ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

HELECO ’05
5Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5TH INTERNATIONAL EXHIBITION AND
CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGY

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓ Ω Γ Η Κ Α Ι Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ
Δρ Περιβαλλοντολόγος Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΓΙΩΤΑ ΚΑΖΑΖΗ
Υπεύθυνη Τμήματος Εκδόσεων Τ.Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΩΤΑ ΚΑΖΑΖΗ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΛΥΦΕΤΗΣ
Τμήμα Εκδόσεων Τ.Ε.Ε.

1

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

2

INTRODUCTION – SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FRAMEWORK IN THE EU

σελ. 4-17

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ANDREA VETTORI
Environment Directorate General, European Commission

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

σελ. 17-22

Μ. ΜΟΔΙΝΟΣ
Δρ Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος του ΕΚΠΑΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ
ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

σελ. 23-33

ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ
Δρ Μηχανικός Περιβάλλοντος – Χωροτάκτης

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

σελ. 33-40

ΑΘ. ΣΚΟΡΔΑΣ
Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

σελ. 40-49

Ν. ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, Συντονιστής Εθνικού
Συμβουλίου Καταναλωτή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

σελ. 50-56

Ι. ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ
Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

σελ. 56-60

Α. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
Δρ Χημικός Μηχανικός, Προεδρεύων Επιτροπής
Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Ν. ΣΙΔΗΡΑΣ
Καθηγητής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

σελ. 60-75

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

3

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ
Δρ Περιβαλλοντολόγος Πολιτικός Μηχανικός
Εισαγωγική τοποθέτηση
Η Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης της Παγκόσμιας Διάσκεψης του Γιοχάνεσμπουργκ του 2002, η οποία συμπεριέλαβε στις αποφάσεις της την προώθηση ενός πλαισίου προγραμμάτων με χρονικό
ορίζοντα δεκαετίας για τη στήριξη περιφερειακών και εθνικών πρωτοβουλιών με σκοπό
την ταχύτερη στροφή προς τη Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή. Στόχος αυτών των
προσπαθειών είναι η παραγωγή και η κατανάλωση να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο, ούτως
ώστε να εντάσσονται στο πλαίσιο της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων. Η έννοια, πάντως, της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής έχει εισαχθεί ήδη στην Ατζέντα
21 στο Ρίο το 1992.
Η Διακήρυξη της Χιλιετίας περιλαμβάνει στους στόχους της τη βιώσιμη κατανάλωση
και παραγωγή. Εκεί, ωστόσο, εξειδικεύεται σε τομείς συγκεκριμένους, όπως είναι το
νερό, η υγιεινή, η ενέργεια, η υγεία, η βιοποικιλότητα κ.λπ.
Κατ’ εντολή της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Γιοχάνεσμπουργκ, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το UNEP,
ανέλαβε την πρωτοβουλία να εκπονήσει το Δεκαετές Πλαίσιο Προγραμμάτων για τη Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν υπάρξει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα αυτές εξειδικεύονται στο πλαίσιο του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον.
Για την επίτευξη της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, υπάρχουν διάφορα εργαλεία. Όπως για παράδειγμα: η Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (Integrated Product
Policy -IPP), η Περιβαλλοντική διαχείριση (EMAS), η πιστοποίηση, αλλά ακόμα και νεότευκτοι θεσμοί, όπως η Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility – CSR).
Όλα αυτά τα εργαλεία αποτελούν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για την εφαρμογή των
πολιτικών της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. Ανάλογης σημασίας είναι και οι
πολιτικές που αφορούν στις «πράσινες» δημόσιες προμήθειες, τόσο στο δημόσιο τομέα
όσο και στην Αυτοδιοίκηση.
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Η δράση των Ενώσεων των Καταναλωτών και η διαμόρφωση συμπεριφορών στην κατεύθυνση της υλοποίησης των πολιτικών της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής είναι ιδιαίτερα σημαντική. Από τη σύνθεσή του το «τραπέζι» θα προσπαθήσει να αναδείξει
ορισμένες πτυχές γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ ευρύ, θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει
κανείς θέμα ομπρέλα. Θα προσπαθήσουμε ωστόσο, να αναδείξουμε ορισμένες από τις
βασικές πτυχές του, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια εικόνα για το πώς μπορούμε
να προχωρήσουμε με τον καλύτερο τρόπο σε μια συμβατή με το περιβάλλον παραγωγή
και κατανάλωση.

INTRODUCTION – SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FRAMEWORK IN THE EU

ANDREA VETTORI
Environment Directorate General, European Commission

Changing consumption and production patterns is one of the overarching objectives
of sustainable development, as recognised by the Heads of State and Governments
in the Johannesburg Declaration. In the 2002 Johannesburg Plan of Implementation
(JPOI) all countries are called to “Encourage and promote the development of a 10-year
framework of programmes in support of regional and national initiatives to accelerate
the shift towards sustainable consumption and production to promote social and
economic development within the carrying capacity of ecosystems”.
In response to this The European Stakeholder Meeting on Sustainable Consumption
and Production took place in Ostend in Belgium 24-26 November 2004. Key stakeholders
from governments, private sector, consumers’ and workers’ organisations, NGOs and
intergovernmental organisations elaborated together the European contribution to
the Marrakech Process and Johannesburg follow-up, identifying key challenges, policy
recommendations and concrete actions for implementation.
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You can find all the relevant information and documents on the following websites:
Meeting homepage:
http://europa.eu.int/comm/environment/wssd/scp_en.htm
Meeting report and the Co-Chairs Summary:
http://europa.eu.int/comm/environment/wssd/ostend_scp_report_final.pdf
EU inventory of policies, activities and instruments at the European Community level
with best practice examples from a number of EU Member States:
http://europa.eu.int/comm/environment/wssd/documents/scp_eu.pdf
Let me explain how we see these different concepts and strategies integrate
each other.
In the European Union Sustainable development is the overarching concept which
guides all Community policies. Anchored in the Treaty and in the draft Constitution as
one of the key objectives of the European Union it underpins our policy choices, helping
to ensure that economic, social and environmental factors are taken into account in the
Union’s short, medium and long term policies.
Having sustainable development as a long term policy framework helps the EU to
implement policies which need to be implemented over a long time perspective and to
choose between different options in the short and medium term.
Medium-term initiatives, such as the Lisbon strategy, should also be seen in this
framework. A renewed strategy has just been presented this week by the European
Commission and this process is not just about creating wealth so that we can afford
higher social and environmental standards in the future, it is about understanding the role
of social and environmental issues in wealth creation so that their positive contributions
are enhanced and so that negative consequences can be avoided. Failure to act now on
environmental problems may lead to higher future cost or irreversible damage, to lost
opportunities for cost-effective solutions and to the loss of competitiveness for the EU
compared to other parts of the world.
Environmental protection is not a luxury. It is also an economic factor: in the past
20 years economic losses from extreme weather events, in part due to climate change,
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have risen from less then 5 billion $ per year to an average of 11 billion $ a year.
Why do we need to address consumption and production?
In the decade since Agenda 21 was adopted in Rio de Janeiro, technological development
and innovation have increased resource efficiency and enabled environmental gains.
However, these gains are often outweighed by increased consumption and changes in
life styles, such as increasing mobility: people and goods travel more! Climate change,
loss of natural resources, extinction of species and environmental damage caused
by emissions and waste are all results of unsustainable patterns of consumption and
production. Clearly this is a threat to the global environment. But also, and especially
in the long run, it is a threat to our social and economic welfare. We all live in this
environment!
The main challenge is to decouple, to cut the link between economic growth and
environment degradation. In a nutshell, we need not necessarily consume and produce
less (even if sometimes this is appropriate), but rather to consume and produce
differently - to make more from less. And for that we need a coherent strategy.
We also need to consider the international dimension of our economic model and
ensure that our ways of producing and consuming do not harm sustainable development
in developing countries. But targeting unsustainable consumption and production is
complex and difficult. Targeting unsustainable consumption and production goes to the
very heart of the way our societies function, it involves different value judgments about
consumption, subjective perception of health risks and safety, different ideas about
sustainable consumption as an actual behavior. In other words, we are about to change
something that is deeply embedded in our economic structures and also our culture. It
is a tremendous challenge. But it is also about maintaining our competitivity in a world
faced with increasing scarcities.
At the World Summit on Sustainable Development, the European Union pushed for
a commitment to change unsustainable patterns of consumption and production. We
must remain credible. We must deliver.
But the challenge ahead is clearly not something that governments can tackle alone.
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This is why I am particularly happy to see here so many representatives of the key
stakeholders – businesses, consumer groups, local authorities, NGOs, scientists and
researchers.
What has the EU done so far?
We do not need to reinvent the wheel. The EU has already put in place several policies
and tools that contribute to moving to sustainable consumption and production.
To provide a ‘photograph’ of all these various tools, the Commission has produced last
year an Inventory of Sustainable Consumption and Production in the European Union.
I have brought some copies here, but it can be easily downloaded from the website of
the European Commission. This paper gives an overall picture of the various policies and
activities of the EU, but also presents examples of best practices in the Member States.
In my view it also provides a good basis for identifying the main gaps and shortcomings,
and thus can assist in determining priorities for further work.
Let me give you some examples of the ongoing work in the EU – these and
many more are described in more detail in the inventory. Work is proceeding at
many different levels: at the strategic level (SDS, Cardiff, other policies), in the
strategic part of the environmental field (6EAP, forthcoming Resources strategy,
ETAP, IPP), and at the more practical level (waste, public procurement). Of particular
importance is the link to the EU’s Sustainable Development Strategy adopted in
2001. This Strategy is a first serious attempt by the EU to take an integrated and
holistic approach to policy-making. Some achievements are visible, but the ultimate
objectives are far from being reached. In the key sectors of energy, transport,
environment and health, and biodiversity the trends are still unsustainable and
very worrying. The Commission has started to review this EU’s first sustainable
development strategy and will present the first results to the Spring European Council
in the next weeks after having carried out an important public consultation. In the
light of the discussion in the European Council the Commission intends to come
forward with proposals for adjusting and developing the Sustainable Development
Strategy later in 2005.
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The Cardiff Process is a very important tool for promoting integration of environmental
considerations into other sectoral policies, as required under Article 6 of the EU Treaty.
According to this process, the Council developed integration strategies in 9 sectors:
agriculture, energy, transport, internal market, industry, development, fisheries,
economic and financial affairs, trade and foreign policy. The European Council last year
recommended the continuation and strengthening of the Cardiff process, and agreed on
the need for sector specific de-coupling targets.
In the European Commission we have also developed an internal tool to allow for
better integration of environmental concerns in other policies: every major proposal
must now undergo an extended impact assessment that examines it economic, social
and environmental effects. When it comes to the environmental dimension, the 6th
Community Environmental Action Programme (6EAP) is a cornerstone of our efforts
towards more sustainable consumption and production patterns.
It identifies the EU’s environmental objectives to be attained in the ten-year
period starting from July 2002. Its overarching aim is better resource efficiency, high
level of environmental protection and to de-couple environmental pressures from
economic growth.
The 6EAP will be complemented by the end of 2005 by seven thematic strategies with
concrete targets in the areas of air quality, soil protection, sustainable use of pesticides,
protection and conservation of the marine environment, waste prevention and recycling,
sustainable use and management of natural resources and urban environment. While
all are relevant for sustainable consumption and production, the strategies on natural
resources, the strategy on waste (with a stronger emphasis on waste prevention within
a life-cycle perspective) and the strategy on the urban environment will contribute
directly to achieving the objectives of Johannesburg Plan chapter III on SCP.
In particular the thematic strategy on the sustainable use of natural resources looks
at where natural resources enter our economy, what products are made from them and
what happens at the end of their useful life, seeking to reduce negative environmental
impacts of resources use. The strategy’s overarching goal is to decouple economic
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growth from environmental degradation.
Our strategy for Integrated Product Policy (IPP) illustrates the new approach of moving
towards reducing the negative environmental impacts of products and services across
their whole life-cycles. We are now running two voluntary pilot projects to demonstrate
the advantage of IPP in practice; one will look at mobile phones and the other at teak
garden furniture. A webpage on the Commission website dedicated to IPP contains all
the most recent development on this interesting concept.
Another major step is the Environment Technology Action Plan, an initiatives which
has been discussed in detail this morning. Many new technologies have great potential
to improve the environment and, at the same time, boost the competitiveness of
companies. Examples range from recycling systems for waste water in industrial
processes, to energy-saving car engines, and soil remediation techniques. However,
there are still many barriers, and insufficient access to capital. The Action Plan aims
to overcome these barriers. Public procurement is an important issue we are working
on. In October last year we produced a handbook for local authorities to help them to
buy green. This was very much appreciated and we are translating it into most of the
EU languages by June this year, including Greek! In addition, we have asked national
governments to draw up an action plan for greening public procurement. Counting for
over 15% of EU GDP greening public procurement is one of the key challenges for more
sustainable consumption and production patterns.
Information, education and awareness raising are crucial if we want to help the
consumers make sustainable choices. While initiatives to raise consumer awareness
do exist at the EU level - for example through the “EU Flower”, the European Ecolabel
scheme - more efforts are required. This is mainly the responsibility of national and
local authorities, as well as consumer organisations and environmental NGOs.
“Production” and “consumption” systems are complex. I am convinced that strategies
for changing them will succeed or fail on the way that these complex systems can
be focused into action that can be communicated, understood and embraced by all
stakeholders. For this, objective and responsibilities of each should be clear and
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tools effective. The examples above are mainly from the environment field. But action
that contributes to sustainable consumption and production is underway in areas like
agriculture, fisheries, transport, energy, employment, health and consumer protection
and trade – also covered in the inventory. The EU has also pioneered a market-based
approach to combating climate change through the emissions trading scheme.
To sum up, there is no single sustainable consumption and production policy or
programme in place. Instead, various policies contribute to sustainable consumption
and production, through both horizontal and sectoral activities and instruments. But
many initiatives are still in their infancy and ensuring coherence and synergies will be
a challenge.
Challenges ahead - where are the difficulties and gaps?
I believe it is safe to say that while a lot has been done in recent years to promote
sustainable production in the European Union and other developed countries,
consumption remains a major challenge. Transport is a good example of this, with
rising transport volumes and congestion causing environmental problems. Recent data
suggest that between 2 and 8% of diseases in the EU can be attributed to environmental
factors, especially to air and noise pollution from transport.
Another challenge will be to incorporate the full environmental costs into products
and services. Only in this way we can ensure that the market forces operate in an
efficient and environmentally sustainable way. The challenges are not for governments
alone. We need to find new ways of working together and involving all key stakeholders.
Public participation in decision-making is crucial, and for this we need information and
awareness raising.
Conclusion
There is no single, quick or easy way to achieve more sustainable consumption and
production. But we are pursuing many promising initiatives on which we will build
upon in the future. I look forward to hear your views on how you see the role of the
different players involved in SCP in contributing to the common goal of sustainable
development.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Ευχαριστούμε τον κ. Vettori για τη διεξοδική παρουσίαση. Φαίνεται ότι πραγματικά η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση -αποδείχθηκε και από την ομιλία - είναι
ένα οριζόντιο θέμα που αγγίζει όλες τις τομεακές πολιτικές και ότι επίσης, βρίσκεται
στον πυρήνα του ενδιαφέροντος της πολιτικής για το περιβάλλον της Ε. Ε. Άλλωστε
η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό τον τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να ικανοποιήσει και τις απαιτήσεις του Σχεδίου Δράσης
του Γιοχάνεσμπουργκ το οποίο ανέφερε ότι οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να παίξουν
πρώτο ρόλο στην προσπάθεια της αλλαγής των μη βιώσιμων προτύπων παραγωγής και
κατανάλωσης.
Ωστόσο, η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην προκειμένη περίπτωση τα επόμενα χρόνια θα είναι, πως να συμβιβάσει τις οικονομικές, τις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές πτυχές των προβλημάτων.
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Η διαδικασία εκπόνησης του δεκαετούς πλαισίου προγραμμάτων για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση του UNEP, ξεκίνησε το 2003 στο Μαρακές. Στη συνέχεια ο Δρ
Μιχάλης Μοδινός, ο οποίος συμμετείχε στη συνδιάσκεψη του Μαρακές ως εκπρόσωπος
της Ελλάδος, μεσούσης και της Ελληνικής Προεδρίας, θα αναφερθεί και σε αυτή την
εμπειρία του.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΔΙΝΟΣ
Δρ Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ
Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον μετά από την πολύ αναλυτική παρουσίαση του κυρίου Vettori. Θα θυμίσω και εγώ ότι η ιδέα αυτή του Δεκαετούς
Πλαισίου Προγραμμάτων για τη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση οριοθετήθηκε στο
Γιοχάνεσμπουργκ και αναφέρεται στο Σχέδιο Δράσης της μεγάλης αυτής Συνδιάσκεψης
Κορυφής. Ίσως ήταν μάλιστα και το μοναδικό πραγματικό προϊόν της Συνδιάσκεψης του
Γιοχάνεσμπουργκ με την εξαίρεση ορισμένων στόχων ασθενών και αλληλοαντικρουόμενων που υιοθετήθηκαν εκεί.
Από αυτή την άποψη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί, κατά την άποψή μου και για να
κάνουμε το τραπέζι στρογγυλό και διαδραστικό, η Συνδιάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ
δεν κατέληξε σε πολύ συγκεκριμένα προϊόντα και είναι χαρακτηριστικό ότι αν και μιλάμε
για ένα πρόγραμμα εφαρμογής, (Implementation Plan) εντούτοις, σε ότι αφορά στο κεφάλαιο 3 για τη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση, δεν έχουμε παρά την απαρχή μιας
πορείας, η οποία και θα συγκεκριμενοποιούσε όλες αυτές τις δράσεις που ο κ. Vettori
ακροθιγώς ανέφερε, και οι οποίες τελικά έρχονται να ξανασυνδέσουν υπάρχουσες πρωτοβουλίες και δράσεις.
Θα προσέξατε ήδη τις αναφορές που έγιναν στην Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων
την IPP, το IPC, το Life Cycle Management. Όλες αυτές τις πολιτικές και τα νέα εργαλεία
τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό αν και όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο
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θα έπρεπε, ακόμη ψάχνουν να βρουν τον πραγματικό τους ρόλο μέσα στον τομέα της
παραγωγής. Αυτή είναι μια πρώτη διαδικαστική, επιστημολογικού τύπου παρατήρηση.
Μία δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής: Πολλοί εκ των ακροατών εδώ και αλλού θα
μπορούσαν εύλογα να αναρωτηθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλούς κόπους, πόνους
και αρκετές θυσίες σε ότι αφορά στο εσωτερικό επίπεδο κατάφερε πριν από τρία περίπου
χρόνια να παραγάγει μια Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που προήλθε από
το Συμβούλιο Κορυφής του Γκέτεμπουργκ, το Μάιο του 2001. Πέρασαν σχεδόν τέσσερα
χρόνια. Κάποιος προσεχτικός παρατηρητής, θα μπορούσε να διερωτηθεί, εφόσον έχουμε
μια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και εφόσον στις χώρες μέλη, σε όλες σχεδόν,
έχουμε επίσης εθνικές πολιτικές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, για ποιο λόγο τώρα να αναπτύξουμε μία νέα στρατηγική που θα αναφέρεται στη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση, έστω και εάν πρόκειται για ένα πλαίσιο προγραμμάτων δράσης;
Βεβαίως, όπως ήδη ανέφερα, αυτό το Δεκαετές Πρόγραμμα Δράσης προήλθε από το
Γιοχάνεσμπουργκ, άρα αφορά στο σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Παρά ταύτα σε ότι
αφορά την Ευρώπη το ερώτημα παραμένει: γιατί χρειάζεται ένα επιπρόσθετο, φιλόδοξο
και πολύπλοκο πρόγραμμα και ποια η προστιθέμενη αξία του;
Το ερώτημα αυτό επιδέχεται μια απάντηση. Σε ότι αφορά στη Βιώσιμη Κατανάλωση και
Παραγωγή, με τη «κατανάλωση» να προηγείται της «παραγωγής», η έμφαση βρίσκεται
στην έννοια της κατανάλωσης.
Δηλαδή, νομίζω ότι η βαθύτερη συλλογιστική πίσω από τη σταδιακή υιοθέτηση ενός
Δεκαετούς Πλαισίου Προγραμμάτων Δράσης είναι η δημιουργία μιας πράσινης αγοράς
υγιώς σκεπτόμενων, ευφυών, ευαίσθητων και οικολογικά ενεργών καταναλωτών, οι
οποίοι δημιουργώντας πράσινη ενεργό ζήτηση, (δηλαδή, ενεργό ζήτηση σε προϊόντα,
τεχνολογίες, διαδικασίες, τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης πράσινους) θα δημιουργούσαν αντιστοίχως και μια πράσινη παραγωγή.
Έχω την εντύπωση, το επαναλαμβάνω ότι πίσω από τη φιλοσοφία της υιοθέτησης ενός
Δεκαετούς Πλαισίου Προγραμμάτων Δράσης για τη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση
είναι η κατανάλωση που έχει το πρώτο χέρι και επομένως έτσι, επιδιώκουμε τη διοχέτευση της κατανάλωσης σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον μονοπάτια. Επομένως, αυτό το
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οποίο αντιμετωπίζει αυτό το πρόγραμμα δράσης είναι κυρίως η αλλαγή, η στόχευση στην
αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου το οποίο ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια.
Κακά τα ψέματα, η σύγχρονη οικονομία βασίζεται σε καταναλωτικές μόδες, σε καταναλωτικές μετατοπίσεις, στη δημιουργία διαρκώς νέων αγορών, στην παραγωγή διαρκώς νέων προϊόντων που άλλοτε αντιμετωπίζουν πραγματικές ανάγκες, πολύ συχνότερα
όμως δημιουργούν αυτές τις ανάγκες για να έρθουν συνέχεια να τις ικανοποιήσουν.
Έχουμε επομένως, τη δημιουργία αναγκών πριν από την ικανοποίησή τους. Γι’ αυτό,
σε ένα εξαιρετικό ραπόρτο των Φίλων της Γης πριν από τέσσερα χρόνια, η σύγχρονη κοινωνία ονομαζόταν «κοινωνία της μη ικανοποίησης». Μια κοινωνία, η οποία βασίζει την
οικονομική της παραγωγή στην έννοια της διαρκούς απαξίωσης αγαθών και επομένως
της διαρκούς δημιουργίας νέων επιθυμιών, ώστε στη συνέχεια η οικονομία να έρθει να
τις ικανοποιήσει.
Φυσικά, αυτές οι σκέψεις είναι παλιές αλλά νομίζω, γίνονται όλο και πιο επίκαιρες
καθώς, όπως ειπώθηκε και σήμερα το πρωί, στο -κατά τη γνώμη μου- εξαιρετικά ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, σύντομα στην παγκόσμια
αγορά θα μπουν ένα, δυο δισεκατομμύρια ακόμη άνθρωποι, Κινέζοι, Ινδοί, άνθρωποι που
προέρχονται από αυτό που ονομάζαμε μέχρι πρόσφατα Αναπτυσσόμενο Κόσμο ή Τρίτο
Κόσμο, οι οποίοι και έχουν τις ακριβώς ίδιες προσδοκίες με αυτές που έχει ο δυτικός καταναλωτής. Ας μην αυταπατώμεθα ως προς αυτό.
Ίσως μάλιστα, οι προσδοκίες τους να είναι ακόμη μεγαλύτερες με την έννοια ότι δεκαετίες σχετικής και απόλυτης φτώχειας, απόλυτης με την έννοια που γνωρίζουμε και σχετικής με την έννοια της μη ικανοποίησης στοιχειωδών αναγκών, όταν άλλες κοινωνίες
μετατόπιζαν διαρκώς τον πήχη της ικανοποίησης αυτών των αναγκών, δεκαετίες λοιπόν
μη ικανοποίησης αυτών των αναγκών δημιουργούν και αύξουσες προσδοκίες.
Αυτό το βλέπουμε περισσότερο έντονα σε κοινωνίες και οικονομίες υπό μετάβαση (για
παράδειγμα κοινωνίες της τέως σοβιετικής σφαίρας επιρροής) όπου η κατανάλωση έχει
πάρει διαστάσεις σε ορισμένα στρώματα (όχι στο σύνολο της κοινωνίας) ώστε, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης θα προκαλούνταν έντονη κριτική έως και απώθηση.
Και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να περιμένουμε ένα νέο κύμα κατανάλωσης εξαιρε-
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τικά αναλωτικό σε φυσικούς πόρους και ενέργεια. Και αυτή η τάση πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η αλλαγή λοιπόν του στιλ διαβίωσης και των καταναλωτικών προτιμήσεων,
νομίζω ότι είναι στον πυρήνα των σκέψεων που οδήγησαν σε αυτό το κεφάλαιο του
Προγράμματος Εφαρμογής και Δράσης του Γιοχάνεσμπουργκ. Στην κεντρική φιλοσοφία αυτών των απαιτήσεων του Προγράμματος Δράσης βρίσκεται η ιδέα, που την ανέφερε πολύ ωραία ο κ. Vettori, ότι δεν πρέπει πια να σκεφτόμαστε το πώς θα καταναλώσουμε περισσότερο αλλά πώς θα καταναλώσουμε καλύτερα. Ή πώς θα καταναλώσουμε
διαφορετικά.
Ή για να το πούμε λίγο διαφορετικά, το ζήτημα είναι πώς θα ικανοποιήσουμε τις
ανάγκες που εμείς θέτουμε στους εαυτούς μας και τις στοχεύσεις τις αντίστοιχες χωρίς
αναγκαστικά να καταναλώνουμε περισσότερο. Φυσικά μια τέτοια συλλογιστική ή μια
τέτοια προσέγγιση έχει αγγιχτεί από άλλους τομείς άσκησης Περιβαλλοντικής πολιτικής. Για παράδειγμα η βασική αρχή της αποσύνδεσης (decoupling) της οικονομικής
ανάπτυξης από την προστασία του περιβάλλοντος που είναι μείζων αρχή και στόχευση
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του σκεπτικού:
ναι στη βελτίωση των όρων ζωής αλλά όχι με αναγκαστικά μεγαλύτερη ανάλωση φυσικών πόρων ή ενέργειας. Νομίζω δε ότι σε ορισμένους τομείς, αρκετές ευρωπαϊκές
οικονομίες έχουν καταφέρει να προωθήσουν - σε ένα βαθμό τουλάχιστον- την αποσύνδεση όπως επίσης και την περίφημη αρχή της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής στις
τομεακές πολιτικές.
Αναφέρθηκε ήδη ο τομέας των μεταφορών. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι τομείς,
όπου επιχειρείται η ενσωμάτωση των συμφερόντων του καταναλωτού με την έννοια
π.χ. των καλών αγροτικών προϊόντων, των υγιών, ανθεκτικών, που δεν αναλώνουν τους
φυσικούς πόρους, που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, νερό και εδαφικούς πόρους και
ούτω καθεξής μέσα στις απαιτήσεις της λεγόμενης αγροτικής ευημερίας. Τέτοιου τύπου
πολιτικές και αρχές που βρίσκονται και στα προγράμματα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στο νου του Ευρωπαίου καταναλωτή, διότι βεβαίως μπορεί να παρατηρούμε
εξαιρετικά βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης σε πρωτεύουσες όπως η Κοπεγχάγη ή η
Στοκχόλμη, αλλά πιθανότατα μέρος της ευημερίας των αντιστοίχων κοινωνιών να απο-
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τυπώνεται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος άλλων χωρών.
Με αυτή την έννοια νομίζω ότι ένα δεκαετές πρόγραμμα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης δεν μπορεί παρά να βλέπει τον εαυτό του ως μια παγκόσμια διαδικασία και ως
τέτοια πραγματικά εκπονήθηκε και εξαγγέλθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ.
Έχοντας πάντως πει ότι στον πυρήνα του προγράμματος είναι καταρχήν η έννοια της
βιώσιμης κατανάλωσης η οποία θα οδηγήσει στην βιώσιμη παραγωγή, θα πρέπει να πούμε ότι με μια ακόμη επιστημολογική προσέγγιση, ο όρος βιώσιμη παραγωγή είναι πολύ
πιο αποδεκτός από τον όρο βιώσιμη ανάπτυξη.
Όπως θα ξέρετε όλοι, είναι πολύ όμορφος όρος «βιώσιμη ανάπτυξη», αλλά είναι και
ένας όρος πολύ ή λίγο αντιφατικός. Η ανάπτυξη, δηλαδή η διαρκής συσσώρευση πλούτου σπανίως μπορεί να είναι βιώσιμη. Μπορεί ενδεχομένως να γίνει περισσότερο βιώσιμη
από αυτή που βιώνουμε μέχρι τώρα.
Αλλά βιώσιμη με την έννοια της αειφορίας, της διαρκούς- διηνεκούς εις το μέλλοναειφορίας νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι. Αντίθετα, ο όρος βιώσιμη παραγωγή μπορεί να
περιέχει τον πυρήνα μιας παραγωγής, που δεν αυξάνεται αναγκαστικά αλλά ικανοποιεί
τις ανάγκες της κατανάλωσης που έχουμε σε κάθε ορισμένη εποχή και που ελπίζουμε να
είναι επαρκώς «πράσινες».
Θα πω τέλος, δυο πολύ πρακτικά λόγια για την ιστορία των «πράσινων δημοσίων προμηθειών», που έχουν απασχολήσει πολύ τον τελευταίο καιρό τις κυβερνήσεις
πολλών χωρών.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες βιομηχανικές χώρες, το νομικό πλαίσιο δεν προσφέρει δυνατότητες ώστε, ο δημόσιος τομέας να
«πρασινίσει» τις προμήθειές του- που όπως ακούσατε είναι 15% του ΑΕΠ στο επίπεδο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και 25% σε ορισμένες χώρες εκτός Ευρώπης.
Μπορεί σήμερα να κατευθύνει ο δημόσιος τομέας τις προμήθειές του προς μια πιο καθαρή, πιο πράσινη κατεύθυνση; Δυστυχώς, μέχρι σήμερα ο ανταγωνισμός, η κυριαρχία
της αγοράς και η αύξουσα επιρροή της έννοιας της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν οδηγεί σε πράσινα προϊόντα αλλά σε φθηνότερα προϊόντα. Το
«φθηνότερο» σε τρέχουσες τιμές αγοράς δεν σημαίνει αναγκαστικά ούτε καλύτερος,
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ούτε περισσότερο βιώσιμος ούτε λιγότερο βλαπτικός για το περιβάλλον.
Η Ελλάδα, ας πούμε, έχασε μια τεράστια ευκαιρία στο πλαίσιο της Ολυμπιάδας να προχωρήσει σε πράσινες προμήθειες. Κατασκεύασε το Ολυμπιακό χωριό χωρίς καμία πρόβλεψη για πράσινες προδιαγραφές σε οποιοδήποτε δομικό προϊόν. Και αυτό μπορεί να
εκληφθεί ως κριτική καταγγελία, αλλά για αυτό είμαστε εδώ. Καταφέραμε και διοργανώσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς στις προδιαγραφές των προμηθειών να υπάρχουν
παρά ελάχιστες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Δεν μιλάω για την ανακύκλωση, που
είναι μια ανεξάρτητη και όχι πράσινη προμήθεια, αλλά για προμήθειες και κατασκευές οι
οποίες ελάχιστα πήραν υπόψη τους την πράσινη διάσταση.
Φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, αφορά και σε πολλές άλλες χώρες. Ακόμη
και στο πολυδιαφημισμένο Σίδνεϋ οι πράσινες δημόσιες προμήθειες, ήταν ένα πολύ μικρό
μέρος της συνολικής δαπάνης των εκεί διοργανωτών.
Αυτές είναι μερικές μόνο σκέψεις, θα επανέλθουμε φυσικά και θέλω να πιστεύω εν
συνόψει, ότι το Δεκαετές Πρόγραμμα Δράσης για τη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση
μπορεί να ωθήσει την έννοια της βιωσιμότητας και να δώσει έμφαση στο άλλο σκέλος της
εξίσωσης, δηλαδή, προς το βασίλειο του καταναλωτή εκεί όπου κρίνεται σε καθημερινή
βάση η βιωσιμότητα.
Της πράξης, της μικρής εκείνης πράξης του καθενός από μας που μπορεί ενδεχομένως
να αλλάξει λίγα πράγματα σήμερα αλλά πολύ περισσότερα αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Ευχαριστούμε τον κ. Μοδινό για τον προβληματισμό του που διέτρεξε όλο το φάσμα του θέματος για το οποίο συζητάμε. Ο προβληματισμός αυτός συμβάλλει στο να
έχουμε στη συνέχεια ένα διαδραστικό, όπως είπε και εκείνος στην αρχή, τραπέζι και
συζήτηση.
Επόμενη ομιλήτρια είναι η Δρ Αθηνά Μουρμούρη, η οποία θα μας μιλήσει για την
απαιτούμενη αλλαγή νοοτροπίας για την προσέγγιση της βιωσιμότητας, σε συνέχεια του
προβληματισμού του κυρίου Μοδινού για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπία ως
καταναλωτές όταν επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από συγκεκριμένα πρότυπα.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΓΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ
Δρ Μηχανικός Περιβάλλοντος – Χωροτάκτης

Ακούσαμε μερικά πολύ χρήσιμα πράγματα από τους προηγούμενους ομιλητές σε σχέση με το γενικό πλαίσιο πολιτικής-στρατηγικής καθώς επίσης και σε σχέση με τις διεθνείς
προτεραιότητες.
Θα ήθελα, σε συνέχεια αυτών που ακούστηκαν, να προσπαθήσω να φέρω τη συζήτηση λίγο πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα και σε κάτι ίσως πιο πρακτικό. Ξεκινάω,
εκφράζοντας/διατυπώνοντας τρεις θέσεις που τις αναφέρω σαν αξιώματα.
Α) Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης χρειάζεται να αλλάξουν κάποιες νοοτροπίες και κάποιες συμπεριφορές.
Β) Για να αλλάξουμε νοοτροπίες και συμπεριφορές θα πρέπει αυτό να το εντάξουμε σε
κάποιο προγραμματισμό. Οι αλλαγές τέτοιου είδους παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και
δεν γίνονται αυτόματα.
Γ) Τέτοιες αλλαγές μπορούμε να κάνουμε μόνον εάν εστιάσουμε σε κάποιους τομείςκλειδιά και αντίστοιχα σε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες παίζουν ιδιαίτερο
ρόλο για κάθε έναν από αυτούς τους τομείς και πρέπει να βρούμε εκείνα τα σημεία
που θα τους συγκινούσαν και θα τους ενδιέφεραν.
Ειπώθηκε ήδη ότι η έννοια της βιωσιμότητας τόσο σε ότι αφορά στην ανάπτυξη όσο
και σε ότι αφορά στα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης έχει κάποιες ασάφειες. Είναι
σε τέτοιο βαθμό η έλλειψη σύμφωνης γνώμης για τους ορισμούς και για το πώς πρέπει
να προχωρήσουμε, που - δέκα τρία χρόνια μετά από το Ρίο όπου πρωτοπροτάθηκαν αυτές οι ιδέες και που βεβαίως στη συνέχεια εντάθηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ και τις άλλες
διεθνείς συναντήσεις, - το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, το UNEP,
έρχεται και μας καλεί να αποχτήσουμε μια κοινή γλώσσα για τα θέματα της βιωσιμότητας
ή της αειφορίας - όποιον όρο θέλει κανένας να χρησιμοποιήσει από τους δύο. Δεν σημαί-
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νουν υποχρεωτικά τα ίδια πράγματα οι δυο όροι στην Ελληνική γλώσσα.
Εγώ, λοιπόν, εκείνο που θα ήθελα να σας προτείνω για όσο χρόνο μιλήσουμε μαζί, είναι να
διαλέξουμε ένα παράδειγμα. Σας προτείνω το παράδειγμα του φυσικού περιβάλλοντος.
Η βιοποικιλότητα είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας και για το Γιοχάνεσμπουργκ
και για τη Δήλωση της Χιλιετίας. Λοιπόν, αυτό το φυσικό περιβάλλον δεν σας το προτείνω
μόνο επειδή συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο να έχω λίγο αυξημένη συμμετοχή στα δρώμενα αυτού του χώρου, αλλά και γιατί υπάρχουν κάποιοι μύθοι ή κάποιοι λόγοι, για τους
οποίους συνήθως αυτόν τον τομέα τον παραμελούμε. Κύριοι τέτοιοι μύθοι είναι:
α) Η εντύπωση ότι η φύση γιατρεύει πάντα τις πληγές της και ειδικά εάν έχουμε αναπτυγμένη τεχνολογία. Επομένως, υπάρχει η εντύπωση ότι έστω και αργότερα μπορούμε να έλθουμε και να κάνουμε όποιες διορθώσεις χρειαστεί στα προβλήματα που
δημιουργήσαμε.
β) Το πρόσχημα, που συνήθως αναφέρεται και χρησιμοποιείται για να παραμελούμε
αυτόν τον τομέα: ότι δεν αποδίδει αρκετά ή δεν αποδίδει αρκετά σύντομα, έτσι ώστε
να ενδιαφερθούν οι επενδυτές.
Πιστεύω ότι κάποια άλλα σημεία πρέπει να πρυτανεύσουν στη σκέψη μας. Αρκεί, π.χ. να
σκεφτούμε ότι η φύση αποτελεί ένα μείζονα άξονα για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.
Έστω και ωφελιμιστικά να το πάρουμε, η φύση μάς δίνει τους πόρους για την παραγωγή, μας δίνει τρόφιμα και φάρμακα για κάθε έναν από μας, μας δίνει τη δυνατότητα
να έχουμε αναψυχή σε έναν ωραίο χώρο και βεβαίως - καθώς αποτελούμε και εμείς, το
ανθρώπινο είδος, την κορωνίδα όπως μας αρέσει να λέμε της τροφικής αλυσίδας - κάθε
διαταραχή στα άλλα στάδια της τροφικής αλυσίδας θα μας επηρέαζε κι εμάς. Και μόνον
αυτό να σκεφτούμε, νομίζω ότι θα είχαμε λόγους να ασχοληθούμε με τη φύση.
Αντίστοιχα, ένα σημείο που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η πολιτεία έχει
να παίξει έναν κυρίαρχο ρόλο ως ρυθμιστής του μοντέλου τόσο της παραγωγής όσο
και της κατανάλωσης. Δηλαδή, πέραν των μηχανισμών της αγοράς, υπάρχει κάποιος
μείζων ρόλος για την πολιτεία σε ότι αφορά στο φυσικό περιβάλλον, που δεν μπορούμε
να τον ξεχνάμε.
Θα περάσω λίγο γρήγορα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τις διεθνείς υποχρεώσεις
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μια που ήδη αναφέρθηκαν από προηγούμενους ομιλητές. Το βέβαιο είναι ότι, ακόμα και
για το φυσικό περιβάλλον, για τη βιοποικιλότητα, δεν ξεκινάμε από ένα κενό. Έχουμε τις
διεθνείς μας υποχρεώσεις.
Μείζον πλαίσιο τέτοιων υποχρεώσεων - και ευτυχώς που υπάρχει, κατά την γνώμη
μου - είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, επιπλέον όλων αυτών
των θεμάτων για τα οποία μας μίλησαν οι προηγούμενοι ομιλητές δηλαδή προώθησης
στρατηγικών, προχωρούμε σε κάποιους τομείς και σε κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα. Προχωρούμε, δηλαδή στη χάραξη, στη θέση κάποιων επιμέρους στόχων ή στην
επεξεργασία τομεακών πολιτικών, όπως για παράδειγμα είναι η θεματική στρατηγική για
τους φυσικούς πόρους ή τα προγράμματα δράσης για τη βιοποικιλότητα.
Έχουν ήδη μπει κάποιοι τέτοιοι στόχοι: μέχρι το έτος 2010, π.χ. πρέπει να έχει σταματήσει η μείωση των πόρων της βιοποικιλότητας. Υπάρχουν αντίστοιχοι στόχοι ειδικότερα
για τα πουλιά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες - νομικό πλαίσιο, δηλαδή, που τα κράτη
μέλη καλούνται να εφαρμόσουν.
Σε ότι αφορά στο παράδειγμα που έχουμε επιλέξει, τη φύση, κυρίαρχες οδηγίες που
πιθανότατα τις έχετε ακούσει είναι αφενός η οδηγία για τα πουλιά, η 79/409, κι αφετέρου η οδηγία 92/43, η οποία προωθεί, θεσπίζει το κοινοτικό δίκτυο Natura 2000 – δηλαδή, τις προστατευταίες περιοχές που έχουν σημασία για τους οικοτόπους.
Υπάρχουν και κάποιες άλλες οδηγίες, που έχουν σημασία για τη φύση αλλά που
δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη φύση. Όπως για παράδειγμα, η οδηγία για τα
νερά, δηλαδή, η οδηγία 2000/60, ή η οδηγία για τους γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς (2001/18).
Όλα αυτά, εάν θέλει κάποιος να κάνει στα αλήθεια εφαρμογή για την προστασία και
τη διαχείριση της φύσης, πρέπει να τα λάβει υπόψη του έγκαιρα.
Άλλο σημαντικό πλαίσιο, με διαφορετική μορφή δέσμευσης φυσικά σε αυτό, είναι τα
Ηνωμένα Έθνη, όπου στο πλαίσιό του έχουμε τη Σύμβαση της Βιοποικιλότητας και το
Πρωτόκολλο της Βιοασφάλειας. Στο πλαίσιο του UNEP εκδίδονται επίσης τεχνικά βοηθήματα, που είναι στα πια στο χέρι καθενός κράτους μέλους ή υπηρεσίας ή ατόμου να τα
χρησιμοποιήσει για τις εφαρμογές.
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Ο ΟΟΣΑ είναι ένα άλλο πλαίσιο πολύ σημαντικό. Δεν αναφερόμαστε συχνά σε αυτό
γιατί δεν μας δημιουργεί δεσμεύσεις, μια που είναι περισσότερο προτάσεις τα κείμενά του
ή η δέσμευση είναι περισσότερο πολιτικού και όχι νομοθετικού χαρακτήρα. Πλην όμως,
από εκεί ξεκίνησε η περίφημη ιδέα της αποσύνδεσης, στην οποία αναφέρθηκαν και οι
προηγούμενοι ομιλητές μεταξύ ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εκεί συχνότατα γίνονται επεξεργασίες στρατηγικών ή τεχνικών εργαλείων με έμφαση ιδιαίτερη
στις οικονομικές πλευρές, κι αυτά τα εργαλεία αποτελούν τις πιο πολλές φορές βασική
τεκμηρίωση των θέσεων που στην συνέχεια επεξεργάζεται η Κοινότητα.
Ας δούμε ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι εταίροι στο παράδειγμα που επιλέξαμε. Λίγο
πολύ είναι οι ίδιες κατηγορίες εμπλεκομένων εταίρων που έχουμε και σε άλλους τομείς.
Δηλαδή:
•

η πολιτεία, που συχνά έχει δύο πτυχές, την πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση,

•

οι παραγωγικοί τομείς προφανώς,

•

οι χρήστες, όπου στην περίπτωσή μας έχουμε χρήστες προϊόντων αλλά επίσης και
χρήστες χώρου,

•

και οι οργανώσεις των πολιτών.
Για τις οργανώσεις πολιτών μπορούμε σαφέστατα να αναφερθούμε σε τρεις υπο-

κατηγορίες: τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους επιστήμονες και τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
Είναι φανερό ότι αυτοί οι εταίροι μεταξύ τους εναλλάσσουν ρόλους. Δηλαδή, κάποιος
ο οποίος δουλεύει στη διοίκηση και προσπαθεί να επεξεργαστεί κάποιες θέσεις ταυτόχρονα είναι και χρήστης ενός χώρου, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με εκείνους οι οποίοι
εκπροσωπούν τους παραγωγικούς τομείς και τα λοιπά.
Και τι θα ήταν οι ενέργειες που θα χρειαζόταν να κάνουμε, προκειμένου όντως να
διαχειριστούμε με τρόπο βιώσιμο το φυσικό περιβάλλον;
* Σχεδιασμός καταρχήν, όπου βάζουμε στόχους, βάζουμε προτεραιότητες, παίρνουμε
κάποια μέτρα, χρησιμοποιούμε κάποια συγκεκριμένα μέσα και βάζουμε χρονοδιαγράμματα, πράγματα που είναι τα προφανή κάθε φορά που μιλάμε για θεωρία, πράγματα
που μερικές φορές μπορούμε και να τα ξεχάσουμε στην πράξη.
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* Είθισται, εάν θέλουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας να χρησιμοποιούμε κάποιους
δείκτες, δείκτες που δείχνουν τις τάσεις, το πρόβλημα, την πρόοδο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
* Είναι τελείως αναγκαίο να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις. Συνήθως, δίνουμε έμφαση στις
ρυθμίσεις τις νομοθετικές και θεσμικές, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξουν
και ρυθμίσεις οικονομικού χαρακτήρα, εθελοντικά εργαλεία και τα λοιπά.
* Η αλλαγή νοοτροπίας είναι αναγκαία. Εφαρμογή χωρίς συναίνεση δεν γίνεται. Επομένως, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η συμμετοχή είναι καθοριστικά στην
περίπτωσή μας.
* Η εκπαίδευση θα ήταν αναγκαία επίσης. Η εκπαίδευση είναι κάτι μακροπρόθεσμο, δεν
την κάνεις από τη μια ημέρα στην άλλη ούτε ξεκινάει και διαρκεί μια εβδομάδα και
τελείωσε. Την εκπαίδευση τη βλέπουμε αναγκαία σε τέσσερα επίπεδα:
-

Εκπαίδευση καταρχήν για όλους. Ήδη τα παιδιά από το σχολείο να μαθαίνουν να
ευαισθητοποιούνται.

-

Εκπαίδευση για τα στελέχη, άλλης διάρκειας με στοχευμένο αντικείμενο.

-

Εκπαίδευση πιο μακροχρόνια για εκείνους τους τομείς που θα επιλέξει η πολιτεία
σαν τομείς κλειδιά.

-

Έρευνα.

* Βεβαίως, όλο το σχήμα θα συμπληρωθεί με συστηματική παρακολούθηση προόδου
και με κάποιες εκθέσεις αξιολόγησης από τις οποίες θα μπορέσουμε να έχουμε την
ανάδραση εάν και εφόσον χρειαστεί. Συνήθως χρειάζεται.
Από αυτό το σχήμα, εκείνο που εφαρμόζουμε περισσότερο στην Ελλάδα είναι ο σχεδιασμός και οι νομοθετικές-θεσμικές ρυθμίσεις. Έχουμε συναίσθηση ότι δεν αρκεί και πρέπει
να συμπληρωθεί και με τα υπόλοιπα. Όμως, θέλω να σας πω ότι είναι τόσο χρονοβόρες
οι διαδικασίες ειδικά εάν ξεκινάς μια καινούργια πολιτική με καινούργιες προτεραιότητες,
όπως είναι π.χ. οι περιοχές Natura, τις οποίες επέλεξε να βάλει στον εθνικό της κατάλογο η Ελλάδα, οι περιοχές με φορέα διαχείρισης κ.λπ. Αυτά τα πράγματα για να σταθούν
στα πόδια τους και να μπορέσουν να λειτουργήσουν χρειάζονται πολύ χρόνο. Εάν σας
ενδιαφέρει, μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες στη συνέχεια.
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Θα ήθελα να σταθώ περισσότερο σε εκείνα που δεν κάνουμε αρκετά και που χρειάζεται
να κάνουμε. Η αναφορά μου δεν γίνεται σαν στοιχείο κριτικής, αλλά σαν ένδειξη βημάτων που μας χρειάζονται για να γίνουμε αποτελεσματικοί στη συνέχεια.
Πρώτο λοιπόν πολύ σημαντικό: δείκτες. Οι δείκτες είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει
αρκετή δουλειά σε διεθνείς οργανισμούς και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρξαν δείκτες που τους επεξεργάστηκε και τους προτείνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, και στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ και του UNEP υπάρχουν, επίσης, αντίστοιχοι δείκτες.
Οι δείκτες δεν είναι οι ίδιοι για όλους τους τομείς. Και τους δείκτες, λοιπόν, πρέπει
να τους επεξεργαστούμε ανάλογα με το αντικείμενό μας. Για παράδειγμα, στα θέματα
της βιοποικιλότητας το να έχουμε κάποιους δείκτες σχετικά με το ποιες είναι οι βιώσιμες
χρήσεις σε εθνικό επίπεδο και ποιες σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό. Είναι άλλο
να λέμε ότι μας χρειάζονται βιώσιμες χρήσεις και άλλο να τις προσδιορίσουμε και να τις
ενθαρρύνουμε να αναπτύσσονται συχνότερα.
Αντίστοιχα μιλάμε πολύ συχνά για γνώση, μιλάμε πολύ συχνά για καινοτομίες. Τι
θα ήταν γνώση και καινοτομίες στον ειδικό τομέα της διαχείρισης της φύσης και στον
ειδικό τομέα της βιοποικιλότητας; Μερικές φορές δεν χρειάζεται να επεξεργαστούμε
κάτι εξαιρετικά περίεργο και εξαιρετικά πολύπλοκο. Μερικές φορές αρκεί και ένας απλός
εξορθολογισμός, αρκεί μερικές φορές να χρησιμοποιήσουμε στα αλήθεια κάποιες καλές
πρακτικές. Αυτές τις καλές πρακτικές οι διεθνείς οργανισμοί μας δίνουν τη δυνατότητα
να τις ανταλλάσσουμε ως εμπειρίες μεταξύ μας και να τις προσδιορίζουμε και ίσως να
τις προσαρμόζουμε στη συνέχεια στις δικές μας συνθήκες. Τέτοιες καλές πρακτικές θα
ήταν πολύ χρήσιμο να μπορέσουμε να συλλέξουμε και αντίστοιχα να διακινήσουμε σαν
εμπειρία και εμείς.
Ένα άλλο σημαντικό σημείο, βεβαίως, είναι η κοινή γνώμη, η ευαισθητοποίηση
και συμμετοχικότητα. Εάν τυχόν υπάρχει συμμετοχή σε κάποιες δραστηριότητες και
σε κάποιες διαδικασίες, προκειμένου να καταλήξουμε στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος - ή οποιουδήποτε άλλου τομέα διαλέξουμε σαν παράδειγμα - είναι σίγουρο ότι
θα έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες για την εφαρμογή. Και αυτό είναι μια ένδειξη προόδου. Ευτυχώς, οι διεθνείς οργανισμοί μας ενθάρρυναν να προχωρήσουμε προς τέτοιες
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διαδικασίες συμμετοχικότητας. Χωρίς αυτές θα είναι λίγο δύσκολο να προχωρήσουμε
σε εφαρμογή.
Επιπλέον, υπάρχουν τα οικονομικά εργαλεία. Κι αυτά ασκούν κάποια γοητεία στους
κύκλους τους επιστημονικούς. Συχνά μιλάμε για αυτά, έχει γίνει αρκετή δουλειά κυρίως
από ΟΟΣΑ, από UNEP καθώς και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πάλι, δεν
μπορούμε να γενικεύσουμε. Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε ούτε για όλους τους τομείς
εφαρμογής, δεν μπορούμε να γενικεύσουμε ούτε για όλες τις χώρες. Το κάθε ένα από
αυτά τα οικονομικά εργαλεία έχει εφαρμοσιμότητα ανάλογα με κάποιες συνθήκες.
Για παράδειγμα, μιλάμε αρκετές φορές για περιβαλλοντικούς φόρους. Μιλάμε αρκετές
φορές για τέλη. Εάν τυχόν έχουμε μετρήσιμες επιπτώσεις και ξέρουμε σαφώς ποιες είναι
οι πηγές της αρνητικής επίπτωσης και μπορούμε να τις ελέγξουμε τότε θα μπορούσαμε
να βάλουμε με μεγαλύτερη ευκολία κάποιους περιβαλλοντικούς φόρους ή κάποια τέλη.
Εάν αυτά δεν είναι τόσο ελέγξιμα και μετρήσιμα θα έχουμε κάποια δυσκολία με τη χρήση
του εργαλείου. Για τη φύση, π.χ. το να βάλεις ένα τέλος, όταν επισκέπτεται κανείς μια
περιοχή προστασίας ή το να υπάρξει κάποιο ειδικό τέλος και περιορισμός χρονικής περιόδου για το κυνήγι αυτό θα είχε έννοια. Όχι όμως παντού φόροι και τέλη.
Ένα άλλο παράδειγμα, που θα ήθελα να αναφέρω, είναι η ακύρωση των στρεβλωτικών κινήτρων. Συχνά μιλάμε για κίνητρα, αλλά κάποιο σημαντικό κίνητρο είναι το να
βάλεις και αντικίνητρα. Ένα παράδειγμα: Η κοινή αγροτική πολιτική. Η καινούργια κοινή
αγροτική πολιτική βάζει σαν προϋπόθεση, για να δοθούν επιδοτήσεις στους αγρότες,
να τηρήσουν κάποια μέτρα και κάποιες πρακτικές που είναι φιλοπεριβαλλοντικές. Αυτό
ήταν νίκη για μας, οι συνάδελφοί μας των Υπουργείων Γεωργίας θεωρούν ότι εκεί τους
δυσκολέψαμε. Πάντως, για να γίνει εφαρμογή αυτού του στόχου, πρόσφατα μέσα στις
γιορτές, σε συνεργασία τα δυο μας υπουργεία (Γεωργίας και Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) προώθησαν
μια κοινή υπουργική απόφαση για την πολλαπλή συμμόρφωση. Έτσι πια, οι αγρότες θα
ξέρουν ποια είναι εκείνα που πρέπει από εδώ και μπρος να εφαρμόζουν για την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος, προκειμένου να μην στερηθούν την επιδότησή τους.
Άλλα δυο εργαλεία, για τα οποία συχνά συζητάμε είναι τα περιβαλλοντικά ταμεία και
η χρηματοδότηση από το δημόσιο. Να φτιάξει κάποιος ένα περιβαλλοντικό ταμείο εάν
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τυχόν δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα το τροφοδοτεί σταθερά με χρήματα είναι ίσως
περιττή ενέργεια. Και για να τροφοδοτηθεί με χρήματα θα πρέπει πάλι να υπάρχει κάποιο
θέμα δημοφιλές, για το οποίο ο κόσμος να έχει την πρόθεση να δώσει κάτι έξτρα σαν επιβάρυνση στην τσέπη του γνωρίζοντας ότι θα αποτελεί συμβολή στη διαχείριση με τρόπο
πιο βιώσιμο. Χωρίς κάποιο τέτοιο θέμα δημοφιλές, η λειτουργία ενός περιβαλλοντικού
ταμείου συχνά δεν διαρκεί πάρα πολύ. Από την άλλη, χρηματοδότηση του δημοσίου σε
κάποια κράτη μέλη όπου οι πόροι είναι πεπερασμένοι, και αυτό έχει τις δυσκολίες του.
Όπου δεν είναι εφικτή η χρηματοδότηση από το δημόσιο, δίνονται συνήθως πρόσθετα
κίνητρα για ανάπτυξη σχετικών ιδιωτικών πρωτοβουλιών.
Θα περάσω λίγο γρήγορα κάποια άλλα σημεία λόγω του χρόνου και του πλήθους των
ομιλητών. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε νοοτροπία, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε που είναι οι αδυναμίες μας. Τις αδυναμίες δεν έχει έννοια να τις καταγράφουμε για να κάνουμε
κριτική ο ένας στον άλλο. Έχει έννοια να τις καταγράφουμε για να δούμε πως μπορούμε
να τις ξεπεράσουμε, με τα ενδεχόμενα συμπληρωματικά μέσα που διαθέτουμε.
Εκεί που εμφανίζεται το μεγάλο έλλειμμα, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο ή τουλάχιστον στον τομέα για τον οποίο μιλάω σαν παράδειγμα, είναι η ενημέρωση. Δεν αρκεί,
κατά την γνώμη μου, το ότι απαντάμε σε κάποιες κριτικές με αλληλογραφία επίσημη.
Μας χρειάζεται να περάσουμε σε ευρύτερες καμπάνιες ενημέρωσης. Μας χρειάζεται να
ευαισθητοποιήσουμε από την μία και να κινητοποιήσουμε από την άλλη όλους τους
εμπλεκόμενους εταίρους, μα όλους χωρίς προτίμηση στη μεν κατηγορία ή στην άλλη,
και αυτό δεν είναι εύκολο. Συχνά αυτό απαιτεί και κόπο και επένδυση χρόνου και χρήμα.
Αλλά, εάν τυχόν δεν γίνουν αυτές οι καμπάνιες ενημέρωσης, η συναίνεση δεν θα έρθει.
Και το είδαμε αυτό αρκετά και στις διαδικασίες δημοσιοποίησης, που ακολουθούμε σύμφωνα με το νόμο, όταν προσπαθούμε να προχωρήσουμε στη διαχείριση των περιοχών,
που θέλουμε να τις προστατεύσουμε με φορέα διαχείρισης.
Μια που μιλάμε λοιπόν για νοοτροπίες, στο παράδειγμά μας πάντα, τι θα έπρεπε να
κάνουμε; Να στοχεύσουμε είπαμε κάποιες ομάδες. Για κάθε ομάδα υπάρχει διαφορετικό μήνυμα και υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο προσπαθούμε να συνεννοηθούμε
μαζί τους. Παραδείγματος χάρη, εάν θέλουμε να μιλήσουμε με τις άλλες υπηρεσίες, η
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αναφορά στη χρησιμότητα της ενσωμάτωσης (integration) περιβαλλοντικών παραμέτρων στις αναπτυξιακές πολιτικές είναι πάρα πολλή σημαντική. Γιατί περιβαλλοντική
πολιτική μόνο του ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος αποκλείεται να κάνει. Εάν δεν συνεργαστούν τα άλλα Υπουργεία, που χειρίζονται τις μείζονες τομεακές πολιτικές, δεν θα
μπορέσουμε να έχουμε ούτε βιώσιμη ανάπτυξη, ούτε βιώσιμα πρότυπα οποιουδήποτε
είδους. Επίσης, με τις άλλες υπηρεσίες θα χρειαστεί να έχουμε κάποιο συντονισμό. Το
συντονισμό τον προσπαθούμε και βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά δεν έχουμε φτάσει
και στα τέλεια επίπεδα ακόμα.
Εάν πάμε στο δευτερογενή τομέα, στη βιομηχανία, στην παραγωγή, εκεί οι κύριοι στόχοι είναι να βρούμε ένα modus vivendi σε ότι αφορά στην εξοικονόμηση των πόρων, στην
αποδοτικότητα των τεχνικών, σε ότι αφορά ακόμα και στην χωροθέτηση των μονάδων.
Εδώ και στις υπηρεσίες και στη βιομηχανία οι πράσινες προμήθειες μπορούν να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο επίσης, καθώς και κάποια άλλα εργαλεία, όπως είναι
η ολοκληρωμένη πολιτική των προϊόντων και η αντιμετώπιση βλέποντας συνολικά τον
κύκλο ζωής των προϊόντων.
Για τους γεωργούς και τους ψαράδες η γλώσσα είναι άλλη και οι στόχοι είναι άλλοι.
Δεν χρειάζεται να σας απαριθμήσω όλα αυτά τα σημεία, αλλά τα στοιχεία της χωροθέτησης και τα στοιχεία του πως χρησιμοποιούμε βασικούς πόρους, όπως π.χ. η παραλία, το
νερό, η ενέργεια για τους ξενοδόχους, είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά.
Μέσα στις σημαντικές κοινωνικές ομάδες, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να περιλάβουμε και
τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι περνάνε μηνύματα που εμείς από την πολιτεία
ή οι επιστήμονες μερικές φορές δεν έχουμε καμία δυνατότητα να τα περάσουμε. Και εάν
τυχόν ο δημοσιογράφος δεν έχει καταλάβει το πρόβλημα και δεν έχει καταλάβει τι είναι
αυτό που θα άξιζε τον κόπο να διακινήσει σαν πληροφορία, τα αποτελέσματα θα είναι
πάρα πολύ αρνητικά για οποιαδήποτε πολιτική προσπαθήσουμε να προωθήσουμε.
Και τι θα έπρεπε να κάνουμε, έτσι ώστε να αντιληφθούν πως αξίζει τον κόπο να μπουν
στο παιχνίδι και οι διάφορες αυτές κοινωνικές ομάδες; Κάτι σημαντικό είναι να καταλάβουν ότι έχουν κάτι να κερδίσουν όλοι, αυτό που αναγράφεται και που λέμε συχνά με
τον αγγλικό όρο: win – win. Συνήθως, ο κάθε εταίρος προσπαθεί να κερδίσει κατά το
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δυνατόν το εκατό τοις εκατό των στόχων του. Σε μια κοινωνία υπάρχουν ισορροπίες. Να
κερδίσουμε όλοι το 100% δεν γίνεται. Εάν κάποιος κερδίσει το 100% κάποιος μένει με το
0%. Δηλαδή, κάποιος χάνει πλήρως. Θέλουμε τον κοινωνικό ιστό να τον καταστρέψουμε,
να τον διαλύσουμε, έτσι ώστε να έχουμε απόλυτα χαμένους και απόλυτα κερδισμένους;
Μακροπρόθεσμα δεν βοηθάει αυτό. Άρα, το να βρούμε ισορροπίες για το τι ποσοστό κέρδους μπορεί η κάθε κατηγορία κοινωνικών εταίρων να έχει, να το συμφωνήσουμε, να το
σεβαστούμε, αυτό θα ήταν ένα υπέροχο αποτέλεσμα διαδικασιών συναίνεσης. Και με αυτόν τον τρόπο θα εφαρμόζαμε αυτή τη θεωρία του win – win. Λοιπόν, εάν ο κάθε εταίρος
αντιληφθεί τι παίζεται, τι έχει να χάσει εάν δεν λειτουργήσει σε μια τέτοια διαδικασία και
τι έχει να κερδίσει διαφορετικά, τότε θα πειστεί να μετάσχει στην προσπάθεια.
Για να καταλήξω, καθώς μιλάμε σε ένα συνέδριο μηχανικών οργανωμένο από τα ΤΕΕ,
και οι μηχανικοί κάποια κοινωνική ομάδα είναι. Κοινωνική ομάδα, η οποία εκφράζεται
και στους παραγωγούς και στους καταναλωτές και στη διοίκηση. Μπορεί να παίξει ένα
ρόλο από τρία πόστα ένας μηχανικός και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Πρώτον, στο επίπεδο
των μελετών. Κυρίαρχος ο ρόλος γιατί είναι ο εισηγητής. Είτε αυτές είναι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες είτε είναι μελέτες, προκειμένου να γίνει μια επένδυση. Δεύτερον,
στη δημοσιοποίηση. Σας είπα ότι έχουμε μια διαδικασία όπου τα κείμενα, οι μελέτες, οι
νομοθετικές προτάσεις πηγαίνουν στις τοπικές υπηρεσίες και - υπό το συντονισμό των
Νομαρχιακών Συμβουλίων των αντίστοιχων περιοχών - γίνεται μια συζήτηση και σχολιασμός και προτάσεις από τους τοπικούς φορείς. Εκεί συμμετέχουν και τα τοπικά ΤΕΕ και
αντίστοιχα οι μηχανικοί που εργάζονται μέσα σε υπηρεσίες. Τρίτον, στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Πάντα όλο και κάτι γράφουν οι μηχανικοί. Θα μπορούσαν λοιπόν και από
εκεί να επηρεάσουν.
Θέλουμε βιώσιμα πρότυπα; Είτε κατανάλωσης, είτε παραγωγής είτε για τα θέματα βιοποικιλότητας είτε για τις άλλες ομάδες προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί; Πρέπει να
δούμε εάν θέλουμε ή δεν θέλουμε. Εάν θέλουμε, εργαλεία υπάρχουν και μπορούμε να
αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Βιώσιμη διαχείριση της φύσης - μια που σε αυτό το
παράδειγμα αναφέρθηκα - είναι ταυτόχρονα διατήρηση της ζωής συνολικά κι όχι απλά
του φυσικού περιβάλλοντος.
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Φυσικά, ο καθένας από τους επόμενους ομιλητές, που θα μιλήσει για τα δικά του
παραδείγματα, σίγουρα - όταν θα μιλήσει για την ανάγκη βιωσιμότητας των δικών του
τομέων, προϊόντων ή τρόπων παραγωγής - στην ίδια διατήρηση της ζωής, υποθέτω, θα
στοχεύσει.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Ευχαριστούμε την κα Μουρμούρη. Περνάμε στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, στον
κ. Σκορδά, ο οποίος θα μας μιλήσει για το ρόλο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή
στην προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης. Θα έλεγα κύριε Σκορδά ότι είστε η Γενική
Γραμματεία όλων των πολιτών καθώς όλοι είμαστε καταναλωτές.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή

Θα ήθελα εισαγωγικά, να δώσω πως εγώ αντιλαμβάνομαι το θέμα και της βιώσιμης κατανάλωσης και της ανάπτυξης διότι από τις έως τώρα τοποθετήσεις νομίζω ότι δεν εννοούμε ακριβώς τα ίδια πράγματα όλοι όταν λέμε, όταν χρησιμοποιούμε τους ίδιους όρους.
Η βιωσιμότητα ως έννοια, κατά τη δική μου άποψη, ουσιαστικά θέτει το ζήτημα της
επάρκειας και ανανέωσης των πόρων. Και όχι μόνο των φυσικών. Συνεπώς, με τον
όρο βιώσιμη κατανάλωση θα όριζα την κατανάλωση που ικανοποιεί τις ανάγκες του
παρόντος χωρίς να μειώνει τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιήσουν
τις δικές τους ανάγκες.
Τέθηκε το ερώτημα, εάν είναι δόκιμος ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη. Νομίζω ότι είναι δόκιμος και αυτό γιατί; Γιατί η έννοια της ανάπτυξης πολλές φορές συγχέεται με την έννοια
της μεγέθυνσης. Η έννοια της ανάπτυξης έχει μόνη της μια ποιοτική διάσταση που δεν
την έχει η έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης.
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Και εξαιτίας αυτής της ασάφειας, στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, είδαμε υψηλούς
ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης για παράδειγμα, που όμως δεν μπορούμε να τους
χαρακτηρίσουμε ως υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης ακριβώς γιατί εκείνη την
ίδια στιγμή δεν συνοδεύονταν από ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα, η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, η καταπολέμηση της ανεργίας
αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος.
Γιατί μας απασχολεί όμως η βιώσιμη κατανάλωση; Αρκετά χρόνια γίνεται συζήτηση
γύρω από τις επιδράσεις που έχει η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και η εξάντληση πολλών από αυτούς. Οι επιδράσεις από αυτή την αλόγιστη χρήση είναι σίγουρα πιο
βαθιές και πιο πολύπλευρες από ότι ο πολύς κόσμος φαντάζεται.
Η εξάντληση των φυσικών πόρων, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η εξαφάνιση χιλιάδων ειδών ζώων, πουλιών, φυτών και άλλων οργανισμών είναι μόλις μία από τις πλευρές
του προβλήματος. Η εξάντληση των υφιστάμενων πόρων δεν αφορά μόνο στο περιβάλλον αλλά καλύπτει και τις υπόλοιπες πλευρές της ανθρώπινης υπόστασης και ζωής.
Χάνονται πολιτισμοί, εξαφανίζονται γλώσσες, ξεχνιούνται ήθη και έθιμα. Ιδιαίτερη
αξία έχει ταυτόχρονα η συνειδητοποίηση ότι η εξάντληση των πόρων αυτών δεν θέτει σε
κίνδυνο μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή ως άμεση συνέπεια της εξάντλησης ενός πόρου
συχνά απαραίτητου για την επιβίωση, αλλά ότι δημιουργεί και αλυσιδωτές αντιδράσεις ο
οποίες μπορούν να απειλούν τη γενικότερη ισορροπία του πλανήτη τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικό ή πολιτικό επίπεδο.
Και εδώ ας μου επιτραπεί να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν η εντατική καλλιέργεια π.χ.
οδηγεί σε ερημοποίηση του εδάφους το πρόβλημα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό. Οι
κάτοικοι θα οδηγηθούν σε μετανάστευση αναζητώντας πρωτίστως αλλού τροφή.
Η πληθυσμιακή αυτή μετακίνηση μπορεί αφενός να αποτελέσει απειλή για την ειρήνη
σε μια ευαίσθητη περιοχή – και το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει ιδιαίτερα στην Αφρική
– αλλά μπορεί να αποτελέσει και απειλή για την κοινωνική συνοχή τόσο στη χώρα προέλευσης των μετακινούμενων πληθυσμών όσο και στη χώρα προορισμού τους. Αφετέρου
θα προκαλέσει τουλάχιστον μετάλλαξη των επιμέρους πολιτισμών.
Που πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια του προβλήματος; Κατά την άποψή μου ο ση-
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μερινός τρόπος ζωής ειδικά στις πόλεις και σε ποιες πόλεις; Στις πόλεις που φτιάχτηκαν
για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της βιομηχανικής επανάστασης, έχει αναιρέσει τον
κοινωνικό χαρακτήρα του ανθρώπου σε πάρα πολλά σημεία.
Πέρα από το ότι έχουμε τα τελευταία χρόνια αύξηση των νοικοκυριών του ενός ατόμου
έχουμε και μια τελείως ατομοκεντρική συμπεριφορά εντός της ίδιας της οικογένειας. Δηλαδή, σε μια τετραμελή οικογένεια βλέπουμε δυο, τρία αυτοκίνητα, στην ίδια οικογένεια
ταυτόχρονα βλέπουμε δυο, τρεις τηλεοράσεις οι οποίες λειτουργούν ταυτόχρονα.
Έχουμε ηλεκτρικές συσκευές σε κατάσταση μόνιμης αναμονής οι οποίες καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες ενέργειας. Στη Μεγάλη Βρετανία μετρήθηκε ως ένα τέταρτο
της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας η κατανάλωση που γίνεται με τις συσκευές σε
αναμονή. Ακόμη και η ίδια η παρέα, έχει υποκατασταθεί από τη διασκέδαση με άξονα μια
ηλεκτρική συσκευή, είτε π.χ. να βλέπω τηλεόραση είτε να παίζω play station.
Η αλόγιστη χρήση λοιπόν πόρων, φυσικών και όχι μόνο, και όχι μόνο για την παραγωγή
των προϊόντων αλλά και για την κατανάλωσή τους είναι μία ακόμη αιτία του τι φταίει.
Στα καταναλωτικά πρότυπα που έχουν διαμορφωθεί, ο καταναλωτής πλέον δεν αρκείται μόνο σε αυτά που έχει ανάγκη αλλά κυριολεκτικά σπαταλά αγαθά και πόρους.
Και βέβαια θα ήταν σοβαρή παράλειψη εάν δεν αναφερθούμε στη μακροχρόνια απουσία
δομημένης πολιτικής από την πλευρά του οργανωμένου κράτους σε ότι αφορά στην ανάπτυξη καταναλωτικής και παραγωγικής συνείδησης με βιώσιμα χαρακτηριστικά.
Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συμμερίζονται το πρόβλημα και τη σπουδαιότητά του;
Ή είναι μόνο ένα ερώτημα που απασχολεί συνέδρια σαν και το σημερινό; Θα έλεγα ότι
σίγουρα απέχουμε πολύ από την επιθυμητή κατάσταση. Όμως είναι αληθές ότι μεγεθύνονται συνεχώς οι ομάδες εκείνες των πολιτών που διαμορφώνουν μηχανισμούς άμυνας
απέναντι στην υπερκατανάλωση.
Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους και σκέφτονται
περισσότερο βιώσιμα θα έλεγα. Είναι οι άνθρωποι, που τους απασχολεί η κατάσταση στον
πλανήτη, είναι οι άνθρωποι των οποίων η καταναλωτική συμπεριφορά αρχίζει να διαπνέεται από μια άλλη ηθική, από την ηθική της βιώσιμης κατανάλωσης.
Η ίδια η αγορά έχει όφελος από αυτή την συζήτηση και θα έλεγα ότι ιδίως στις ώριμες
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καπιταλιστικές χώρες έχει ήδη αναπτύξει μηχανισμούς βιώσιμης ανάπτυξης. Δημιουργούνται βιομηχανίες ανακύκλωσης πρώτων υλών. Δημιουργούνται βιομηχανίες παραγωγής
οικολογικών αγαθών. Βιομηχανίες αφαλάτωσης, μονάδες παραγωγής ενέργειας με την
χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών. Μονάδες ενέργειας με την χρησιμοποίηση βιοκαυσίμων. Παραδοσιακές επιχειρήσεις βελτιώνουν την παραγωγική τους διαδικασία προς την
κατεύθυνση αυτή αντικαθιστώντας για παράδειγμα το μαζούτ με φυσικό αέριο.
Αναζητούν νέες πρώτες ύλες και δημιουργούν νέα προϊόντα, τόσο με βάση τη ζήτηση όσο και με βάση το κοινωνικό πρόσωπο της επιχείρησης υιοθετώντας την ανάγκη του σύγχρονου ευαισθητοποιημένου καταναλωτή για την επίδειξη μιας εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.
Επίσης, πολλές επιχειρήσεις πλέον, επιλέγουν να διαφοροποιηθούν σε επίπεδο παραγωγής με την ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης επιζητώντας να λάβουν
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά όπως το ISO 14001 ή το IMAS, με σκοπό να προωθήσουν
τις πωλήσεις τους επενδύοντας ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Στο θέμα δηλαδή, της
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε θέματα βιωσιμότητας.
Υπάρχει ταυτόχρονα και στόχευση κέρδους από την αγορά, αναπτύσσοντας μια τέτοιου είδους διάσταση στις δραστηριότητές της.
Με βάση τα όσα μέχρι τώρα έχω αναφέρει, μπορεί η πολιτεία να συμβάλλει στην ενθάρρυνση βιώσιμων πρακτικών παραγωγής και κατανάλωσης;
Η Ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των καταναλωτών είναι κεντρική για έναν από τους στρατηγικούς στόχους της Επιτροπής, εκείνο της συμβολής στην καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.
Το υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, η αποτελεσματική εφαρμογή
των κανόνων προστασίας του καταναλωτή και η συμμετοχή των καταναλωτών στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τρεις προϋποθέσεις η επίτευξη των οποίων συμβάλλει στη μεγιστοποίηση του οφέλους από την ενιαία αγορά με τρόπο βιώσιμο.
Σε εθνικό επίπεδο, υλοποιώντας ακριβώς αυτή την πολιτική που έχει συμφωνηθεί σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή σε αυτούς τους δέκα μήνες της
επανασύστασής της έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου ενσωματώνοντας το εθνικό δίκαιο κρίσιμες οδηγίες γύρω από αυτό το θέμα όπως είναι η οδηγία
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για τη γενική ασφάλεια προϊόντων.
Έχει συμβάλλει στη διαμόρφωση ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, όπως είναι η οδηγία
για τις αθέμιτες πρακτικές, έχει θεσπίσει νέους μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης, όπως
ο Συνήγορος του Καταναλωτή, υλοποιεί μια σειρά από δράσεις για την ενημέρωση του Καταναλωτή, έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους στην αγορά όχι μόνο στα θέματα των τιμών
αλλά κυρίως στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
Έχει λειτουργήσει και τη γραμμή επικοινωνίας το 1520 με σκοπό να παρέχει πληροφόρηση στα ερωτήματα που μπορεί ο καταναλωτής να έχει γύρω από μια σειρά ζητημάτων
όσο και το να επιλαμβάνεται των καταγγελιών που ο πολίτης κάνει.
Ας μου επιτραπεί σε αυτό το σημείο να πω ότι το ενδιαφέρον μας για το ζήτημα της
βιώσιμης κατανάλωσης δεν είναι θεωρητικό. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης σταμάτησε να αγοράζει χαρτί που
δεν είναι ανακυκλωμένο.
Και από 1ης Ιανουαρίου επίσης όλα τα κτίρια του Υπουργείου θερμαίνονται με φυσικό
αέριο ως μια ελάχιστη καθημερινή πράξη συμβολής στον αγώνα για μια καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Τέθηκε το θέμα των πράσινων προμηθειών.
Είναι ένας στόχος. Είναι όμως εξαιρετικά δύσκολος γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη
μας και τη στενότητα των δημοσίων οικονομικών. Εμείς επιχειρούμε με μια σειρά από
φυλλάδια που θα βγαίνουν κάθε μήνα και θα έχουν μια θεματολογία διαφορετική κάθε
φορά να τα παράγουμε με ανακυκλωμένο χαρτί.
Η διαφορά στο κόστος σε σχέση με το απλό χαρτί είναι τρία προς ένα. Είναι μια παράμετρος, η οποία δεν μπορεί να απουσιάζει από τη λήψη της απόφασης και εδώ θα πρέπει
να δούμε πως μπορεί η αύξηση της ζήτησης για ανακυκλωμένο χαρτί να οδηγήσει στην
πτώση της τιμής του.
Θα ήθελα βέβαια να διαβεβαιώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με ακόμα
μεγαλύτερη ένταση έτσι ώστε και ο Έλληνας καταναλωτής να είναι περισσότερο ενήμερος
όχι μόνο πάνω στα θέματα των δικαιωμάτων του και πως αυτά τα ασκεί αλλά και πως μπορεί να γίνει πιο ενεργός στην διασφάλιση και την ανανέωση των φυσικών πόρων.
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Πρόσφατα ψηφίστηκε ένας καινούργιος αναπτυξιακός νόμος. Σε αυτό τον αναπτυξιακό νόμο το κράτος δείχνει ποια μπορεί να είναι η φροντίδα του απέναντι στα ζητήματα
της βιώσιμης ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί – και αναφέρω ενδεικτικά μερικές δράσεις – την
παραγωγή βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων από βιομάζα.
Χρηματοδοτεί την παραγωγή ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας, όπως είναι η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική και η γεωθερμική. Την αφαλάτωση θαλασσινού η υφάλμυρου νερού και τον περιορισμό της ρύπανσης και της αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος σε όσες επιχειρήσεις θέλουν να αναπτύξουν δράση σε αυτή την κατεύθυνση.
Σίγουρα, το πρόβλημα δε λύνεται μόνο με αυτά. Είναι πολύ λίγα. Είναι όμως νομίζω
κάποια πράγματα που σηματοδοτούν μία κατεύθυνση, η οποία εάν βρει αποδοχή και στήριξη τόσο από τους πολίτες όσο και από τις επιχειρήσεις νομίζω ότι μπορεί να αποκτήσει
μια άλλη δυναμική στη συνέχεια.
Το κράτος βέβαια, πέρα από κίνητρα για την ανάπτυξη πρέπει να επιβάλλει και αντικίνητρα, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο καταναλωτής από συμπεριφορές τέτοιες που επιβαρύνουν τόσο το περιβάλλον όσο και το απόθεμα των φυσικών πόρων.
Ένα τέτοιο αντικίνητρο θα μπορούσε να είναι η αποτίμηση σε χρήμα της εξωτερικής
επιβάρυνσης, της ρύπανσης ας πούμε που προκαλείται από μια λειτουργία μιας βιομηχανίας και η ενσωμάτωσή της στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται ήδη σε μια τέτοια κατεύθυνση, ξέρετε ότι υπάρχει το
χρηματιστήριο ρύπων και ότι η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες χώρες οι οποίες θέσπισαν, συμμορφώθηκαν με τη σχετική κοινοτική πολιτική.
Ακόμη δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή αυτή η πολιτική στην κοινωνία, αλλά νομίζω ότι όλοι
μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια πάρα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση.
Πέρα από το κομμάτι της διοίκησης ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχία μιας τέτοιας στόχευσης έχει η παιδεία.
Μέσα από τη διαμόρφωση χαρακτήρων και συμπεριφορών ευαισθητοποιημένων απέναντι στα ζητήματα της διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Εδώ θα
έλεγα ότι η Γραμματεία έχει ήδη έλθει σε μια συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας και η
Γραμματεία Ενημέρωσης Ενηλίκων αλλά και αυτό καθαυτό το Υπουργείο Παιδείας έχει
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αποδεχτεί την ανάγκη να ενταχθεί μάθημα καταναλωτικής αγωγής σε κάποια από τις τάξεις, πιθανότατα στη δευτέρα γυμνασίου από της βασικής εκπαίδευσης.
Επίσης, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το σημαντικό μερίδιο ευθύνης που ανήκει
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία οφείλει να αναπτύξει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τον πολίτη να φερθεί με σεβασμό στο περιβάλλον και τους
φυσικούς πόρους.
Είναι νομίζω ατυχές ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι που δεν προσφέρουν καν τους κάδους ανακύκλωσης απορριμμάτων στους δημότες τους. Πώς να
μιλήσουμε για όλα τα άλλα που είναι πιο σύνθετα και πιο δύσκολα όταν δεν έχουμε κάνει
το στοιχειώδες.
Και ίσως οι δημοτικές εκλογές του επόμενου χρόνου να είναι μια καλή ευκαιρία και
για τις οργανώσεις πολιτών και για την επιστημονική κοινότητα να απαιτήσουν από τους
υποψήφιους τοπικούς άρχοντες να δηλώσουν σε ποιο βαθμό δεσμεύονται και με ποιο
τρόπο θα υλοποιήσουν τέτοιου είδους πολιτικές.
Και βέβαια, δε μπορούμε να μην αναφερθούμε μιλώντας για τους κοινωνικούς εταίρους, στο ρόλο και τη σημασία που αυτοί έχουν, είτε είναι καταναλωτικές οργανώσεις
είτε είναι φορείς της αγοράς. Η ανάπτυξη κανόνων αυτοδέσμευσης σε ότι αφορά στο σεβασμό του περιβάλλοντος αλλά και η επισήμανση και ο στιγματισμός όσων συμπεριφέρονται χωρίς κοινωνική ευθύνη σε αυτό το θέμα δεν μπορεί να είναι έξω από τους στόχους
και τους σκοπούς για τους οποίους υπάρχουν και είναι θα έλεγα, κατά την άποψή μου,
πιο αποτελεσματικοί οι τρόποι από την επιβολή κάποιων προστίμων.
Κλείνοντας, αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι η βιώσιμη κατανάλωση, η βιώσιμη ανάπτυξη εάν θέλετε αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία απέναντι στο
πρόβλημα του περιβάλλοντος. Και αυτή ήταν η οπτική μέσα από την οποία προσπάθησα
να παρουσιάσω μερικές σκέψεις.
Απομένει σε μας να δούμε την ευκαιρία στο πρόβλημα και όχι το πρόβλημα στην ευκαιρία.
Απομένει σε μας να υιοθετήσουμε σήμερα και όχι αύριο έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.
Ως Ελλάδα, έχουμε θα έλεγα μια πρόσθετη υποχρέωση και παράλληλα μια πρόσθετη
ευκαιρία: Συμβαίνει αυτή τη στιγμή και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος να είναι Έλληνας,
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είναι ο κ. Σταύρος Δήμας, αλλά και ο Επίτροπος για την Προστασία του Καταναλωτή να
είναι Κύπριος, είναι ο κ. Μάρκος Κυπριανού.
Νομίζω ότι αυτό μπορεί να έγινε λίγο τυχαία αλλά είναι μία καλή ευκαιρία έτσι, ένα
κρίσιμο κλειδί για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό τις Ευρωπαϊκές
πολιτικές γύρω από αυτά τα ζητήματα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Ευχαριστούμε το Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή για αυτή την ουσιαστική παρουσίασή
του. Έδωσε και μια νότα αισιοδοξίας ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται στην κατεύθυνση της αλλαγής νοοτροπίας και στην πορεία προς μία βιώσιμη κατανάλωση και μακάρι κύριε Σκορδά να μπει ως κριτήριο το περιβάλλον στον τρόπο με τον οποίο εκλέγουμε
τους τοπικούς άρχοντες είτε γενικότερα όταν εκλέγουμε εκείνους που μας κυβερνούν.
Να δώσω τον λόγο τώρα στον κ.Τσεμπερλίδη, τον Πρόεδρο του Κέντρου Προστασίας
Καταναλωτή και Συντονιστή του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή, ο οποίος θα μας μιλήσει από την πλευρά των Καταναλωτών.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ν. ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, Συντονιστής Εθνικού Συμβουλίου
Καταναλωτή

Η δική μου οπτική γωνία θα είναι από την πλευρά των καταναλωτών. Ίσως προσεγγίσω το ζήτημα περισσότερο ωμά, ίσως τρομάξω, όμως δεν είναι ο στόχος μου να τρομάξω, στόχος μου είναι να φέρω όλους μας μπροστά στην πραγματικότητα.
Μια πραγματικότητα που ξεπερνά κάθε φαντασία. Πριν ξεκινήσω την ομιλία θα μου
επιτρέψετε να πω δυο λέξεις για την Οργάνωση των Καταναλωτών, το ΚΕΠΚΑ που εκπροσωπώ και τους Καταναλωτές μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών και την
προσέγγιση στο θέμα που συζητάμε, Βιώσιμη Παραγωγή, Βιώσιμη Ανάπτυξη πως την
αντιλαμβανόμαστε και τι ζητήματα συμπεριλαμβάνει.
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Το ΚΕΠΚΑ είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, Ένωση Καταναλωτών, ανεξάρτητη, ανεπηρέαστη από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις του νόμου 2251/94 το ΚΕΠΚΑ είναι η πρώτη αναγνωρισμένη Ένωση
Καταναλωτών της χώρας μας. Έχει Αριθμό Μητρώου 1, έχει είκοσι δύο χρόνια δράσης
και βασίζεται στον εθελοντισμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι όλοι εθελοντές. Αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία των δικαιωμάτων των
καταναλωτών. Παρεμβαίνει δυναμικά για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, προστατεύει τον καταναλωτή από τη λειτουργία της αγοράς, ενημερώνει τους καταναλωτές
μέσα από δελτία τύπου, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, το site, ημερίδες, ομιλίες σε σχολεία, έρευνες, εκδηλώσεις, ενημερωτικές εκστρατείες.
Εκπροσωπεί τους Έλληνες καταναλωτές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Και ένας σημαντικός τομέας είναι η διαμεσολάβηση που κάνει καθημερινά για την επίλυση προβλημάτων καταναλωτών, παραγωγών και προμηθευτών με φιλικό τρόπο έξω από
τις χρονοβόρες διαδικασίες της δικαστικής επίλυσης των διαφορών.
Το σημερινό μας περιβάλλον θα πρέπει να το περιγράψω για να δώσω μια διάσταση. Ο
πλανήτης μας και οι κάτοικοί του αντιμετωπίζουν την αλλαγή του κλίματος, την αύξηση
της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, την καταστροφή του όζοντος, τη ρύπανση των
υδάτων, την απώλεια της βιοποικιλότητας, τις τεράστιες μάζες λυμάτων. Την εξάντληση
των φυσικών πόρων, την εμφάνιση νέων ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή και
τον τρόπο ζωής, τη φτώχεια και την εξαθλίωση από τη μια πλευρά και τον υπερκαταναλωτισμό από την άλλη πλευρά. Την παιδική εργασία, την κακομεταχείριση των ζώων και
άλλα πολλά που έχουν αναφερθεί από τους συνομιλητές. Αυτός είναι λοιπόν ο κόσμος
που θέλουμε να ζούμε; Αυτό τον κόσμο θέλουμε να κληρονομήσουν τα παιδιά μας και τα
εγγόνια μας; Αμείλικτα ερωτήματα που απευθύνονται στους πολίτες καταναλωτές, στην
πολιτεία, στις επιχειρήσεις. Για να απαντήσουμε πρέπει να εξετάσουμε κάποιους τομείς.
Το κλίμα: Το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους
περιβαλλοντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Οι ρύποι που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από τη βιομηχανία, από τα μέσα μεταφοράς, από τους καυστήρες
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θέρμανσης και άλλες πολλές πηγές ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το
χρονικό των περιβαλλοντικών καταστροφών που συνδέονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά την προηγούμενη δεκαετία είναι τραγικό. Και όμως προβλέπεται στην
διάρκεια του 21ου αιώνα η θερμοκρασία του πλανήτη μας να αυξηθεί από ένα έως πέντε
βαθμούς Κελσίου με καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρο τον κόσμο. Θα λιώσουν πάγοι, θα πλημμυρίσουν παραλίες, περιοχές, θα ξεσπάσουν επιδημίες, η ξηρασία μαζί με τις
απότομες καιρικές αλλαγές θα προκαλέσουν καταστροφές στην αγροτική παραγωγή. Και
βέβαια πάντοτε θα υπάρχει το κόστος στις ανθρώπινες ζωές.
Οι διεθνείς συμφωνίες για την προστασία του περιβάλλοντος συντάσσονται, υπογράφονται αλλά δυστυχώς δεν υλοποιούνται. Ο κύκλος τους δεν κλείνει ποτέ. Η οικολογική συνείδηση εξαίρεται αλλά δεν ενισχύεται. Αντίθετα η κοινή γνώμη εθίζεται στην
απάθεια γιατί θεωρεί ότι καμία κίνηση και καμία δράση δεν μπορεί να επιβάλλει στους
ισχυρούς της γης κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να αποκτήσουν ευαισθησίες. Οι αρνήσεις που συχνά εκφράζονται από τις κυβερνήσεις υπαγορεύονται από τα συμφέροντα
των μεγάλων επιχειρήσεων, των χωρών που είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι της καταστροφής του περιβάλλοντος.
Το νερό: Σήμερα ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και σε συνθήκες υγιεινής. Τριάντα χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά
από ασθένειες που συνδέονται με την έλλειψη του πόσιμου νερού και της υγιεινής. Τα
επόμενα είκοσι πέντε χρόνια προβλέπεται ότι η χρήση του νερού θα αυξηθεί κατά 40%.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου Τροφίμων και Γεωργίας το 2025 τα
δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της γης θα ζουν σε δύσκολες συνθήκες όσον αφορά
στην πρόσβαση στο νερό. Ο κίνδυνος έλλειψης νερού τα επόμενα χρόνια είναι κάτι περισσότερο από ορατός. Η ρύπανσή του προέρχεται από τις παραγωγικές διαδικασίες των
βιομηχανιών, τις αγροτικές δραστηριότητες, τη διασπορά οικιστικών αποβλήτων, ατυχήματα από διασπορά χημικών και πετρελαίου. Η ζημιά που προκαλείται εξαρτάται από το
χρόνο που χρειάζεται ένα υλικό για να διασπαστεί σε αβλαβή μορφή. Η διασφάλιση της
ύπαρξης της ποιότητας του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κοινωνική
και οικονομική ζωή.
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Το νερό από πηγή πλούτου μπορεί να μετατραπεί σε μια διαρκή αόρατη απειλή εάν
οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές όλων των χωρών δεν πάρουν άμεσα
δραστικά μέτρα για τη διαχείριση και την προστασία του.
Οι βιομηχανίες αρχίζουν να συνειδητοποιούν την ανάγκη προστασίας του νερού. Οι
δραστηριότητες για τον περιορισμό της ρύπανσης του νερού και την προστασία του συνεπάγεται σοβαρές δαπάνες λειτουργίας, βιολογικούς καθαρισμούς αλλά και συνεχείς
επενδύσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, της διασφάλισης υδατοτροφοδοσίας, τη διάθεση των αστικών, βιομηχανικών αποβλήτων, τα υγρά απόβλητα μετά
την επεξεργασία τους μπορούν να αποτελέσουν και ένα νέο υδατικό πόρο πολύ χρήσιμο
και οικονομικά κατάλληλο για άρδευση βιομηχανική ή και ακόμη οικιακή χρήση. Ανεξάρτητα από τη λήψη των εθνικών μέτρων από κυβερνήσεις για τη διαμόρφωση μιας εθνικής
στρατηγικής για το νερό, τη δημιουργία υδατικής ατομικής συνείδησης η οποία θεωρεί
το νερό ότι είναι κληρονομιά και όχι εμπορευματικό προϊόν είναι η στάση η δική μας.
Υποχρεούμαστε να το παραδώσουμε στην επόμενη γενιά, στις επόμενες γενιές ποιοτικό
και αυτό αποτελεί μια επιτακτική ανάγκη για όλους μας.
Χημικά: Τα βιομηχανικά χημικά απελευθερώνουν βλαβερές ουσίες κατά την παραγωγή, τη χρήση και την απόθεσή τους. Κατά συνέπεια, είναι πανταχού παρόντα στο περιβάλλον, στον αέρα, στο νερό, στην τροφή, στο χώμα, στα ιζήματα και στους ζωντανούς
οργανισμούς. Επικίνδυνα χημικά εντοπίζονται στους ιστούς, στο αίμα και στο μητρικό
γάλα των ανθρώπων και των ζώων, σε όλο τον πλανήτη. Το να ζούμε μακριά από τον
πολιτισμό δεν ωφελεί. Οι Εσκιμώοι που ζουν στο βορειότερο τμήμα του Καναδά έχουν
υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικών τοξινών στο σώμα τους. Καθώς η χημική ρύπανση ταξιδεύει με το νερό, τον αέρα και δεν υπολογίζει σύνορα.
Αλλεργίες: Ορμονικές διαταραχές, γενετικές μεταλλάξεις, τερατογενέσεις, μείωση
της γονιμότητας, καρκίνος, ενδοκρινικές διαταραχές, μείωση του όζοντος, ρύπανση των υπογείων υδάτων, είναι μερικά από τα θέματα που συνδέονται στενά με την
ανεπαρκή πολιτική για τα χημικά. Υπάρχει έλλειψη γνώσεων για τα χημικά που χρησιμοποιούνται. Για πάνω από το 85% των τεχνικών χημικών λείπουν στοιχεία για τις
επιδράσεις τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Σήμερα οι χημικές ουσίες γενικά
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ελέγχονται και ταξινομούνται μία προς μία. Χιλιάδες χημικών χρησιμοποιούνται χωρίς
προηγούμενη εκτίμηση και έλεγχο. Εάν συνεχιστεί η ξεχωριστή προσέγγιση οι αρχές
θα μένουν πάντα απελπιστικά πίσω. Η πολιτική για τα χημικά πρέπει να διασφαλίζει το
δικαίωμα γνώσης.
Ποια χημικά υπάρχουν στα προϊόντα; Την αξιολόγηση των χημικών κατά ομάδες με
τη βοήθεια των σύγχρονων μεθόδων, τακτή προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να
έχει εκτιμηθεί η ασφάλεια όλων των χημικών που κυκλοφορούν στην αγορά. Απόσυρση
σταθερών ή βιοσυσσωρεύσιμων χημικών. Αντικατάσταση των λιγότερο ασφαλών χημικών με ασφαλέστερα εναλλακτικά. Δέσμευση ότι θα σταματήσουν όλες οι εκπομπές επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον μέχρι το 2020. Εφαρμογή της αρχής της πρόληψης, η
οποία δίνει στις αρχές την αρμοδιότητα να ενεργούν σε περίπτωση που υπάρχει υποψία
βλάβης. Η πράσινη φορολογία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο
για τη μείωση της παραγωγής βλαβερών χημικών, όπου υψηλότεροι φόροι θα επιβάλλονται στα επιβλαβή χημικά και χαμηλότεροι στα ασφαλή για τον άνθρωπο και φιλικά προς
το περιβάλλον και τα προϊόντα που παράγονται από αυτά.
Μέχρι τώρα το κόστος της ρύπανσης και της βλάβης της υγείας καταβάλλεται από τους
φορολογούμενους, τα θύματα και το κοινό. Σήμερα μπορούμε να βρούμε ένα αριθμό οικολογικών προϊόντων στην αγορά. Για παράδειγμα απορρυπαντικά, υφάσματα και χαρτικά.
Τα οικολογικά προϊόντα ελέγχονται είτε από επίσημη αρχή είτε από ανεξάρτητο φορέα.
Προς το παρόν οι πιο σημαντικές οικολογικές ετικέτες στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι το ευρωπαϊκό λουλούδι, ο σκανδιναβικός κύκνος και ο γερμανικός γαλάζιος άγγελος. Το οικολογικό σήμα πρέπει να προωθηθεί και προς τις επιχειρήσεις και προς τους καταναλωτές.
Και φτάνουμε στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Πώς την προσεγγίζουμε;
Όλο και περισσότερες βιομηχανίες τουλάχιστον στην Ευρώπη αποδέχονται την ευθύνη
που έχουν απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος, το σεβασμό των δικαιωμάτων
των καταναλωτών, την υγεία του εργατικού τους δυναμικού, την παιδική εργασία, τους
συνεργάτες τους και τους ανταγωνιστές τους.
Φαίνεται να υπάρχει ειλικρίνεια, διαφάνεια και θέληση να ακούσουν, να συζητήσουν
και να δράσουν. Ένα αναπτυσσόμενο κομμάτι της βιομηχανίας θεωρεί ότι υπάρχουν
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πλεονεκτήματα για την ίδια την βιομηχανία εάν παρουσιάσει ένα πράσινο πρόσωπο προς
τους καταναλωτές.
Αλλά ένα πράσινο πρόσωπο πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρά νομοθετικά μέτρα, ισχυρή
βούληση από πλευράς των βιομηχανιών για την υλοποίησή τους. Η εμπειρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δείχνει ότι οι προοδευτικές εταιρείες που προσπαθούν να εκπονήσουν ένα οικολογικό πρόγραμμα σπάνια υποστηρίζονται από την πλειονότητα των βιομηχανιών.
Ας δούμε ένα παράδειγμα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών
για να τεθούν νέα όρια εκπομπών ρύπων για τα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε μια τεράστια διαμάχη μεταξύ αυτοκινητοβιομηχανιών και πετρελαιοβιομηχανίας.
Η αυτοκινητοβιομηχανία δέχτηκε και δεσμεύτηκε σε σκληρά, πολύ χαμηλά όρια εκπομπών μέχρι το 2005 αλλά η πετρελαιοβιομηχανία έπρεπε να παράγει πετρέλαιο και
βενζίνη, χωρίς θείο για να μειωθούν οι εκπομπές από 70% ως 90%.
Οι πετρελαιοβιομηχανίες έδειξαν ξανά την περιφρόνησή τους στο περιβάλλον. Οι καταναλωτές ζητούν περισσότερο πληροφόρηση σχετικά με τις εταιρείες, τα προϊόντα και
την οικολογική τους πολιτική.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη σήμανση των προϊόντων πρέπει να περιλαμβάνουν τον τρόπο παραγωγής, το σχεδιασμό, τα υλικά και την επίδραση στο περιβάλλον
ώστε να διευκολύνουν μια βιώσιμη και υπεύθυνη επιλογή.
Η σήμανση είναι μια μορφή πληροφόρησης, αλλά και άλλες μορφές όπως η χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας πρέπει να εξεταστούν γιατί είναι πιο πλήρεις. Συχνά όμως
οι πληροφορίες που προέρχονται από την βιομηχανία δεν είναι αξιόπιστες.
Ένας λόγος γι’ αυτό μπορεί να είναι ότι οι βιομηχανίες δεν δημοσιεύουν αρνητικές πληροφορίες για τους εαυτούς τους επειδή δεν χρησιμοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί σε
σχέση με τη βιώσιμη παραγωγή ούτε τυχόν οι αποτυχίες στην εκπλήρωσή τους. Οι καταναλωτές απαιτούμε πλήρη δημοσιοποίηση κάθε έτος των στόχων και των αποτελεσμάτων.
Γεωργία, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργεια: Τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής
τροφίμων χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από δυο όρους. Την εντατικοποίηση και
την παγκοσμιοποίηση. Η συμβατική αγροτική καλλιέργεια στη λογική του κέρδους έχει
φτάσει σε υψηλά επίπεδα εντατικοποίησης, όπου ο αγρότης δεν δουλεύει πια με τη φύση
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αλλά προσπαθεί να κυριαρχήσει στη φύση.
Όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που οι κανόνες της φύσης παραβιάζονται η φύση εκδικείται, προσπαθώντας να μας διδάξει ένα μάθημα, δυστυχώς μάταια πια. Η προσθήκη
μεγάλων ποσοτήτων παρασιτοκτόνων έχει οδηγήσει τον έλεγχο των παρασίτων σε αδιέξοδο. Και έχει δηλητηριάσει την τροφή και το νερό μας με ισχυρά καρκινογόνα.
Έχουμε μετατρέψει τις φυτοφάγες αγελάδες σε σαρκοφάγες οι οποίες τρελάθηκαν
και άρχισαν να μας σκοτώνουν. Μπορεί να συνεχίσουμε να αναφέρουμε τις διοξίνες, τις
ορμόνες για την ανάπτυξη, τα αντιβιοτικά και τα λοιπά.
Για να αναπτύξουμε βιώσιμες πρακτικές και βιώσιμα συστήματα διαχείρισης χρειαζόμαστε επειγόντως χρηματοδότηση για την έρευνα πάνω στην οργανική, βιολογική,
αγροτική καλλιέργεια και την ολοκληρωμένη αγροτική καλλιέργεια με έμφαση στα περιβαλλοντικά αποδεκτά και ασφαλή μέσα ελέγχου παρασίτων.
Απαγόρευση της καλλιέργειας των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Για να προστατευτεί το περιβάλλον, η υγεία, τα οικονομικά συμφέροντα των παραγωγών και καταναλωτών. Ανάπτυξη της βιώσιμης κτηνοτροφίας που θα σέβεται την ευεξία των ζώων και
θα στοχεύει στην ασφάλεια και στην ποιότητα αντί στο χαμηλό κόστος.
Χρηματοδότηση πρωτοποριακών πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών για τα
βιώσιμα αγροτικά συστήματα. Επαναπροσανατολισμό των αγροτικών επιχορηγήσεων.
Είναι καλή, καινούργια κατεύθυνση της αγροτικής πολιτικής.
Δημόσια εκπαίδευση και παιδεία που θα αυξάνουν την ευαισθησία των πολιτών σχετικά με τις περιβαλλοντικές απειλές, την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προσωπική ευθύνη, τις εναλλακτικές προσεγγίσεις στην καταναλωτική
συμπεριφορά και την επίδρασή τους στη ζωή μας.
Κοινωνικό έλεγχο και για την επιστήμη: Οι Ευρωπαίο καταναλωτές πληρώνουμε
τις υψηλότερες τιμές στον κόσμο για τρόφιμα που καταναλώνουμε, ενώ οι διαδικασίες
παραγωγής τους είναι ανθυγιεινές και βλάπτουν το περιβάλλον και τις οικονομίες των
αναπτυσσόμενων χωρών.
Οι καταναλωτές επιθυμούμε μια Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα προωθεί την ασφάλεια
των τροφίμων, την ποιότητα και την πληροφορημένη επιλογή μέσω ανιχνευσιμότητας και
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σήμανσης ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζει βιώσιμες αγροτικές πολιτικές, περιβαλλοντική
βελτίωση, πρόσβαση όλων των παραγωγών σε όλες τις αγορές και ευημερία των ζώων.
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν σημαίνει μόνο επιδοτήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα,
τα οποία θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να σταματήσουν να παράγονται. Οι επιδοτήσεις ήδη περιορίστηκαν και σε λίγα χρόνια θα εξαλειφθούν. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα
χρόνος και μπορεί να εκπονηθεί ένα σχέδιο εκπαίδευσης, επιμόρφωσης των αγροτών με
σκοπό την αλλαγή των καλλιεργειών.
Πρέπει να δοθούν κίνητρα για βιολογικές καλλιέργειες, για παραγωγή γεωργικών προϊόντων που θα διασφαλίζουν την υγεία των καταναλωτών και την προστασία
του περιβάλλοντος.
Επιστήμη: Οι επιστήμονες όπως καταλαβαίνουμε εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της
αειφόρου ανάπτυξης. Είναι αυτοί που καθοδηγούν και εκπαιδεύουν τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον ιχθυοκαλλιεργητή, το βιομήχανο, τον καταναλωτή.
Είναι αυτοί που ερευνούν για νέα προϊόντα, που ελέγχουν την ποιότητα και την ασφάλεια και την υγιεινή τόσο των νέων όσο και των παλιών προϊόντων, που εμπλέκονται
άμεσα με τη σήμανση των προϊόντων.
Είναι αυτοί που προτείνουν τρόπους προώθησης προϊόντων στην αγορά, που συμβουλεύουν για τις παθήσεις που συνδέονται με τη διατροφή, τα χημικά και την πρόληψή τους.
Η ευθύνη λοιπόν των επιστημόνων μεγάλη. Που θα ρίξουν το βάρος; Στην επιλογή, το
κέρδος να αποτελεί την κυρίαρχη ακεραιότητά τους ή στην επιλογή ο άνθρωπος να είναι η
προτεραιότητά τους; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να κρίνει το μέλλον μας.
Πολιτεία: Ο καθορισμός πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη, ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας της υγιεινής, η υιοθέτηση κανόνων και η εποπτεία της εφαρμογής
τους είναι αρμοδιότητες της πολιτείας.
Στην ελεύθερη αγορά που λειτουργεί η προσφορά και η ζήτηση εάν η πολιτεία δεν
παρέμβει με τον καθορισμό θεσμικού πλαισίου για την προστασία των πολιτών, καταναλωτών και τους μηχανισμούς ελέγχου, τότε και αυτή η ελεύθερη αγορά θα μετατραπεί
σε μία ζούγκλα όπου ο ισχυρότερος επιβάλλει το υποκειμενικό του δίκαιο με ολέθρια
αποτελέσματα για όλους.
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Η ανακύκλωση, αναφέρθηκε και από άλλους. Σε μια έρευνα που κάναμε στο ΚΕΠΚΑ στην Θεσσαλονίκη το 2002, η ανακύκλωση ήταν αποκαρδιωτική. Τα αποτελέσματά
της δεν τα έχω πρόχειρα αλλά να φανταστείτε ότι υπήρχε ένας κάδος ανά δέκα οχτώ
χιλιάδες κατοίκους για τις μπαταρίες. Οδηγίες οι οποίες έπρεπε να εφαρμόζονται στην
Ελλάδα. Σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί κάπως αλλά δεν έχει φτάσει στο όριο που
χρειαζόμαστε.
Ο ρόλος του καταναλωτή στη βιώσιμη κατανάλωση: Ο καταναλωτής είναι ο πιο
σημαντικός κρίκος. Είναι αυτός που τροφοδοτεί ή καταστρέφει τα όνειρα κάθε εταιρείας με
τις επιλογές του και αυτός που αποφασίζει για το αν θα καταναλώσει ή όχι προϊόντα της.
Το χρήμα είναι το εργαλείο που διαθέτουν οι καταναλωτές για να πιέσουν τις επιχειρήσεις να στραφούν στη βιώσιμη παραγωγή ή όχι. Εάν οι καταναλωτές βασισμένοι
στην πληροφόρηση κάνουν βιώσιμες επιλογές δεν αγοράζουν δηλαδή προϊόντα και
υπηρεσίες που δεν παράγονται βιώσιμα οι εταιρείες που δεν σέβονται τη βιώσιμη ανάπτυξη θα αναγκαστούν είτε να αλλάξουν τρόπο παραγωγής είτε να σταματήσουν να
παράγουν εντελώς.
Η βιώσιμη κατανάλωση ενσωματώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πολιτική για την παραγωγή και την κοινωνική ευθύνη. Βασικά της στοιχεία είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία των καταναλωτών, οι κοινωνικές προεκτάσεις της παραγωγικής αλυσίδας και τα συστατικά των προϊόντων.
Διασφαλίζει ότι οι τιμές ανταποκρίνονται και στο πραγματικό περιβαλλοντικό αλλά και
στο κοινωνικό κόστος. Αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η MPEOP, η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία στην οποία ανήκουμε έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών ενδιαφέρεται για τη βιώσιμη κατανάλωση.
Είναι πρόθυμη να πληρώσει σχετικά ακριβότερα τα βιολογικά και οικολογικά προϊόντα.
Ενδιαφέρεται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παράχθηκε ένα προϊόν και μια υπηρεσία. Ενδιαφέρεται για την κατανάλωση ενέργειας απαιτώντας είτε λιγότερο ενεργοβόρες
συσκευές είτε τη χρήση εναλλακτικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Η χώρα μας πρέπει να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας. Απαιτεί υπεύθυνη, πλήρη, σαφή και αληθινή, κατανοητή πληροφόρηση και σήμαν-
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ση. Αυτή θα παρέχεται από τους παραγωγούς αλλά θα ελέγχεται από ανεξάρτητες αρχές.
Απαιτεί επαρκή προσφορά βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Απαιτεί από τις κυβερνήσεις να διασφαλίζουν την βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση μέσω νομοθεσίας,
οικονομικής στήριξης, παιδείας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Απαιτεί την δημιουργία μιας ενιαίας σήμανσης κατανοητής σε όλους η οποίας εκτός
των όσων εγγυάται το Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα θα συμπεριλαμβάνει και την προστασία των ζώων, την παιδική εργασία, τις εργασιακές συνθήκες καθώς και την κοινωνική
διάσταση της παραγωγής.
Η βιωσιμότητα βασίζεται στις βασικές καταναλωτικές ανάγκες και αυτές ικανοποιεί. Τα
στρεβλά καταναλωτικά πρότυπα αποτέλεσμα της πλύσης εγκεφάλου στην οποία υποβαλλόμαστε καθημερινά για να αυξήσουμε τις καταναλωτικές μας ανάγκες, για να επιθυμούμε όλο ένα και περισσότερα θέτουν σε κίνδυνο την βιώσιμη ανάπτυξη και ουσιαστικά την
ίδια την επιβίωσή μας.
Ας μην επιτρέψουμε ένα ζοφερό σενάριο να γίνει πραγματικότητα. Εάν δεν επιβιώσουμε, δεν θα καταναλώνουμε και έτσι δεν θα χρειάζεται για να παράγουμε. Με αυτό τον
τρόπο η όποια επιλογή μας γίνεται πανεύκολη.
Η βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή η βιώσιμη παραγωγή και η βιώσιμη κατανάλωση πρέπει
να βασίζεται στη διασφάλιση της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας, στην ενσωμάτωση της έννοιας της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή σε όλα τα σχετικά
πολιτικά πεδία, στην άμεση και συνεχή συνεργασία κράτους, επιχειρήσεων και καταναλωτών και την εύρεση και υλοποίηση λύσεων. Στη διασφάλιση πλήρους πληροφόρησης
των πολιτών, στην ανάπτυξη μιας συνειδητής συμπεριφοράς στην χρήση του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Ευχαριστούμε τον κ. Τσεμπερλίδη. Οι ακροτελεύτιες υποδείξεις του ήταν πάρα πολύ
χρήσιμες και για τη συνέχεια. Θα περάσουμε τώρα στην βιώσιμη παραγωγή. Ο κ. Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ θα μας μιλήσει για την περιβαλλοντικά βιώσιμη
βιομηχανικά παραγωγή στην Ελλάδα, από την θεωρία στην πράξη.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ
Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ

Θα παρακαλούσα ιδιαίτερα για την προσοχή σας γιατί μετά από όσα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ακούσαμε για το θέμα που μας απασχολεί από διακεκριμένους εισηγητές προβληματίζομαι τι θα μπορούσα εγώ να προσθέσω ώστε να είναι ουσιαστικό και να κρατήσω
και την προσοχή σας.
Ωστόσο, θα προσπαθήσω εν συντομία, να σας πω, πως εμείς στο Σύνδεσμο Ελληνικών
Βιομηχανιών το ΣΕΒ βλέπουμε το θέμα της βιώσιμης παραγωγής. Οι κλιματικές αλλαγές, η ανάγκη για ορθολογική χρήση πρώτων υλών, οι τεχνολογικές βελτιώσεις στους
ενεργειακούς βαθμούς απόδοσης και οι απαραίτητες αλλαγές ως προς την καταναλωτική συμπεριφορά επιβάλλουν μια επανεκτίμηση των κλασικών συνταγών επίλυσης των
περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Η Ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στο περιβάλλον αντιμετωπίζει στις ημέρες μας νέες
προκλήσεις που αμφισβητούν τις μέχρι σήμερα προσεγγίσεις. Όλο και περισσότερο αποδεικνύεται ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις ίσως να μην είναι επαρκείς για να επιφέρουν
τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να διασφαλιστεί η επιθυμητή αειφορία.
Δηλαδή ισόρροπη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Σήμερα το
40% του νομοθετικού έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά σε περιβαλλοντικά
θέματα. Η περιβαλλοντική πολιτική διέπεται από περισσότερο από εξακόσια ευρωπαϊκά
νομοθετήματα, από τα οποία πάνω από εκατόν πενήντα αφορούν άμεσα στην βιομηχανία
ενώ κάποια άλλα την αφορούν έμμεσα.
Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο θεσμών και διαδικασιών που είναι αδύνατο να αφομοιωθεί για να ενσωματωθεί στο σύνολό του στην καθημερινή μας πρακτική ενώ είναι έντονα
περιοριστικό αλληλοεπικαλυπτόμενο και θα τολμούσα να πω ιδιαίτερα αντιαναπτυξιακό.
Οι αυστηρές προσεγγίσεις με επιβολή ορίων μέσω Ευρωπαϊκών οδηγιών οι οποίες στην
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αρχή ξεκινούν ως οδηγίες πλαίσιο και τελικά διαμορφώνονται σε λεπτομερείς νομοθετικές, εθνικές ρυθμίσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν.
Η γενικότερη αίσθηση είναι ότι η συνεχώς αυξανόμενη νομοθετική παρέμβαση χωρίς
σαφή μακροχρόνια στρατηγική κατεύθυνση και οικονομική και κοινωνική αξιολόγηση
δεν αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο τους περιορισμένους οικονομικούς και τεχνολογικούς
πόρους ενώ επιβαρύνει υπέρμετρα την ευρωπαϊκή μεταποίηση.
Με άλλα λόγια, οι νέες προσεγγίσεις ως προς την άσκηση περιβαλλοντικών πολιτικών
δεν θα πρέπει να υπηρετούν αποκλειστικά το κριτήριο της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας αλλά θα πρέπει να λαμβάνουν επιπροσθέτως υπόψη τα κριτήρια της οικονομικής αποδοτικότητας και της κοινωνικής αποδοχής.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανταποκρινόμενο στις πάρα πάνω προκλήσεις έθεσε τον
Μάιο του 2000 στην Λισσαβόνα τους στόχους για την Ευρώπη του τέλους της δεκαετίας
που διανύουμε συνδέοντας την επιδιωκόμενη υλική ευμάρεια με την ευθύνη για το περιβάλλον και την κοινωνική πρόοδο.
Το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε πριν υιοθετήσει ένα νέο μέτρο να γίνεται
εκτενής αξιολόγηση των επιπτώσεων του μέτρου οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.
Όμως μέχρι στιγμής η απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί παρά μόνο σε μια περίπτωση και τούτο
πιλοτικά ύστερα από σχετική πρωτοβουλία της UNICEF. Είναι η περίπτωση Ριτς ενώ στο κρίσιμο ζήτημα των μέτρων για συμμόρφωση στις δεσμεύσεις Κιότο δεν τέθηκε καν επί τάπητος
το ενδεχόμενο μονομερούς απώλειας ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας.
Είναι γεγονός ότι δύο από τις συνιστώσες που συνθέτουν την έννοια της αειφορίας,
δηλαδή οικονομική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική προστασία εμφανίζονται εκ πρώτης
όψεως μη συμβατές.
Μάλιστα, για την βιομηχανία η οποία όπως κάθε σχεδόν ανθρωπογενής δραστηριότητα
αποτελεί παράγοντα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης υποστηριζόταν μέχρι πρόσφατα και
από αρκετές πλευρές ότι με την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών που θα υπηρετούσαν τις αρχές της αειφορίας θα αδυνατούσε να ικανοποιήσει την αναπτυξιακή συνιστώσα που η ίδια η αειφορία επιτάσσει.
Ο σύνδεσμος ελληνικών βιομηχανιών δεν συμμερίστηκε αυτή την άποψη θεωρώντας ότι:
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α. Η ανάδειξη της έννοιας της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης πρέπει να αποτελεί έναν
από τους ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής που ακολουθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και των πρακτικών τις οποίες εφαρμόζουν. Στο πλαίσιο δε της επιλογής αυτής
η ευαισθητοποίηση απέναντι στην ανάγκη διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος
πρέπει να αποτελεί βασική υποχρέωση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
β. Μια σωστά σχεδιασμένη περιβαλλοντική πολιτική όχι μόνο δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όρους ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν μοχλός ανάπτυξης.
Αυτό το τελευταίο μπορεί να υποστηριχθεί με πολλά παραδείγματα ξεκινώντας από τις
επιπτώσεις περιβαλλοντικών πολιτικών, ανακύκλωση, εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών,
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα λοιπά.
Στην ανάπτυξη νέου υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και κατά κανόνα κερδοφόρων
δραστηριοτήτων που με τη σειρά τους εξασφαλίζουν απασχόληση σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μάλιστα, στο πλαίσιο πολιτικών ενθάρρυνσης πολλές από αυτές τις δραστηριότητες
απολαμβάνουν κινήτρων όχι μόνο για την αρχική ίδρυση αλλά και για την προώθηση της
διάθεσης του παραγόμενου προϊόντος.
Πέρα από τις δημιουργούμενες νέες δραστηριότητες σημαντικά είναι και τα οφέλη από τις
επενδύσεις περιβαλλοντικής προστασίας που απορρέουν από την εξοικονόμηση ενέργειας
και πρώτων υλών, ενώ οι συνθήκες καλής γειτονίας συνεπάγεται η περιβαλλοντικά συμβατή
λειτουργία μιας επιχείρησης με τη σειρά τους δημιουργούν συνθήκες απρόσκοπτης λειτουργίας και εποικοδομητικής συνεργασίας με τους αντίστοιχους κοινωνικούς εταίρους.
Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου οδηγεί σταδιακά σε καταναλωτικές συμπεριφορές υποστηρικτικές της προσπάθειας για εγκατάσταση συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έννοιες όπως η περιβαλλοντική πιστοποίηση και ο
περιβαλλοντικά φιλικός κύκλος ζωής ενός προϊόντος που σε πρώτη φάση εκφράζεται
με την ανακυκλωσιμότητα αργά αλλά σταθερά μετεξελίσσονται σε εργαλεία της αγοράς
όπως έχει ήδη συμβεί με την πιστοποίηση της διασφάλισης ποιότητας.

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

53

Η πραγματικότητα αυτή αναμένεται ότι με την πάροδο του χρόνου δεν θα επηρεάζει μόνο τη σχέση παραγωγού απλού καταναλωτή αλλά και τη συνεργασία με άλλους παραγωγούς, με το τραπεζικό σύστημα, τις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και τις
ίδιες τις κυβερνήσεις.
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι δώδεκα χρόνια μετά την εκπόνηση του κανονισμού
836/93 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στο ΕΜΑΣ και την εμφάνιση στη συνέχεια
του ISO 14000 έχει αρχίσει να γίνεται αρκετή συζήτηση ως προς τη σκοπιμότητα εισαγωγής οικολογικών κριτηρίων στις κρατικές προμήθειες για το GREENING OF PUBLIC
PROCUNMENTS, ακούσαμε ήδη αρκετά.
Άλλες πιστοποιημένες επιχειρήσεις μπορούν να ελπίζουν σε μείωση του διαδικαστικού φόρτου σε θέματα αδειοδότησης ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία τους
ή ακόμη και σε ευνοϊκότερη μεταχείριση στο πλαίσιο της ασφαλιστικής κάλυψής τους
από περιβαλλοντικών κινδύνων σε συνέχεια της ενεργοποίησης της οδηγίας για την
περιβαλλοντική ευθύνη.
Στη χώρα μας, ήδη από τις αρχές της περασμένης εικοσαετίας η βιομηχανία εντατικοποίησε τις προσπάθειες για βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Βέβαια σε
πρώτη φάση δόθηκε προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που στόχευαν στην καταστολή της
προκαλούμενης ρύπανσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές ποιότητος, αέρα, νερών κ.λπ.
Έτσι επενδύσεις για πρόληψη της ρύπανσης μέσω της εισαγωγής καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, την πρώτη βιομηχανική περίοδο βρίσκονταν στη φάση
των μελετών. Στη συνέχεια όμως, όταν η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
και των μακροοικονομικών μεγεθών βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα πολλές επιχειρήσεις
στο πλαίσιο επενδύσεων επέκτασης και εκσυγχρονισμού υιοθέτησαν τεχνολογίες πρόληψης της ρύπανσης χωρίς να τονίσουν βέβαια και επενδύσεις με αμιγώς περιβαλλοντικό
εξοπλισμό για την αντιμετώπιση και κατεργασία των εκπομπών.
Έχοντας σε μεγάλο βαθμό απεγκλωβιστεί από το δίλημμα περιβάλλον ή ανταγωνιστικότητα η ελληνική βιομηχανία επιδιώκει την αειφορική της ανάπτυξη μέσα από ένα
σωστά συνδυασμένο και σύγχρονο πλαίσιο περιβαλλοντικής πολιτικής.
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Ποιες όμως πρέπει να είναι οι συνιστώσες μιας τέτοιας πολιτικής; Αυτή, κατά τη γνώμη
μου, και μετά από μακρά θητεία στην Ελληνική Βιομηχανία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται:
α. Από περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα που θα εξυπηρετείται από στόχους ποσοτικούς και ποιοτικούς, ιεραρχημένους, ρεαλιστικούς ως προς την επίτευξή τους, μετρήσιμους και προπάντων διαφανείς στην κοινωνία.
β. Από οικονομική αποδοτικότητα. Ανέφερα ήδη στην αρχή της ομιλίας μου ότι η
περιβαλλοντική νομοθεσία διαρκώς αναθεωρούμενη οδηγεί τις επιχειρήσεις σε αβεβαιότητα και σε ένα διαρκή και δαπανηρό αγώνα δρόμου για ικανοποίηση νεοτιθέμενων
περιβαλλοντικών προδιαγραφών ακόμη και εάν οι πρόσφατες θεσμοθετημένες δεν
έχουν επιτευχθεί.
Ο ΣΕΒ θεωρεί απαραίτητο ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο πολιτικής που να στηρίζεται σε παραδοχές τέτοιες που να καθιστούν δυνατή την απόσβεση του κόστους
των περιβαλλοντικών επενδύσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Εξίσου απαραίτητο πριν αλλά και μετά από κάθε νομοθετική ρύθμιση είναι να εξετάζεται η σχέση κόστους οφέλους για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία με παράλληλη
μέριμνα για διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι τόσο η πολιτεία όσο και η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το ότι η υπόθεση της διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος δεν πρέπει να συνιστά μονομερή υποχρέωση της Ευρώπης απέναντι
στην παγκόσμια κοινωνία, ενώ οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν μπορούν να υφίστανται
αυτό που σήμερα συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε σαν environmental dubbing από
ανταγωνιστές τρίτων χωρών, που λειτουργούν απελευθερωμένοι από κάθε έστω και
στοιχειώδη υποχρέωση συμμόρφωσης σε περιβαντολλογικές προδιαγραφές.
γ. Από κοινωνική αποδοχή. Μια σωστά σχεδιασμένη αειφορική πολιτική πρέπει να ολοκληρώνει την περιβαλλοντική και οικονομική πολιτική διαμορφώνοντας στόχους για
την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική προστασία.
Παράλληλα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαμορφωθούν σταδιακά περιβαλλοντικά
συμβατές καταναλωτικές συνήθειες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καταναλωτής απέναντι στο περιβάλλον είναι εξίσου υπεύθυνος όσο και ο παραγωγός.
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Η επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου ισοδυναμεί με κατάλληλη παιδεία που επιτυγχάνεται μέσα από κατάλληλη εκπαίδευση.
δ. Από προαγωγή συμφωνιών σε εθελοντική βάση. Έχει διαπιστωθεί ότι η ενθάρρυνση
πρακτικών αυτορύθμισης ως εργαλείο περιβαλλοντικής προστασίας οδηγεί τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση ενεργού ρόλου και στην εξεύρεση λύσεων αποτελεσματικών
ως προς το κόστος και προσαρμοσμένων σε ταχύτερη επίτευξη των περιβαλλοντικών
στόχων. Είναι σημαντική πιστεύω η ενθάρρυνση της περαιτέρω προώθησης του θεσμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε εθνικό, όπου μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει όχι
μόνο η εκπόνηση και θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστοποίησης της προόδου εφαρμογής και αναγνώρισης των περιβαλλοντικών συμφωνιών, αλλά και η πληροφόρηση
των ιδίων των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων της κοινωνίας σε σχέση με τα
πλεονεκτήματα που απορρέουν από την προαναφερθείσα πρακτική.
Προσπάθησα όσο πιο σύντομα μπορούσα να σας επισημάνω τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς και το περίγραμμα μιας πολιτικής που κατά τη γνώμη μου θα υποβοηθούσε μάλλον την επίτευξη του κοινού μας στόχου, δηλαδή της αειφόρου ανάπτυξης.
Σε αυτή την προσπάθεια είναι δύσκολο να προχωρήσει ο καθένας μόνος. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι έννοιες όπως η διαφάνεια ως προς τους τιθέμενους στόχους, οι
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, η αποδοχή και οι πρακτικές αυτορύθμισης παραπέμπουν σε εμπλοκή όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και των λοιπών φορέων της κοινωνίας
όπως είναι οι εργαζόμενοι, η αυτοδιοίκηση, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών παρακολουθεί τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, μέσω εξειδικευμένης ομάδας εργασίας στην οποία μετέχουν στελέχη του καθώς και στελέχη από επιχειρήσεις, μέλη του, προσπαθώντας να εξασφαλίσει
την υιοθέτηση από την πλευρά της πολιτείας μέτρων και πολιτικών για την πραγματική
αειφόρο ανάπτυξη.
Ταυτόχρονα ευαισθητοποιεί τα μέλη του ως προς την ανάγκη προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος ενημερώνοντάς τα παράλληλα και για κάθε νέα εξέλιξη θεσμική ή τεχνολογική που είναι σχετική με το όλο θέμα.
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Τέλος απευθυνόμενος στην κοινωνία προσπαθεί να αναδείξει την προσπάθεια της βιομηχανίας για βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Ευχαριστούμε τον κ. Δραπανιώτη, ο οποίος μας έδωσε εκτενώς το φάσμα της πολιτικής του ΣΕΒ προς τον κοινό μας στόχο, που είναι η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.
Επόμενος ομιλητής είναι ο Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης, Προεδρεύων της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εναλλακτική
διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Είναι μια εφαρμογή των πολιτικών της βιώσιμης κατανάλωσης.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΔ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
Δρ Χημικός Μηχανικός, Προεδρεύων της Επιτροπής
Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης

Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί μετά την δόση διοξίνης που μας έδωσε ο
κύριος Τσεμπερλίδης με αυτά που μας υπενθύμισε, που είναι σωστά βέβαια, θα χρειαστούμε ένα διάλειμμα για να συνέλθουμε. Δύο είναι οι βασικές αλλαγές που αναμφισβήτητα έγιναν τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη είναι η ευθύνη του παραγωγού και αυτή
επεβλήθηκε από τους διεθνείς οργανισμούς, και στη συγκεκριμένη περίπτωση για μας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, έχει άμεση σχέση με τη δεύτερη βασική αλλαγή
της συμπεριφοράς του καταναλωτή.
Αυτή η δεύτερη αλλαγή επηρέασε και την πρώτη γιατί πράγματι σε άλλες χώρες περισσότερο, σε άλλες λιγότερο ανάλογα με το βαθμό ευαισθητοποίησης του κοινού η
συμπεριφορά αυτή άλλαξε πολλά πράγματα και βέβαια ένα από αυτά και το βασικότερο
είναι να μπουν πλέον στην ζωή μας έστω και νομοθετικά μέχρι σήμερα τα νέα εργαλεία
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όπως είναι: η ανάλυση κύκλου ζωής των προϊόντων, η ανάλυση των ροών των ουσιών,
ο βιομηχανικός μεταβολισμός και βέβαια η περιβαλλοντική διαχείριση στις επιχειρήσεις.
Αυτά βέβαια τα εργαλεία στο πλαίσιο της πρόληψης που αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα της εναλλακτικής διαχείρισης είναι εργαλεία που μπήκαν νομοθετικά. Ξεκίνησαν σε ερευνητικό και σε επίπεδο εφαρμογής, αλλά είναι πολύ μακριά ακόμη από την
πραγματική χρήση του καταναλωτή.
Γιατί θα πει ένας καταναλωτής ή μια καταναλώτρια ωραία είναι τα πράσινα προϊόντα,
τι μας λες τώρα για πράσινα προϊόντα ή πράσινα άλογα τη στιγμή, που μου στοιχίζει το
πλυντήριο τριπλάσιο αυτό που είναι φιλικό προς το περιβάλλον με αυτές τις προδιαγραφές όπου έχουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις, πώς μπορώ εγώ να το αγοράσω;
Βέβαια μετά από λίγα χρόνια, ευελπιστούμε ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη η ζήτηση και
θα έχουν γίνει τα προϊόντα αυτά πολύ πιο φθηνά και αναφέρομαι τώρα συγκεκριμένα και
στο ανακυκλωμένο χαρτί που είπε ο κ. Γενικός Γραμματέας.
Εάν κάποιος αγοράσει σήμερα ανακυκλωμένο χαρτί θα πληρώσει πολύ περισσότερο
από το χαρτί το κανονικό. Και αυτό γιατί η βιομηχανική υποδομή δεν είναι έτοιμη αλλά
και η ζήτηση δεν είναι τέτοια ούτως ώστε να φτιάξει τη βιομηχανική υποδομή να δώσει
το χαρτί στον καταναλωτή ή και άλλα ανακυκλωμένα προϊόντα σε φθηνότερη τιμή όπως
θα έπρεπε να είναι.
Δεύτερος στόχος της εναλλακτικής διαχείρισης είναι η αξιοποίηση και ανακύκλωση
των προϊόντων και πριν πούμε λίγο πρακτικά να δούμε τι γίνεται και στη χώρα μας, μιας
και αποτελεί ένα παράδειγμα εφαρμογής. Θα ήθελα να σας πω ότι με το νόμο 2939/
2001 μπήκαν στη διαδικασία της εναλλακτικής διαχείρισης, δηλαδή της αξιοποίησης,
ανακύκλωσης των προϊόντων οι συσκευασίες και τα απόβλητα των συσκευασιών, καθώς
επίσης μια σειρά άλλων προϊόντων όπως είναι τα παλαιά ελαστικά, τα αυτοκίνητα μετά
το τέλος του κύκλου ζωής τους, τα παλαιά ορυκτέλαια, οι ηλεκτρικές στήλες, δηλαδή οι
μπαταρίες, οι συσσωρευτές.
Και βέβαια είναι σε εξέλιξη να βγει ένα προεδρικό διάταγμα που αφορά στα υλικά κατεδάφισης και κατασκευών. Η ανακύκλωση για τη χώρα μας εάν για άλλες χώρες είναι
ένα πρώτο βήμα σωστής περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος
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είναι επιτακτική ανάγκη.
Η χώρα μας δεν έχει σχεδόν καμία πρώτη ύλη από αυτά που είπαμε προηγουμένως
πλην του βωξίτη αλλά και κει πάσχουμε στην ενέργεια γιατί η μετατροπή του βωξίτη σε
αλουμίνιο είναι μια ενεργοβόρα διαδικασία.
Άρα για μας ακόμα περισσότερο από τις άλλες χώρες που έχουν αυτές τις πρώτες ύλες
πρέπει να την εφαρμόσουμε. Νόμοι υπήρχαν και πριν και θα ρωτήσει κανείς γιατί τώρα
και όχι προηγουμένως δεν εφαρμόστηκαν αυτοί οι νόμοι.
Σας είπα πριν τις δυο βασικές αλλαγές και πιστεύουμε ότι βάσει αυτών των αλλαγών
πραγματικά σε συνδυασμό με μια ενιαία κοινοτική πολιτική όπου αποτρέπει μια στρέβλωση της αγοράς αλλά παράλληλα προωθεί το θεμιτό ανταγωνισμό θα μπορέσουμε να
εφαρμόσουμε αυτή τη νομοθεσία.
Παράλληλα, η διαχείριση των απαιτούμενων χρημάτων που θα δοθούν από τους παραγωγούς ή εισαγωγείς δεν θα γίνεται πλέον από την πολιτεία ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα αλλά από τους ίδιους με την εποπτεία και τον έλεγχο της πολιτείας.
Αυτά είναι τα δυο βασικά θέματα που πιστεύουμε και κριτήρια παράλληλα ότι θα προχωρήσει η εναλλακτική διαχείριση ή η ανακύκλωση στην χώρα μας.
Βέβαια δεν θεωρείται ανακύκλωση ή δεν μπορεί κανείς να πιστεύει σε μία επιτυχία της
ανακύκλωσης χωρίς την ενημέρωση και πληροφόρηση του πολίτη του καταναλωτή γιατί
αυτός συμμετέχει. Η συμμετοχή του έχει άμεση σχέση με μια σωστή ενημέρωση και εδώ
μπορώ να σας πω ότι παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο πλην των
παραγωγικών και οικονομικών φορέων οι οργανώσεις των καταναλωτών και οι οργανώσεις οι οικολογικές οργανώσεις στην χώρα μας.
Πράγματι, σε αυτό το πλαίσιο έγινε και ο νόμος για αυτό κιόλας για την εφαρμογή του
νόμου την παρακολούθηση την έχει μία επιτροπή, που εκτός από τα αρμόδια Υπουργεία
και τους αρμόδιους φορείς, παραγωγικές τάξεις, συμμετέχουν εκπρόσωπος των οικολογικών οργανώσεων, εκπρόσωπος των καταναλωτών καθώς επίσης βέβαια η τοπική αυτοδιοίκηση, που παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στην όλη εφαρμογή της εναλλακτικής
διαχείρισης γιατί είναι πολύ κοντά στο κοινό, πολύ κοντά στον πολίτη και χωρίς αυτή δεν
θα είχαμε καμία επιτυχία.
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Εξάλλου και από τις νομοθετικές μας ρυθμίσεις την ευθύνη την έχει η τοπική αυτοδιοίκηση για τη διαχείριση όλων των απορριμμάτων.
Εκείνο όμως που θα ήθελα στην πρακτική εφαρμογή, γιατί σήμερα ήδη από τον Ιούλιο
και μετά υπάρχουν εφτά συστήματα, τα δύο ήταν, ξεκίνησαν πριν δυο χρόνια, αυτό της
συσκευασίας, τα εφτά επιπλέον συστήματα που αναφέρονται στα υπόλοιπα υλικά άρχισαν
να οργανώνονται και βλέπουμε ότι και ο καταναλωτής και το κοινό συμμετέχει σε αυτά.
Εκείνο που παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο και το παρατηρήσαμε είναι οι νέες γενιές. Πραγματικά εκεί που ενημερώθηκαν τα παιδιά στα σχολεία, βλέπει κανείς όχι μόνο συμμετέχουν αλλά παροτρύνουν και τους γονείς τους ακόμη σε μια τέτοιου είδους συμμετοχή.
Άρα η ενημέρωση ιδιαίτερα στα σχολεία θα παίξει ένα τεράστιο ρόλο στην όλη υπόθεση
της ανακύκλωσης στην χώρα μας.
Ποια είναι μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα παρότι η εφαρμογή είναι μερικών μηνών και
δεν μπορούσε κανείς να πει ότι έχει ή μπορεί να δώσει ακόμη στοιχεία που θα μας πουν
ακριβώς πόσο έχει προχωρήσει.
Βλέπουμε όμως ότι στην εφαρμογή τους παρότι είναι στην αρχή οι κάτοικοι συμμετέχουν.
Και να σας πω ένα παράδειγμα συμμετοχής των κατοίκων εκτός από την κοινή διαδικασία
γιατί στην Ελλάδα εφαρμόζουμε την χρήση του διπλού ρεύματος, δηλαδή των δυο κάδων.
Δηλαδή, ο ένας κάδος έχει μέσα όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά και ο δεύτερος τα υπολείμματα που πηγαίνουν στο χώρο ταφής και εφαρμόσαμε εδώ στην Ελλάδα το διπλό
κάδο γιατί πιστεύουμε ότι η ιδιοσυγκρασία μας όπως και σε όλες τις νότιες χώρες τις
Ευρωπαϊκές δε είναι η ίδια με την βόρεια Ευρώπη όπου πραγματικά εκεί υπάρχει μία μεγαλύτερη πειθαρχία αλλά θα μπορούσε κανείς από τη μια μεριά να χρησιμοποιήσει μια
σειρά πολλαπλών κάδων για κάθε υλικό αφετέρου η έλλειψη χώρου και στις κατοικίες θα
μας δημιουργούσε ένα πρόβλημα συλλογής στις κατοικίες κάθε ένα υλικό ξεχωριστά.
Για αυτό τον λόγο εκεί που εφαρμόζεται το σύστημα της εναλλακτικής διαχείρισης για
τις συσκευασίες και ήδη μπορώ να σας πω εκτός από τους εφτά δήμους στη βόρειο Αττική και μάλιστα το κέντρο επεξεργασίας του Αμαρουσίου υπάρχει και εφαρμόζεται αρκετά
καλά στην Πάτρα, στη Ζάκυνθο και ήδη γίνονται αυτή τη στιγμή, κατασκευάζονται μονάδες στην Καλαμάτα, είναι έτοιμη να λειτουργήσει σε λίγο καιρό στα Χανιά, στην Κέρκυρα,
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στη Θεσσαλονίκη είμαστε σε επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση και θα ξεκινήσει.
Βέβαια, σε αυτό που είπε ο κ. Τσεμπερλίδης μου έκανε εντύπωση, που υπάρχει ακόμα
και κάδος έστω και για δέκα οχτώ ή περισσότερους χιλιάδες κατοίκους για τις μπαταρίες,
τώρα όμως πλέον θα γίνει συστηματικά. Και σας είπα ότι θα πετύχει γιατί τα χρήματα
που θα δίνουν για κάθε εισαγωγή ή παραγωγή ενός από αυτά τα προϊόντα θα πηγαίνουν
για την κατασκευή και την υποδομή αλλά και το βασικότερο από όλα την ενημέρωση του
κοινού για να μπει και η Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία της ανακύκλωσης.
Θα ήθελα να μην πω περισσότερα, να έχουμε την δυνατότητα στη συζήτηση περαιτέρω για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ερώτηση ή ότι άλλο απαιτηθεί πάνω σε αυτό το θέμα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Ευχαριστούμε τον κ. Σκορδίλη για όσα χρήσιμα μας κατέθεσε. Ακολουθεί ο καθηγητής
Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σιδηράς, ο οποίος θα μας μιλήσει
για τη Βιολογική Γεωργία, για τη διατήρηση και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος
και το ρόλο των καταναλωτών.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ
Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Γεωργίας

Σύντομη εισαγωγή
Επιθυμώ να παραθέσω ορισμένες απόψεις για τη βιολογική καλλιέργεια, για κάποιους
παράγοντες του περιβάλλοντος και για την ποιότητα των προϊόντων. Για όσους δεν είναι
εξοικειωμένοι με τα θέματα της γεωργίας, από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
αναφέρω ότι στη χώρα μας αναγνωρίζονται τρεις μορφές γεωργίας:
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1. Η συμβατική, όπου τα μειονεκτήματα, όπως έχουν αναφερθεί, είναι η ρύπανση των
υπογείων και επιφανειακών νερών, η μόλυνση του εδάφους, του αέρος, της χλωρίδας, της πανίδας και τέλος οι επιπτώσεις στα ζώα και στους ανθρώπους.
2. Η ολοκληρωμένη γεωργία, η οποία είναι σε όλα όμοια με τη συμβατική, πλην όμως
εδώ όλα τα μέσα παραγωγής εφαρμόζονται σε μικρότερες ποσότητες.
3. Η βιολογική παραγωγή, που είναι η τελευταία εξέλιξη στη χώρα μας. Αυτή η μορφή
έχει ουσιαστικά ξεκινήσει το 1993 και ο άνθρωπος ο οποίος προώθησε, από πλευράς
πολιτείας, τη μορφή αυτή της γεωργίας βρίσκεται δίπλα μας, ήταν ο τότε Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, ο Γεωπόνος κύριος Ψιλάκης.
Η βιολογική γεωργία όπως ακούσατε και γνωρίζετε είναι ένα σύστημα διαχείρισης και
παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες, στη μη χρησιμοποίηση χημικών συνθετικών ουσιών, όπως: λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλων,
σέβεται τη φύση, σέβεται το ζώο και προπαντός τον άνθρωπο.

Περιβάλλον και Γεωργία
Ας δούμε τώρα πριν προχωρήσουμε, μια διαφάνεια με το φυσικό περιβάλλον και
πως αυτό μεταβλήθηκε:

Σχήμα 1: Το Φυσικό Οικοσύστημα
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Το φυσικό περιβάλλον στη φυτική παραγωγή είναι με απλά λόγια το φυτικό βασίλειο
από το οποίο ζουν όλοι οι έμβιοι οργανισμοί, όπως τα παράσιτα, οι μύκητες, τα φυτοφάγα
ζώα, τα αρπαχτικά κ.λπ.
Όταν τα φυτά κλείσουν το βιολογικό τους κύκλο δίδουν υπολείμματα τα οποία μένουν
στο έδαφος (Βλέπε σχήμα 1).
Σε αυτή τη φάση, όταν δηλαδή ενσωματωθούν στο έδαφος τα υπολείμματα επεμβαίνουν οι οργανισμοί του εδάφους, τα κατατεμαχίζουν, στη συνέχεια έχουμε τους αποδομητές οι οποίοι διαλύουν τις ενώσεις αυτές και προκύπτουν έτσι θρεπτικά άλατα, θρεπτικά στοιχεία και από αυτά το κυριότερο είναι το άζωτο.
Μια ποσότητα αζώτου εξαερώνεται κάθε χρόνο από το έδαφος, στη συνέχεια όλα αυτά
τα θρεπτικά στοιχεία τα προσλαμβάνουν εκ νέου τα φυτά ή εκπλύνονται. Αυτός είναι ο
φυσικός ο κύκλος.
Ας δούμε τώρα τον κύκλο που έχουμε σήμερα, δηλαδή το οικοσύστημα της συμβατικής γεωργίας, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Κοιτάξτε εδώ τι επεμβάσεις γίνονται.
Έχουμε τις καλλιέργειες και τα <<ζιζάνια>> με τον κλασικό όρο. Από τις καλλιέργειες
και από τα ζιζάνια αποζούν οι άνθρωποι, τα διάφορα ζώα, τα παράσιτα, οι μύκητες, τα
φυτοφάγα, τα αρπαχτικά κ.λπ.
Τι κάνουμε εμείς στη συμβατική γεωργία για να διασφαλίσουμε την παραγωγή; Παρεμβαίνουμε με μυκητοκτόνα, με απολυμαντικά σπόρων, με εντομοκτόνα, με ακαριοκτόνα, με νηματοδοκτόνα και ούτω καθεξής και έχουμε πάλι, όταν κλείσει ο κύκλος τους, τα
διάφορα υπολείμματα (φυτικής και ζωικής προέλευσης, βλέπε σχήμα 2).
Μεσολαβούν οι μακροοργανισμοί που τα τεμαχίζουν, οι αποδομητές που τα διαλύουν
και προκύπτουν θρεπτικά στοιχεία όπως και προηγουμένως, αλλά στο σύστημα αυτό
όπως φαίνεται χρησιμοποιούμε επιπλέον και τα ανόργανα λιπάσματα, τα ζιζανιοκτόνα,
τους σταθεροποιητές ανάπτυξης κ.λπ.
Επίσης βλέπουμε ότι στην κλασική γεωργία χρησιμοποιούμε και διάφορες ορμόνες για
να ελέγξουμε το ύψος και την ανάπτυξη των φυτών. Διαπιστώνεται ότι με το σύστημα
αυτό επεμβαίνουμε έντονα και αλλάζουμε ριζικά το φυσικό περιβάλλον, σε σύγκριση με
την προηγούμενη κατάσταση.
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Σχήμα 2: Το Αγροοικοσύστημα της Συμβατικής Καλλιέργειας (με σιτηρά στην αμειψισπορά)

Η βιολογική γεωργία ως σύστημα, δεν αναπτύχθηκε επειδή ήταν απλά μια μόδα ή
μια προσπάθεια αλλαγής για κάτι διαφορετικό.

Σχήμα 3: Το Αγροοικοσύστημα της Βιολογικής Καλλιέργειας
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Δεν ήταν έτσι. Το βέβαιο είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάθισαν και σκέφτηκαν, κατέληξαν στη διαπίστωση ότι με το σύστημα της βιολογικής γεωργίας δίδεται η δυνατότητα
ταυτόχρονα με την παραγωγή προϊόντων, της απορρύπανσης της ατμόσφαιρας, των
εδαφών και των υδάτων (Βλέπε σχήμα 3).
Επιπλέον, μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να δώσουμε στον καταναλωτή
αγνά και καθαρά προϊόντα καθώς επίσης και να αυξήσουμε τις δυνατότητες δημιουργίας
συνθηκών βιωσιμότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Όπως προκύπτει από την τελευταία εμπειρία μας, εάν δεν είχε εμφανισθεί η βιολογική
γεωργία ένα μεγάλο ποσοστό των καλλιεργητών μας θα είχαν φύγει, θα είχαν εγκαταλείψει τη γεωργία και την επαρχία.
Ας δούμε τώρα ένα προς ένα τα στοιχεία που αφορούν στους διάφορους παράγοντες.

Κατανάλωση ενέργειας από τη Γεωργία
Ο σπουδαιότερος παράγοντας της ποιότητας του αέρα, ο οποίος επηρεάζεται από τις
γεωργικές επεμβάσεις είναι όπως ξέρετε το διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

Σχήμα 4: Μέση εισαγόμενη ενέργεια στη Συμβατική και Οικολογική Παραγωγή
(Haas and Köpke 1994)

Το διοξείδιο του άνθρακα όμως, όταν αυξηθεί λίγο στην ατμόσφαιρα, αυτό επιδρά κατ’
αρχάς, θετικά στην ανάπτυξη του φυτού. Μόνο όταν παραβιαστούν κάποια όρια, έχουμε
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πολύ αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη και των φυτών.
Στο σχήμα 4 βλέπουμε όλες τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιεί η γεωργία. Ο δεξιός
κύκλος συμβολίζει το συμβατικό σύστημα και ο αριστερός το οικολογικό σύστημα.
Και τι διαπιστώνουμε; Οι τρεις μεγάλες ρυπογόνες περιοχές είναι οι ζωοτροφές και τα
αζωτούχα λιπάσματα για το δεξιό κύκλο, τα καύσιμα και τα λάδια για τον αριστερό
κύκλο. Καταλήγουμε ότι η συνολική κατανάλωση στο συμβατικό σύστημα ανέρχεται σε
1,2 τόνους διοξείδιο του άνθρακα ανά εκτάριο και έτος. Στο βιολογικό σύστημα το 51%
των συνολικών εκπομπών οφείλεται στα καύσιμα και στα λάδια και ένα 18% στις διάφορες μηχανές. Σε ποσοστά σημαίνει ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από το
βιολογικό σύστημα παραγωγής είναι 60% λιγότερες συγκρινόμενες με το συμβατικό
σύστημα (Βλέπε σχήμα 5).

Σχήμα 5: Σύγκριση στη ρύπανση της ατμόσφαιρας με CO2 μεταξύ του οικολογικού
συστήματος παραγωγής και της συμβατικής παραγωγής (κατά Haas et al. 1995)

Η γεωργία, όπως ξέρουμε, είναι ο μοναδικός κλάδος στον πλανήτη γη που έχει θετικό
ισοζύγιο ενέργειας. Καταναλώνει περίπου 4% της συνολικής ενέργειας και παράγει στο
τέλος κάθε καλλιεργητικού έτους πολλαπλή ενέργεια. Αυτό συμβαίνει διότι το φυτό είναι
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ο μοναδικός οργανισμός στη φύση που μπορεί από το διοξείδιο του άνθρακα που αιωρείται στον αέρα, την ακτινοβολία του ηλίου και λίγο νερό να σχηματίσει ενέργεια, δηλαδή
ξηρά ουσία. Κανένας άλλος οργανισμός πάνω στη φύση δεν έχει την ικανότητα αυτή, γι’
αυτό πρέπει όχι μόνο να σεβόμαστε αλλά και να τα στηρίζουμε όσο μπορούμε στην ανάπτυξή τους, διότι μας τροφοδοτούν με προϊόντα, με ενέργεια και βελτιώνουν τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των φυσικών πόρων .
Ας δούμε τώρα την ενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα στοιχεία είναι λίγο παλιά όταν
την Ε.Ε. αποτελούσαν οι δεκαπέντε χώρες μόνο (σχήμα 6). Όσον αφορά στην κατανάλωση συνολικής ενέργειας, βλέπετε ότι τα καύσιμα καταλαμβάνουν το 23%, το ρεύμα
το 6%, η χειρωνακτική εργασία βρίσκεται κάτω από το 1%, τα μηχανήματα στο 8%, οι
εγκαταστάσεις στο 2%, οι σπόροι στο 10%, τα φυτοφάρμακα στη φάση της παραγωγής
απαιτούν ένα πολύ μικρό ποσοστό σε ενέργεια, ενώ αντίθετα τα λιπάσματα απαιτούν
στη φάση της παραγωγής τους σχεδόν το 50% συνολικής ενέργειας.

Σχήμα 6: Κατανομή της ολικής κατανάλωσης σε ενέργεια στη φυτική παραγωγή της Ε.Ε.
(Heyland και Solansky)
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Από όλα τα είδη των λιπασμάτων το άζωτο είναι το πιο ενεργοβόρο. Από τη συνολική
ενέργεια το 50% αναλογεί στη σύνθεση και παραγωγή του αζώτου.
Η βιολογική γεωργία όπως και η γεωργία γενικότερα, σέβεται το άζωτο, διότι αυτό
είναι γι’ αυτήν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Χωρίς άζωτο δεν υπάρχει ανάπτυξη φυτού,
δεν υπάρχει πράσινο χρώμα, ούτε χλωροφύλλη, όταν όμως παραβιαστεί το όριο επάρκειας, τότε αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις για το έδαφος, τους μικροοργανισμούς του
εδάφους και θα έχουμε επιπτώσεις στα νερά και στα προϊόντα σ’ ότι αφορά την ποιότητα
και τη διατηρησιμότητά τους.
Ας δούμε στη συνέχεια την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τα τρία αυτά συστήματα παραγωγής προϊόντων και το είδος της καλλιέργειας (Βλέπε σχήμα 7).

Σχήμα 7: Ένταση ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας για τη Συμβατική (Σ), Ολοκληρωνένη (Ο) και
Βιολογική (Β) γεωργία και λιβαδοπονία στα καλλιεργητικά έτη 1999/2000 και 2000/2001.
(Μέσες τιμές ελάχιστες και μέγιστες των δύο ετών). Τα διαφορετικά γράμματα υποδηλώνουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των συστημάτων. ANOVA, Τεστ- Tukey P <0,005
(για τρεις τυχαίες δειγματοληψίες), t -Τεστ, P <0,005 (για δύο τυχαίες δειγματοληψίες).
Quirin, Emmerling and Schröder (2004)

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σχήματος αυτού, η βιολογική γεωργία καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας και είδος καλλιέργειας σε σχέση
με τα άλλα δύο συστήματα της φυτικής παραγωγής. Αποδεικνύεται ότι το σύστημα αυτό
είναι το πιο αποτελεσματικό από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας.
Καθότι τα λιπάσματα απαιτούν πολύ ενέργεια στη φάση της παραγωγής (Βλέπε σχήμα
6), μια σημαντική εξοικονόμηση σε ενέργεια μπορεί να προκύψει αν ελέγξουμε σωστά
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το άζωτο στη φάση της φυτικής παραγωγής. Το άζωτο, όπως ειπώθηκε, μας ενδιαφέρει
όλως ιδιαιτέρως στη φυτική παραγωγή και εμείς αποκαλούμε το άζωτο μηχανή της ανάπτυξης του φυτού.

Λίπανση με άζωτο

Το άζωτο σε σχέση με τη λίπανση, το άζωτο συσσωρεύεται στους σπόρους, ποιες ποσότητες χάνονται συμβολίζεται στο σχήμα 8 με κόκκινο (άνω περιοχή σχήματος 8) και είναι
το άζωτο που παραμένει μέσα στο έδαφος, δεν αξιοποιείται από την καλλιέργεια και η τύχη
του είναι συνδεδεμένη με τα διάφορα στραγγίσματα, με αυτό που λέμε εμπλουτισμό της
υπόγειας στάθμης με νιτρικά. Από το σχήμα 8 φαίνεται επίσης πότε συσσωρεύεται Ν,
το οποίο είναι επιρρεπές στην έκπλυση σε σχέση με την χορηγούμενη Ν-δόση.

Σχήμα 8: Μέση ετήσια κατανομή της συνολικής ποσότητας Ν που εφαρμόστηκε σε ένα
αρδευόμενο αμμοπηλώδες έδαφος ( Legg and Allison, 1960)
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Βλέπετε εδώ ότι μετά από μια ποσότητα 20 kg/στρ. αυξάνεται ιδιαίτερα η περίσσεια του
ανόργανου αζώτου στο έδαφος, δηλαδή όλο αυτό το άζωτο που παραμένει αναξιοποίητο
αυτή την εποχή (υπολειμματικό Ν). Με τις βροχοπτώσεις μια ποσότητα αυτού θα κατευθυνθεί προς την υπόγεια στάθμη με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση των νιτρικών στα νερά.
Και μιας και μιλάμε για νιτρικά, για να μην κάνουμε μόνο θεωρία, στη Μεγάλη Βρετανία για πολλά χρόνια, συγκεκριμένα το ’70, ’75, το ’80, και το ’85 παρακολουθούσαν σε
πηγάδια δύο διαφορετικών περιοχών, τις συγκεντρώσεις των νιτρικών και διαπίστωσαν
ότι από 20 mg/l που ήταν, μετά πέντε χρόνια αυτά ανέβηκαν στα 25 mg/l με τάση σαφώς
αυξητική για το μέλλον (Βλέπε σχήμα 9).
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Στα σχετικά αυτά πειράματα διαπιστώθηκε ότι το ύψος της εφαρμοζόμενης ανόργανης
αζωτούχου λίπανσης από τους γεωργούς έχει μια παράλληλη πορεία με τη συγκέντρωση
των νιτρικών στις πηγές στη Μεγάλη Βρετανία.
Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εδώ, όμως τα νιτρικά δεν αυξάνονται στο έδαφος μόνο
από τα ανόργανα λιπάσματα και από τα υπολείμματα των φυτών ή τις οργανικές λιπάνσεις. Υπάρχουν βέβαια φυτικά είδη τα οποία εμείς ταξινομούμε στην κατηγορία των ψυχανθών, τα οποία ως γνωστό έχουν φυμάτια στο ριζικό τους σύστημα. Τα φυμάτια είναι
μικρά όργανα, τα οποία κάνουν την ίδια δουλειά που κάνουν οι βιομηχανίες παραγωγής
αζωτούχων λιπασμάτων.
Μετά από καλλιέργεια ψυχανθών τα νιτρικά αυξάνονται πολύ στο έδαφος. Ένα παράδειγμα δίδεται με τα στοιχεία του σχήματος 10, όπου η συγκέντρωση νιτρικών στον
αγρό Α όπου προηγήθηκαν κουκιά (είναι ψυχανθή) οι περιεκτικότητες ήταν σημαντικά
υψηλότερες σε σύγκριση με το έδαφος Β (Καλλιέργεια με γρασίδια).

Σχήμα 10: Πορεία νιτρικών στο έδαφος μετά την ενσωμάτωση των κτηνοτροφικών
κουκιών (Α), σε σύγκριση με αγρό με 2ετές τριφύλλι-γρασίδι (Β) στο τέλος της
περιόδου της εκπλύσεως, 20.1.2002. (Brandt, 2003).
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Εμείς το γνωρίζουμε καλά αυτό γι’ αυτό τα ψυχανθή είδη τα σεβόμαστε και προωθούμε
στη βιολογική γεωργία μετά από ψυχανθή όλα τα φυτά εκείνα που μπορούν να απορροφήσουν μέσω των ριζών όλο αυτό το άζωτο του εδάφους στην νεκρή εποχή (χειμώνα),
ώστε μ’ αυτόν τον τρόπο να σταματήσει η καθοδική τους πορεία (νιτρορύπανση) και να
παγιδευτεί αυτό στα υπέργεια όργανα των φυτών (catch crops).
Στη συνέχεια θα πούμε λίγα πράγματα και θα παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία για την
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Ποιότητα γεωργικών προϊόντων
Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα με το σπανάκι, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Τρώμε όλοι σπανάκι. Στον πίνακα 1 δίδονται τα φορτία σε βακτήρια, σε νιτροποιητικά
βακτήρια, σε περιεκτικότητες νιτρικών, συγκρίνοντας το σύστημα της βιολογικής παραγωγής σπανακιού με το συμβατικό σύστημα.
Πίνακας 1: Μικροβιολογικά, φυσιολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά του σπανακιού
από πέντε διαφορετικούς πειραματικούς λιπάνσεως, υπολογισμένα με τη βοήθεια
του γεωμετρικού μέσου (Ahrens et al., 1983)

Όπου υπάρχει αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι μειώθηκε το φορτίο εξαιτίας του βιολογικού συστήματος παραγωγής. Βλέπουμε ότι τα βακτήρια μειώθηκαν σε ποσοστό 43%,
τα νιτροποιητικά βακτήρια σε 30%, η περιεκτικότητα σε νιτρικά, που μας ενδιαφέρει
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πάρα πολύ, μειώθηκε σε ποσοστό πάνω από 80%.
Πάμε στην πατάτα, που είναι ένα άλλο προϊόν που καταλαμβάνει υψηλή θέση στη διατροφή μας (Βλέπε πίνακα 2).
Πίνακας 2: Επίδραση της ποσότητας της κοπριάς και της ποικιλίας στις περιεκτικότητες
σε άμυλο, νιτρικά και κάλιο στους κονδύλους της πατάτας, τα καλλιεργητικά
έτη 1996 και 1997 (Neuhoff and Köpke

Εδώ βλέπετε το άμυλο και φαίνονται τα άζωτα που δόθηκαν στην καλλιέργεια. Από
αυτά προκύπτει ότι όσο πιο πολύ άζωτο εφαρμόσθηκε με τη λίπανση τόσο χαμηλότερο το
ποσοστό σε άμυλο. Παρατηρούμε επίσης ότι έχουμε ποικιλίες οι οποίες περιέχουν πολύ
λίγα νιτρικά, πολύ ή λίγο άμυλο. Για την υγιεινή διατροφή τα νιτρικά μας ενδιαφέρουν
ιδιαίτερα, που σημαίνει ότι όσο πιο περιεκτικά είναι τα προϊόντα που καταναλώνουμε σε
νιτρικά, τόσο πιο επικίνδυνα και επιβλαβή είναι αυτά για την υγεία μας και κυρίως για
πιθανές καρκινογενέσεις.
Από τα δεδομένα του πίνακα αυτού βγαίνει το συμπέρασμα ότι με την αύξηση της
λίπανσης με άζωτο αυξάνονται σημαντικά οι ποσότητες σε νιτρικά των κονδύλων της πατάτας, φαινόμενο απόλυτα επιζήμιο. Όμως, όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία υπάρχουν ποικιλίες πατάτας οι οποίες συσσωρεύουν στους κονδύλους πολύ λιγότερα νιτρικά
από ότι άλλες ποικιλίες σε υψηλά επίπεδα Ν-δόσεων.
Στη βιολογική παραγωγή, όπως ίσως γνωρίζετε, προωθούμε όχι πάντοτε τις πιο αποδοτικές σε ποσότητα ποικιλίες πατάτας, αλλά εκείνες τις ποικιλίες που είναι οι πιο ποιο-
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τικές ή πιο υγιεινές, όπως είναι η περίπτωση της Agria και όχι η περίπτωση της Provento
που δίδει υψηλότερες στρεμματικές αποδόσεις από ότι οι υπόλοιπες ποικιλίες.
Αυτός είναι επίσης ένας άλλος λόγος, γιατί τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο ακριβά από
τα αντίστοιχα συμβατικά. Δεν ψάχνουμε και δε προωθούμε στην καλλιέργεια φυτά και
ποικιλίες που είναι πολύ παραγωγικές. Ψάχνουμε για αυτές τις ποικιλίες που έχουν υψηλά
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πέρα από τα προβλήματα της αγοράς που ενδιαφέρουν τους παραγωγούς υπάρχουν και τα προβλήματα της ποιότητας που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
Τελευταία, ομάδα Δανών επιστημόνων διεξήγαγε κλινικά πειράματα. Χώρισαν τους ανθρώπους σε ομάδες και τους τροφοδοτούσαν με προϊόντα συμβατικής καλλιέργειας και
βιολογικής καλλιέργειας αντίστοιχα. Σχετικά επισημαίνεται ότι σε φλαβανοειδή ενώσεις
(είναι αντικαρκινογόνες ουσίες) ήταν τα προϊόντα της βιολογικής παραγωγής σημαντικά
πλουσιότερα σε σύγκριση με τα συμβατικά (Βλέπε πίνακα 3). Διαπίστωσαν ότι οι ομάδες
που δέχτηκαν τα βιολογικά προϊόντα στον οργανισμό των ανθρώπων αυτών βρέθηκαν
υψηλότερες συγκεντρώσεις αντικαρκινογόνων ουσιών.
Πίνακας 3: Περιεκτικότητες φλαβονοειδών σε προϊόντα βιολογικής και συμβατικής
καλλιέργειας (μικρογραμμάρια ανά 10 MJ). Grinder- Pedersen et al., (2003)

Ένα άλλο ακόμη, και με αυτό θέλω να τελειώσω, αφορά στα φρούτα. Δείτε τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Τα βατόμουρα με τις περιεκτικότητες σε φαινόλες. Οι φαινόλες
είναι μια άλλη ομάδα ουσιών οι οποίες επίσης έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Όπως προκύπτει από τo σχήμα 11 τα βατόμουρα έχουν δέκα φορές μεγαλύτερες ποσότητες φαινολών απ’ ότι τα άλλα είδη. Η κατανάλωση βιολογικής παραγωγής βατόμου-
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ρων, φράουλας και καλαμποκιού, σημαίνει αύξηση στον οργανισμό των συγκεντρώσεων
σε φαινόλες και φλαβονοειδών ουσιών σε σύγκριση με την κατανάλωση των ίδιων προϊόντων και ποσοτήτων προερχόμενων από τη συμβατική παραγωγή.

Σχήμα 11: Συνολική ποσότητα φαινολών σε κατεψυγμένους, ψυχθέντες-ξηραθέντες
και αεροξηραθέντες καρπούς από βατόμουρα (Α) φράουλες (Β) και καλαμπόκι (C).
Asami et al., (2003)
* Στήλες που έχουν διαφορετικό γράμμα, διαφέρουν στατιστικά σημαντικά
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Ένα τελευταίο στοιχείο, ίσως αυτό ενδιαφέρει ειδικότερα τις γυναίκες, είναι το ψωμί
που τρώμε και ποιες ποσότητες σε βιταμίνες και σε ανόργανα στοιχεία προσλαμβάνουμε
καταναλώνοντας τριακόσια γραμμάρια ψωμί λευκό ή μαύρο. Όλες οι βιταμίνες και όλα τα
μικροστοιχεία βρίσκονται στο μαύρο ψωμί σε διπλάσιες, τριπλάσιες και τετραπλάσιες ποσότητες πάνω από αυτές που βρέθηκαν στο πολύ λευκό ψωμί (Βλέπε στοιχεία πίνακα 4).
Πίνακας 4: Σύγκριση λευκού και μαύρου ψωμιού σε ορισμένες βιταμίνες και κάποια ανόργανα στοιχεία
(Causeret, 1996, αναφ. από Νικολοπούλου - Παττακού 1985).
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