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Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, 
 
Το ECOCITY, ο Εθελοντικός Οργανισµός για το Αστικό Περιβάλλον, έχει ξεκινήσει από 
το έτος 2005 µια σηµαντική προσπάθεια αναζήτησης λύσεων για το περιβαλλοντικό 
πρόβληµα που προκαλεί η νόθευση του πετρελαίου κίνησης, µε πετρέλαιο ναυτιλίας 
και θέρµανσης.  

Τα συµπεράσµατα από τις εκδηλώσεις του διετούς Κύκλου ∆ιαλόγου για την 
Πετρελαιοκίνηση, που έγιναν στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, προσδιόρισαν 
επακριβώς τους λόγους που µας εµποδίζουν να δεχθούµε την απελευθέρωση της 
κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων οχηµάτων στις παραπάνω περιοχές. Έτσι, η αδυναµία 
καταστολής του λαθρεµπορίου καυσίµων και η απουσία φίλτρων στα πετρελαιοκίνητα 

οχήµατα για τις εκποµπές µικροσωµατιδίων, έχει οδηγήσει το ECOCITY να ταχθεί 
αρνητικά στην απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, 
αφού είναι γνωστό πως οι συνέπειες είναι τραγικές, µε την αύξηση της ρύπανσης του 
εισπνεόµενου αέρα. 
 
Με δεδοµένη την ανάγκη να υπάρξει συντονισµός στην κατεύθυνση της εξεύρεσης 

λύσεων, το ECOCITY προχώρησε στην ενεργοποίηση της «Επιτροπής Αξιολόγησης 
των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και στην Υγεία από την Πετρελαιοκίνηση», η οποία θα 
προσανατολισθεί στην ανάπτυξη του διαλόγου µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, 
καθώς και στην προσέγγιση και ενηµέρωση των κέντρων αποφάσεων, που διερευνούν 
το θέµα της απελευθέρωσης της πετρελαιοκίνησης στην Αθήνα και στην 
Θεσσαλονίκη.  

 
H Επιτροπή αποτελείται από τους εταίρους του ECOCITY, Μιχάλη Πετράκη, 
Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. και ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και 
Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κλέα Κατσουγιάννη 
Μέλος του ∆.Σ. και Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών και Κώστα Βαφειάδη 
Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών.  

Στο έργο τους θα έχουν την βοήθεια της Επιστηµονικής Επιτροπής, καθώς και 
εµπειρογνωµόνων µελών και συνεργατών του ECOCITY. 
 
Στο πλαίσιο του έργου της Επιτροπής, προγραµµατίζουµε : 

- Επικαιροποίηση της Μελέτης για την ηλεκτρονικό έλεγχο όλου του κύκλου 
διακίνησης καυσίµων, που είχε καταθέσει το ECOCITY προς τα αρµόδια 

Υπουργεία, Επιτροπές της Βουλής και Φορείς, από τον πρώτο διάλογο. Μέρος 
της πρότασης µας, που αφορά στο τελικό στάδιο ελέγχου εισροών και εκροών 
στα πρατήρια καυσίµων, µε ιδιαίτερη ικανοποίηση ενηµερωθήκαµε πως η 
Κυβέρνηση προώθησε προς εφαρµογή. Όµως το κύριο µέρος, όπου 
παρουσιάζονται τα µεγαλύτερα προβλήµατα και οικονοµικές απώλειες για το 

Κράτος, από τη παράνοµη διακίνηση του επιβαρυµένου µε θείο Πετρελαίου 
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Ναυτιλίας και Θέρµανσης από τα ∆ιυλιστήρια µέχρι τα σηµεία παράδοσης του, 
που παραµένει ανεξέλεγκτη.  

- Επικαιροποίηση της εκτίµησης της οικονοµικής απώλειας του Κράτους, από 
Φόρους και ΦΠΑ, την οποία είχε πραγµατοποιήσει το ∆ιατµηµατικό 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα MBA του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.         

 
 
Για την ανάπτυξη του διαλόγου και τη διαβούλευση για ένα τόσο σοβαρό πρόβληµα, η 
Επιτροπή προγραµµατίζει να διοργανώσει µια συνάντηση εργασίας, µε εκπροσώπους 

Υπουργείων, Επιτροπών, Οργανισµών, Συνδέσµων και Φορέων που εµπλέκονται στο 
θέµα της διακίνησης πετρελαίου, στις αρχές του 2011, µε σκοπό την ανταλλαγή 
απόψεων και επιλογών που θα οδηγήσουν στη λύση. 
Στην συνάντηση αυτή θέλουµε να προσκαλέσουµε το Τοπικό Παρατηρητήριο 
Περιβάλλοντος να συµµετέχει, ορίζοντας εκπρόσωπο που θα καταθέσει τις θέσεις και 
τις απόψεις σας.  

 
Στόχος µας είναι από τα αποτελέσµατα της συνάντησης εργασίας και από την 
επιπλέον επεξεργασία και τεκµηρίωση, που θα κριθεί αναγκαία, να προχωρήσουµε 
στην διοργάνωση εκδήλωσης, τον Μάιο 2011, µε θέµα «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ : ΤΟ 
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», όπου θα παρουσιαστεί η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης 
και οι προτάσεις που οδηγούν σε συνολική λύση του προβλήµατος. 

 
Για το σκοπό αυτό θα παρακαλούσαµε για τη συνεργασία µε το Παρατηρητήριο και 
τον ορισµό στελέχους, ως εκπροσώπου σας, στον διάλογο που θα πραγµατοποιηθεί. 
 

Ευχόµαστε Ευτυχισµένο το Νέο Έτος και επιτυχία στο έργο σας, προσβλέποντας στη 
συνεργασία σας προς όφελος της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. 
 
 
Με Εκτίµηση,  
 

 
 
Θάνος Ζαφειρόπουλος    Κλέα Κατσουγιάννη 
Πρόεδρος ∆.Σ. ECOCITY     Μέλος ∆.Σ. ECOCITY 

Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


