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Η Παγκόσµια ηµέρα Περιβάλλο-

ντος που εορτάζεται κάθε χρό-
νο την 5η Ιουνίου είναι ένα από τα 
εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής 
του ΟΗΕ για την ενίσχυση της πε-
ριβαλλοντικής επαγρύπνησης και  
την επικέντρωση της προσοχής 
κυβερνήσεων και πολιτών στο πε-
ριβάλλον και τα προβλήµατά του. 

Η παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλο-
ντος 2008 έχει θέµα 
την αλλαγή των συνη-
θειών και ιδιαιτέρως 
αυτών που οδηγούν 
στην κατανάλωση άν-
θρακα. 

Αναγνωρίζοντας 
ότι η Kλιµατική αλλα-
γή αποτελεί καθορι-
στικής σηµασίας θέµα 
της εποχής µας, το 
Περιβαλλοντικό Πρό-
γραµµα του ΟΗΕ (UNEP), ζητά από 
τις χώρες, τις επιχειρήσεις και τις αν-
θρώπινες κοινότητες να εστιάσουν 
στη µείωση των εκποµπών των αερίων 
του Θερµοκηπίου και στους τρόπους 
για την επίτευξη της µείωσης. 

Η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλο-
ντος στοχεύει να αναδείξει πρωτο-
βουλίες που προωθούν οικονοµίες 
χαµηλής κατανάλωσης άνθρακα 
και τρόπους ζωής που ευνοούν την 
ενεργειακή αποδοτικότητα, τις Ανα-

νεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την 
διατήρηση των δασών και την φιλική 
προς το περιβάλλον κατανάλωση. 

Η κεντρική εκδήλωση για την Πα-
γκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος θα 
γίνει εφέτος στην Νέα Ζηλανδία. Συ-
γκεκριµένα η πόλη του Wellington θα 
φιλοξενήσει τις σχετικές εκδηλώσεις.

Η ηµερήσια διάταξη αποσκοπεί 
στο να ενισχύσει τους 
πολίτες να γίνουν 
ενεργοί παράγοντες 
στα ζητήµατα του πε-
ριβάλλοντος και της 
βιώσιµης ανάπτυξης. 
Να προβάλει την 
δύναµη των ανθρώ-
πινων κοινοτήτων, 
να αλλάξουν την 
κατάσταση του πε-
ριβάλλοντος, να 
αναπτύξουν συνερ-

γασίες στην κατεύθυνση ενός ασφα-
λέστερου µέλλοντος. 

Η ιστορία του εορτασµού: η 
Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 
καθιερώθηκε από την Γενική Συνέ-
λευση του ΟΗΕ το 1972 για να σηµα-
τοδοτήσει την έναρξη των εργασιών 
της Συνδιάσκεψης της Στοκχόλµης 
για το Ανθρώπινο Περιβάλλον. Με 
µία άλλη απόφαση την ίδια ηµέρα 
ιδρύθηκε το Περιβαλλοντικό Πρό-
γραµµα του ΟΗΕ (UNEP).

Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 2008
Ας αλλάξουµε συνήθειες
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Συγκρότηση Επιτροπών Υ & Α
στους χώρους δουλειάς*

Πρώτη προτεραιότητα

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 εργαζοµέ-
νων 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 
υπεύθυνο Υ & Α Ε (Άρθρα 2 και 
3 του 1568/85).

 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.

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.

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 
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 διοί-
κηση της επιχείρησης για 
τα στοιχεία των εργατικών 
ατυχηµάτων και των επαγγελ-
µατικών ασθενειών που συµ-
βαίνουν σ’ αυτή.

5.  Ενηµερώνεται για την 
εισαγωγή στην επιχείρηση 
νέων παραγωγικών διαδι-
κασιών, 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 ενδει-
κνυόµενα 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 εργα-
ζοµένων.

ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΕΙ;
• Οι τρεις πρώτοι που υπογρά-
φουν 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 αναπληρωµα-
τικοί.

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 να συγκροτήσετε µια Επιτροπή Υ & Α 
στον χώρο δουλειάς σας

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

* Ν. 1568/85
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Από την 1η Ιουνίου έως την 1η ∆εκεµβρίου 
2008 πρέπει να προκαταχωρισθούν στον Ευρω-
παϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων (ECHA) 
30.000 περίπου χηµικά προϊόντα που χρησιµο-
ποιούνται σήµερα (π.χ. οξέα, µέταλλα, διαλυτικά, 
επιφανειοδραστικές ουσίες, κόλες). Καθώς η νέα 
νοµοθεσία για τις χηµικές ουσίες, το REACH (κατα-
χώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισµοί 
των χηµικών προϊόντων), πρόκειται να τεθεί σε 
ισχύ την 1η Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο 
ECHA προειδοποιούν τις επιχειρήσεις σχετικά µε 
τις υποχρεώσεις τους. ∆εκάδες χιλιάδες παρα-
σκευαστές ή εισαγωγείς χη-
µικών προϊόντων πρέπει να 
προκαταχωρίσουν χηµικά 
προϊόντα το 2008, εάν επιθυ-
µούν να συνεχίσουν την πα-
ρασκευή ή εισαγωγή των 
προϊόντων αυτών χωρίς δια-
κοπή. Εκτιµάται ότι θα υπο-
βληθούν πάνω από 180.000 
φάκελοι προκαταχώρισης. Η 
διαδικασία προκαταχώρισης 
θα δώσει στις επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα να µοιράζονται 
στοιχεία για τα χηµικά τους 
προϊόντα, ενώ παράλληλα 
ανοίγει τον δρόµο για αύξηση 
της γνώσης σχετικά µε τα 
προϊόντα αυτά. Αυτό αποτελεί 
προϋπόθεση για τη βελτίωση 
της ασφάλειας τα επόµενα 
χρόνια. 

Ποιος πρέπει να προβεί σε 
προκαταχώριση;

Όλες οι επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστηµένες στην ΕΕ και οι 
οποίες παρασκευάζουν ή εισάγουν χηµικές ουσίες 
στην ΕΕ πρέπει να προβούν σε προκαταχώριση, εάν 
οι ποσότητες της ουσίας είναι ίσες ή µεγαλύτερες του 
ενός τόνου ανά έτος.

Γιατί πρέπει οι επιχειρήσεις να προβούν σε 
προκαταχώριση; 

Η προκαταχώριση είναι απαραίτητη εάν οι επιχει-
ρήσεις που παρασκευάζουν ή εισάγουν χηµικά 
προϊόντα επιθυµούν να επωφεληθούν από τις µεγα-
λύτερες προθεσµίες καταχώρισης που ισχύουν για 
τα περισσότερα χηµικά προϊόντα που διατίθενται 
σήµερα στην αγορά. Η προκαταχώριση επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να υποβάλουν τους πλήρεις φακέλους 
καταχώρισης έως το 2010, το 2013 ή το 2018, ανάλογα 
µε την περίπτωση.

Οι επιχειρήσεις που δεν προκαταχωρίζουν ένα χη-
µικό προϊόν δεν µπορούν να συνεχίσουν να το πα-
ρασκευάζουν ή να το εισάγουν µετά την 1η ∆εκεµ-
βρίου 2008 αν δεν προβούν σε πλήρη καταχώρισή 
του στον ECHA. 

Τι είναι το REACH;
Το REACH είναι κανονισµός της ΕΕ που απαιτεί 

από τους παρασκευαστές και εισαγωγείς των χηµικών 
προϊόντων τη συστηµατική 
αξιολόγηση και διαχείριση των 
κινδύνων που ενδεχοµένως 
ενέχουν τα χηµικά προϊόντα για 
την υγεία και το περιβάλλον. Τα 
πρώτα στάδια της διαδικασίας 
αυτής είναι η προκαταχώριση 
και η καταχώριση.

Τι είναι η προκαταχώριση και 
η καταχώριση; 

Η προκαταχώριση συνίσταται 
στην υποβολή βασικών πλη- 
ροφοριών στον ECHA: λεπτο- 
µερών στοιχείων για την επι- 
χείρηση και την ονοµασία του 
σχετικού χηµικού προϊόντος. Η 
προκαταχώριση είναι δωρεάν.

Η διαδικασία προκαταχώρι-
σης θα δώσει στις επιχειρήσεις 
τη δυνατότητα να µοιράζονται 
στοιχεία σχετικά µε τα χηµικά 
προϊόντα που θα καταχωρίσουν 
και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να 
µειώσουν τα έξοδα. 

Η καταχώριση συνιστά υπο-
χρέωση για τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς 
χηµικών προϊόντων, την οποία εισήγαγε το REACH. 
Απαιτεί την ενοποίηση από τις επιχειρήσεις των 
στοιχείων σχετικά µε την υγεία και τις περιβαλλοντικές 
ιδιότητες και κινδύνους των χηµικών τους προϊόντων και 
την παροχή απόδειξης από µέρους των επιχειρήσεων 
ότι τα προϊόντά τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε 
ασφάλεια. Στη συνέχεια, ο φάκελος υποβάλλεται στον 
ECHA.

Η καταχώριση αναµένεται ότι θα αφορά 30.000 χη-
µικά προϊόντα, από την 1η Ιουνίου 2008 έως τις 30 
Μαΐου 2018.

Προκαταχώριση χηµικών προϊόντων
έως την 1η ∆εκεµβρίου 2008
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Έχουν περάσει τρεις µήνες από τότε που 
ξέσπασε το σκάνδαλο της λεγόµενης «σκουπι-
δόπολης». Πέντε χιλιάδες τόνοι απορριµµάτων 
βρίσκονται ακόµη εγκαταλελειµµένοι στους 
δρόµους, και η πυρπόλησή τους, γεµίζει την 
ατµόσφαιρα µε τοξικές ουσίες. Η κατάσταση 
έχει µετατραπεί σε έναν φαύλο κύκλο καθώς 
οι κάτοικοι της περιφέρειας της Καµπανίας, 
(Νάπολη, Καζέρτα, Σαλέρνο, Αβελίνο), συνε-
χίζουν να αντιτίθενται στη δηµιουργία νέων χώ-
ρων ταφής των απορριµµάτων, αλλά και στην 
ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων αποτέφρω-
σης. Στο µεταξύ τα σκουπίδια καίγονται στους 
δρόµους από τους κατοίκους που προσπαθούν 
να απαλλαγούν από αυτά φοβούµενοι την εκ-
δήλωση επιδηµιών. 

Σύµφωνα µε σχολιαστές, υπάρχει άµεση 
ανάµειξη της τοπικής µαφίας, η οποία προσπαθεί 
να εκµεταλλευθεί, µε τον τρόπο αυτό, την 
αγανάκτηση των πολιτών, και να εξασφαλίσει 
τη συνέχιση της λειτουργίας των παράνοµων 
χωµατερών της.

Από 19-28 Μαΐου 2008, διεξήχθη στη Βόννη η 
Διεθνής διάσκεψη του ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα, 
η οποία αποσκοπεί στην αναζήτηση µέτρων για να 
ανακοπεί η καθηµερινή έκλειψη ειδών από το ζωικό 
και το φυτικό βασίλειο.

 
Οι κίνδυνοι

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η απώλεια της βιο-
ποικιλότητας του πλανήτη µπορεί να οδηγήσει 
σε αδυναµία εξεύρεσης θεραπειών για πολλές 
ασθένειες. Το ήµερο έλατο του Ειρηνικού π.χ., χρη-
σιµοποιείται ήδη για την παρασκευή φαρµάκου κατά 
του καρκίνου.

To 50 % περίπου των φαρµάκων που κυκλοφο-
ρούν στη Γερµανία βασίζονται σε φυτικές ουσίες. Σε 
παγκόσµιο επίπεδο το 40 % του εµπορίου βασίζεται 
σε βιολογικά προϊόντα και βιολογικές διαδικασίες. 
Τρόφιµα, φάρµακα, δοµικά υλικά αλλά και η βιο-
ενέργεια εξαρτώνται άµεσα από την βιολογική 
ποικιλία. Το 20 % του φαινοµένου του θερµοκηπίου 
οφείλεται στην αποψίλωση των δασών. Παράλληλα 
η αλλαγή της θερµοκρασίας δηµιουργεί τεράστια 
προβλήµατα στην βιοποικιλότητα.

 
«Σε κρίσιµο σταυροδρόµι...» 

Η απώλεια της βιοποικιλότητας συντελείται δυ-
στυχώς µε πολύ γρήγορους ρυθµούς. 

Τη συγκρότηση διεθνούς οµάδας εµπειρογνω-
µόνων ζητά ο γερµανός υπουργός Περιβάλλοντος, 
οµάδας που θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τη 
βιοποικιλότητα, η προστασία της οποίας θα πρέπει 
να τεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής δράσης, 
όπως έγινε και µε το ζήτηµα της προστασίας του 
κλίµατος. 

∆ιεθνής διάσκεψη του ΟΗΕ για 
την βιοποικιλότητα

Η ΝΑΠΟΛΗ  ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ

ΕΥΡΩΚΟΙΝΩΒΟΥΛΙΟ
Βαρύτερες ποινές για όσους 

ρυπαίνουν το περιβάλλον
Η ηθεληµένη φθορά ενός οικότοπου, η ρύ-

πανση του περιβάλλοντος µε ραδιενεργά υλι-
κά, η απόρριψη αποβλήτων, η θανάτωση και 
η καταστροφή άγριων ζώων και δασών  πολύ 
σύντοµα θα τιµωρούνται ως ποινικά αδικήµατα 
στις χώρες της Ε.Ε., µετά την υιοθέτηση χθες 
από το Ευρ. Κοινοβούλιο σχεδίου Οδηγίας που 
θα ισχύει σ’ όλες, και τις 27 χώρες-µέλη της 
Ενωσης. 

Σήµερα κάθε κράτος-µέλος επιβάλλει διαφο-
ρετικές, αυστηρές ή λιγότερο αυστηρές ποινές 
για τις παράνοµες πράξεις που βλάπτουν το 
περιβάλλον. 

Το Ευρ. Κοινοβούλιο ύστερα από σχετική 
συνεννόηση µε τις 27 κοινοτικές χώρες απο-
φάσισε να χαρακτηρίζονται ως ποινικά αδι-
κήµατα παντού µέσα στην Ενωση οι πράξεις 
εκείνων που παραβιάζουν µε δόλο ή και αµέλεια 
τις κοινοτικές οδηγίες που στοχεύουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και µάλιστα 
µεταξύ των ποινών προβλέπεται και η φυλάκιση 
των παραβατών.


