∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (∆.Ε.Π.)

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΩΝ
Αναγνωρίζοντας ότι:
¾ Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος γνωρίζει ανησυχητικές διαστάσεις, µε δυναµική ολοένα και αυξανόµενη και
πλήθος µη αναστρέψιµων δυσάρεστων καταστάσεων, στην Ελλάδα και παγκοσµίως.
¾ Η ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος και ο αποτελεσµατικός διακανονισµός των συναφών θεµάτων-προβληµάτων,
απαιτούν εξ`ορισµού λόγω της φύσης τους, την υιοθέτηση της ολοκληρωµένης, διεπιστηµονικής, και συστηµικής προσέγγισης. Για τον λόγο αυτό, επιτάσσουν την αρµονική συνεργασία όλων των σχετικών κλάδων των επιστηµών για την φύση αλλά και τον άνθρωπο (θετικές, φυσικές και ανθρωπιστικές-κοινωνικές).
¾ Το περιβάλλον απειλείται σοβαρά στις µέρες µας από µία σειρά οικονοµικών δραστηριοτήτων που δε λαµβάνουν
υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη και τις επιπτώσεις στην υγεία.
¾ Η βιώσιµη ανάπτυξη, αποτελεί την µόνη εναλλακτική πρόταση στην εποχή µας, δίνοντας ισοβαρείς προτεραιότητες τόσο στην οικονοµική ανάπτυξη, όσο και στο περιβάλλον, ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική ευηµερία
των σηµερινών αλλά και των µελλοντικών γενεών.
¾ Η χώρα µας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών συνθηκών και Οργανισµών έχει δεσµευτεί για
την ορθή διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.
¾ Το υφιστάµενο πρόβληµα του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα επηρεάζεται αρνητικά, εκτός των άλλων και από την
έλλειψη κεντρικού αυτοτελή φορέα συντονισµού του.
¾ Οι φορείς και οι υπηρεσίες τοπικής – περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθώς και κεντρικής διοίκησης, παρουσιάζουν ελλείψεις στελέχωσης µε εξειδικευµένο προσωπικό που κατέχει ως βασική επιστήµη τη διαχείριση του περιβάλλοντος
Αποφασίζουµε:
Την ίδρυση του ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (∆.Ε.Π.), το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του Συλλόγου Αποφοίτων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος και λοιπών Συλλόγων Αποφοίτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΠΣΕ), συναφών µε την περιβαλλοντική επιστήµη. Το ∆.Ε.Π. λειτουργεί ως άτυπο
φόρουµ συζήτησης και συνεργασίας το οποίο δηµιουργείται ώστε να προάγει, σε κοινή βάση, την ορθή και επιστηµονική αντιµετώπιση και διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων της Ελλάδας. Ταυτόχρονα αποσκοπεί στην
προώθηση των επιστηµών του περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες του ∆.Ε.Π. θα απευθύνονται στο σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας και µε τη δηµοσιοποίηση τους θα επιδιώκονται πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία και το
περιβάλλον.
Στόχοι
Οι κύριοι στόχοι του ∆.Ε.Π. είναι:
1. Ο εντοπισµός των εθνικών περιβαλλοντικών προβληµάτων επισηµαίνοντας τις οικολογικές, νοµοθετικές, θεσµικές, επιστηµονικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές τους διαστάσεις.
2. Η προώθηση και πλήρης εφαρµογή του εθνικού και κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου και των βασικών αρχών
του µε αιχµή την αρχή της πρόληψης, όσον αφορά την διαχείριση των υδάτινων πόρων, των αποβλήτων (στερεών
– υγρών – αέριων), του φυσικού περιβάλλοντος (βιοποικιλότητα, έδαφος, προστατευόµενες περιοχές κλπ) αλλά και
της οικονοµικής ανάπτυξης (διαχείριση του περιβάλλοντος από επιχειρήσεις και φορείς και συναφή θέµατα).
3. Πραγµατοποίηση κοινών δράσεων από το σύνολο των συµµετεχόντων του δικτύου µε στόχο την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των πολιτών, των φορέων και οργανισµών.
4. Η πίεση προς φορείς, οργανισµούς κλπ για την ανάληψη δράσεων αντιµετώπισης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών ζητηµάτων.
Μέσα Προβολής του ∆.Ε.Π.
Τα µέσα προβολής του δικτύου περιλαµβάνουν:
¾ Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο
¾ Μέσα ενηµέρωσης τοπικής και εθνικής εµβέλειας.
∆ράσεις
Οι δράσεις του ∆.Ε.Π. περιλαµβάνουν:
¾ ∆ράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέµατα περιβάλλοντος µε τη δηµιουργία και διάθεση ενηµερωτικών
υλικού.

¾
¾

Ενίσχυση της ζύµωσης των προβληµατισµών ευρύτερου επιστηµονικού και κοινωνικού χαρακτήρα, διαµέσου
της ∆ιοργάνωσης επιστηµονικών ηµερίδων, συµµετοχής σε εκθέσεις/συνέδρια κ.ά.
Την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τις κρατικές αρχές, µε την παροχή έγκυρης επιστηµονικής
γνώσης, διαµέσου γνωµατεύσεων, πορισµάτων, εκθέσεων , δελτίων τύπου κλπ.

∆οµή και λειτουργία του ∆ΕΠ

¾ Η ολοµέλεια του ∆ΕΠ συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (µία φορά ανά τρίµηνο) µετά από πρόσκληση
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της συντονιστικής γραµµατείας. Οι έκτακτες συνεδριάσεις της ολοµέλειας του ∆.Ε.Π. συγκαλούνται και εκτάκτως µετά από αίτηµα τουλάχιστον τριών µελών του.
Ο Σύλλογος Αποφοίτων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος αναλαµβάνει το ρόλο της συντονιστικής γραµµατείας του
∆.Ε.Π. παρέχοντας γραµµατειακή υποστήριξη και συντονισµό του δικτύου και συντονίζει τις συνεδριάσεις.
Κάθε φορέας – µέλος του ∆ικτύου έχει το δικαίωµα να αποχωρήσει από το ∆ίκτυο όποτε το κρίνει σκόπιµο.
Όλες οι αποφάσεις του ∆ικτύου λαµβάνονται σε κλίµα συναίνεσης και διαλόγου στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και µε ισότιµο δικαίωµα λόγου κάθε µέλους.
Για την ένταξη ενός νέου φορέα στο ∆ίκτυο, µετά από αίτηµα του, απαιτείται να υπάρξει απόφαση πλειοψηφίας,
σε συνεδρίαση της Ολοµέλειας.
Κάθε µέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο, που θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας, έναν αναπληρωµατικό
εκπρόσωπο και έναν υπεύθυνο επικοινωνίας µε το ∆ΕΠ.
∆εδοµένου ότι ο πλουραλισµός και η πολυσυλλεκτικότητα, σε αντιστοιχία µε τις αρχές του ∆ΕΠ, οφείλουν να
χαρακτηρίζουν και την εσωτερική του διάρθρωση, µε κύρια συνιστώσα την εκπροσώπηση και την λήψη αποφάσεων, κάθε επιστηµονική ειδικότητα µπορεί να έχει µόνο ένα εκπρόσωπο στο δίκτυο από το σύνολο των Συλλόγων ή Ενώσεων της εκάστοτε ειδικότητας.
Η συµµετοχή των µελών – φορέων στο δίκτυο βασίζεται στην εθελοντική συµµετοχή τους στις δράσεις του ∆ικτύου.
Οι συνεδριάσεις του ∆ΕΠ γίνονται ανοικτών θυρών.

Μέλη του ∆.Ε.Π.
Μέλη του ∆.Ε.Π. µπορούν να είναι Σύλλογοι ή Ενώσεις Αποφοίτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης των οποίων ο προπτυχιακός κύκλος σπουδών έχει µερική ή ολική συνάφεια µε τις επιστήµες του περιβάλλοντος. Το ∆.Ε.Π. αποτελείται από τα εξής ιδρυτικά µέλη, τα οποία συνυπογράφουν και την παρούσα διακηρυκτική
αρχή:
Συνυπογράφουν οι:
Σύλλογος Αποφοίτων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας
Σύλλογος Αποφοίτων ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ένωση Γεωγράφων (Ε.ΓΕΩ) Ελλάδας
Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων (Π.Ε.Β.)
Σύλλογος Τεχνολόγων Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος και Ορυχείων
Σύλλογος Πτυχιούχων Π.Σ.Ε. Εφαρµοσµένης Αγρο-Οικολογίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος
Υποστηρίζουν οι:
Απόφοιτοι Τµήµατος Επιστήµης της Θάλασσας Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Απόφοιτοι Τµήµατος ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Χανίων
Απόφοιτοι Σχολής Π.Σ.Ε. Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Απόφοιτοι Σχολής Π.Σ.Ε. ∆ιαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Φοιτητές Τµήµατος Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων

Συντάκτες ∆ιακήρυξης:
Μαρκαντώνης Βασίλης
Τοπουζέλης Κώστας
Κουρµούσης Φώτης
Πρίφτης ∆ηµήτρης

