H πρόταση της

για την αντιµετώπιση της
Kλιµατικής Aλλαγής

Σ

ε έκθεση που εκπονήθηκε από
την Greenpeace και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (EREC) σε συνεργασία µε
το Τεχνικό Ινστιτούτο Θερµοδυναµικής του Γερµανικού Αεροδιαστηµικού Κέντρου και περισσότερους από
30 επιστήµονες και µηχανικούς από
πανεπιστήµια, ινστιτούτα και τη βιοµηχανία ανανεώσιµων πηγών ενέργειας παγκοσµίως, διαπιστώνεται ότι:
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1. Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (AΠE), σε συνδυασµό µε την
εξοικονόµηση ενέργειας, µπορούν να
καλύψουν το 50% των ενεργειακών
αναγκών του πλανήτη έως το 2050,
µειώνοντας τις παγκόσµιες εκποµπές
αερίων του θερµοκηπίου κατά σχεδόν 50% έως το 2050.
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2. Η εξοικονόµηση ενέργειας και
οι ΑΠΕ εξασφαλίζουν ενεργειακή αυτάρκεια και βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Βασικά σηµεία της έκθεσης
• Οι AΠE που είναι τεχνικά διαθέσιµες επαρκούν για να παράγουµε
έξι φορές περισσότερη ενέργεια από
όση καταναλώνουµε σήµερα παγκοσµίως.
• Οι παγκόσµιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα θα µειωθούν κατά
50% έως το 2050, ενώ οι ετήσιες κατά
κεφαλήν εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα παγκοσµίως θα µειωθούν
από 4 τόνους σε 1,3 τόνους το 2050.
• Οι AΠE θα καλύψουν σχεδόν
το 70% της ηλεκτροπαραγωγής και
το 65% των αναγκών σε θέρµανση
παγκοσµίως.
• Η εκµετάλλευση των τεράστιων
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δυνατοτήτων της εξοικονόµησης ενέργειας θα µειώσει την κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας από 435.000
Peta Joules / χρόνο (PJ/a) σε 422.000
PJ/a έως το 2050. Σύµφωνα µε το
σενάριο της ∆ιεθνούς Υπηρεσίας
Ενέργειας (ΙΕΑ), η κατανάλωση θα
αυξηθεί σε 810.000 PJ/a για το ίδιο
χρονικό διάστηµα.
• Η ηλεκτροπαραγωγή θα αποτελέσει τον πρωτοπόρο στην εκµετάλλευση των AΠE. Έως το 2050, περίπου
το 70% της ηλεκτροπαραγωγής θα
παράγεται από ΑΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών. Η συνολική εγκατεστηµένη
ισχύς παγκοσµίως θα φτάσει τα
7.100 GW παράγοντας 21.400 Τεραβατώρες ετησίως
• Στον τοµέα της θέρµανσης, η συµµετοχή των AΠE θα αυξηθεί σε 65%
έως το 2050. Τα ορυκτά καύσιµα θα
αντικατασταθούν από πιο αποδοτικές
και τεχνολογίες, όπως η βιοµάζα, η
γεωθερµία και οι ηλιακοί συλλέκτες.
• Η εξοικονόµηση ενέργειας σε
συνδυασµό µε την ανάπτυξη των ΑΠΕ
αρκούν για να καλύψουν το ενεργειακό
έλλειµµα που θα δηµιουργηθεί από
τον τερµατισµό της πυρηνικής ενέργειας και τη σταδιακή µείωση της
χρήσης ορυκτών καυσίµων.
• Η Ενεργειακή Επανάσταση λαµβάνει υπόψιν τη ραγδαία οικονοµική
ανάπτυξη κρατών, όπως η Κίνα, η
Ινδία και η Βραζιλία και αποδεικνύει ότι
είναι δυνατή η παγκόσµια οικονοµική
ανάπτυξη µε βιώσιµο τρόπο για το
περιβάλλον.
_____________
* 1 Peta = 1000 Tera

Σ’ AYTO TO TEYXOΣ

• Aνανεώσιµες Πηγές Eνέγειας-Eξοικονόµηση Eνέργειας, H πρόταση της GREENPEACE για την αντιµετώπιση της Kλιµατικής Aλλαγής • Kλειστοί
χώροι σε αγροτικές εργασίες • Bόµβες διασποράς και τοξικά απειλούν τον Λίβανο • Aπειλητικό το φάσµα λειψυδρίας • Kίνδυνος οικολογικής καταστροφής στη Mάγχη • Σταύρος ∆ήµας: Όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 24

IN THIS ISSUE
Works • Environmental news

• How to combat Climate Change - GREENPEACE proposal • OHS in Agricultural

H ΠPOΣTAΣIA TOY EPΓAΣIAKOY KAI TOY EYPYTEPOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ EINAI KAI ΔIKH MAΣ YΠOΘEΣH

Yγιεινή και ασφάλεια σε αγροτικές εργασίες*
Kλειστοί χώροι

O

ι κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων στον αγροτικό τοµέα είναι πολλοί.

Eκατοντάδες είναι τα ατυχήµατα που κάθε χρόνο
συµβαίνουν στη χώρα µας σε εργαζόµενους αυτής της
κατηγορίας, επειδή χρησιµοποιούν µηχανήµατα και υλικά ή εργάζονται σε χώρους ή εφαρµόζουν πρακτικές που
δεν πληρούν τους κανόνες υγείας και ασφαλείας.
Oι κίνδυνοι στις εργασίες σε κλειστούς χώρους

περιέχονται ή γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας στις
εγκαταστάσεις.
Για την αποφυγή των κινδύνων, απαιτούνται:
1. Oργάνωση της εργασίας, επιλογή καταλλήλων µεθόδων.
2. ∆ιάθεση και χρήση κατάλληλου εξοπλισµού.
3. Eκπαίδευση και ενηµέρωση των εργαζοµένων.
4. Συνεργασία των εµπλεκοµένων.

αγροτικών εγκαταστάσεων (σιλό, δεξαµενές, πηγάδια,
βόθροι κ.λ.π.) έχουν ιδιαιτερότητες που σχετίζονται
τόσο µε τα χαρακτηριστικά των χώρων αυτών (δυσκολία
εισόδου - εξόδου των εργαζοµένων, κακός φωτισµός και
εξαερισµός κ.λ.π.), όσο και µε τα χαρακτηριστικά των
υλικών που υπάρχουν ή δηµιουργούνται.
∆υστυχώς οι εργασίες σε κλειστούς χώρους συνδέονται µε πολλά σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήµατα που οφείλονται σε πτώση, σε ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου, σε πυρκαγιά ή έκρηξη, κ.λ.π. Kύριο
χαρακτηριστικό των περισσοτέρων ατυχηµάτων είναι η
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EYΦΛEKTA AEPIA, ATMOI, ΣKONEΣ
Σηµαντικοί κίνδυνοι έκρηξης
ή / και πυρκαγιάς υπάρχουν σε
πολλούς κλειστούς χώρους,
λόγω της ύπαρξης εύφλεκτων ή
εκρηκτικών αερίων (π.χ. αερίων
από το σάπισµα προϊόντων),
σκόνης (π.χ. δηµητριακών,
ζωoτροφών), ή περίσσειας οξυγόνου.

κακή οργάνωση της εργασίας.
Kλειστοί χώροι σε αγροτικές εργασίες είναι οι χώροι
αποθήκευσης, µετασχηµατισµού ή χρήσης προϊόντων
που:
• είναι κλειστοί από παντού
• έχουν περιορισµένη δυνατότητα φυσικού αερισµού
• υπάρχουν ή µπορεί να παραχθούν αέρια, υγρά ή

Eπιπτώσεις
Θάνατοι, σοβαροί τραυµατισµοί και εγκαύµατα είναι τα
αποτελέσµατα εκρήξεων και πυρκαγιών στους κλειστούς
χώρους, όταν δεν ελέγχεται η ατµόσφαιρα και δεν λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα αποφυγής δηµιουργίας
φλόγας ή σπινθήρων.

στερεά υλικά ικανά να απειλήσουν τη ζωή, τη σωµατική
ακεραιότητα και την υγεία των ανθρώπων
• οι θυρίδες εισόδου - εξόδου των περιορισµένων
διαστάσεων
Στους κλειστούς χώρους περιλαµβάνονται:
• τα σιλό
• οι δεξαµενές
• οι µεγάλοι κάδοι ζύµωσης ή ανάµιξης
• οι αποθήκες κρασιού
• τα πηγάδια και οι βόθροι
• ορισµένα θερµοκήπια
H εκµετάλλευση, η συντήρηση, η επισκευή ή η
τροποποίηση αυτών των χώρων, απαιτούν παρεµβάσεις
εργαζοµένων, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι αυτοί να
εκτίθενται σε κινδύνους για την υγεία και τη σωµατική
τους ακεραιότητα. Oι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να οφείλονται
στις εγκαταστάσεις ή/και στις ιδιότητες των υλικών που

Mέτρα Προστασίας
• Aδειάζουµε, καθαρίζουµε και αερίζουµε το χώρο όσο
δυνατόν καλύτερα.
• Eλέγχουµε συνεχώς την ατµόσφαιρα όσο βρισκόµαστε µέσα, µε τα κατάλληλα όργανα ανίχνευσης.
• Xρησιµοποιούµε φωτισµό και εργαλεία ή εξοπλισµό
αντιεκρηκτικού τύπου.
• Φοράµε αντιστατικά παπούτσια και µη εύφλεκτα ρούχα.
• Προσοχή!!! Oι εργασίες µε φλόγα ή αυτές που δηµιουργούν σπινθήρες επιτρέπονται µόνον εφόσον οι
χώροι καθαρισθούν τελείως.

ΓEΩPΓIKA ΦAPMAKA KAI ΛIΠAΣMATA
XHMIKA YΛIKA KAΘAPIΣMOY
Xηµικά υλικά, όπως διαλυτικά, γεωργικά φάρµακα και
λιπάσµατα, αλλά ακόµη και κατάλοιπα ή πουρί δεξαµενών
*Πηγή: Σώµα Eπιθεώρησης Eργασίας (Σ.EΠ.E)

εκλύουν σκόνες, ατµούς και αέρια που αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Eπιπτώσεις
Eρεθισµοί στα µάτια, στη µύτη
και στο δέρµα, προβλήµατα στο
αναπνευστικό σύστηµα, καθώς και
δηλητηριάσεις είναι τα αποτελέσµατα ανεξέλεγκτης χρήσης και
επιπόλαιης αντιµετώπισης αυτών
των υλικών.

Mέτρα Προστασίας
• ∆ιαβάζουµε και εφαρµόζουµε
τις οδηγίες χρήσης τους.
• Aερίζουµε επαρκώς το χώρο
πριν την είσοδο.
• Xρησιµοποιούµε την κατάλληλη µάσκα σε κάθε περίπτωση
και εφόσον απαιτείται, χρησιµοποιούµε και άλλα προστατευτικά µέσα (γάντια, ποδιά, φόρµα κ.λ.π.).
• Aποφεύγουµε τη χρήση γυµνής φλόγας.

EΛΛEIΨH OΞYΓONOY
Στους κλειστούς χώρους είναι πολύ συχνό το
φαινόµενο, το ποσοστό του οξυγόνου στον αέρα να
πέφτει πολύ κάτω από το 19,5% (ελάχιστο όριο για
τους κλειστούς χώρους, λόγω ανάπτυξης βακτηριδίων,
οξείδωσης (σκουριάς), συσσώρευσης άλλων αερίων ή
ακόµα και καύσεων).

Eπιπτώσεις
H απώλεια των αισθήσεων είναι η άµεση επίπτωση στον εργαζόµενο της έλλειψης οξυγόνου,
που µπορεί να οδηγήσει ακόµα
και στο θάνατο.

Mέτρα Προστασίας
• Aερίζουµε επαρκώς το χώρο πριν την είσοδο.
• Xρησιµοποιούµε κατάλληλο όργανο έλεγχου της
ποσότητας οξυγόνου πριν µπούµε στο χώρο.
• Eάν δεν είναι επαρκής η ποσότητα του οξυγόνου,
χρησιµοποιούµε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή.
• Έχουµε άµεση και συνεχή επικοινωνία µε υπεύθυνο
άτοµο που βρίσκεται έξω από τον κλειστό χώρο.

ΘEPMOTHTA
Xώροι όπου για λειτουργικούς λόγους υπάρχουν υψηλές θερµοκρασίες αποτελούν σηµαντικό κίνδυνο για
την υγεία των εργαζοµένων σ’
αυτούς, ιδιαίτερα σε συνδυασµό
µε ανεπαρκή αερισµό και ακατάλληλο ρουχισµό.

Eπιπτώσεις
Kράµπες, ζαλάδες, λιποθυµίες
και θερµοπληξίες είναι τα αποτελέσµατα στον άνθρωπο
από εργασία σε χώρους που επικρατούν ηψηλές
θερµοκρασίες και δεν λαµβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα.

Mέτρα Προστασίας
• Eλέγχουµε µε κατάλληλα όργανα (θερµόµετρα κ.λ.π.)
το επίπεδο της θερµοκρασίας και υγρασίας στο χώρο.
• Aερίζουµε επαρκώς το χώρο, εάν αυτό είναι δυνατόν.
• Φοράµε κατάλληλα - ελαφρά ρούχα.
• Kάνουµε συχνά διαλείµµατα εάν οι θερµοκρασίες
παραµένουν ψηλές.

TOΞIKA AEPIA, ATMOI
∆ιάφορα επικίνδυνα αέρια, όπως µονοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου
κ.λ.π., µπορεί να υπάρχουν στους κλειστούς χώρους
σαν αποτελέσµατα πολλαπλών χηµικών αντιδράσεων.
Eπισηµαίνεται ότι κάποια από αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη
οσµή και δεν µπορούν να ανιχνευθούν.

Eπιπτώσεις
Tοξικά αέρια ή ατµοί µπορούν να
ερεθίσουν το δέρµα, τα µάτια, τη
µύτη ή το λαιµό, να προκαλέσουν
βλάβες στο αναπνευστικό σύστηµα ή να οδηγήσουν στο θάνατο.

Mέτρα Προστασίας
• Aδειάζουµε το χώρο, τον καθαρίζουµε και τον αερίζουµε επαρκώς.
• Eλέγχουµε συνεχώς την ατµόσφαιρα µε τα κατάλληλα
όργανα, πριν την είσοδο στο χώρο και κατά τη διάρκεια
παραµονής σε αυτόν.
• Σε περίπτωση οποιασδήποτε αµφιβολίας χρησιµοποιούµε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή.
• Έχουµε άµεση και συνεχή επικοινωνία µε υπεύθυνο
άτοµο που βρίσκεται έξω από τον κλειστό χώρο.
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Bόµβες διασποράς και τοξικά
απειλούν το Λίβανο
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Οι βόµβες διασποράς που δεν έχουν εκραγεί και
οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν
διαρροή από τοξικά χηµικά εξαιτίας του πολέµου,
θέτουν σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον του Λιβάνου.
Μία νέα έκθεση του Προγράµµατος Περιβάλλοντος
των Ηνωµένων Εθνών (UNEP) προειδοποιεί ότι αν
δεν καθαριστούν τα συντρίµµια και τα αποµεινάρια
του πολέµου που υπάρχουν, τότε θα δηµιουργηθούν
µεγάλοι κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία, ανάµεσά τους
και η ρύπανση πόσιµου νερού.
Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι οι βόµβες διασποράς
που παραµένουν ενεργές και έχουν καταστήσει τις
αγροτικές περιοχές του νότιου Λιβάνου, απαγορευµένη
ζώνη. Σύµφωνα µε την έκθεση, το 90% του πληθυσµού
της περιοχής ζει από την γεωργία. Η περισυλλογή τους
µπορεί να χρειαστεί περισσότερους από 15 µήνες, ενώ η
έκθεση προσθέτει ότι οι καταστροφές που προκλήθηκαν
από τις βόµβες σε εργοστάσια της Βηρυτού έχει ως
αποτέλεσµα να υπάρχει διαρροή επικίνδυνων για τη
δηµόσια υγεία χηµικών .

Aπειλητικό το φάσµα λειψυδρίας
Σε κατάσταση συναγερµού έχει τεθεί ο ευρωπαϊκός
Νότος λόγω της παρατεταµένης χειµερινής καλοκαιρίας,
καθώς από τη µία απειλείται άµεσα µε καταστροφές
η αγροτική παραγωγή και από την άλλη είναι ορατές
δια γυµνού οφθαλµού οι επερχόµενες δραµατικές
κλιµατικές αλλαγές. Όσα έως πριν από λίγο καιρό αποτελούσαν απλώς σενάρια, συµβαίνουν ήδη και µάλιστα
νωρίτερα από ό,τι ανέµεναν οι επιστήµονες. Ο φετινός
χειµώνας µυρίζει «άνοιξη», προµηνύοντας καταστροφές.
Τα αποδηµητικά πουλιά δεν ταξίδεψαν προς τον
ευρωπαϊκό Νότο, οι αρκούδες έµειναν ξάγρυπνες και
τα καλλωπιστικά φυτά µπουµπούκιασαν. Ταυτόχρονα οι
κερασιές άνθισαν, τα σιτηρά κινδυνεύουν να ξεραθούν
και η λειψυδρία απειλεί τις καλοκαιρινές καλλιέργειες,
σύµφωνα µε τους ειδικούς.
Η Παγκόσµια Μετεωρολογική Οργάνωση χαρακτήρισε
το 2006 την τέταρτη πιο θερµή χρονιά που έζησε το
βόρειο ηµισφαίριο. Η επιτροπή του ΟΗΕ (IPCC) που
ερευνά τις κλιµατικές αλλαγές αποδίδει χωρίς καµιά
αµφιβολία, πλέον, την υπερθέρµανση του πλανήτη στις
ανθρώπινες δραστηριότητες και προειδοποιεί ότι αν δεν
ληφθούν µέτρα, οι συνέπειες θα είναι δραµατικές.

Κίνδυνος οικολογικής καταστροφής στη Μάγχη
Σε µήκος 8 χιλιοµέτρων απλώθηκε η πετρελαιοκηλίδα που διέρρευσε
στη Μάγχη από το φορτηγό πλοίο «Νάπολη», το οποίο έπεσε σε σφοδρή

Σταύρος ∆ήµας:
Όχι στην αναθεώρηση
του άρθρου 24

θαλασσοταραχή και προσάραξε στην περιοχή Ντέβον. Λόγω της

«Τα ελληνικά δάση απειλούνται

κλίσης που πήρε το σκάφος, έπεσαν στη θάλασσα 200 από τα 2.500

και θα απειληθούν ακόµη περισ-

κοντέινερ που µετέφερε µε αποτέλεσµα να διαρρεύσουν περίπου 200

σότερο στο µέλλον από τις πυρ-

τόνοι καυσίµων από το µηχανοστάσιο. Ειδικά συνεργεία άντλησαν τους

καγιές. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

υπόλοιπους 3.000 τόνους πετρελαίου που βρίσκονταν στις δεξαµενές

πή έκρουσε τον κώδωνα κινδύνου»,

του πλοίου, σε µια επιχείρηση που διήρκεσε πολλές ηµέρες. ∆ύο από τα

λέει ο επίτροπος Περιβάλλοντος

κοντέινερ που έπεσαν στη θάλασσα περιείχαν επικίνδυνα υλικά: υγρά

Σταύρος ∆ήµας και προσθέτει.

µπαταρίας και άλλες εύφλεκτες και εκρηκτικές ύλες. Το υπό βρετανική

«Το άρθρο 24, ως έχει σήµερα,

σηµαία «Νάπολι» είχε αποπλεύσει από το Βέλγιο µε προορισµό την

προστατεύει επαρκώς τον δασικό

Πορτογαλία, όταν έπεσε σε καταιγίδα και προσάραξε στις ακτές της

µας πλούτο. ∆εν είναι αναγκαία η

Βρετανίας.

αναθεώρησή του».
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