Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης για τα θύµατα
στους τόπους εργασίας

Η

28η Απριλίου είναι µια παγκόσµια ηµέρα µνήµης για
τα εκατοµµύρια των εργαζοµένων
που έχουν χάσει τη ζωή τους, το 1,2
εκατοµµύριο των τραυµατιών και τα
160 εκατοµµύρια που ασθενούν κάθε
χρόνο από επαγγελµατικές ασθένειες καθώς είναι αναγκασµένοι να
δουλεύουν σε ανθυγιεινές συνθήκες
εργασίας.
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Στην Ευρώπη σήµερα, παρά την
εκφρασµένη πολιτική βούληση για
την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων, αυτοί εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σοβαρά
προβλήµατα τα οποία απορρέουν
µεταξύ άλλων από το καθεστώς
απασχόλησης, την έλλειψη κατάρτισης και την αναντιστοιχία δεξιοτήτων και εργασίας. Με τις ευέλικτες µορφές εργασίας αυτά τα
προβλήµατα οξύνονται και οδηγούν
σε επιβάρυνση των εργαζοµένων
που ανάλογα και µε το είδος της εργασίας µπορεί να αναφέρεται στο
στρές και να κλιµακώνεται µε την
πρόκληση εργατικών ατυχηµάτων
και γενικότερα την επιδείνωση της
ψυχικής και σωµατικής τους υγείας.
Στη χώρα µας η κατάσταση δεν
είναι καλή καθώς συµβαίνουν σε καθηµερινή σχεδόν βάση εργατικά
ατυχήµατα ενώ τα θανατηφόρα

για το έτος 2005 ήταν 111 τον
αριθµό, σύµφωνα µε στοιχεία του
Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας
(Σ.Ε.Π.Ε.). Η κατάσταση αυτή πρέπει
να αλλάξει και η Πολιτεία οφείλει
να αναλάβει τις ευθύνες της σ’ ότι
αφορά στην προληπτική δράση και
στην ενεργοποίηση των µηχανισµών
ελέγχου για την συµµόρφωση των
επιχειρήσεων µε αυτά που προβλέπει
η νοµοθεσία.
Το ΕΚΑ θεωρεί ότι η Υγεία και
Ασφάλεια της εργασίας στη χώρα µας
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς
όλο και νέοι επιβαρυντικοί παράγοντες
υπεισέρχονται στην καθηµερινότητα
των εργαζοµένων και θα συνεχίσει να
διεκδικεί το αυτονόητο δικαίωµα των
εργαζοµένων για ασφαλείς από κάθε
άποψη συνθήκες εργασίας.
Καλεί τα µέλη του να ασκήσουν το
δικαίωµά τους και να συγκροτήσουν
επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας
στους χώρους δουλειάς τους. Για
την ενηµέρωσή τους πάνω σε αυτά
τα θέµατα λειτουργεί Γραµµατεία
Υγείας και Ασφάλειας στο ΕΚΑ, ενώ
για θέµατα Ιατρικής της Εργασίας
µπορούν να απευθύνονται στη Γιατρό
Εργασίας. Για τεκµηρίωση πάνω σε
θέµατα Υγείας και Ασφάλειας της
Εργασίας µπορούν επίσης να απευθύνονται στο ΕΛΙΝΥΑΕ.
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H ΠPOΣTAΣIA TOY EPΓAΣIAKOY KAI TOY EYPYTEPOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ EINAI KAI ΔIKH MAΣ YΠOΘEΣH

Συγκρότηση Επιτροπών Υ & Α
στους χώρους δουλειάς
*

Πρώτη προτεραιότητα
Πως να συγκροτήσετε µια Επιτροπή Υ & Α
στον χώρο δουλειάς σας
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Ε.Υ.Α.Ε.)
• Επιχείρηση >50 άτοµα ➟
επιλέγουν ΕΥΑΕ.
• Επιχειρήσεις από 20-50
άτοµα ορίζεται εκλεγµένος
αντιπρόσωπος των εργαζοµένων για την Υ & Α της εργασίας.
• Για κάτω από 20 άτοµα (Π∆
17/96) οι εργαζόµενοι έχουν
δικαίωµα να διαβουλεύονται
και να επιλέγουν µε πλειοψηφία
Υ & Α Ε (Άρθρα 2 και 3 του
1568/85).
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ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ
ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ,
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,
ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ή
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ,
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αυτές θεωρούνται αυτοτελείς
επιχειρήσεις εφ’ όσον η
απόσταση µεταξύ τους ή από την
κύρια επιχείρηση δικαιολογεί τη
λειτουργία ιδιαίτερης ΕΥΑΕ ή τον
ορισµό ιδιαίτερου αντιπροσώπου.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΝΑ
ΚΡΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ;
Ο Επιθεωρητής Εργασίας
ή ο κατά τόπους αρµόδιος
Ειρηνοδίκης εφ’ όσον υπάρξει
προσφυγή κατά της απόφασης
του Επιθεωρητού Εργασίας και
σύµφωνα µε όσα προβλέπει
η πολιτική δικονοµία περί
εργασιακών διαφορών.
ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΕ Ή
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ;
1. Μελετά τις συνθήκες
εργασίας, προτείνει µέτρα
για τη βελτίωσή τους και του
περιβάλλοντος εργασίας
παρακολουθεί την τήρηση των
µέτρων Υ & Α και συµβάλλει
* Ν. 1568/85

στην εφαρµογή τους από τους
εργαζόµενους.
2. Σε περιπτώσεις σοβαρών
εργατικών ατυχηµάτων ή
σχετικών συµβάντων προτείνει
τα κατάλληλα µέτρα για την
αποτροπή επανάληψής τους.
3. Επισηµαίνει τον επαγγελµατικό
κίνδυνο στους χώρους ή
θέσεις εργασίας και προτείνει
µέτρα για την αντιµετώπισή
του, συµµετέχοντας έτσι στη
διαµόρφωσηη της πολιτικής
της επιχείρησης για την
πρόληψη του επαγγελµατικού
κινδύνου.
4. Ενηµερώνεται από την διοίκηση της επιχείρησης για
τα στοιχεία των εργατικών
ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών που συµβαίνουν σ’ αυτή.
5. Ενηµερώνεται για την
εισαγωγή στην επιχείρηση
νέων παραγωγικών διαδικασιών, µηχανηµάτων,
εργαλείων και υλικών ή
για τη λειτουργία νέων
εγκαταστάσεων σ’ αυτή
στο µέτρο που επηρεάζουν
τις συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.
6. Σε περίπτωση άµεσου και
σοβαρού κινδύνου καλεί τον
εργοδότη να λαβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα, χωρίς να
αποκλείεται καια η διακοπή
λειτουργίας µηχανήµατος ή
εγκατάστασης ή παραγωγικής
διαδικασίας.
7. Μπορεί να ζητεί τη συνδροµή
εµπειρογνωµόνων για θέµατα
υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, µετά από σύµφωνη
γνώµη του εργοδότη.
ΠΩΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΩΝ ΕΥΑΕ;
Σε Γενική Συνέλευση µε µυστική
ψηφοφορία.

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ Η Γ.Σ.;
Κάθε δύο χρόνια.
ΠΩΣ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΩΤΗ Γ.Σ.;
Η πρώτη ΓΣ συγκαλείται από το
1/20 τουλάχιστον των εργαζοµένων.
ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΕΙ;
• Οι τρεις πρώτοι που υπογράφουν την πρόσκληση.
• Οι επόµενες ΓΣ συγκαλούνται
και προεδρεύονται κατά
περίπτωση από τον αντιπρόσωπο
ή τα µέλη της ΕΥΑΕ.
ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ
ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ;
Όλοι οι εργαζόµενοι στην
επιχείρηση.
ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ
Είναι ενιαίο µε αλφαβητική σειρά.
ΠΟΙΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ;
Όσα και τα µέλη της ΕΥΑΕ.
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Αναδεικνύονται ως αναπληρωµατικοί.
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΟΤΕ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ;
Σε 10 εργάσιµες ηµέρες από τα

1/5 του αριθµού των εργαζοµένων
και από όποιον έχει προσωπικά
έννοµο συµφέρον.
ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ∆ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΕΚΛΟΓΕΣ;
Από τριµελή Εφορευτική Επιτροπή
που εκλέγεται από τη ΓΣ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΑΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 14 του Ν. 1264/1982.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στις επιχειρήσεις που απασχολούν
πάνω από 50 εργαζόµενους κατά
ετήσιο µέσο όρο.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Π∆ 17/96 Άρθρο 449 και Π∆
294/88)
Για καθένα χωριστά
Α) 25 ωρών ετησίως για
επιχειρήσεις µέχρι 25 άτοµα.
Β) 50 ωρών ετησίως για
επιχειρήσεις από 21-50 άτοµα.
Γ) 75 ωρών ετησίως για
επιχειρήσεις άνω των 50 ατόµων.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΥΑΕ
Η Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ; ΠΟΙΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΕ;
Επιχειρήσεις:

• 5 - 100 εργαζόµενοι

ΕΥΑΕ

2 µέλη

• 101 - 300 εργαζόµενοι

ΕΥΑΕ

3 µέλη

• 301 - 600 εργαζόµενοι

ΕΥΑΕ

4 µέλη

• 601 - 1000 εργαζόµενοι

ΕΥΑΕ

5 µέλη

• 1001 - 2000 εργαζόµενοι

ΕΥΑΕ

6 µέλη

• > 2000 εργαζόµενοι

ΕΥΑΕ

7 µέλη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

H κλιµατική αλλαγή
και στο Συµβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ
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τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης
του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
µε θέµα την κλιµατική αλλαγή, η Βρετανία προειδοποίησε ότι το πρόβληµα
θα πυροδοτήσει συγκρούσεις, ενώ οι
αναπτυσσόµενες χώρες υποστήριξαν ότι το θέµα δεν ανήκει στην ατζέντα του
Συµβουλίου. Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι υπάρχει «επιτακτική
ανάγκη για την ασφάλεια» να συζητηθεί
η κλιµατική αλλαγή, καθώς µπορεί να
προκαλέσει διαµάχες για τους υδατικούς
πόρους και απειλεί την παγκόσµια ειρήνη.
Αλλοι υποστήριξαν ότι το Συµβούλιο,
αρµόδιο για τη διατήρηση της παγκόσµιας
ειρήνης και της ασφάλειας, θα έπρεπε να
αφήσει το θέµα της παγκόσµιας θέρµανσης
σε άλλα όργανα των Ηνωµένων Εθνών.
Οι δύο κύριες οµάδες που εκπροσωπούν τα αναπτυσσόµενα κράτη - το Κίνηµα των Αδεσµεύτων και η Οµάδα των
77 - απέστειλαν ανεξάρτητες επιστολές
µε τις οποίες κατηγορούν το Συµβούλιο
για «ολοένα αυξανόµενη παραβίαση»
των αρµοδιοτήτων άλλων φορέων του
ΟΗΕ. Η κλιµατική αλλαγή και η ενέργεια
είναι θέµατα της Γενικής Συνέλευσης,
όπου εκπροσωπούνται και οι 192 χώρεςµέλη του ΟΗΕ, και του Οικονοµικού και
Κοινωνικού Συµβουλίου, υποστήριξαν.
Η Υπουργός των εξωτερικών του ΗΒ, η
οποία είχε διατελέσει για µια πενταετία
διαπραγµατευτής της Βρετανίας για την
κλιµατική αλλαγή, δήλωσε ότι: «πρόκειται για ένα πρόβληµα που απειλεί την
ειρήνη και την ασφάλεια ολόκληρου του
πλανήτη, και το Συµβούλιο Ασφαλείας
είναι το κατάλληλο µέρος να συζητηθεί,
και είναι ξεκάθαρο ότι αφού 55 χώρες
τοποθετήθηκαν, δεν πρόκειται για άποψη
µόνο του Ηνωµένου Βασιλείου».

24-30 Σεπτεµβρίου 2007

Τ

ο Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου, (ΑΠΜ), µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα έχει γίνει µία οργάνωση
αναγνωρίσιµη και διακριτή. Η δράση του έχει γίνει γνωστή σε
όλη την Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού.
Από 24-30 Σεπτεµβρίου 2007 θα παραγµατοποιηθεί το 2ο
∆ιεθνές Αντιπυρηνικό Φεστιβάλ Ρόδου. Κορυφαία εκδήλωση
του Φεστιβάλ, θα είναι η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
µεταξύ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κατά της πυρηνικής
απειλής και για την διεκδίκηση µετατροπής της Μεσογείου και της
Μέσης Ανατολής σε Ζώνη Ειρήνης, Ελεύθερης από Πυρηνικά. Για
το περιεχόµενο, τις εκδηλώσεις και την καλλίτερη οργάνωση του
Φεστιβάλ, το ΑΠΜ έχει ανοίξει διάλογο µέσα από την ιστοσελίδα
του, στον οποίο µπορεί να συµµετέχει και να συµβάλει καθένας
που επιθυµεί.
Το ΑΠΜ θα κάνει φέτος αισθητή την παρουσία του και εκτός
συνόρων. Σε συνεργασία και συντονισµό µε άλλες αντίστοιχες
οργανώσεις προετοιµάζονται δύο σοβαρές πρωτοβουλίες.
• Η πρώτη αφορά στην τροποποίηση της επαίσχυντης Συµφωνίας που έχει υπογραφεί από το 1959 µεταξύ του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) και της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ατοµικής
Ενέργειας (∆.Ε.Α.Ε.), που µε λίγα λόγια επιβάλλει λογοκρισία σε
προγράµµατα και µελέτες σχετικές µε τις επιπτώσεις της πυρηνικής
ενέργειας στην Υγεία και δεν επιτρέπει τη δηµοσίευσή τους χωρίς
την προγούµενη έγκριση της ∆ΕΑΕ. Ήδη έχει επιδοθεί επιστολή
στον Υπουργό Υγείας της Ελλάδας (αντίστοιχες έχουν επιδοθούν
και σε άλλες χώρες) και στην Γενική ∆ιευθύντρια της Παγκόσµιας
Οργάνωσης Υγείας µε την οποία ζητείται η παρέµβασή τους στην
Παγκόσµια Συνέλευση για την Υγεία που θα συνέλθει τον προσεχή
Μάϊο στη Γενεύη, ώστε να τροποποιηθεί ή να τερµατιστεί αυτή η
συµφωνία. Αυτή την επιστολή έχουν συνυπογράψει αρκετοί φορείς
και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Για το ίδιο θέµα στις 26 Απριλίου µαύρη επέτειο της καταστροφής στο Τσερνόµπιλ - ξεκίνησε µια
πρωτότυπη διαδήλωση µπροστά στην έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη,
η οποία σχεδιάζεται να κρατήσει για πολύ καιρό.
• Η δεύτερη αφορά στην προπαρασκευαστική επιτροπή για τη
Συνθήκη Μη ∆ιάδοσης των πυρηνικών όπλων που συνέρχεται από
τις 30 Απριλίου µέχρι τις 11 Μαΐου στη Βιέννη µε την παρουσία
εκπροσώπων Κρατών αλλά και Μ.Κ.Ο. απ’ όλο τον Κόσµο. Είναι µια
ιδιαίτερα σηµαντική διάσκεψη, από την οποία θα εξαρτηθεί αν θα
υπάρξει κατάληξη σε Συµφωνία για τον περιορισµό των πυρηνικών
όπλων. Η αντίστοιχη προηγούµενη διάσκεψη (Μάϊος 2005) δεν
είχε καταλήξει µετά την υπονόµευσή της και την αποχώρηση των
ΗΠΑ από αυτήν.
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2ο ∆ιεθνές
Αντιπυρηνικό Φεστιβάλ Ρόδου

Ενσωµάτωση στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2004/107
για την ατµοσφαιρική ρύπανση

Y

πεγράφη από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε η Απόφαση
µε την οποία ενσωµατώνεται στο εθνικό µας
δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2004/107 «σχετικά µε το
αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και
τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάθρακες
στον ατµοσφαιρικό αέρα». Η Απόφαση, ήδη,
διακινείται στα άλλα Υπουργεία για την συλλογή των
σχετικών υπογραφών.
Η Οδηγία 2004/107 αφορά στην µέτρηση της συγκέντρωσης των µικροσωµατίδιων των βαρέων µετάλλων (αρσενικό, κάδµιο, υδράργυρο, νικέλιο) και
των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων
(βενζο(a)πυρένιο).

Με την ενσωµάτωση της Οδηγίας αυτής, κυρίως:
α. Θεσπίζονται τιµές στόχοι για την συγκέντρωση
αρσενικού, καδµίου, νικελίου και βενζο(a)πυρένιου
στον ατµοσφαιρικό αέρα, ώστε να αποφεύγονται
και να προλαµβάνονται οι δυσµενείς επιδράσεις των
συγκεκριµένων ρύπων στην ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον συνολικά. Οι τιµές – στόχοι θα πρέπει να
έχουν επιτευχθεί έως την 31/12/2012.
Οι τιµές στόχοι (µέση τιµή ενός ηµερολογιακού
έτους) που τίθενται ανά ρύπο είναι οι εξής:
Αρσενικό:
6 ng/m
(6 νανογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα)
Κάδµιο:
5 ng/m
(5 νανογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα)
Νικέλιο:
20 ng/m
(20 νανογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα)
Βενζο (a) πυρένιο:
1 ng/m
(1 νανογραµµάριο ανά κυβικό µέτρο αέρα)
β. Ορίζονται διαδικασίες για την παρακολούθηση
της συγκέντρωσης των παραπάνω ρύπων και µέτρα
που πρέπει να ληφθούν για την διασφάλιση της
καλύτερης δυνατής ποιότητας του ατµοσφαιρικού
αέρα, προκειµένου να µην επηρεάζεται από τους
συγκεκριµένους ρύπους.
γ. Εξασφαλίζεται η επαρκής πληροφόρηση
του κοινού όσον αφορά στις συγκεντρώσεις στον
ατµοσφαιρικό αέρα.

ΜΠΑΖΑ ΠΑΝΤΟΥ
5.000 τόνοι µπάζα παράγονται καθηµερινά στην Αττική

Μ

ε βάση την οδηγία για την Εναλλακτική ∆ιαχείριση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, η χώρα µας όφειλε
από τον Ιανουάριο του 2006 να συγκεντρώνει το 30% των
µπάζων και να ανακυκλώνει το 50%. Στόχος έως το 2015 είναι
να συλλέγεται σε οργανωµένους χώρους 80% των ποσοτήτων
και να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 50%. Για να ξεκινήσει
η διαχείριση αυτών των υλικών θα έπρεπε να έχει υπογραφεί
σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο όµως καθυστερεί. Αποτέλεσµα αυτής της καθυστέρησης είναι τα µπάζα να καταλήγουν
ανεξέλεγκτα στις ρεµατιές και στους ΧΑ∆Α*.
Κατηγορίες µπάζων
Τα απόβλητα µπάζα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες.
1. Η πρώτη είναι τα υλικά εκσκαφών (χώµα, πέτρες, άµµος,
χαλίκι κ.λπ.), που στο µεγάλο τους µέρος είναι υλικά, που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα σε µια σειρά εργασιών
(ανάπλαση λατοµείων, αποκατάσταση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής, χωµατουργικά έργα κ.λπ.).
2. Η δεύτερη είναι τα υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις, τα κατεξοχήν «µπάζα», τα οποία δεν µπορούν να
ξαναχρησιµοποιηθούν χωρίς διαχείριση, διαλογή και ανάκτηση.
Στα υλικά κατεδαφίσεων περιλαµβάνονται αντικείµενα που είναι
επικίνδυνα για τοξική ρύπανση (χηµικά, χρώµατα, καρκινογόνα
PCB από πυκνωτές, προστατευτικές επικαλύψεις ξύλων ή
µετάλλων, καλώδια, µονωτικά υλικά – ειδικά όσα περιέχουν
αµίαντο – κ.λπ.). Σε καµιά περίπτωση αυτά τα υλικά δεν πρέπει
να ρίχνονται ανεξέλεγκτα στη φύση ή να θάβονται χωρίς
επεξεργασία.
3. Η τρίτη κατηγορία αφορά τα υλικά που προκύπτουν από τα
έργα οδοποιίας, κυρίως από την ανακαίνιση δρόµων. Πρόκειται
για κοµµάτια ασφάλτου και άλλα είδη οδοστρώµατος.
4. Η τέταρτη είναι τα απόβλητα εργοταξίων.
Η ορθή διαχείριση αυτών των υλικών προϋποθέτει την
ύπαρξη πιστοποιηµένων εταιρειών που παραλαµβάνουν τα
µπάζα, για να τα οδηγήσουν σε χώρους διαχείρισης, διαλογής,
επεξεργασίας και αξιοποίησης. Η ανάγκη αυτή καλύφθηκε µε
τον νόµο 2939/2001, υπολείπεται όµως το Π∆.
Από την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας είναι πολλαπλά
τα οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον καθώς:
Α) Αντιµετωπίζεται µία από τις αιτίες του απαράδεκτου
φαινοµένου της ανεξέλεγκτης ρίψης αποβλήτων. Φαινόµενο,
που συµβάλλει στην αισθητική υποβάθµιση, στην χηµική τοξική ρύπανση και στην πρόκληση πυρκαγιών, καθώς πολλά
από τα υλικά αυτά είναι εύφλεκτα.
Β) Μειώνεται το κόστος της ανάσυρσης των υλικών αυτών
από τα ρέµατα και τις πλαγιές, που είναι πολύ µεγάλο, πολύ
µεγαλύτερο από εκείνο της ορθής διαχείρισής τους.
Γ) Μειώνεται ο όγκος των απορριµµάτων, καθώς µέρος
των µπάζων τελικά καταλήγει στους ΧΥΤΑ (επιπλέον των
ποσοτήτων που απαιτούνται για επικάλυψη), συρρικνώνοντας
έτσι τους διαθέσιµους χώρους.
∆) Εξοικονοµούνται αναγκαία δοµικά υλικά, µειώνοντας
έτσι την ανάγκη για περαιτέρω λατόµευση.
----------------------* ΧΑ∆Α: Χώρος Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων
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