Στη γη φθάνουν δύο είδη υπεριώδους ακτινοβολίας: Η UVB και η UVA. Η
ακτινοβολία UVΒ είναι η αιτία «ηλιακών εγκαυµάτων». Η ακτινοβολία UVA
προκαλεί πρόωρη γήρανση του δέρµατος και επηρεάζει το ανοσοποιητικό
σύστηµα του ανθρώπου. Και τα δύο είδη ακτινοβολίας είναι σηµαντικοί
παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση καρκίνου του δέρµατος.
Τα αντηλιακά προϊόντα δεν εξασφαλίζουν πλήρη προστασία από την
υπεριώδη ακτινοβολία. Κάθε προϊόν είναι σε κάποιο βαθµό διαπερατό από
αυτήν την ακτινοβολία. Αυτό ισχύει και για προϊόντα που διαφηµίζονται ως
«ολικής προστασίας». Κατά συνέπεια:
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Να αποφεύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο τις
ώρες έντονης ακτινοβολίας
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Καλό καλοκαίρι
και προσοχή στον ήλιο!!!
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Να φοράτε καπέλο, µπλουζάκι και γυαλιά.

Να αποφεύγετε την άµεση έκθεση στον ήλιο βρεφών και
µικρών παιδιών.
Η προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία είναι
ιδιαίτερα σηµαντική για τα µικρά παιδιά. Όσο περισσότερο
εκτίθεται ένα βρέφος ή µικρό παιδί στην υπεριώδη
ακτινοβολία, τόσο µεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχει να
αναπτύξει καρκίνο του δέρµατος αργότερα στη ζωή του.
Γι’ αυτό είναι καλύτερα τα βρέφη και τα µικρά παιδιά να
µην εκτίθενται καθόλου στον ήλιο.
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Θερµική καταπόνηση των εργαζοµένων
Για την αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων (σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους) που οφείλεται
στη συνέργεια των παραπάνω µετεωρολογικών παραγόντων
του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραµέτρων µικροκλίµατος
του εσωτερικού χώρου, ισχύουν οι κατευθυντήριες οδηγίες µε
τις εγκυκλίους 140120/24-07-1989 και 130427/26-06-1990 του
Υπουργείου Εργασίας.
Απαιτείται δηλαδή σύνταξη σχεδίου µε τη συνεργασία του
εργοδότη, του Ειδικού Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού
ασφαλείας. Στο σχέδιο αυτό, εξειδικεύονται τα οργανωτικά και
τεχνικά µέτρα που παίρνει η επιχείρηση µε στόχο τη µείωση της
θερµικής κατα-πόνησης των εργαζοµένων.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους εργαζοµένους που
ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου (εργαζόµενοι µε ιδιαίτερα
προβλήµατα υγείας όπως καρδιοπαθείς, πνευµονοπαθείς, εργαζόµενοι που λαµβάνουν κάποιες κατηγορίες φαρµάκων όπως
διουρητικά, αντιδιαβητικά κ.λ.π, εγκυµονούσες κ.α), όπως ο
κατάλογος που ακολουθεί.
ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ
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1. ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΣ
Ασθενείς µε στεφανιαία νόσο ή χειρουργηµένη στεφανιαία
νόσο by-pass
Ασθενείς µε βαλβιδοπάθεια ή χειρουργηµένη βαλβιδοπάθεια
Ασθενείς µε µυοκαρδιοπάθειες
2. ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΣ
Κάθε αναπνευστική ανεπάρκεια έστω και ελαφρά
Ασθενείς µε πνευµονικό εµφύσηµα
Ασθµατικοί ασθενείς
3. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Α. Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
Β. Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
Γ. ∆ιαταραχές ηπατικής λειτουργίας
∆. ∆ιαταραχές λειτουργία θυρεοειδούς
Ε. ∆ιαταραχές αρτηριακής πίεσης
ΣΤ. Αναιµία (συγγενείς αιµοσφαιρινοπάθειες)
Ζ. Ψυχικά νοσήµατα
Η. Νοσήµατα του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος
Θ. Μεγάλης εκτάσεως δερµατοπάθειες
Ι. Παχυσαρκία (30% περισσότερο του προβλεπόµενου ιδανικού βάρους)
Κ. Εργαζόµενοι που παίρνουν φαρµακευτική αγωγή µε διουρητικά, αναστολείς ιόντων ασβεστίου, αντιεπιλιπτικά, ορµόνες
Και επιπλέον προσοχή σε Εγκυµονούσες
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα οργανωτικά µέτρα
κατά τις ηµέρες του καύσωνα, τα οποία συνίστανται στη:
1. ∆ηµιουργία διαλειµµάτων κατάλληλης διάρκειας µε τη µείωση
της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων.
2. ∆ιαµόρφωση κυλικείων ή άλλων χώρων κατάλληλα κλιµατισµένων για ανάπαυση.
3. ∆ιάθεση στους εργαζόµενους πόσιµου δροσερού νερού
(10οC – 15οC)

4. Προγραµµατισµό των εργασιών που καταπονούν θερµικά,
εκτός θερµοκρασιών αιχµών
5. Μείωση της απασχόλησης σε ιδιαίτερα επιβαρηµένους θερµικά χώρους όπως είναι τα µηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργίες, κεραµοποιίες, ναυπηγικές εργασίες κ.λ.π από ώρες
12.00-15.00.
6. Μείωση των ιδιαίτερα βαρέων εργασιών.
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ειδικά για όσους εργάζονται σε υπαίθριες εργασίες που είναι και οι πλέον εκτεθειµένοι πρέπει να λαµβάνονται τα εξής
µέτρα:
1. Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύµµατος κεφαλής
2. Χορήγηση πόσιµου δροσερού νερού (10ο C – 15ο C)
3. ∆ιαµόρφωση επιλογή σκιερού µέρους για διαλείµµατα
4. Κατασκευή στεγάστρων όπου είναι δυνατόν για την εκτέλεση
εργασιών
5. Προγραµµατισµός των εργασιών έτσι ώστε οι κοπιαστικότερες
να γίνονται τις ώρες που οι θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες
6. Μείωση της απασχόλησης σε υπαίθριες εργασίες από τις
12.00-15.00
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΙΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Αυτές µπορούν να γίνουν µε:
• Απαγωγή του θερµού αέρα και των ρύπων στο πλησιέστερο
δυνατόν σηµείο προς την πηγή δηµιουργίας τους
• Επαρκή γενικό εξαερισµό µε εγκατάσταση ανεµιστήρων στα
ψηλά σηµεία των αιθουσών και αερισµός ζωνών εργασίας µε
φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες
• Επαρκή ανανέωση του αέρα των χώρων εργασίας, όπου απαιτείται από τις συνθήκες παραγωγής µε προσαγωγή νωπού
αέρα και σύγχρονη απαγωγή του αέρα του χώρου εργασίας
• Επιθυµητή είναι η ύπαρξη κλιµατισµού όταν είναι δυνατόν
ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Υπάρχουν πολλά τεχνικά µέτρα τα οποία ωστόσο θα πρέπει
να έχουν προβλεφθεί και υλοποιηθεί εγκαίρως πριν από την
εκδήλωση του κάυσωνα, όπως:
1. Παρεµβάσεις στα δοµικά στοιχεία των κτιρίων
• Θερµοµόνωση πλάκας ή στέγης.
• Βρέξιµο πλάκας ή στέγης ή βάψιµο µε λευκό ή άλλο ανακλαστικό χρώµα.
• Στις νότιες ή δυτικές πλευρές να τοποθετούνται αδιαφανή
ή ανακλαστικά τζάµια.
• Σε µεγάλα ανοίγµατα που µένουν ανοιχτά λόγω αναγκών
παραγωγικής διαδικασίας και παραµένουν ανοικτά για
σηµαντικά χρονικά διαστήµατα να εγκαθίσταται αεροκουρτίνα ψυχρού αέρα.
2. Παρεµβάσεις σε τµήµατα παραγωγικής διαδικασίας
• µόνωση των θερµών επιφανειών, που βρίσκονται στους
χώρους εργασίας (λέβητες, σωλήνες ζεστού νερού κ.λ.π)
• αποκλεισµός µε θερµοµονωτικά χωρίσµατα των πηγών
θερµότητας και απαγωγή θερµότητας προς τον εξωτερικό
περιβάλλοντα χώρο

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Για την προστασία του
περιβάλλοντος του Λεκανοπεδίου»
Mνηµόνιο Συνεργασίας υπεργάφη µεταξύ της Yπερνοµαρχίας και 11
φορέων ανάµεσά τους και το EKA. Aντικείµενο του µνηµονίου, η προστασία
των ελεύθερων χώρων στην Aττική. Tο κείµενο του µνηµονίου έχει ως εξής:
Οι Πρόεδροι και οι Πρυτάνεις των παραπάνω φορέων που συνυπογράφουµε το Μνηµόνιο Συνεργασίας έχοντας διαπιστώσει:
Ότι οξύτατο πρόβληµα για το Λεκανοπέδιο, µετά µάλιστα τη φωτιά που
κατέστρεψε τον εθνικό δρυµό της Πάρνηθας, έχει καταστεί η υποβάθµιση
του περιβάλλοντος.
Ότι ελάχιστοι είναι οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου και κοινωνικής εξυπηρέτησης που έχουν αποµείνει στο Λεκανοπέδιο.
Ότι σε κάθε υπεύθυνο φορέα επιβάλλεται να ξεφύγει πλέον από τις
διακηρύξεις και ανταποκρινόµενος στο λαϊκό αίτηµα να περάσει στη δράση
για να προστατευθούν οι υπάρχοντες ελεύθεροι χώροι και να βελτιωθεί η
ποιότητα ζωής των πολιτών.
Αποφασίζουµε:
- Να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και να συντονίσουµε τη δράση µας για να
διασώσουµε όλους τους ελεύθερους χώρους (δηµόσιους και ιδιωτικούς)
που έχουν αποµείνει, για να αξιοποιηθούν µε βάση και τις προτάσεις των
οικείων δήµων και να γίνουν πάρκα και άλση, χώροι πολιτισµού, χώροι
ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς, αναψυχής και περιπάτου, χώροι που θα
παίζουν τα παιδιά και θα αθλούνται οι νέοι.
- Να διεκδικήσουµε την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες.
- Να έχουµε ενεργή και διεκδικητική παρουσία για τη επίτευξη των παραπάνω
στόχων.
- Να συµβάλλουµε στη ευαισθητοποίηση των πολιτών και την κινητοποίησή
τους για τα θέµατα του περιβάλλοντος.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η πρωτοβουλία µας, που θα φέρει
την επωνυµία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», θα αποβλέψει στη
θεσµική κατοχύρωση των ελεύθερων χώρων ως και των χώρων αστικού και
περιαστικού πρασίνου µέσα από το µηχανισµό των Γενικών Πολεοδοµικών
Σχεδίων και του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας.
Στη καταγραφή και δια νόµου κατοχύρωση όλων των µεγάλων ελεύθερων χώρων ως κοινόχρηστων χώρων πρασίνου κλπ. αποκλειοµένης της
οικοδοµικής εµπορικής τους εκµετάλλευσης.
Στη θεσµική κατοχύρωση και υλοποίηση της κοινωνικής επιταγής για την
ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα.
Για την αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας µας συγκροτούµε τη
Μόνιµη Επιτροπή Συνεργασίας, επικεφαλής της οποίας θα είναι οι Πρόεδροι και Πρυτάνεις οι οποίοι συνυπογράφουν το Μνηµόνιο, ή οι υπ’ αυτών
οριζόµενοι εκπρόσωποι.
Συγκροτούµε επίσης Συντονιστική Επιτροπή Παρακολούθησης στην
οποία θα µετέχουν πρόσωπα υποδεικνυόµενα από τους φορείς που
µετέχουν στη Συνεργασία, που θα διακρίνονται για το ενδιαφέρον τους ή
για τις επιστηµονικές και τεχνικές τους γνώσεις προς την κατεύθυνση της
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η Συντονιστική Επιτροπή θα
υλοποιεί τις αποφάσεις και τους σχεδιασµούς της Μόνιµης Επιτροπής
Συνεργασίας και θα παρακολουθεί την έκβαση της πορείας του έργου της.
Στη «Συνεργασία για το περιβάλλον» θα γίνονται δεκτοί για συνεργασία
αντίστοιχοι φορείς που αποδέχονται τους σκοπούς µας.
Υπερνοµαρχίας Αθηνών-Πειραιώς
Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
Α∆Ε∆Υ
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Αττικής
∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Εργατικού Κέντρου Αθήνας
Εργατικού Κέντρου Πειραιά

Χρησιµοποιείτε σωστά τα
αντηλιακά προϊόντα!
Να χρησιµοποιείτε αντηλιακά προϊόντα που
εξασφαλίζουν επαρκή προστασία για το δέρµα σας
Ο δείκτης ηλιακής προστασίας (SPF) δηλώνει τη
«δύναµη προστασίας» του προϊόντος από «ηλιακά
εγκαύµατα», δηλ. κυρίως από την ακτινοβολία UVB. Θα
πρέπει να γνωρίζετε ότι δείκτης ηλιακής προστασίας
πάνω από 50 δεν αυξάνει την προστασία από τα
εγκαύµατα και την ακτινοβολία UVB για κανονικά δέρµατα. Εφόσον χρησιµοποιείτε το προϊόν σωστά (βλ.
παρακάτω) ένας «µέσος» δείκτης ηλιακής προστασίας
(δηλ. 15, 20 ή 25) µπορεί να προστατεύσει άτοµα µε
κανονικό δέρµα από τα ηλιακά εγκαύµατα. Υψηλότερος
δείκτης προστασίας απαιτείται µόνον όταν ένα προϊόν
δεν χρησιµοποιείται σε επαρκείς ποσότητες.
Το αντηλιακό προϊόν που χρησιµοποιείτε πρέπει να
σας προστατεύει τόσο από την ακτινοβολία UVB (που
εκφράζεται µε τον δείκτη προστασίας) όσο και από
την ακτινοβολία UVA: Επειδή ο δείκτης προστασίας
αφορά τα ηλιακά εγκαύµατα, τα αντηλιακά προϊόντα
που προστατεύουν µόνο από την ακτινοβολία UVB
είναι δυνατό να παρέχουν ψευδή αίσθηση ασφάλειας
διότι δεν προστατεύουν το δέρµα από την ακτινοβολία
UVA.
Να χρησιµοποιείτε γενναιόδωρα τα αντηλιακά
προϊόντα
Έχει ιδιαίτερη σηµασία να γνωρίζετε ότι τα αντηλιακά προϊόντα είναι πλήρως αποτελεσµατικά όταν
χρησιµοποιούνται σε επαρκείς ποσότητες: για να
προστατεύεται ολόκληρο το σώµα ενήλικα µέσων
διαστάσεων, πρέπει να τοποθετείται ποσότητα 35
γραµµαρίων αντηλιακού προϊόντος. Αυτό αντιστοιχεί
σε έξι περίπου γεµάτα κουταλάκια του τσαγιού. Οι χρήστες χρησιµοποιούν σήµερα τη µισή µόνο από αυτή την
ποσότητα, µειώνοντας την προστασία περισσότερο
από το µισό.

Να ανανεώνετε συχνά την εφαρµογή
των αντηλιακών προϊόντων
Πρέπει να ανανεώνετε συχνά την εφαρµογή των
αντηλιακών προϊόντων, ιδίως µετά το κολύµπι, το ξέβγαλµα µε νερό ή το σκούπισµα µε πετσέτα ώστε να
διατηρείται η αρχική προστασία. Ωστόσο, ο χρόνος
προστασίας δεν µπορεί να επεκταθεί µέσω της συνεχούς ανανέωσης της εφαρµογής του αντηλιακού
προϊόντος. Μόλις εξαντληθεί η αποτελεσµατικότητα της
προστασίας ενός προϊόντος, η επαναχρησιµοποίησή
του οδηγεί σε συσσώρευση έκθεσης στην υπεριώδη
ακτινοβολία και συνεπώς σε υπερβολική έκθεση.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο
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Mε απόφαση του Yπουργού ΠΕΧΩΔΕ
(3.7.2008) συστήνεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ η
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών Δράσεων.
Η νέα Ειδική Υπηρεσία είναι αρµόδια
για την διασφάλιση της εναρµόνισης
των περιβαλλοντικών δράσεων µε τις
προτεραιότητες της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και την
υφιστάµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για το περιβάλλον.
Στα πλαίσια αυτά, µεταξύ των άλλων,
θα συνεργάζεται µε τις Αρχές Διαχείρισης
των Τοµεακών και Περιφερειακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και θα
επιβεβαιώνει ότι τα χρηµατοδοτούµενα
έργα θα εναρµονίζονται πλήρως µε τις
προτεραιότητες της χώρας µας στον
τοµέα του περιβάλλοντος.
Επίσης, η Υπηρεσία θα συνεργάζεται υπό µορφή δικτύου µε όλες τις εθνικές αρχές που έχουν αντικείµενο το περιβάλλον
σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,
καθώς και µε άλλους περιβαλλοντικούς
φορείς όπως µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών Δράσεων διαρθρώνεται σε
τρεις Μονάδες:
1. Μονάδα Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης της Εφαρµογής Περιβαλλοντικών
Πολιτικών
2. Μονάδα Παρακολούθησης Προγραµµάτων
3. Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα συντάσσει εκθέσεις και αναφορές µε στοιχεία
για τα περιβαλλοντικά έργα, έτσι ώστε
να λειτουργεί και ως κοµβικό σηµείο
πληροφόρησης για τους ειδικούς και το
κοινό.
Στη νέα Ειδική Υπηρεσία θα απασχολούνται 37 εργαζόµενοι διαφόρων ειδικοτήτων.

Δέσµη νέων πρωτοβουλιών για το
«πρασίνισµα των µεταφορών»
Στις 8 Ιουλίου παρυοσιάσθηκε στις Βρυξέλλες η
στρατηγική που αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι οι τιµές των
µεταφορών αντανακλούν καλύτερα το πραγµατικό κόστος
τους για την κοινωνία, ώστε οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
και η συµφόρηση να µπορέσουν σταδιακά να µειωθούν,
µε τρόπο που να αυξάνει την αποτελεσµατικότητα των
µεταφορών και, τελικά, της οικονοµίας στο σύνολό της.
H πρόταση θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη
µέλη να συµβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού
µέσω αποτελεσµατικότερων και φιλικότερων προς το
περιβάλλον διοδίων για τα βαρέα οχήµατα, τα έσοδα
των οποίων θα χρησιµοποιούνται για την άµβλυνση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις µεταφορές και για τη
µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης.

Τέλος, σε ανακοίνωση σχετικά µε τη µείωση του
θορύβου που προκαλείται από τις σιδηροδροµικές
µεταφορές εµπορευµάτων περιγράφονται τα βήµατα που
θα γίνουν για να µειωθεί ο θόρυβος κατά 50%.
Αυτό σηµαίνει ότι, έως το 2014, 16 εκατοµµύρια άτοµα
στην ΕΕ θα υποφέρουν πολύ λιγότερο από τον θόρυβο
των σιδηροδροµικών συρµών. Σήµερα, κύριος υπαίτιος
του προβλήµατος είναι τα παλαιά βαγόνια και για το λόγο
αυτό στο τέλος τρέχοντος έτους η Επιτροπή θα προτείνει
να τροποποιηθούν οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά µε τα
τέλη πρόσβασης στην τροχιά, για να προωθηθεί η χρήση
βαγονιών µε συστήµατα πέδησης χαµηλού θορύβου.
Η στρατηγική σχετικά µε την εσωτερίκευση των
εξωτερικών στοιχείων κόστους καθορίζει πώς µπορεί να
επιτευχθεί αυτό σε όλους τους τρόπους µεταφορών. Η
στρατηγική αυτή, βασιζόµενη στα υφιστάµενα κοινοτικά
µέτρα και προτάσεις, όπως εκείνα που αφορούν
τη φορολογία των καυσίµων και την υπαγωγή των
αεροµεταφορών στο σύστηµα εµπορίας εκποµπών της
ΕΕ, λαµβάνει υπόψη όλα τα εξωτερικά στοιχεία κόστους,
συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής, της
τοπικής ρύπανσης, του θορύβου και της συµφόρησης.
Συνοδεύεται από ένα κοινό πλαίσιο για την εκτίµηση των
εξωτερικών στοιχείων κόστους στην ΕΕ.
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