
Πιο καθαρά αυτοκίνητα στην Αθήνα 

και στη Θεσσαλονίκη ;  

Κανείς δεν είναι αντίθετος.  

Όμως θα πρέπει να εξεταστεί πώς θα 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος.  

Η πιο σημαντική προϋπόθεση,  

που είναι αυτές οι ίδιες οι πόλεις,  

φαίνεται πως υποτιμάται.  

Σο πρόβλημα δεν είναι μόνο η 

ρύπανση και είναι ουτοπικό να 

προσβλέπουμε σε καθαρά 

αυτοκίνητα, με νοθευμένο καύσιμο και 

με υποβαθμισμένα ΚΣΕΟ.  

Ο προσανατολισμός του ΤΠΕΚΑ,  

για Πράσινο Δακτύλιο, εστιάζει 

αποκλειστικά στη ρύπανση της 

Αθήνας, ενώ λογικά θα έπρεπε να 

υπολογίζει κυρίως το κυκλοφοριακό.  

Επιπλέον, αφήνει έξω από τους 

σχεδιασμούς του την  Θεσσαλονίκη.  

Η εκπομπή ρύπων εξαρτάται από την 

ποιότητα των καυσίμων, τη 

παλαιότητα των οχημάτων και τη 

νοθεία του πετρελαίου,  

αλλά επηρεάζεται κατά πολύ και από 

την ένταση χρήσης του αυτοκινήτου,  

τα μήκη μετακινήσεων  

και τις συνθήκες της ροής.  

Πρόκειται για παραμέτρους 

εξαρτημένες από τα χαρακτηριστικά 

των πόλεων. Όσο καθαρά και να 

γίνουν τα οχήματα, τα αποτελέσματα 

θα είναι μέτρια όταν ο κυκλοφοριακός 

κορεσμός θα πνίγει τις πόλεις. 

Η πολιτική για καθαρά αυτοκίνητα, 

αναπόφευκτα, πρέπει να συνδυαστεί 

από το ΤΠΕΚΑ με μια στρατηγική 

μετακινήσεων σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη. Δύο πόλεις όλο και πιο 

εξαρτημένες από το αυτοκίνητο.   
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O Ρυπαίνων Πληρώνει 
Με την αρχή του νέου χρόνου 

ξεκινάνε οι ενημερωτικές εκδηλώσεις 

του ECOCITY για το μεγάλο 

πρόβλημα της Περιβαλλοντικής 

Ζημιάς από τις Βιομηχανίες και 

Βιοτεχνίες, καθώς και της 

υποχρεώσεις αποκατάστασης του 

τοπικού οικοσυστήματος. Η αρχή θα 

γίνει στην Πάτρα με μια Ημερίδα το 

άββατο 14/1 και θα ακολουθήσει η 

Εσπερίδα της Θεσσαλονίκης την 

Σετάρτη 25/1. τις εκδηλώσεις θα 

παρουσιαστούν οι εξελίξεις για την 

πρακτική εφαρμογή της αρχής «Ο 

Ρυπαίνων Πληρώνει» στη νομοθεσία 

μας, από επιλεγμένους επιστήμονες 

και εκπρόσωπους Υορέων. 

 

Θροΐσματα στο ΓΑΙΑ 
Σην Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011, το 

βράδυ (20:00) το Μουσείο 

Γουλανδρή Υυσικής Ιστορίας καλεί 

σε μια  πολύ όμορφη συναυλία που 

έχει προγραμματίσει με τον τέφανο 

Κορκολή. Η συναυλία που έχει τίτλο 

«Μουσικά Θροΐσματα» θα γίνει στο 

Κέντρο ΓΑΙΑ, στην Κηφισιά. 

 

Βέλγιο : Πυρηνική ενέργεια stop 
Όλα δείχνουν πως από το 2015 το 

Βέλγιο σταματάει να χρησιμοποιεί 

πυρηνική ενέργεια. Σην Παρασκευή οι 

εκπρόσωποι από τα κόμματα 

συνεδρίασαν για την ενέργεια και την 

αειφόρο ανάπτυξη και κατέληξαν σε 

συμφωνία, επιβεβαιώνοντας το νόμο 

για την έξοδο από την πυρηνική 

ενέργεια, σύμφωνα με τις βέλγικες  

εφημερίδες. 

Με τον Κηφισό τι λέει ; 
Με ένα όμορφο αφιέρωμα στο 

Έθνος (15/10) η τέλλα Κεμανετζή 

παρουσίασε και πάλι τη μελέτη του 

BGS για την ανάπλαση του Κηφισού 

ποταμού και την δημιουργία ενός 

μητροπολιτικού πάρκου 25 χλμ.  Για 

πάνω από 5 χρόνια συζητείται αυτός 

ο διάδρομος κλιματισμού που θα 

βελτιώσει το μικροκλίμα της Αττικής 

στη διάρκεια του χρόνου, ενώ ως 

πόλος τουρισμού θα τονώσει την 

αξία γης των ζωνών που διασχίζει. 

Κάποια προσπάθεια πήγε να γίνει 

από τον Υορέα Διαχείρισης, αλλά το 

θέμα ξεχάστηκε. Σελικά τι γίνεται με 

τον Κηφισό;  τις ώριμες πόλεις τα 

ποτάμια είναι περιουσιακό στοιχείο. 
  

τη βιτρίνα το καλό εμπόρευμα 
Δημόσια  διαβούλευση μέχρι 15/11 

από το ΤΠΕΚΑ για τη προκήρυξη 

τριών Διεθνών Διαγωνισμών για την 

αξιοποίηση χώρων που έχουν 

εντοπιστεί κοιτάσματα Φρυσού, 

Φαλκού, Μολύβδου, Χευδαργύρου, 

Αργύρου, Αντιμονίτη, καθώς και 

άλλων Μετάλλων στο Καλλυντήρι 

του Νομού Ροδόπης και στο 

Γερακάρι Βάθης.  

 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης στον τομέα 

«Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη». 

Από 1/11 έως 29/2 κάθε Σρίτη 6-8μμ. 

με μία εισήγηση κάθε φορά, για τα 

τρέχοντα περιβαλλοντικά 

προβλήματα και τις προκλήσεις 

δημιουργίας ενός νέου μοντέλου 

ανάπτυξης. 
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Αξιόλογα συμπεράσματα προέκυψαν κατά την διάρκεια της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking), που έγινε 

μεταξύ 42 Βιομηχανικών Περιοχών και η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ECOMARK. Σα 

συμπεράσματα της αξιολόγησης συζητήθηκαν διεξοδικά από τους φορείς που αποτελούν την τοπική επιτροπή 

παρακολούθησης, κατά την διάρκεια της 2ης συνάντησης της επιτροπής, στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. 

Αρκετές Βιομηχανικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) στην Ελλάδα, σε σύγκριση με αντίστοιχες στην Ιταλία, στην Γαλλία, στην 

Ισπανία και στην λοβενία, παρουσιάζουν σημαντικές διακρίσεις, ενώ φαίνεται να επιτυγχάνουν πολύ καλά 

αποτελέσματα, ως προς πρακτικές που ακολουθούν στα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, εξοικονόμησης 

ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Αυτό οφείλεται κυρίως: 

•την ενίσχυση των επενδύσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ηλιακών συστημάτων θερμάνσεως νερού, 

μονώσεων σε σωληνώσεις, πινάκων πυκνωτών για μείωση άεργου ισχύος 

•ε παρεμβάσεις για τον καθαρισμό, την επεξεργασία και την ανακύκλωση υγρών και στερεών αποβλήτων 

•την ιδιαίτερη διαχείριση και στον εμπλουτισμό υδάτινων πόρων με αξιοποίηση γεωτρήσεων 

•ε εκπόνηση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την προστασία ιδιόκτητων 

λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS, EMAS, ISO14001)  

Σο έργο ECOMARK υλοποιείται από τον επτέμβριο 2010 από την Ευρωπαϊκή ύμπραξη, στην οποία συμμετέχουν 

η επαρχία της Μπολώνια, που είναι ανάδοχος και δύο ακόμα φορείς από την Ιταλία, δύο φορείς από την Ισπανία, 

ένας εταίρος από την λοβενία, το Επιμελητήριο της Νικαίας από την Γαλλία, η Ανατολική Αναπτυξιακή με έδρα την 

Θεσσαλονίκη και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Σο έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος 

Interreg IV MED για περιοχές στην ζώνη της Μεσογείου και η ολοκλήρωσή του εκτιμάται πως θα γίνει τον 

Δεκέμβριο του 2012. Η κύρια επιδίωξη στο έργο Ecomark είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και υλοποίηση 

εργαλείων για πράσινο/οικολογικό marketing, με την έννοια της προώθησης και της επικοινωνίας, το οποίο να 

απευθύνεται σε βιομηχανικά πάρκα και, γενικότερα, σε βιομηχανικές περιοχές.  

Ο σχεδιασμός και οι επιχειρησιακές φάσεις υλοποίησης του έργου, καθώς και τα αντίστοιχα αποτελέσματά του, 

θα ακολουθήσουν τις αρχές του «πράσινου» marketing, ήτοι την βιωσιμότητα (αειφορία) των προϊόντων, 

υπηρεσιών και παραγωγικών διαδικασιών ώστε να επιτευχθεί τελικά βιωσιμότητα ως προς την ανταγωνιστικότητα 

και την καινοτομία.  

Οι συμμετέχοντες φορείς στη τοπική επιτροπή παρακολούθησης είναι το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, οι ΕΣΒΑ 

ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., ΑΔΕΠ, το Επιμελητήριο Αχαΐας, ο ύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, η 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδος. την συνάντηση εξετάστηκαν επίσης δυνατότητες για την 

υλοποίηση κάποιων εκ των καινοτομικών εφαρμογών που προτείνονται στους τομείς Διαχείρισης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (Logistics) και Φρηματοδότησης από Σρίτους (ΦΑΣ) για υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων. 
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ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΦΗ ΟΔΟ ΨΡΑ

Δευτέρα Φαϊδάρι Νέο Δημαρχείο (πίσω) 14:30-17:30

Δευτέρα Κηφισιά Φ. Σρικούπη (τέλος) 14:30-17:30

Δευτέρα Νέα μύρνη Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα (Λ. υγγρού) 14:30-17:30

Σρίτη Κορυδαλλός Πλατεία Ελευθερίας 14:30-17:30

Σρίτη Νέο Ηράκλειο Ελ. Βενιζέλου 14:30-17:30

Σρίτη Παλαιό Χυχικό Πλατεία Αρσακείου 14:30-17:30

Σετάρτη Ηλιούπολη Μ.Αντύπα 14:30-17:30

Σετάρτη Πειραιάς Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδα) 14:30-17:30

Σετάρτη Γλυφάδα Πλατεία Ξενοφώντος 14:30-17:30

Σετάρτη Φαλάνδρι Συμφρηστού και Ιωαννίνων 14:00- 

18:00Πέμπτη Γέρακας Εθνικής Αντιστάσεως (στο μέσο) 14:30-17:30

Πέμπτη Παλαιό Υάληρο τάδιο Σαε Κβο Ντο (Parking) 14:30-17:30

Πέμπτη Πετρούπολη Μπουμπουλίνας και Δωδεκανήσου 14:30-17:30

Πέμπτη Θρακομακεδόνες Πλατεία Αλμπανέλλα 13:30- 

17:30Παρασκευή Αθήνα Πλατεία Δεξαμενής 09.00-14.00

Παρασκευή Φολαργός Οδός ύρου, δίπλα στο Δημαρχείο 14:30-17:30

Παρασκευή Νέα Ιωνία Οδός Υιλελλήνων 14:30-17:30

Παρασκευή Καισαριανή Άλσος, όπισθεν γηπέδου Νήαρ Ηστ 14:30-17:30

Παρασκευή Αγία Βαρβάρα Κουντουριώτη και Ελ.Βενιζέλου 14:30-17:30

άββατο Αθήνα Πάτμου και Καραβία 09:00 – 

14:00άββατο Αθήνα Δημοτική Αγορά Κυψέλης 09:00 – 

14:00άββατο Βούλα Νηρέως, μεταξύ Ήρας και Διός 09:00 – 

14:00άββατο Ίλιον Λ. Δημοκρατίας (πλησίον Carrefour) 09:00 – 

14:00

Σρίτη Περαία Ανθέων και Υιλελλήνων 14.30-17.30

Σετάρτη Καλαμαριά Κοντά σε Εκκλησία Αγ. Παντελεήμονα 08:00-13:00

Πέμπτη Νεάπολη Βενιζέλου- δίπλα στο Δημαρχείο 08:00-13:00

Παρασκευή Εύοσμος Ν. Καζαντζάκη 13.30-17.30

άββατο Καλαμαριά Καλλίδου και Παπάγου 08:00-13:00

Σρίτη Πάτρα Γήπεδο Παναχαϊκής 14:00 – 

18.00

ΑΣΣΙΚΗ

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΣΡΑ
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ΑΝΗΤΦΙΑ ΚΑΙ 
ΥΟΒΟ  

ΓΙΑ ΤΠΕΡΘΕΡΜΑΝΗ 
ΜΕΦΡΙ ΣΟ 2030 

ύμφωνα με έρευνες από τα Βρετανικά πανεπιστήμια του 

Ρέντινγκ και της Οξφόρδης, καθώς και από το 

πανεπιστήμιο Βικτόρια, στο Ουέλινγκτον της Νέας 

Ζηλανδίας, η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας 

ενδέχεται να υπερβεί, έως το 2030, τα «ασφαλή» όρια 

των 2 βαθμών Κελσίου σε πολλές περιοχές του πλανήτη, 

αν συνεχίσουν να αυξάνονται οι εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου. «Εκτεταμένες περιοχές στην Ευρασία, τη 

Βόρεια Αφρική και τον Καναδά μπορούν, δυνητικά, να 

βιώσουν μέσες τιμές θερμοκρασίας σε διάστημα 

πενταετίας που υπερβαίνουν το όριο των 2 βαθμών 

Κελσίου, έως το 2030, χρονικό ορόσημο το οποίο δεν 

είναι και τόσο απομακρυσμένο», σημειώνεται 

συγκεκριμένα στις εκθέσεις των επιστημόνων, που 

φιλοξενούνται στο τελευταίο τεύχος της επιθεώρησης 

Nature». ύμφωνα με την πρώτη έκθεση, εκτιμούν οι 

επιστήμονες ότι το μεγαλύτερο μέρος της χερσαίας 

επιφάνειας της Γης θα βιώσει, έως το 2060, μέσες τιμές 

θερμοκρασίας σε διάστημα πενταετίας που θα 

υπερβαίνουν άνοδο κατά 2 βαθμούς Κελσίου, σε σχέση 

με τα επίπεδα της προ-βιομηχανικής εποχής. Αν 

μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, η υπέρβαση του ορίου των 2 βαθμών 

μπορεί να καθυστερήσει για πολλές δεκαετίες. Ακόμη, 

όμως, και στην περίπτωση μη υπέρβασης αυτού του 

ορίου, λόγω της δραστικής μείωσης των εκπομπών, 

ορισμένες περιοχές δεν θα αποφύγουν την 

υπερθέρμανση και η πιθανότητα ακραίων καιρικών 

φαινομένων, όπως οι καύσωνες, θα είναι υψηλή. 

τη δεύτερη έκθεση, που αποτυπώνει τα συμπεράσματα 

έρευνας από ακαδημαϊκούς του Ινστιτούτου 

Ατμοσφαιρικής και Κλιματικής Επιστήμης της Ζυρίχης, 

του Ινστιτούτου Έρευνας για τις Κλιματικές Επιπτώσεις 

του Πότσνταμ και του Hadley Center του Βρετανικού 

Met Office, υποστηρίζεται ότι για την επίτευξη των 

στόχων περιορισμού των επιπτώσεων της αλλαγής του 

κλίματος, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει 

να μειωθούν κατά 8,5%, το 2020, σε σχέση με τα επίπεδα 

του 2010. Για την εξασφάλιση πιθανότητας μεγαλύτερης 

του 66% να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας, οι 

παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα 

χρειαστεί να ανέλθουν στα υψηλότερα επίπεδα τους πριν 

το 2020 και να μειωθούν σε περίπου 44 γιγατόνους 

ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, τη χρονιά εκείνη. Οι 

επιστήμονες και συντάκτες των εκθέσεων-ερευνών 

προειδοποιούν «Αν δεν τεθούν σε ισχύ οι μηχανισμοί 

που θα εξασφαλίσουν κορύφωση, νωρίς, των 

εκπομπών, την οποία θα ακολουθήσει απότομη μείωση 

τους στη συνέχεια, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να μην 

επιτευχθεί ο στόχος περιορισμού της ανόδου της 

θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου» 

Μέχρι και 26 τόνοι ψαριών είναι η ετήσια "συγκομιδή" της 

λαθραλιείας παγκοσμίως, με ολέθριες συνέπειες στην 

επιβίωση πολλών ειδών και με οικονομικές συνέπειες για 

τις επιχειρήσεις του κλάδου, σύμφωνα με έκθεση που 

παρουσίασε στην επιτροπή Αλιείας του ΕΚ η ουηδέζα 

ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Isabella Lövin. Η 

επιτροπή ζητά από την ΕΕ την ανάληψη συντονισμένης 

δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο, με περισσότερους 

ελέγχους και πραγματικό κλείσιμο των αγορών στους 

πειρατές. Όπως σημειώνει στη μη νομοθετικού 

χαρακτήρα έκθεσή της η Lövin, η διεθνής συνεργασία 

είναι μονόδρομος για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος καθώς τόσο τα ψάρια όσο και οι 

ψαράδες δεν μένουν για πολύ στο ίδιο μέρος, ενώ τα 

δύο τρίτα των ωκεανών της Γης είναι εκτός χωρικών 

υδάτων. Επιπλέον, η ΕΕ είναι μια από τις "μεγάλες 

δυνάμεις" της παγκόσμιας αλιείας και η μεγαλύτερη 

εισαγωγέας αλιευμάτων στην υφήλιο με αντιστοίχως 

μεγάλα συμφέροντα και σημαντικές υποχρεώσεις έναντι 

του ενάλιου πλούτου. «Η ΕΕ οφείλει να προωθήσει 

εντατικότερα τη διεθνή συνεργασία, να διασφαλίσει ότι οι 

πειρατές της αλιείας δεν θα αλλάζουν απλώς σημαία 

στα σκάφη τους για να αποφύγουν τις υποχρεώσεις 

τους», ανέφερε η ευρωβουλευτής, τονίζοντας ότι με τα 

αποθέματα να μειώνονται παγκοσμίως η λαθραλιεία 

απειλεί να καταφέρει το τελικό πλήγμα σε πολλά είδη. Οι 

ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι η τεχνολογία για την 

επιτήρηση των ωκεανών και την αποτροπή της 

λαθραλιείας υπάρχει αλλά εκείνο που λείπει είναι η 

πολιτική βούληση για την αξιοποίησή της. Προτείνουν 

έτσι σειρά λύσεων όπως: 

• δημιουργία και διαρκής ανανέωση καταλόγου 

σκαφών που εμπλέκονται στη λαθραλιεία 

• υποχρεωτική ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων 

των σκαφών 

• πραγματοποίηση επιθεωρήσεων στη θάλασσα 

• ανάπτυξη συστημάτων αρχειοθέτησης των 

αλιευμάτων 

• ενίσχυση του ρόλου της περιφερειακής διαχείρισης 

των αλιευτικών αποθεμάτων 

• απαγόρευση πώλησης αλιευτικών σκαφών σε 

εταιρίες που δεν μπορούν να εντοπισθούν οι 

πραγματικοί ιδιοκτήτες 

• επιβολή κυρώσεων σε όσα κράτη μέλη δεν 

εφαρμόζουν τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής της ΕΕ 

• εξάρτηση της βοήθειας σε τρίτες χώρες από το κατά 

πόσον εφαρμόζουν τους διεθνείς κανόνες 

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν πως για να έχουν 

αποτέλεσμα τα όποια μέτρα, πρέπει να εφαρμοσθούν 

από όλες τις μεγάλες αγορές αλιευτικών προϊόντων και 

ως εκ τούτου ζητούν να αρχίσει η ΕΕ, ενδεχομένως στο 

πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 

διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ, Ιαπωνία και Κίνα για την 

ανάπτυξη διεθνούς νομικού πλαισίου. Η επιτροπή 

ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση της Isabella Lövin η οποία 

κατατίθεται τώρα προς ψήφιση από την ολομέλεια στη 

συνεδρίασή της του Νοεμβρίου στο τρασβούργο. 

ΟΛΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟΣΕΤΟΤΝ 
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GREENPEACE :  

ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΑ OΠΨ ΛΕΜΕ…  

ΛΙΓΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΙΚΑ! 
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χέδιο υπουργικής απόφασης ΕΚΣΡΨΜΑ του Τπουργείου Περιβάλλοντος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

γυρνάει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω και απειλεί όχι μόνο τους εθνικούς στόχους για καθαρή ενέργεια αλλά και 

το μέλλον του μοναδικού τομέα που σήμερα, εν μέσω κρίσης, προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις 

εργασίας. ύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης για την κατάταξη των έργων σε 

κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ΑΠΕ μεσαίας ισχύος κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία με 

λιγνιτικούς σταθμούς έως 100MW και πετρελαϊκούς σταθμούς έως 200MW. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι 

όλα τα παραπάνω θεωρούνται το ίδιο επικίνδυνα για το περιβάλλον και χρειάζεται να περάσουν τις ίδιες 

περιβαλλοντικές διαδικασίες. Η αποθέωση του παραλόγου όμως δεν σταματάει εδώ. Διότι τα μεγαλύτερα έργα 

ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά άνω των 10MW, αιολικά άνω των 40MW κοκ) κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία με: 

μεγάλους λιγνιτικούς σταθμούς (άνω των 100MW), μεγάλους πετρελαϊκούς σταθμούς (άνω των 200MW), 

ακόμα και... πυρηνικούς (!) σταθμούς! 

«Προφανώς στο μυαλό κάποιων ένα φωτοβολταϊκό που δεν παράγει ρύπους και δεν αλλοιώνει μόνιμα τη γη 

είναι το ίδιο επικίνδυνο με ένα λιγνιτικό σταθμό που ευθύνεται για θανάτους πολιτών και ερημοποίηση χιλιάδων 

στρεμμάτων της ελληνικής υπαίθρου», ανέφερε ο Σάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και 

κλιματικών αλλαγών στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. 

Επί της ουσίας, η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση ακυρώνει τις επιδιώξεις του πρόσφατου νόμου του ΤΠΕΚΑ 

για απλοποίηση των διαδικασιών και απειλεί να τινάξει στον αέρα την ανάπτυξη των ΑΠΕ, αφού πλέον θα 

χρειάζονται εντελώς παράλογες και εξοντωτικές διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

«Τα χειρότερα αναχρονιστικά ένστικτα του Υπουργείου Περιβάλλοντος βρίσκουν φωνή έκφρασης και βγαίνουν 

στην επιφάνεια με μία απόφαση που γυρνάει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω και ακυρώνει τις ίδιες τις δηλώσεις του 

υπουργού ΠΕΚΑ προ τριμήνου. Ο κ. Παπακωνσταντίνου και ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, αρμόδιος για θέματα 

ενέργειας, κ. Μανιάτης καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους για αυτό το εν δυνάμει τεράστιο σκάνδαλο», 

ανέφερε ο Σάκης Γρηγορίου. 

ΠΡΑΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Θεωρία και Πράξη 
Πράσινη Φημεία, ή περιβαλλοντικά φιλική χημεία, είναι η ονομασία που 

χρησιμοποιείται για ένα σύγχρονο ερευνητικό πεδίο, ιδιαίτερα παραγωγικό και 

καινοτόμο στις μέρες μας. τις νέες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σ’ 

αυτό, καίρια σημασία έχει η εφαρμογή αρχών της χημείας οι οποίες 

διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των νέων μεθόδων και υλικών και, 

ταυτοχρόνως, τη συμβατότητά τους με την ανθρώπινη ζωή και το φυσικό 

περιβάλλον. Σο βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στις διαδικασίες σχεδιασμού, 

ανάπτυξης και αξιολόγησης χημικών προϊόντων με βάση τις αρχές και τις 

μεθόδους της πράσινης χημείας, και αντιμετωπίζει το θέμα με ευρύτητα 

πνεύματος, συνδυάζοντας μια μεγάλη ποικιλία παραμέτρων: εναλλακτικές 

πρώτες ύλες, περιβαλλοντικά φιλικές μεθοδολογίες σύνθεσης, σχεδιασμός 

ασφαλέστερων χημικών προϊόντων, νέες συνθήκες διεξαγωγής χημικών 

αντιδράσεων, ανάπτυξη εναλλακτικών διαλυτών και καταλυτών, χρήση των 

αρχών της βιοσύνθεσης και της βιομίμησης. Ο αναγνώστης ενημερώνεται 

σφαιρικά για τη νέα διαδικασία αξιολόγησης που, εκτός των άλλων, καλύπτει τις 

επιπτώσεις μιας συνθετικής οδού στην υγεία και στο περιβάλλον, από την 

επιλογή των αρχικών υλικών ώς την παρασκευή του μορίου-στόχου, ενώ σε όλο 

το κείμενο γίνονται συγκρίσεις με τις μεθοδολογίες της κλασικής χημείας, που 

χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα. 

Paul T. Anastas  

John C  Warner 

 

Επιμέλεια 

Παναγιώτης Α. ίσκος 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΗΣΗ 
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Ο κλάδος της παραγωγής, της διαχείρισης και 

διανομής ενέργειας, καθώς και της εκμετάλλευσης 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί στην 

Ελλάδα έναν κλάδο που, παρά τις διευρυμένες 

δυνατότητές του και τις προοπτικές σημαντικής 

εκμετάλλευσης και αποδοτικών επενδύσεων, δεν έχει 

αξιοποιηθεί κατάλληλα. Με τα οικονομικά δεδομένα 

των τελευταίων ετών να αποπροσανατολίζουν την 

επιχειρησιακή επενδυτική δραστηριότητα και την 

ελληνική πραγματικότητα να γίνεται ασφυκτική, η 

στροφή στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων για 

την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της 

καθημερινότητας έχει γίνει επιτακτική. Η Bioenergy 

Εxpo είναι μια επαγγελματική έκθεση αφιερωμένη 

αποκλειστικά στη παραγωγή, αξιοποίηση, διανομή 

και διάθεση προϊόντων Βιομάζας, τα Βιοκαύσιμα και 

τη Βιοενέργεια. Σα προϊόντα, ο εξοπλισμός, η 

τεχνολογία και η τεχνογνωσία, η επιμόρφωση και η 

ανάπτυξη ενός ενημερωμένου, ανταγωνιστικού και 

παραγωγικού δικτύου  επαγγελματιών, αποτελούν τις 

βασικές προϋποθέσεις και δομικές αρχές πάνω στις 

οποίες στηρίζεται η διοργάνωση της Bioenergy expo 

2011. Η έκθεση θα γίνει στο διάστημα 2-5 Δεκεμβρίου 

2011, στο εκθεσιακό κέντρο ExpoAthens στην 

Ανθούσα και θα φιλοξενήσει μια από τις πιο 

σημαντικές διοργανώσεις για την Βιοενέργεια, για την 

παραγωγή και αξιοποίησης Βιομάζας και των 

Βιοκαυσίμων. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία 

είναι διαθέσιμα στη www.bioenergyexpo.gr.  

BIΟΕΝΕRGY EXPO AΡXE ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ ΥΟΙΣΗΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΣΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 
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Ση μετατροπή ξενοδοχείου της Ομόνοιας σε φοιτητικές 

και νεανικές κατοικίες, εξέτασαν ο Τπουργός Εθνικής 

Άμυνας, ο Τπουργός και ο Αν. Τπουργός 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με 

τον Δήμαρχο Αθηναίων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία 

που είναι μέρος του προγράμματος δράσεων του 

ΤΠΕΚΑ για την αναζωογόνηση της Αθήνας, η 

οποία  προβλέπεται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον 

Δήμο Αθηναίων και τη συμβολή του Τπουργείου 

Άμυνας, το οποίο θα διαθέσει το πρώην ξενοδοχείο «La 

Mirage», που ανήκει στο Μετοχικό Σαμείο Αεροπορίας, 

με ευνοϊκούς όρους, ώστε το επιχείρημα να καταστεί 

εφικτό. Σο κτήριο θα λειτουργήσει ως άτυπο ξενοδοχείο 

και θα παρέχει όλες τις βασικές εξυπηρετήσεις με 

ελκυστικό ενοίκιο, στην τιμή των 200 ευρώ το μήνα, 

υψηλή ασφάλεια όλο το εικοσιτετράωρο, κοινόχρηστους 

χώρους υποδοχής και μεγάλο εστιατόριο. Με επιπλέον 

χρέωση θα υπάρχει η δυνατότητα παροχών, όπως 

καθαριότητα δωματίου και φροντίδα ρουχισμού. τόχος 

είναι να γίνει η επισκευή και να προετοιμαστεί ο 

εξοπλισμός του ταχύτατα, ώστε να είναι δυνατή η 

αξιοποίησή του τον επόμενο επτέμβρη, οπότε θα 

ξεκινήσει και η νέα πανεπιστημιακή χρονιά. Η επιτυχία της 

μετατροπής του ξενοδοχείου σε νεανική φοιτητική 

κατοικία θα δώσει τη δυνατότητα ανάπλασης κι άλλων 

τέτοιων κτηρίων, κενών χρήσης, που δημιουργούν 

αστικά κενά και ενισχύουν την υποβάθμιση της πόλης, 

ώστε να ανατραπεί η σημερινή κατάσταση της Αθήνας 

και να αναβαθμιστεί η περιοχή. 
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