κλιματική αλλαγή
REAL.GR, 14/5/2014 1:10:00 μμ | Planet
Η γαλάζια (θαλάσσια) ανάπτυξη, αλλά και θέματα
ενέργειας και κλιματικής αλλαγής βρίσκονται στο
επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των υπουργών
Περιβάλλοντος της ΕΕ, σύμφωνα με τον υπουργό
ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη.
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Μανιάτης,
κατά τη διάρκεια του συμβουλίου που λαμβάνει
χώρα σήμερα στο Ζάππειο, ιδιαίτερη έμφαση
πρόκειται να δοθεί στα ζητήματα του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.
Εξίσου, σημαντικό θέμα στην ατζέντα των συζητήσεων είναι και το πλαίσιο για την ενέργεια και την
κλιματική αλλαγή με ορίζοντα το 2030.
Ο κ. Μανιάτης, επίσης, εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για το γεγονός ότι το άτυπο συμβούλιο
υπουργών Περιβάλλοντος φιλοξενείται στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας.
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=322630&catID=5
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Ογδόντα φορείς κατά του ν/σ για τον αιγιαλό
Εφημερίδα των Συντακτών, Τάσος Σαραντής, 21/05/14
Κοινό ψήφισμα στο οποίο καταγγέλλεται το πρόσφατο
νομοσχέδιο για τον αιγιαλό και τις παραλίες υπέγραψαν 80
φορείς έπειτα από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και
Βιωσιμότητος την προηγούμενη εβδομάδα. Το ψήφισμα
κατατέθηκε στα πολιτικά κόμματα με την απαίτηση να
γνωστοποιήσουν τις θέσεις τους.
Οι 80 φορείς που το υπογράφουν καταγγέλλουν ότι μετά τη
δημόσια γη, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και
τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στον βωμό
της «ανάπτυξης» επιχειρείται τώρα να θυσιαστεί και το πολυτιμότερο τμήμα της κοινόχρηστης
δημόσιας γης.
Το νομοσχέδιο, αναφέρουν, έχει συνταχθεί κατά παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγματος και των
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για την προστασία των ακτών και του τοπίου, χωρίς το αναγκαίο
επιστημονικό έρεισμα και χωρίς τη συμμετοχή των αρμόδιων επιστημονικών δημόσιων φορέων, με
σκοπό να άρει, μετά τους διαδικαστικούς, και κάθε ουσιαστικό περιορισμό στις επενδυτικές προτάσεις.
Οι ρυθμίσεις πλήττουν ευθέως και ανεπανόρθωτα τον πυρήνα του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου
της χώρας, ακτές, υγρότοπους, ευπαθή οικοσυστήματα, ενάλιες και παράκτιες αρχαιότητες, τοπίο και
φυσικούς σχηματισμούς, για πρώτη δε φορά στην Ιστορία, οι ακτές χάνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα
τους και οι πολίτες την ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτές. Ταυτόχρονα, επιβραβεύονται για άλλη μία φορά
οι καταπατητές σε βάρος του κράτους δικαίου.
Η εφαρμογή του νομοσχεδίου, αξιολογούμενη ακόμα και με στυγνή οικονομική λογική, θα στερήσει τη
χώρα από το σπουδαιότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα και τη μοναδική της ευκαιρία για ανάκαμψη
μέσω βιώσιμης ανάπτυξης. Οι οργανώσεις που υπογράφουν το ψήφισμα δηλώνουν ότι δεν θα
επιτρέψουν στη μαύρη τρύπα του χρέους να καταπιεί το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας.
http://www.efsyn.gr/?p=199861

Κομισιόν: Ο νόμος για τον αιγιαλό είναι μνημονιακή δέσμευση και θα εφαρμοστεί άμεσα
Το Ποντίκι Web, 21 Μαΐου 2014
Το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό το οποίο προκάλεσε «θύελλα» αντιδράσεων και από κυβερνητικούς
βουλευτές είναι μνημονιακή δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης και θα εφαρμοστεί άμεσα, όπως
προκύπτει από απάντηση της Κομισιόν στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Χουντή.
Ο Νίκος Χουντής, ανέφερε στην ερώτησή του, με βάση πληροφορίες από δημοσιέυματα, «κατά τη
διάρκεια διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με την τρόικα συζητήθηκαν θέματα
χωροταξίας, πολεοδομίας, περιβάλλοντος, καθώς και θέματα που αφορούν στους υδάτινους πόρους»,
ζητούσε να μάθει από την Κομισιόν «ποια ήταν τα συγκεκριμένα θέματα που συζητήθηκαν για κάθε μία
από αυτές τις κατηγορίες και τι τελικά συμφωνήθηκε».
Στην απάντησή του, ο επίτροπος Οικονομικών Siim Kallas, που αντικαθιστά τον Όλι Ρεν, χωρίς να
κρύβει τα λόγια του, ομολογεί ότι αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της Ελλάδας να θεσπίσει ταχέως
νομοθεσία για τις παράκτιες ζώνες, επισημαίνοντας μάλιστα ότι το νομοσχέδιο αυτό θα πρέπει να έχει
ως στόχο, μεταξύ άλλων, «τη διευκόλυνση των “στρατηγικών επενδύσεων” και τις “ιδιωτικοποιήσεις”».
Στη συνέχεια της απάντησής του, ο S. Kallas ενημερώνει ότι, «οι αρχές θα θεσπίσουν επίσης ένα νέο
νόμο περί δασοκομίας για να αποσαφηνίσουν τον ορισμό των δασών και των δασικών γαιών».
Αναλυτικά η απάντηση του επιτρόπου Kallas
«Στο πλαίσιο της τέταρτης αναθεώρησης του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για
την Ελλάδα διεξάχθηκαν περαιτέρω συζητήσεις για τα μέτρα βελτίωσης της χρήσης γης με στόχο την
οικονομική ανάπτυξη. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύθηκε να θεσπίσει ταχέως νομοθεσία για τον
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καθορισμό των παράκτιων ζωνών, καθώς και νόμο περί χωροταξίας για να εξορθολογίσει την εθνική
διαδικασία χωροταξικού σχεδιασμού.
Οι στόχοι αυτού του δεύτερου νόμου συνίστανται στο να μειώσει τον αριθμό των ιεραρχικών σχεδίων
που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη, να διευκολύνει τις στρατηγικές
επενδύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις και να αναθέσει εξουσίες σε τοπικό επίπεδο για να τροποποιηθούν
τα υπάρχοντα σχέδια σύμφωνα με τις οικονομικές ανάγκες.
Οι αρχές θα θεσπίσουν επίσης ένα νέο νόμο περί δασοκομίας για να αποσαφηνίσουν τον ορισμό των
δασών και των δασικών γαιών και να εξορθολογίσουν τη δασική υπηρεσία.
Επιπλέον, η κυβέρνηση σημείωσε πρόοδο όσον αφορά την πρόσκληση υποβολής προσφορών για έργα
σχετικά με το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες για να εξασφαλισθεί η ολοκλήρωσή τους μέχρι
το 2020.
Πέραν τούτου, η ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύθηκε να εγκρίνει μέχρι το φθινόπωρο του 2014 το
παράγωγο δίκαιο που εκκρεμεί σχετικά με την περιβαλλοντική άδεια».
http://www.topontiki.gr/article/75005/Komision-O-nomos-gia-ton-aigialo-einai-mnimoniaki-desmeusikai-prepei-na-efarmosthei-amesa

Ψήφισμα περιβαλλοντικών οργανώσεων για τον αιγιαλό
Athens Voice, Βασιλική Γραμματικογιάννη, 23/05/2014
Φτάσαμε στη χρεοκοπία λόγω χρεοκοπημένων
πρακτικών που εξακολουθούμε να ακολουθούμε. Το
ελληνικό πλεονέκτημα, το περιβάλλον, μετατρέπεται σε
πλεονεξία που οδηγεί και στην ολοκληρωτική μας
καταστροφή. Μετά το ξεπούλημα των βραχονησίδων, την
χαλάρωση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και
τόσων άλλων, έρχεται να προστεθεί και το νομοσχέδιο για
τους αιγιαλούς. Για την πρόσκαιρη συσσώρευση χρήματος
καταστρέφουμε το τοπίο και το κλίμα που παράγει τον
πολιτισμό του τόπου μας, χάνοντας κάθε προοπτική για μελλοντική ανάκαμψη της χώρας.
Η αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών μέσω των κοινωνικών δικτύων ήταν άμεση και έντονη. Τη
Κυριακή καλούμαστε να ψηφίσουμε και οι πολίτες ζητούν από τους υποψηφίους να τοποθετηθούν στο
μείζον θέμα του αιγιαλού. Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας 80
φορείς από όλη την Ελλάδα υπέγραψαν κοινό ψήφισμα που έχει κατατεθεί στα πολιτικά κόμματα
ζητώντας τους να γνωστοποιήσουν τις θέσεις τους ώστε να μην υπεξαιρεθεί για μια ακόμη φορά η
ψήφος του ελληνικού λαού.
Ακολουθεί ολόκληρο το ψήφισμα όπως αυτό παραδόθηκε στα πολιτικά κόμματα.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Οι φορείς που υπογράφουν παρακάτω, μετά τη συγκέντρωση στο Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και
Βιωσιμότητος την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου με
τίτλο: «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας», καταγγέλλουν ότι:
Μετά τη δημόσια γη, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και τις διαδικασίες περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, στο βωμό της «ανάπτυξης» επιχειρείται τώρα να θυσιαστεί και το πολυτιμότερο τμήμα
της κοινόχρηστης δημόσιας γης, δηλ. ο αιγιαλός και οι παράκτιες και παραλίμνιες περιοχές.
Το νομοσχέδιο έχει συνταχθεί κατά παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγματος και των διεθνών
υποχρεώσεων της χώρας για την προστασία των ακτών και του τοπίου, χωρίς το αναγκαίο επιστημονικό
έρεισμα και χωρίς τη συμμετοχή των αρμόδιων επιστημονικών δημοσίων φορέων, με σκοπό να άρει,
μετά τους διαδικαστικούς, και κάθε ουσιαστικό περιορισμό στις επενδυτικές προτάσεις.
Οι ρυθμίσεις πλήττουν ευθέως και ανεπανόρθωτα τον πυρήνα του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου
της χώρας, ακτές, υγρότοπους, ευπαθή οικοσυστήματα, ενάλιες και παράκτιες αρχαιότητες, τοπίο και
φυσικούς σχηματισμούς, για πρώτη δε φορά στην ιστορία, οι ακτές χάνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα
τους και οι πολίτες την ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτές. Ταυτόχρονα, επιβραβεύονται για άλλη μια φορά
οι καταπατητές σε βάρος του Κράτους Δικαίου.
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Η εφαρμογή του νομοσχεδίου, αξιολογούμενη ακόμα και με στυγνή οικονομική λογική, θα στερήσει τη
χώρα από το σπουδαιότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα και τη μοναδική της ευκαιρία για ανάκαμψη
μέσω βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι οργανώσεις που υπογράφουν το παρόν ψήφισμα δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν στη μαύρη τρύπα
του χρέους να καταπιεί το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας, δηλ. την ίδια την επιβίωση,
φυσική, ηθική και πνευματική του λαού της για το παρόν και το μέλλον.
Ενώνουν τη φωνή τους με τις αντιδράσεις φορέων και πολιτών που ήδη σε αριθμό 111.930 και πλέον
ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου και καλούν τους βουλευτές και τα κόμματα να
γνωστοποιήσουν στους πολίτες άμεσα τη σαφή θέση τους απέναντί του.
Οι Υπογράφοντες Φορείς
1. Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
2. Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.)
(Δίκτυο 87 οικολογικών οργανώσεων)
3. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)
4. Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας
5. Σύλλογος Ελλήνων ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Α.)
6. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών)
7. Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (Ένωση Καταναλωτών – Ποιότητα Ζωής)
8. Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
9. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
10. ΔΙΚΤΥΟ Οικολογικών Οργανώσεων ΑΙΓΑΙΟΥ
11. «ΒΙΟΖΩ» - Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών
12. «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας
13. Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας
14. Αρχίλοχος Πάρου
15. Πολιτιστικός-Οικολογικός Σύλλογος Μικρασιατών Λουτρών Λέσβου Το ΔΕΛΦΙΝΙ
16. ΜΚΟ «Σόλων» για τη σύνθεση και τον οικολογικό πολιτισμό
17. Συντονιστική Επιτροπή για τη Διάσωση της παραλίας Σαρωνικού
18. Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας
19. Δίκτυο EcoCorfu ΟικοΚέρκυρα
20. Κίνηση Πολιτών για τη Διάσωση της Οίτης
21. «Φαληρός» Περιβαλλοντικός Σύλλογος Π. Φαλήρου
22. Οικολογική Συνεργασία Παλαιού Φαλήρου
23. Οικολόγοι Ριζοσπάστες
24. Οικολογικός Σύλλογος Προστασίας Κορινθιακού Κόλπου (ΟΙΚΟ.ΣΥΛ.Κ.Ο.)
25. ΑΛΚΥΩΝ – Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου
26. Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης
27. Κίνηση πολιτών κατά του ξεπουλήματος και της καταστροφής του Ερημίτη, Κασσιώπη Κέρκυρας
28. Περιβαλλοντική οργάνωση «Νέες Δρυάδες» (Αθήνα)
29. Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Ρόδου
30. ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ
31. Σύλλογος Κατελειού για τη μελέτη και προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης Κεφαλληνίας
32. Κίνηση Πολιτών Μοσχάτου "Μεσοποταμία"
33. Περιβαλλοντική Παρέμβαση ‘Η ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ’, Κέρκυρα
34. Σωματείο Οικιστικής Ανάπτυξης & Προστασίας του Περιβάλλοντος Πρασσών-Κιμώλου «Το
Πρασσονήσι»
35. Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας
36. «Νότιον Σήμα» (κίνηση πολιτών των νοτίων προαστίων Αττικής)
37. Οικολογική Ομάδα Ροδόπης
38. Οικολογική Κίνηση Δήμου Χορτιάτη
39. Φίλοι Περιβάλλοντος Ιερισσού
40. Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό
41. Κίνηση Πολιτών για τη προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος
42. ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ Ένωση Αθηνών
43. Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας
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Οικολογική Ομάδα Βέροιας
Περιβαλλοντικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Κιάτου «ΟΙΚΟ ΖΩΗ»
Οικολογικός, Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Κουκουναριές», Σκιάθος
Αγροπεριβαλλοντική Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου
Οικολογική Κίνηση Κοζάνης
Οικολογική Κίνηση Δράμας
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας Ακράτας
Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης
Όμιλος Φίλων του Δάσους (Λαμία)
Κέντρο για τη μελέτη και την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομίας στη
Λίμνη Βοιβηίδα – Κάρλα (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.)
55. Κίνηση για την προστασία του Αώου
56. Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας ΠΕΡΙΒΟΣ
57. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου
58. Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου
59. Εξωραϊστικός Σύλλογος Πύργου Θορικού « Η Γαλήνη» (Κερατέα Αττικής)
60. Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Χαλκίδας
61. Σύλλογος ΙΛΙΣΟΣ
62. Κίνηση Πολιτών ΕCOELEUSIS, Ελευσίνα
63. Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας
64. Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ.)
65. Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Ρίου
66. ΗΛΕΣΙΟΝ μη κερδοσκοπικός οργανισμός περιβάλλοντος
67. Οικορούμελη
68. ΓΡΑΙΓΟΣ αμκε, Λαμία
69. Κίνηση για την σωτηρία της Γκιώνας
70. Οικολογική Κίνηση Σερρών
71. Κίνηση Περιβάλλοντος & Οικολογίας Σάμου
72. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ιτάνου (Σητεία Κρήτης)
73. Κίνηση Πολιτών Μεσαράς για το Περιβάλλον (Κρήτη)
74. Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου (Κρήτη)
75. Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού
76. Εναλλακτική δράση για ποιότητα ζωής (Αθήνα)
77. Αιτωλική Εταιρία προστασίας τοπίου και περιβάλλοντος
78. Σύνδεσμος Γουρνών Ανάπτυξη και Περιβάλλον (Χερσόνησος, Κρήτη)
79. Συντονιστικός φορέας Συλλόγων για την προστασία του υγροτόπου Βουρκάρι Μεγάρων
80. Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά
(συμπληρώθηκαν άλλες 11 οργανώσεις)
81. Πόλις - Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
82. Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης
83. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου Καβάλας
84. Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Περάμου Καβάλας
85. Σύλλογος Οικολόγων Ύδρας "Η Υδραίισσα Φώκια"
86. ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
87. ΜΟNUMENTA, Αστική μη κερδ. εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου
88. Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο.) Μάνης
89. Σύλλογος Φίλων Δάσους και Παραλίας Ελαίας (Τριφυλία)
90. "RE:THINK PROJECT", για την συνοικιακή κομποστοποίηση/δημιουργική ανακύκλωση
91. Πολιτιστικός Σύλλογος Κέντρου Αμπελοκήπων
http://www.athensvoice.gr/article/city-news-voices/eco-voice/ψήφισμα-περιβαλλοντικών-οργανώσεωνγια-τον-αιγιαλό
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