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Σύµφωνα µε έρευνα του Eυρω-

παϊκού Iδρύµατος για τη βελ-

τίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

εργασίας, για την Ελλάδα, οι εργα-

ζόµενοι απασχολούνται συνήθως 

περισσότερες ώρες από ό,τι στην 

Ευρώπη, δηλ. 45,4 ώρες την εβδο-

µάδα σε σύγκριση µε 38,4 κατά µέσο 

όρο στα 27 κράτη µέλη της ΕΕ. Τα 

τελευταία 15 χρόνια, παρατηρείται 

µια τάση µείωσης των ωρών εργασίας 

στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ωστόσο 

οι ώρες εργασίας εξακολουθούν να 

είναι αυξηµένες, παρά τον µέσο όρο 

των 40 ωρών εβδοµαδιαίως που έχει 

συµφωνηθεί.

Ένας στους τέσσερις Έλληνες ερ-

γαζόµενους (25,9%) απασχολείται 

τουλάχιστον δέκα ώρες ηµερησίως 

πάνω από πέντε ηµέρες το µήνα, 

ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από 

αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου 

ένας στους έξι εργαζόµενους (16,9%) 

βρίσκεται στην ίδια κατάσταση.

Οι συγκριτικές µελέτες του Eυρω-

παϊκού Iδρύµατος όσον αφορά τις 

συνθήκες εργασίας, που προκύπτουν 

από πανευρωπαϊκές έρευνες και 

αναλύσεις σε βάθος τα τελευταία 

δεκαπέντε χρόνια, παρουσιάζουν µια 

εικόνα του πώς οι Έλληνες εργαζό- 

µενοι αντιλαµβάνονται τις συνθήκες 

εργασίας τους σε σύγκριση µε άλλους 

εργαζόµενους στην Ευρώπη. 

Eντατικοποίηση της εργασίας

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η 
εντατικοποίηση της εργασίας έχει 
επηρεάσει τις συνθήκες εργασίας 
όλων των εργαζοµένων ανά την Ευ- 
ρώπη. Στην Ελλάδα, η κατάσταση δεν 
διαφέρει, αν και οι ρυθµοί είναι ταχύ- 
τεροι από ό,τι στην ΕΕ των 27.

Οι Έλληνες εργάζονται σε πολύ 
υψηλούς ρυθµούς (73,3% έναντι 
59,6%) και µε µικρές προθεσµίες 
(68,4% έναντι 61,8%). Από την 
έρευνα προκύπτει ότι οι Έλληνες 
εργαζόµενοι έχουν περιορισµένη 
δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιοι 
το ωράριο εργασίας τους έστω εν 
µέρει, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 
εξισορρόπηση επαγγελµατικού και 
ιδιωτικού βίου. Στην ΕΕ των 27, µόνο 
οι εργαζόµενοι της Κύπρου και της 
Βουλγαρίας έχουν λιγότερη ευελιξία 
στα ωράρια εργασίας.

Eργασία και Yγεία
Περισσότεροι Έλληνες εργαζόµε-

νοι θεωρούν ότι η εργασία έχει βλάψει 
την υγεία τους σε σύγκριση µε άλλους 
στην Ευρώπη (68,1% έναντι 35,2%). 
Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες ερ-
γαζόµενος αναφέρει προβλήµατα 
στην πλάτη και άγχος εξαιτίας της 
εργασίας, ποσοστό διπλάσιο από το 
αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Το εκπληκτικό 
είναι ότι σύµφωνα µε την έρευνα, οι 
Έλληνες εργαζόµενοι αναφέρουν τις 
µισές ηµέρες απουσίας λόγω ασθέ-
νειας και προβληµάτων υγείας, µια 
τάση που επίσης παρατηρείται τα τε- 
λευταία 15 χρόνια.

Oι συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα 
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Oι 12* για το Mητροπολιτικό Πάρκο Γουδή
Με το ν. 732/1977 προβλέφθηκε η παραχώρηση 

στους ∆ήµους Αθηναίων και Ζωγράφου έκτασης 965 
στρεµµάτων των στρατώνων Γουδή για τη δηµιουργία 
πρασίνου. Η έκταση αυτή περιελήφθη στο Ρυθµιστικό 
Σχέδιο της Αθήνας ως «µητροπολιτικός πόλος πρασίνου 
και αναψυχής». Το 1997 ο Οργανισµός Ρυθµιστικού 
Σχεδίου της Αθήνας ανέθεσε στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο 
(Τµήµα Αρχιτεκτόνων) και συνέταξε µελέτη για τη 
δηµιουργία στο Γουδή «Μητροπολιτικού Πάρκου». 
Στη µελέτη αυτή ενσωµατώθηκε και η υφιστάµενη στη 
γύρω περιοχή πραγµατική κατάσταση και λειτουργίες 
και προβλέφθηκε ένα ευρύ ενιαίο πάρκο πρασίνου 
υψηλής οικολογικής ποιότητας που περιλαµβάνει και 
περιορισµένες χρήσεις αθλητισµού, πολιτισµού και 
αναψυχής. 

Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας παραχώρησε τελικά 
στους ∆ήµους έκταση µόνο 420 
περίπου στρεµµάτων, ενώ η υπό-
λοιπη έκταση κατακρατείται από 
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. 
Τµήµα, και δη το µεσαίο, της 
έκτασης αυτής χρησιµοποιήθηκε 
εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων 
για την κατασκευή των λυόµενων 
εγκα-ταστάσεων του Badminton, 
µε την κυβερνητική δέσµευση ότι 
µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες 
ο χώρος θα αποδεσµευόταν. Αντ’ 
αυτού το Badminton εκµισθώθηκε 
σε ιδιωτική επιχείρηση.

Σε άλλο τµήµα της κατακρατού-
µενης έκτασης δηµιουργήθηκε το 
ονοµαζόµενο «Άλσος του Ελλη-
νικού Στρατού» όπου κυριαρχεί το γκαζόν. Τέλος σε 
κτίρια του κατακρατούµενου «στρατοπέδου Βαρύτη» 
είναι εγκατεστηµένες στρατιωτικές υπηρεσίες ενώ ση-
µαντική έκταση διαµορφώνεται σε υπαίθριο γκαράζ.

∆ιαπιστώνεται επίσης ότι η Πολιτεία προχωρεί σε 
οικοδόµηση ελεύθερων χώρων που γειτνιάζουν µε 
τον κύριο κορµό του Πάρκου. Έτσι µε το ν. 3688/08 
προβλέπεται η κατασκευή κτιρίων δόµησης επι-
φανείας 28.000 τ.µ. στον όµορο ελεύθερο χώρο της 
πρώην Σχολής Χωροφυλακής. Κινδυνεύουν επίσης 
µε οικοδόµηση και οι ελεύθεροι χώροι των γύρωθεν 
νοσοκοµείων και δηµοσίων κτιρίων, περισσότεροι των 
οποίων είναι δεντροφυτεµένοι, έχουν δε ενταχθεί στη 
µελέτη του Ε. Μ. Πολυτεχνείου και αποτελούν αναπό-
σπαστα τµήµατα της ευρύτερης ζώνης πρασίνου. 
Φθάνουµε ήδη σε κρίσιµη στιγµή για το Μητροπολιτικό 
Πάρκο Γουδή, η δηµιουργία του οποίου έχει καταστεί 
επισφαλής. Επισηµαίνεται ότι το Πάρκο Γουδή αποτελεί 
και το µοναδικό σηµείο στο λεκανοπέδιο όπου αδό-
µητη έκταση του Υµηττού µπαίνει στον αστικό ιστό.

Με τα δεδοµένα αυτά οι 12 εισηγούνται:
1.  Την παράδοση στους ∆ήµους Αθηναίων και Ζω-

γράφου της κατακρατούµενης έκτασης του Πάρ-
κου, που περιγράφεται στο ν.732/1977, και την 
ακύρωση κάθε παραχώρησης προς τρίτους (Bad-
minton, κλπ).

2.  Την ένταξη στον κορµό του Πάρκου της εκτός 
σχεδίου περιοχής του ∆ήµου Παπάγου, «ζώνη Β’ 
Υµηττού» που φέρεται να ανήκει στο Υπουργείο 
Εθνικής Άµυνας και έχει χαρακτηριστεί ως δασική 
έκταση. Η έκταση αυτή περικλείεται από τις οδούς 
Κατεχάκη και Πίνδου και το δοµηµένο τµήµα ∆ή-
µου Παπάγου.

3.  Την ένταξη στο Πάρκο Γουδή του χώρου όπου 
λειτουργεί ο Ιππικός Όµιλος, ο οποίος σήµερα 
έχει µεταφερθεί σε άλλη περιοχή της Αττικής.

4.  Τη θεσµοθέτηση όλου του χώρου ως Μητρο-
πολιτικού Πάρκου υψηλής οι-
κολογικής ποιότητας και τη 
δηµιουργία Ενιαίου Φορέα 
∆ιαχείρισης του, στον οποίο 
βασικά θα µετέχουν οι όµοροι 
∆ήµοι Αθηναίων, Ζωγράφου και 
Παπάγου. Σκοπός του Φορέα θα 
είναι η εφαρµογή της µελέτης 
του Ε.Μ. Πολυτεχνείου για την 
αξιοποίηση του Πάρκου.

5. Τη διαφύλαξη όλων των 
γύρωθεν του Μητροπολιτικού 
Πάρκου Γουδή ελεύθερων χώρων 
που ανήκουν σε φορείς του 
∆ηµοσίου και την ενσωµάτωσή 
τους στο Πάρκο (πρώην χώρος

           Ιππικού Οµίλου κλπ).
6.  Την οριστική απαγόρευση οποιασδήποτε νέας 

οικοδόµησης τόσο στο χώρο του Μητροπολιτικού 
Πάρκου όσο και στους ελεύθερους χώρους των 
γύρωθεν νοσοκοµείων και δηµοσίων κτιρίων.

Η  κατοχύρωση των ελεύθερων χώρων και η 
πραγµατοποίηση των παραπάνω προτάσεων 
απαιτούν τη ψήφιση από τη Βουλή νόµου, τον 
οποίον καλούνται να ψηφίσουν όλα τα πολιτικά 
κόµµατα.

_____________________________________
* Υπερνοµαρχία Αθηνών-Πειραιώς
 Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας
 Α∆Ε∆Υ
 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
 Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Αττικής
 ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
 ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς
 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
 Εργατικό Κέντρο Αθήνας
 Εργατικό Κέντρο Πειραιά
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Το νερό είναι προϋπόθεση για τη ζωή του ανθρώπου 
των ζώων και των φυτών καθώς και απαραίτητος πόρος 
για την οικονοµία.  Το νερό είναι πόρος εν ανεπαρκεία 
και πρέπει να αποτελεί µέληµα όλων των κοινωνικών 
παραγόντων. Η προστασία των υδάτινων πόρων, των 
υδάτινων οικοσυστηµάτων και του πόσιµου ύδατος 
καθώς και του ύδατος καθαρισµού είναι ένας από 
τους ακρογωνιαίους λίθους της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος. Η συντονισµένη δράση σε επίπεδο ΕΕ 
είναι εποµένως αναγκαία προκειµένου να εξασφαλισθεί 
η αποτελεσµατική προστασία του πολύτιµου αυτού 
πόρου.

Ακραία καιρικά φαινόµενα εµφανίστηκαν µε αυξη-
µένη συχνότητα κατά την 
τελευταία τριακονταετία. 
Κατά τα τελευταία έτη 
οι αυξηµένες βροχές 
προκάλεσαν πληµµύρες 
σε ορισµένα µέρη της 
Ευρώπης, ενώ σε άλλες 
περιοχές σηµειώθηκε ξη- 
ρασία και κύµατα καύ-
σωνα. Με την ένταση των 
συνεπειών της κλιµατικής 
αλλαγής 3,2 εκατ. άτοµα 
περίπου θα µπορούσαν 
να αντιµετωπίσουν λειψυ-
δρία στο µέλλον.

Το 2007 η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος υπολόγισε ότι το ένα 
τρίτο περίπου των ευρωπαίων ήδη ζει σε περιοχές 
µε έλλειψη νερού όπου η ζήτηση υπερβαίνει την 
προσφορά. Το κόστος της ξηρασίας κατά την τε-
λευταία τριακονταετία ανήλθε σε 100 δισ. ευρώ 
τουλάχιστον και το 2003 µόνο η ξηρασία κόστισε 
στην οικονοµία της ΕΕ 8,7 δισ. ευρώ.

Τρεις είναι οι κύριες προκλήσεις που θα έπρεπε να 
αντιµετωπίσει η ΕΕ και συγκεκριµένα:

•  η εκτεταµένη, µη αειφόρος και αναποτελεσµατική 
κατανάλωση του νερού και τα σχετικά απόβλητα 
ύδατος

• η έλλειψη επίγνωσης του προβλήµατος και
•  η έλλειψη µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης κατά 

την αντιµετώπιση του θέµατος.
Η κλιµατική αλλαγή δεν είναι η µόνη πρόκληση 

που πρέπει να αντιµετωπίσει η Ευρώπη. Παρά την 
αυξανόµενη πίεση στους υδάτινους πόρους, η εκτε-
ταµένη, µη αειφόρος και αναποτελεσµατική κατα-
νάλωση ύδατος που αυξάνεται τουλάχιστον δύο φορές 
ταχύτερα σε σχέση µε την αύξηση του παγκόσµιου 
πληθυσµού συνεχίζεται. Μόνο η Ευρώπη σπαταλά 
το 20% λόγω αναποτελεσµατικότητας. Ένας τρόπος 
προσέγγισης του προβλήµατος θα µπορούσε να ήταν 
η πλήρης εφαρµογή της ΟΠΥ* και των τιµολογιακών 
της διατάξεων. Χρειάζονται επίσης επενδύσεις σε 

τεχνολογίες εξοικονόµησης ύδατος.
Τα µέτρα µε γνώµονα τη ζήτηση θα έπρεπε να προ-

τιµώνται σε σχέση µε µια απλή αύξηση της παροχής 
ύδατος. Τα µέτρα µε γνώµονα την παροχή θα έπρεπε 
να εξετάζονται αφού εξαντληθούν οι επιλογές της 
ενίσχυσης της απόδοσης ύδατος, της βελτίωσης της 
διαχείρισης σε σχέση µε τη ζήτηση και τα εκπαιδευτικά 
µέτρα. Οι µεταφορά ύδατος σε µεγάλες αποστάσεις 
δεν αποτελεί λύση στο πρόβληµα της λειψυδρίας και η 
διασυνοριακή µεταφορά πρέπει να εµπίπτει αυστηρά 
στην αρµοδιότητα του κάθε κράτους µέλους.

Eξοικονόµηση νερού
Η έλλειψη ενηµέρωσης και η απουσία µακρόπνο-

ης εκστρατείας ευαισθη- 
τοποίησης προκαλούν 
κατάπληξη δεδοµένου 
του µεγέθους του εµφανι- 
ζόµενου προβλήµατος. Η 
ανάπτυξη µιας υπεύθυνης 
και µε στόχο την εξοι- 
κονόµηση και την απο- 
δοτική χρήση παιδείας 
απαιτεί µια ενεργό πολι- 
τική ευαισθητοποίησης 
στο πλαίσιο της οποίας θα 
πρέπει να εµπλέκονται όλοι 
οι παράγοντες του τοµέα 
του ύδατος. Η ενηµέρω- 
ση, η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση αποτελούν τοµείς προτεραιότητας για την 
ανάληψη δράσης. Πολλές είναι οι επιλογές για την 
αντιµετώπιση της πρόκλησης αυτής. Η επισήµανση 
ως αποτελεσµατικός τρόπος παροχής εύστοχων 
πληροφοριών στο κοινό σε σχέση µε τη χρήση του 
ύδατος και την αειφόρο διαχείρισή του είναι µια από 
τις πιθανές επιλογές.

Η πρόκληση του να καταστεί το νερό σηµείο ανα-
φοράς σε όλους τους τοµείς πολιτικής και της 
δηµιουργίας µιας αληθινά ολοκληρωµένης προ-
σέγγισης στην αντιµετώπιση του προβλήµατος πρέ-
πει να κερδηθεί. Όλα τα πολιτικά επίπεδα (εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό) θα έπρεπε να εµπλέκονται 
στη διαδικασία αυτή. Όλες οι πολιτικές της ΕΕ από 
κοινού µε τα δηµοσιονοµικά της όργανα θα έπρεπε να 
συνυπολογίζουν την αυξανόµενη λειψυδρία.

Τέλος, το θέµα της λειψυδρίας και της ξηρασίας 
δεν περιορίζεται γεωγραφικά στην ΕΕ και έχει 
διεθνή αντίκτυπο, παρατηρούνται δε ήδη διεθνείς 
συγκρούσεις για το νερό και υφίσταται όλο και µε-
γαλύτερος κίνδυνος να αυξηθεί η συχνότητά τους. 
Είναι εποµένως αναγκαία µια ευρύτερη προσέγγιση 
που θα λαµβάνει πλήρως υπόψη το πρόβληµα της 
λειψυδρίας και της ξηρασίας.
_______________
* Oλοκληρωµένη Πολιτική Yδάτων

ΛEIΨYΔPIA - ΞHPAΣIA
Πρόταση ψηφίσµατος του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου
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Οι Ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν έντονα για τις κλι-
µατικές αλλαγές, δηλώνουν πρόθυµοι να λάβουν 
µέτρα για την αντιµετώπισή τους και υποστηρίζουν 
τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. για µείω-
ση των εκποµπών αερίων και αύξηση των ανανεώσι-
µων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, σηµαντικό ποσοστό 
της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης θεωρεί ότι δεν είναι 
επαρκώς ενηµερωµένο για το θέµα των κλιµατικών 
αλλαγών και τους τρόπους αντιµετώπισής τους. Το 
συµπέρασµα αυτό συνάγεται από πρόσφατη κοινοτι-
κή δηµοσκόπηση. 

Το 68% των Ευρωπαίων τάσσονται υπέρ των µέ-
τρων για τις κλιµατικές αλλαγές. 

Ειδικότερα, το 62% των Ευρωπαίων εκτιµά ότι οι 
κλιµατικές αλλαγές συγκαταλέγονται στα δύο (µαζί 
µε τη φτώχεια) σοβαρότερα προβλήµατα που αντι-
µετωπίζει σήµερα ο κόσµος. Ακόµη, το 60% της 
ευρωπαϊκής κοινής γνώµης θεωρεί ότι παρά τη σο-
βαρότητα των επιπτώσεων των κλιµατικών αλλαγών, 
το ζήτηµα αυτό δεν είναι ανεξέλεγκτο και µπορεί να 
επιλυθεί, ενώ το 56% πιστεύει ότι η αντιµετώπιση των 
κλιµατικών αλλαγών µπορεί να επηρεάσει θετικά την 
οικονοµία.

Παράλληλα, το 68% των Ευρωπαίων υποστηρίζει 
τους στόχους της Ε.Ε. ώστε έως το 2020 να υπάρξει 
µείωση τουλάχιστον κατά 20% των εκποµπών αερίου 
σε σχέση µε το 1990, το 61% για µείωση κατά 30% 
αυτών των εκποµπών εάν και οι υπόλοιπες αναπτυσ-
σόµενες χώρες δεσµευτούν για ανάλογη µείωση και 
το 69% για αύξηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργει-
ας στο 20%. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε το ευρωβαρόµετρο, τέσ-
σερις στους δέκα Ευρωπαίους δηλώνουν ότι δεν 
είναι επαρκώς πληροφορηµένοι για το θέµα των 
κλιµατικών αλλαγών. Σε ό,τι αφορά τις δράσεις για 
την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, το 76% 
των Ευρωπαίων θεωρεί ότι δεν έχουν γίνει αρκετές 
ενέργειες από τη βιοµηχανία, από τους ίδιους τους 
πολίτες (67%), από τις εθνικές κυβερνήσεις (64%) και 
από την Ε.Ε. (58%).

Εξάλλου, το 61% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι 
έχουν οι ίδιοι αναλάβει κάποιο είδος δράσης για την 
αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών όπως ο διαχω-
ρισµός των αποβλήτων, η µείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, νερού ή απορριµµάτων, ενώ το 44% των 
ερωτηθέντων δηλώνει έτοιµο να πληρώσει περισσό-
τερα χρήµατα για την ενέργεια η οποία παράγεται 
από πηγές που εκλύουν λιγότερα αέρια θερµοκηπί-
ου.

H Eυρωπαϊκή κοινή γνώµη
για την Kλιµατική αλλαγή 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το τελικό Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής 
δικαιωµάτων εκποµπών για την περίοδο 2008-2012 που είχε υποβάλει 
η χώρα µας τον περασµένο Μάιο. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε θα προχωρήσει στην 
έκδοση της ΚΥΑ για την τελική έγκριση του Εθνικού Σχεδίου βάσει της 
σχετικής Εθνικής νοµοθεσίας (ΚΥΑ 54409/2632/2004).

Με το Εθνικό Σχέδιο επιβάλλεται µείωση των εκποµπών στις  ρυ-
πογόνες βιοµηχανίες κατά 16, 7%. 

Στο τελικό Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής εντάσσονται 140 εγκαταστάσεις - 
34 εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, 11 λοιπές εγκαταστάσεις καύσης, 
4 διυλιστήρια, 1 εγκατάσταση φρύξης µεταλλευµάτων, 5 εγκαταστάσεις 
παραγωγής σιδήρου & χάλυβα, 8 εγκαταστάσεις παραγωγής κλίνκερ 
τσιµέντου, 19 ασβεστοποιίες εκ των οποίων µία περιλαµβάνεται στις 
34 εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που αναφέρθηκαν παραπάνω, 1 
υαλουργία, 44 εγκαταστάσεις παραγωγής κεραµικών και τέλος 14 εγκα-
ταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού. 

Τα συνολικά δικαιώµατα προς κατανοµή για την πενταετία 2008-2012 
ανέρχονται σε 341.547.710 t CO

2
. Από τα δικαιώµατα αυτά προβλέπεται 

η παρακάτω κατανοµή ανά δραστηριότητα: 

∆ραστηριότητες Σύνολο δικαιωµάτων σε 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις

Ηλεκτροπαραγωγή 230.117.824
Λοιπές καύσεις 3.038.120
∆ιυλιστήρια 20.483.355
Φρύξη 4.048.345
Σίδηρος –Χάλυβας 2.828.620
Τσιµέντα 53.863.840
Ασβέστης 4.633.535
Γυαλί 285.585
Κεραµικά 4.570.885
Χαρτί 936.900
 Σύνολο 324.807.009

Επιπλέον προβλέπεται: Αποθήκη νεοεισερχοµένων (16.740.701 τόνοι 
CO2) η οποία διακρίνεται σε δύο τµήµατα: (α) το Γενικό Τµήµα στο οποίο 
αντιστοιχούν 15.451.078 τόνοι CO

2
, και (β) το Τµήµα Συµπαραγωγής στο 

οποίο αντιστοιχούν 1.289.623 τόνοι CO
2
.

Τα δικαιώµατα κατανέµονται δωρεάν. Προβλέπεται όµως η δυνα-
τότητα πώλησης/δηµοπράτησης αδιάθετου υπόλοιπου της Αποθήκης 
Νεοεισερχοµένων σε ετήσια βάση ή στο τέλος της περιόδου.

H Ελλάδα, βάσει των τελευταίων επίσηµων στοιχείων του ΟΗΕ, που 
αφορούν το 2006, βρίσκεται µέσα στο στόχο που έχει τεθεί από το 
Πρωτόκολλο του Κυότο (αύξηση εκποµπών κατά 24,6% σε σχέση µε 
το έτος βάσης έναντι στόχου 25%) για την περίοδο 2008 – 2012. Με 
την εφαρµογή του εγκριθέντος Εθνικού Σχεδίου σε συνδυασµό µε την 
συνολική δέσµη µέτρων που υλοποιεί το ΥΠΕΧΩ∆Ε είναι βέβαιο ότι θα 
επιτευχθούν οι στόχοι της χώρας.

Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων 
Eκποµπών για την περίοδο 2008 -2012


