
Υγ
ιε

ιν
ή 

&
 Α

σφ
άλ

ει
α 

τη
ς 

ερ
γα

σί
ας

 ―
 Π

ρο
στ

ασ
ία

 Π
ερ

ιβ
άλ

λο
ντ

ος

O
cc

up
at

io
na

l 
H

ea
lth

 a
nd

 S
af

et
y 

―
 P

ro
te

ct
io

n 
of

 t
he

 E
nv

ir
on

m
en

t

ü 
M

ON
TH

LY
 E

DI
TI

ON
 ü

 N
R.

 1
74

 ü
 1

5t
h 

YE
AR

 ü
 M

AR
CH

 2
00

8
  

  
  

CO
D.

 2
18

1

ü M
HN

IA
IA

 E
KΔ

OΣ
H 
ü T

EY
XO

Σ 
17

4 
ü 1

5ο
ς 

ΧΡ
OΝ

OΣ
 ü 

MA
PT

IO
Σ 

20
08

   
   

KΩ
Δ.

 2
18

1

Eργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο 
Αθήνας
E-mail:eka@otenet.gr
http://www.eka.org.gr

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

 • Stress at work • 9 critical issues for the Planet • Greece to the European Justice 
Court for infringements • The new EU package for Climate Change • Environmental news form Greece and Worldwide 

IN THIS ISSUE

 • Tο εργασιακό άγχος • Eννέα σηµεία καµπής για τον πλανήτη • H επιτροπή 
προσφεύγει στο ∆ικαστήριο κατά της Eλλάδας για παραβάσεις • Eνέργεια και Kλιµατική αλλαγή • Περιβαλλοντικά νέα

Σ’ AYTO TO TEYXOΣ

ΔPA
ΣH

 
Tο εργασιακό άγχος αποτελεί µία 

από τις µεγαλύτερες προκλήσεις 
για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων. Αφορά περίπου έναν 
στους τέσσερις εργαζοµένους ενώ, 
σύµφωνα µε µελέτες, ποσοστό 
από 50% έως 60% του συνόλου 
των χαµένων εργάσιµων ηµερών 
σχετίζονται µε το εργασιακό άγχος. 
Το γεγονός αυτό συνεπάγεται 
τεράστια επιβάρυνση τόσο για την 
ανθρώπινη υγεία όσο και για την 
οικονοµία. 

 Το εργασιακό άγχος µπορεί να 
επηρεάσει οποιονδήποτε εργαζόµενο 
ασχέτως της θέσης του στην 
ιεραρχία. Παρατηρείται σε όλους 
τους κλάδους και 
σε επιχειρήσεις 
όλων των µεγεθών.

Το άγχος 
είναι το δεύτερο 
σε συχνότητα 
αναφερόµενο 
πρόβληµα υγείας 
και επηρεάζει 
ποσοστό 22% των 
εργαζοµένων στην 
ΕΕ των 27 (για το 
2005). Επιπλέον, 
ο αριθµός των 
ατόµων που πάσχουν από παθήσεις 
που σχετίζονται µε το άγχος και 
προκαλούνται ή επιδεινώνονται από 
την εργασία αναµένεται να αυξηθεί. 

 Ο µεταβαλλόµενος κόσµος 
της εργασίας θέτει ολοένα και 
περισσότερες απαιτήσεις στους 
εργαζοµένους µέσα από τη 
µεγαλύτερη ευελιξία από άποψη 
λειτουργιών και δεξιοτήτων, την 
αυξανόµενη χρήση συµβάσεων 
εργασίας ορισµένου χρόνου, την 

αυξανόµενη εργασιακή 
ανασφάλεια και την εντατικοποίηση 

της εργασίας (µε αυξηµένο φόρτο 
εργασίας και µεγαλύτερη πίεση) 

και την κακή ισορροπία µεταξύ 
εργασιακού και ιδιωτικού βίου. 

 Το άγχος µπορεί να προκαλέσει 
ασθένειες και δυστυχία τόσο στην 

εργασία όσο και στο σπίτι. Το άγχος 
µπορεί επίσης να επιβαρύνει την 

ασφάλεια στον χώρο εργασίας 
και να συµβάλει στην εµφάνιση 

άλλων προβληµάτων υγείας που 
σχετίζονται µε την εργασία, όπως οι 

µυοσκελετικές παθήσεις. 

 Ο περιορισµός του εργασιακού 
άγχους και των 

ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων δεν 

απαιτείται µόνο 
για ηθικούς 

αλλά και για 
νοµικούς λόγους. 
Επίσης αποτελεί 

σηµαντικό 
επιχειρηµατικό 

κίνητρο.

Το 2002 
υπολογίστηκε 
ότι το ετήσιο 

οικονοµικό κόστος 
του εργασιακού άγχους στην ΕΕ των 

15 ανήλθε στα 20 δισ. ευρώ. 

Το θετικό είναι ότι το εργασιακό 
άγχος µπορεί να αντιµετωπιστεί 

όπως και τα άλλα ζητήµατα υγείας 
και ασφάλειας. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα 
αντιµετώπισής του σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Με τη σωστή προσέγγιση, 

οι εργαζόµενοι µπορούν να 
προστατευτούν από το άγχος.

Tο εργασιακό άγχος
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 Μεγάλη διεθνής έρευνα στην οποία συµµετέχουν 
δεκάδες περιβαλλοντολόγοι και άλλοι επιστήµονες  τα 
πορίσµατα της οποίας δηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα 
«ΙΝDΕΡΕΝDΕΝΤ»,  κατέληξε σε  εννέα σηµεία καµπής 
στη βάση πιθανών σεναρίων - όπως το λειώσιµο των 
πάγων στον Αρκτικό Κύκλο ή η καταστροφή των τροπι-
κών δασών του Αµαζονίου - µπορεί να ξεπεραστούν τα 
επόµενα 100 χρόνια. 

 Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι κλιµατικές αλλαγές 
µπορεί να οδηγήσουν σε ξαφνικές και δραµατικές µε-
ταβολές ορισµένων από τα σηµαντικότερα γεωφυσικά 
στοιχεία του πλανήτη, αν η µέση θερµοκρασία της Γης 
συνεχίσει να αυξάνεται ως αποτέλεσµα της εκποµπής 
αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

 Η εξέλιξη αυτών των εννέα σεναρίων θα είναι µη 
αναστρέψιµη από τη στιγµή που θα ξεπεραστεί ένα 
συγκεκριµένο «όριο» κλιµατικών αλλαγών. Οι επιπτώσεις 
αυτών των αλλαγών θα είναι εκτεταµένες και έντονες για 
τον πλανήτη. Ως σηµείο καµπής ορίζεται η στιγµή κατά 
την οποία µια µικρή αύξηση της θερµοκρασίας µπορεί 
να προκαλέσει δυσανάλογα µεγάλη αλλαγή στο εγγύς 
µέλλον. 

Οι επιστηµονικές προβλέψεις 
1.  Ο πάγος της Αρκτικής: ορισµένοι επιστήµονες πιστεύ-

ουν ότι επίκειται ολική απώλεια του στρώµατος πάγου 
που σκεπάζει τη θάλασσα της Αρκτικής το καλοκαίρι 
(σε 10χρόνια). 

2.  Το στρώµα πάγου της Γροιλανδίας: το λειώσιµο µπο-
ρεί να χρειαστεί 300 χρόνια, αλλά το σηµείο χωρίς 
επιστροφή γι’ αυτή τη διαδικασία µπορεί να έρθει σε 
50 χρόνια. 

3.  Το στρώµα πάγου της ∆υτικής Ανταρκτικής: µπορεί 
αναπάντεχα να καταρρεύσει καθώς αυξάνεται η θερ-
µοκρασία (µέσα σε 300 χρόνια).

4.  Ρεύµα του κόλπου: πιθανώς δεν θα υπάρχει τον επό-
µενο αιώνα. 

5.  Ελ Νϊνιο: το ρεύµα του Νότιου Ειρηνικού µπορεί να 
επηρεαστεί από πιο θερµές θάλασσες και να προκα-
λέσει µεγάλη κλιµατική αλλαγή µέσα σε έναν αιώνα. 

6.  Μουσώνες του Ινδικού: βασίζονται στη διαφορά θερ-
µοκρασίας µεταξύ ξηράς και θάλασας, ισορροπία που 
µπορεί να ανατραπεί από την υπερθέρµανση κατά 
τόπους, µέσα σε ένα χρόνο. 

7.  Μουδώνες της ∆υτικής Αφρικής: στο παρελθόν οι 
αλλαγές τους προκάλεσαν βλάστηση στη Σαχάρα, 
αλλά τα επόµενα 10 χρόνια µπορεί να προκαλέσουν 
ξηρασία. 

8.  Τροπικά δάση του Αµαζονίου: πιο θερµό κλίµα και πε- 
ραιτέρω καταστροφή των δασών µπορεί να προκαλέ- 
σουν απώλεια των βροχών που υποστηρίζουν αυτό το 
οικοσύστηµα, σε 50 χρόνια. 

9.  ∆άση του Βορρά: τα συνηθισµένα στο κρύο δέντρα 
της Σιβηρίας και του Καναδά πεθαίνουν καθώς οι 
θερµοκρασίες αυξάνονται (σε 50 χρόνια).

Eννέα σηµεία καµπής 
για τον Πλανήτη

Η Επιτροπή προσφεύγει στο ∆ικαστήριο
κατά της Ελλάδας για παραβάσεις

1. ∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
Η Επιτροπή παραπέµπει την Ελλάδα στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (∆ΕΚ) για την εκ µέρους της διαχείριση των επικίνδυνων 
αποβλήτων, που αποτελεί προβληµατικό τοµέα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα 
δεν έχει εγκρίνει κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων απο-
βλήτων και ανέχεται την ανεξέλεγκτη διάθεση των περισσότερων από 
τα παραγόµενα επικίνδυνα απόβλητα, παραβιάζοντας διάφορες βασικές 
απαιτήσεις της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα. Η οδηγία αυτή απο-
τελεί τον κεντρικό άξονα της κοινοτικής νοµοθεσίας που αποσκοπεί 
στην εξασφάλιση της ορθής από περιβαλλοντική άποψη διαχείρισης των 
αποβλήτων στα κράτη µέλη. 

Η Ελλάδα, µετά τη λήψη τελικής προειδοποίησης τον ∆εκέµβριο 2005, 
τροποποίησε το νοµικό της πλαίσιο για τη διαχείριση επικίνδυνων απο-
βλήτων και ενέκρινε νέο σχέδιο διαχείρισης, το οποίο διαβιβάστηκε στην 
Επιτροπή τον Μάρτιο 2007. Παρά την έγκριση του εν λόγω σχεδίου, η 
χώρα ακόµη δεν έχει συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις της. 

2. Παραποµπή για παράβαση της οδηγίας2000/60 για τα νερά
Στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο παραπέµπεται η Ελλάδα εξαιτίας της µη 

εφαρµογής της ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας για τη διαχείριση των 
υδατικών πόρων. Η οδηγία  καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών - µε-
λών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ώστε να επιτευχθεί καλή ποιότητα των 
νερών, επιφανειακών και υπόγειων. Τον Οκτώβριο του 2005, η Επιτροπή 
κίνησε διαδικασία για παράβαση κατά της χώρας µας, καθώς δεν είχαν 
υποβληθεί τα στοιχεία οικονοµικής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης 
όλων των λεκανών απορροής ποταµών. ∆εδοµένου ότι η Ελλάδα δεν έχει 
συµµορφωθεί ακόµη προς τις εν λόγω απαιτήσεις, η Επιτροπή κατέθεσε 
την υπ’ αριθµόν C-264/07 προσφυγή στο ∆ικαστήριο των Eυρωπαϊκών 
Kοινωτήτων.

3. Προστασία των πτηνών
Σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία για την προστασία και διατήρηση 

των αγρίων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά), τα κράτη µέλη οφείλουν να 
ορίσουν ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) για τα πτηνά που καλύπτονται 
από την οδηγία. Ερµηνεύοντας τη διάταξη αυτή, το ∆ΕΚ έχει αποφανθεί 
ότι τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να απονέµουν στις ΖΕΠ που έχουν 
ορίσει κατάλληλο νοµικό καθεστώς προστασίας, ικανό να επιτύχει τους 
στόχους διατήρησης των συγκεκριµένων ειδών και ενδιαιτηµάτων. 

Μελέτες ως προς τη συµµόρφωση αποκάλυψαν ότι η Ελλάδα δεν 
µετέφερε ορθά στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία για τα πτηνά. Εποµένως, 
κινήθηκε η διαδικασία παράβασης τον Απρίλιο 2006. Οι ελληνικές 
αρχές στη συνέχεια εξέδωσαν νέα νοµοθεσία σχετικά µε το κυνήγι, 
αλλά παρέλειψαν να εκδώσουν νοµοθεσία για τις υπόλοιπες σχετικές 
διατάξεις. Τον Ιούλιο 2007 εστάλη τελική έγγραφη προειδοποίηση, αλλά 
καθώς οι ελληνικές αρχές δεν απάντησαν, η Επιτροπή αποφάσισε να 
παραπέµψει την υπόθεση στο ∆ΕΚ. 

Εκκρεµεί επίσης χωριστή υπόθεση, η οποία αφορά την παράλειψη 
της Ελλάδας να µεταφέρει ορθά στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία για 
τα ενδιαιτήµατα.

4. Στο αρχείο η υπόθεση για την επεξεργασία
της ιλύος καθαρισµού λυµάτων

Σε µια υπόθεση που αφορά την επεξεργασία της ιλύος καθαρισµού 
που παράγεται από το σταθµό επεξεργασίας λυµάτων της Ψυττάλειας 
και είχε κινηθεί το 2002, µετά τη θέση σε λειτουργία µιας νέας µονάδας 
ξήρανσης της ιλύος καθαρισµού για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, 
η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία παράβασης.
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Nέες ρυθµίσεις για το κλίµα

Το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για την Κλιµατική αλ-
λαγή που παρουσιάσθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2008 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σηµατοδοτεί την συνέ-
χιση  της πολιτικής της Ε.Ε. για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος µε χρονικό ορίζοντα το 2020. Η κωδι-
κοποίηση των µέτρων έχει ως εξής: 

• αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης,
•  µείωση κατά 20% των εκποµπών αερίων θερµο-

κηπίου (ΑΦΘ),
•  αύξηση του µεριδίου της ενέργειας από Ανα-

νεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο 20% της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ µέχρι 
το 2020,

•  αύξηση του µεριδίου των βιοκαυσίµων στο 10% 
των καυσίµων κίνησης µέχρι το 2020. 

Tοµείς που δεν περιλαµβάνονται
στο σύστηµα εκποµπών 

Στα κτήρια, τις µεταφορές, την γεωργία και την 
διαχείριση των απορριµµάτων η Ε.Ε. έως το 2020 
θα µειώσει τις εκποµπές της κατά 10% κάτω από 
τα επίπεδα του 2005. Παράλληλα, προκειµένου να 
προσδιορίσει τους στόχους για κάθε χώρα προστρέχει 
στη αρχή της αλληλεγγύης ανάµεσα στα κράτη µέλη 
και έτσι λαµβάνεται υπ’ όψιν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
για τον προσδιορισµό των στόχων. Το εύρος της δια- 
κύµανσης είναι από -20% έως +20%. 

Τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν το 
ενεργειακό «µίγµα» των ΑΠΕ ανάλογα µε το δυνα- 
µικό τους αλλά θα πρέπει να εκπονήσουν εθνικά 
σχέδια δράσης (NAPs) τα οποία θα περιγράφουν 
τις στρατηγικές τους έως στις 31 Μαρτίου 2010. Τα 
σχέδια αυτά θα πρέπει να ορισθούν σε τρεις τοµείς: 
ηλεκτρικής ενέργειας, θέρµανσης - ψύξης και µετα- 
φορών. 

Με τα νέα µέτρα ζητείται η χρήση των ελαχίστων 
επιπέδων ενέργειας από ΑΠΕ για τα καινούργια ή τα 
ανακαινιζόµενα κτήρια και η τοποθέτησή τους από 
πιστοποιηµένους τεχνικούς. 

Τα βιοκαύσιµα παραµένουν µε συµµετοχή 10% στις 
µεταφορές µέχρι το 2020 παρά την συζήτηση που 
ξεκίνησε πρόσφατα για τις σοβαρές επιπτώσεις σε 
άλλες περιοχές του Πλανήτη. Τα βιοκαύσιµα ωστόσο 
θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα δύο κριτήρια 
βιωσιµότητας. Το πρώτο αφορά στην χρήση γης, κα- 
θώς δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια βιοκαυσίµων σε 
δάση και σε λιβάδια υψηλής βιοποικιλότητας και το 
δεύτερο αφορά στην συνολική εξοικονόµηση αερίων 
του θερµοκηπίου από την παραγωγή βιοκαυσίµων, η 
οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 35% προκειµένου 
η καλλιέργεια να θεωρηθεί βιώσιµη. 

Οι δεσµευτικοί στόχοι
για τα κράτη µέλη το 2020

 

Μείωση για τους 
τοµείς που δεν 

εντάσσονται στο 
σύστηµα εµπορίας 

σε σχέση µε το 2005

Το µερίδιο των 
ΑΠΕ στην τελική 

ενεργειακή ζήτηση 
το 2020

AT -16.0% 34%

BE -15.0% 13%

BG 20.0% 16%

CY -5.0% 13%

CZ 9.0% 13%

DK -20.0% 30%

EE 11.0% 25%

FI -16.0% 38%

FR -14.0% 23%

DE -14.0% 18%

EL -4.0% 18%

HU 10.0% 13%

IE -20.0% 16%

IT -13.0% 17%

LV 17.0% 42%

LT 15.0% 23%

LU -20.0% 11%

MT 5.0% 10%

NL -16.0% 14%

PL 14.0% 15%

PT 1.0% 31%

RO 19.0% 24%

SK 13.0% 14%

SI 4.0% 25%

ES -10.0% 20%

SE -17.0% 49%

UK -16.0% 15%

Eνέργεια και Kλιµατική αλλαγή
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Από τις εκατοντάδες νοµοθετικές πράξεις της περιβαλ-
λοντικής νοµοθεσίας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
περισσότερες από 70 υποχρεώνουν τα Κ-Μ να υποβάλλουν 
εκθέσεις για συγκεκριµένα περιβαλλοντικά θέµατα της 
επικράτειάς τους. Έτσι, συλλέγεται µεγάλη ποσότητα περι- 
βαλλοντικών δεδοµένων από τα διάφορα επίπεδα των δηµοσίων 
αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι πληροφορίες αυτές χρησιµοποιούνται για την ανάλυση 
των τάσεων και των πιέσεων στο περιβάλλον και είναι ζωτικής 
σηµασίας κατά τη χάραξη πολιτικής και την αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας ή της ορθής εφαρµογής της πολιτικής. 
Προς το παρόν, αυτός ο πλούτος πληροφοριών δεν διατίθεται 
ούτε έγκαιρα ούτε σε µορφή που να µπορούν εύκολα να 
κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν οι πολιτικοί ιθύνοντες 
και το κοινό. Αυτό οφείλεται σε διάφορα εµπόδια νοµικής, 
οικονοµικής, τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως.

Με το Κοινόχρηστο Σύστηµα Περιβαλλοντικών Πληροφοριών 
(SEIS), πληροφορίες και δεδοµένα σχετικά µε το περιβάλλον 
θα αποθηκεύονται σε περιβαλλοντικές βάσεις δεδοµένων σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα είναι συµβατές 
και θα διασυνδέονται ηλεκτρονικά. Το προτεινόµενο SEIS 
είναι ένα αποκεντρωµένο, αλλά ολοκληρωµένο, σύστηµα 
πληροφοριών µέσω του ∆ιαδικτύου, το οποίο βασίζεται σε 
ένα δίκτυο παρόχων πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα που 
µοιράζονται περιβαλλοντικά δεδοµένα και πληροφορίες.

Bελτίωση και απλούστευση 
του ευρωπαϊκού συστήµατος 

συλλογής, ανάλυσης και υποβολής 
περιβαλλοντικών πληροφοριών

Πιλοτικό πρόγραµµα σε 
συνεργασία µε 9 Σουπερµάρκετ

Πιλοτικά στις 14 Απριλίου και πλήρως από την 1η Ιουνίου 
τίθεται σε εφαρµογή στα όρια του ∆ήµου Αθηναίων το µέτρο της 
στα-διακής αντικατάστασης της πλαστικής σακούλας µε άλλες, 
κατασκευασµένες από υλικά «φιλικά» προς το περιβάλλον. 
Σχετικό µνηµόνιο υπεγράφη από το δήµαρχο Αθηναίων Νικήτα 
Κακλαµάνη και τους εκπροσώπους εννέα µεγάλων σουπερ-
µάρκετ.

Το εν λόγω µέτρο, το οποίο ήδη έχει εγκριθεί από την Επιτρο-
πή Ανταγωνισµού, θα είναι 5 ετούς διάρκειας και θα ανανεώνε-
ται αυτόµατα στο τέλος της πενταετίας, µε επανεκτίµηση των 
αναγκών από την πενταµελή επιτροπή αξιολόγησης και παρακο-
λούθησης, που προβλέπεται να συσταθεί.

Μάλιστα, το µέτρο υπάρχει προοπτική να επεκταθεί σε ολό-
κληρη τη χώρα. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλες πό-
λεις, όπως το Κιλκίς, το Λασίθι, η Ξάνθη, οι Σέρρες, η Κηφισιά, 
το Αιγάλεω, ο Πειραιάς κ.λπ.

Tο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων
Το «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων» αποτελεί πρωτοβουλία προσα-

νατολισµένη στην επίτευξη αποτελεσµάτων, µε έµφαση σε 
συγκεκριµένα έργα και µετρήσιµα αποτελέσµατα. Οι πόλεις και 
περιφέρειες που προσχωρούν σε αυτό θα δεσµευθούν επίσηµα 
να µειώσουν τις εκποµπές τους CO2 κατά ποσοστό άνω του 
20% µέχρι το έτος 2020 αναπτύσσοντας σχέδια δράσης για 
την αειφόρο ενέργεια. Οι πολίτες θα ενηµερώνονται για τα 
επιτεύγµατα των αντίστοιχων πόλεών τους µέσω εκθέσεων που 
θα υποβάλλονται σε τακτά διαστήµατα, υπό τον ενδεχόµενο 
έλεγχο τρίτων µερών.

Η Επιτροπή θα προσφέρει στήριξη στην από κοινού χρήση των 
βέλτιστων ανά τον κόσµο πρακτικών αειφόρου ενέργειας προς 
τις πόλεις και περιφέρειες του Συµφώνου, µέσω µηχανισµού 
«οροσήµων αριστείας». Η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να δια- 
πραγµατευθεί τους όρους της συµµετοχής και άλλων µειζόνων 
παραγόντων στο Σύµφωνο. Οι εργασίες παρακολούθησης, 
δικτύωσης και προώθησης της νέας αυτής πρόκλησης θα 
διευκολυνθούν από τη γραµµατεία του Συµφώνου, η οποία θα 
χρηµατοδοτηθεί µέσω του προγράµµατος Ευφυής Ενέργεια - 
Ευρώπη.

Θα υπάρξει διαβούλευση και θα ακολουθήσει η  επισηµοποίη-
ση των προσχωρήσεων στο Σύµφωνο. Παράλληλα θα λάβουν 
χώρα ορισµένες συζητήσεις και εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, 
στις οποίες θα γίνει επεξεργασία των όρων συµµετοχής 
χρηµατοδοτικών φορέων στο Σύµφωνο και θα καθοριστούν 
ορόσηµα αριστείας σε αυτό. Οι πόλεις της πρώτης οµάδας 
που συµµετέχουν στο Σύµφωνο θα επισηµοποιήσουν την 
προσχώρησή τους το αργότερο κατά την επόµενη Ευρωπαϊκή 
Εβδοµάδα Αειφόρου Ενέργειας.

Σκουπίδια στον Ειρηνικό
Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα του ΟΗΕ για το Περιβάλλον, τα πλα-

στικά σκουπίδια προκαλούν κάθε χρόνο τον θάνατο σε περισσότερα 
από ένα εκατοµµύριο θαλασσοπούλια και περισσότερα από 100.000 
θαλάσσια θηλαστικά. Τα πλαστικά είναι τόσο ανθεκτικά ώστε στη 
«χωµατερή» του Βορείου Ειρηνικού βρέθηκαν αντικείµενα ηλικίας 
µισού αιώνα. Σύριγγες, αναπτήρες και οδοντόβουρτσες έχουν βρεθεί 
µέσα στο στοµάχι νεκρών πουλιών, που καταπίνουν τα αντικείµενα 
αυτά περνώντας τα για τροφή.

Το γεµάτο σκουπίδια νερό δηµιουργεί κίνδυνο και για την υγεία 
των ανθρώπων. 

Οι ρυπαντές ενεργούν ως χηµικά σφουγγάρια απορροφώντας 
τεχνητές χηµικές ουσίες όπως υδρογονάνθρακες και το εντοµοκτόνο 
DDΤ. Στη συνέχεια µπαίνουν στην τροφική αλυσίδα.


