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Τα ζητήµατα της κλιµατικής
αλλαγής είναι από τα πλέον
σηµαντικά της διεθνούς ατζέντας.
Όχι µόνον οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις, αλλά και οι πολιτικοί,
οι εκπρόσωποι κυβερνήσεων, οι
εκπρόσωποι ∆ιεθνών οργανισµών,
οι επιχειρήσεις, οι ερευνητές και τα
ΜΜΕ παίρνουν µέρος σ’ αυτό τον
διάλογο.
Η COP 14 ( η 14η Συνδιάσκεψη
των µερών της Σύµβασης του ΟΗΕ
για τη Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC),
καθώς και η 4η
Σύνοδος των µερών
του Πρωτοκόλλου
του Κυότο, θα
λάβουν χώρα από
1 – 12 ∆εκεµβρίου
2008 στο Poznan
της Πολωνίας.
Η Συνδιάσκεψη
αυτή αποτελεί το
πλέον σηµαντικό
φόρουµ πολιτικής
συζήτησης
µε σκοπό την
προστασία του
κλίµατος και
θα συγκεντρώσει την παγκόσµια
προσοχή.
Προβλέπεται ότι τις εργασίες
της συνδιάσκεψης, διάρκειας δύο
εβδοµάδων, θα παρακολουθήσουν
8.000 συµµετέχοντες, πάνω από
190 κυβερνητικές αντιπροσωπείες
µε επικεφαλής τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, διεθνείς
οργανώσεις, περιβαλλοντικές
οργανώσεις, επιχειρήσεις,
ερευνητές, Μη-Κυβερνητικές
οργανώσεις και ΜΜΕ.
Η Σύµβαση Πλαίσιο του ΟΗΕ για
την Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC)
είναι µία από τις σηµαντικότερες

περιβαλλοντικές συµφωνίες που
θέτει ένα πλαίσιο για διεθνή δράση
σχετικά µε την υπερθέρµανση
του Πλανήτη. Η Σύµβαση Πλαίσιο
συµφωνήθηκε στην Παγκόσµια
Συνδιάσκεψη του Rio de Janeiro το 1992. Αποτέλεσµα των
διαπραγµατεύσεων στο πλαίσο
αυτής ήταν το Πρωτόκολλο του
Κυότο, που θέτει δεσµεύσεις στα
κράτη που το έχουν υπογράψει
για την µείωση των αερίων του
φαινοµένου του Θερµοκηπίου.
Στη διάρκεια των
εργασιών της COP
14, προβλέπονται
παράπλευρες
εκδηλώσεις όπως:
παρουσιάσεις, σεµινάρια, happenings
και εκθέσεις.
Στο πλαίσιο της
Συνδιασκεψης θα
λάβουν χώρα:
• Η 14η Σύνοδος
των Μερών της
Σύµβασης Πλαίσιο
για τη Κλιµατική
Αλλαγή.
• Η 4η Σύνοδος των Μερών του
Πρωτοκόλλου του Κυότο.
• Η 29η Σύνοδος των Επικουρικών Επιτροπών.
• Η 4η Σύνοδος της Ad Hoc
Οµάδας Εργασίας για την
µακροπρόθεσµη δράση.
• Το δεύτερο µέρος της 6ης
Συνόδου της Ad Hoc Οµάδας
εργασίας για περαιτέρω δεσµεύσεις
των µερών του Παραρτήµατος Ι (Annex I), πρόκειται για τις ανεπτυγµένες
χώρες του Πρωτοκόλλου του Κυότο.
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Πρωτοβουλίες για την προστασία των δασών

Η
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παράνοµη υλοτοµία και η αποδάσωση έχουν
σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιτείνουν την κλιµατική αλλαγή και την απώλεια
βιοποικιλότητας και απειλούν τις συνθήκες
ζωής των ιθαγενών πληθυσµών. Η παράνοµη υλοτοµία
αποτελεί επίσης σύµπτωµα ευρύτερων προβληµάτων,
µεταξύ άλλων έλλειψη διαχείρισης των δασών και
ασθενής επιβολή του νόµου.

µέρος ευρύτερου προβλήµατος που περιλαµβάνει
ζητήµατα διαχείρισης των δασών και επιβολής του
νόµου και έχει οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες.
Ο προτεινόµενος κανονισµός θα υποχρεώνει τους
εµπόρους να ζητούν επαρκείς εγγυήσεις ώστε να
εξασφαλίζουν ότι η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας
που πωλούν έχουν υλοτοµηθεί σύµφωνα µε τους
σχετικούς νόµους της χώρας προέλευσης.

Για το λόγο αυτό σε επίπεδο E.E. ξεκίνησαν δύο
σηµαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία των
δασών παγκοσµίως. Η δέσµη µέτρων περιλαµβάνει
νοµοθετική πρόταση για τη µείωση του κινδύνου
εισαγωγής παράνοµα
υλοτοµηµένης ξυλείας
και παράνοµα κυκλοφορούντων προϊόντων
ξυλείας στην αγορά
της ΕΕ καθώς και ανακοίνωση που περιλαµβάνει τις προτάσεις
της Επιτροπής για την
αντιµετώπιση της αποδάσωσης στις τροπικές
ζώνες.

2. Ανακοίνωση σχετικά µε την αποδάσωση

Στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγµατεύσεων
για τη συµφωνία περί
κλιµατικής αλλαγής µετά το 2012, η Επιτροπή προτείνει να τεθεί ως στόχος
η αναστολή της απώλειας της παγκόσµιας δασοκάλυψης το αργότερο µέχρι το 2030 και η µείωση της
µεικτής αποδάσωσης στις τροπικές ζώνες κατά
τουλάχιστον 50% µέχρι το 2020.
Τα δύο µέρη της δέσµης µέτρων για τα δάση είναι
τα εξής:
1. Θέσπιση νοµοθεσίας για την παράνοµη υλοτοµία
Παράνοµη υλοτοµία είναι η συλλογή, µεταφορά, πώληση ή αγορά ξυλείας κατά παράβαση του ισχύοντος
εθνικού δικαίου. Σηµαντικό µερίδιο – περί το 19% - των
εισαγωγών ξυλείας στην ΕΕ πιστεύεται ότι προέρχεται
από παράνοµες πηγές.
Η παράνοµη υλοτοµία αποτελεί σηµαντικό και διογκούµενο πρόβληµα µε σοβαρές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, όπως η απώλεια βιοποικιλότητας, η
αποδάσωση και η υποβάθµιση των δασών. Αποτελεί

Τα δάση συνεχίζουν σήµερα να εξαφανίζονται µε
ρυθµό περίπου 130 εκατοµµυρίων στρεµµάτων ετησίως. Η αποδάσωση
ευθύνεται
για
το
20% περίπου των
εκποµπών
αερίων
θερµοκηπίου και έχει
αναδειχθεί σε ζήτηµα
ζωτικής σηµασίας στις
διεθνείς υπό εξέλιξη
διαπραγµατεύσεις µε
αντικείµενο µια νέα
συµφωνία του ΟΗΕ
σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή για την
περίοδο µετά το 2012.
Η Επιτροπή προτείνει
να επιδιώξει, στο
πλαίσιο των διεθνών
διαπραγµατεύσεων για την κλιµατική αλλαγή, την
ανάπτυξη ενός παγκόσµιου µηχανισµού δασικού
άνθρακα µέσω του οποίου οι αναπτυσσόµενες
χώρες θα µπορούν να ανταµειφθούν για τις µειώσεις
των εκποµπών που θα επιτυγχάνουν µέσω µέτρων
περιορισµού της αποδάσωσης και της υποβάθµισης
των δασών.
Yπογραµµίζεται επίσης η ανάγκη ενίσχυσης άλλων πολιτικών που αφορούν τα δάση καθώς και πολιτικών που µπορούν να µειώσουν άµεσα ή έµµεσα
την αποδάσωση, στους τοµείς του εµπορίου, της
ενέργειας, της γεωργίας, της ασφάλειας τροφίµων και
της αναπτυξιακής συνεργασίας.
Οι προτάσεις της Επιτροπής αναµένεται να αποτελέσουν µέρος της θέσης της ΕΕ στη διάσκεψη του
ΟΗΕ για το κλίµα τον ∆εκέµβριο στο Πόζναν καθώς
και των διαπραγµατεύσεων για µια νέα συµφωνία
σχετικά µε το κλίµα που προβλέπεται να συναφθεί τον
∆εκέµβριο του 2009 στην Κοπεγχάγη.

Φ

Φόρουµ των πολιτών για την ενέργεια

όρουµ πολιτών για την ενέργεια συγκροτήθηκε για να βοηθήσει τους καταναλωτές.
Ο στόχος του είναι να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα που έχουν οι πολίτες σε όλη την ΕΕ και ώστε
να παρέχονται στους πολίτες σαφείς και ειλικρινείς
πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες επιλογής
τους, όταν αγοράζουν φυσικό αέριο ή ηλεκτρισµό.
Η ιδέα του φόρουµ προτάθηκε στο 3ο πακέτο µέτρων
για την εσωτερική αγορά ενέργειας και υποβλήθηκε
από τους επιτρόπους Kuneva και Piebalgs στη
διάσκεψη µε θέµα τα δικαιώµατα των καταναλωτών
ενέργειας το Μάιο του
2008. Tο φόρουµ θα
διατυπώσει
συστάσεις
µε στόχο την καλύτερη
εφαρµογή και επιβολή
των δικαιωµάτων των καταναλωτών ενέργειας και
τη δηµιουργία καλύτερων
αγορών λιανικής πώλησης φυσικού αερίου και
ηλεκτρισµού.
Στο φόρουµ συµµετέχουν εθνικές οργανώσεις καταναλωτών, ο
βιοµηχανικός
κλάδος,
εθνικοί νοµοθέτες και
κυβερνητικές αρχές για
να συνεργαστούν σε
θεµελιώδη θέµατα όπως
η αλλαγή προµηθευτή
ενέργειας, η διαφάνεια
των λογαριασµών για το
χρήστη, οι ευφυείς µετρητές ή η προστασία
των ευάλωτων οµάδων.
Θέµατα που πρόκειται
να συζητούνται στο πλαίσιο του φόρουµ των πολιτών για την ενέργεια:
q Τιµολογιακά θέµατα: ο λογαριασµός φυσικού αερίου ή ηλεκτρισµού
είναι ο απλούστερος και ο καλύτερος δείκτης για την
κατανάλωση ενέργειας από τον µέσο καταναλωτή. Oι
λογαριασµοί πρέπει να είναι απλοί, ακριβείς και να
επιτρέπουν τη σύγκριση µεταξύ των προµηθευτών.
q Ενεργειακή απόδοση: οι επισηµάνσεις σχετικά
µε την απόδοση των συσκευών που χρησιµοποιούν
ενέργεια πρέπει να είναι απλές και σαφείς.
q Αλλαγή προµηθευτή: η αλλαγή πρέπει να είναι
εύκολη, οµαλή και δωρεάν οι πληροφορίες σχετικά µε

τον τρόπο αλλαγής πρέπει να είναι σαφείς και προσιτές.
q Ευφυείς µετρητές: οινέες τεχνολογίες µπορούν
να βοηθήσουν στη βελτίωση της ακρίβειας των λογαριασµών, να καταστήσουν πιο εύκολα κατανοητό το
ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής και
να βοηθήσουν τις εταιρείες ώστε να συµβουλεύουν
καλύτερα τους καταναλωτές ανάλογα µε το καταναλωτικό τους προφίλ.
q
Προστασία των ευάλωτων καταναλωτών: οι
άνθρωποι των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από την
ενέργεια πρέπει να προστατεύονται. Tο φόρουµ
θα εξετάσει θέµατα
όπως τα εξής: πώς θα
αποφευχθεί κάθε διακοπή
τροφοδοσίας
στους ανθρώπους που
συνδέονται µε µηχάνηµα
καρδιακής
ή
αναπνευστικής υποστήριξης ή που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση;
Πώς θα βοηθηθούν οι
άνθρωποι που έχουν
οικονοµικές δυσκολίες
και δεν µπορούν να
πληρώσουν τους λογαριασµούς τους για την
ενέργεια; Οι εθνικές
αρχές, οι οργανώσεις
των καταναλωτών και
ο βιοµηχανικός κλάδος
θα προσπαθήσουν να
βρουν λύσεις σχετικά µε
το θέµα αυτό.
Η Επιτροπή υπολόγισε
ότι, µε ευφυείς επιλογές, µια µέση οικογένεια
στην ΕΕ µπορεί να εξοικονοµήσει 1000 ευρώ ή
περισσότερα στους λογαριασµούς του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού
ρεύµατος ετησίως. Ο αντίκτυπος τέτοιου είδους
επιλο-γών είναι ακόµη πιο σηµαντικός επειδή το 40%
περίπου της ενέργειας της ΕΕ χρησιµοποιείται σε
κτίρια – συµπεριλαµβανοµένων των κατοικιών µας και
των επιχειρήσεων. Η µείωση των εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα είναι ένα ακόµη θετικό αποτέλεσµα.
Σχετικοί δικτυακοί τόποι της EE:
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm
http://www.agathepower.eu/
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Ευρωπαϊκή Εκστρατεία
2008-2009, µε κεντρικό µήνυµα «Ασφαλείς και Υγιείς
Χώροι Εργασίας. Οφέλη
για σένα προσωπικά. Οφέλη
για τις επιχειρήσεις» αφιερωµένη στην «Εκτίµηση
Κινδύνου» στους χώρους
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εργασίας.
Η εκτίµηση κινδύνου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος
της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την επαγγελµατική
ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και δικαιολογηµένα αφού
επιτρέπει τη θέσπιση αποτε-λεσµατικών µέτρων για
την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων. Εάν η διαδικασία εκτίµησης κινδύνου
- η απαρχή της προσέγγισης για τη διαχείριση
των κινδύνων - δεν πραγµατοποιηθεί σωστά ή δεν
πραγµατοποιηθεί καθόλου, τότε είναι απίθανο να
θεσπιστούν όλα τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης. Γι’
αυτό και η εκτίµηση κινδύνου θεωρείται ότι αποτελεί
τµήµα µιας σωστής προσέγγισης για τη διαχείριση
των κινδύνων στην εργασία.
Στην εκστρατεία καλούνται να συµµετάσχουν εργοδότες, εργαζόµενοι, εκπρόσωποι των εργαζοµένων σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, επαγγελµατίες, υπηρεσίες πρόληψης, υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής και λοιποί ενδιαφερόµενοι φορείς προκειµένου να συµβάλλουν στη βελτίωση της εκτίµησης
κινδύνου στους χώρους εργασίας.
Η Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο συµµετέχει και
φέτος στην πανευρωπαϊκού επιπέδου εκστρατεία
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία, οργανώνοντας σειρά
δράσεων που αποσκοπούν στην ενηµέρωση και
την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόµενων σε
εθνικό επίπεδο.
Επιπρόσθετες πληροφορίες:
www.ypakp.gr
http://osha.europa.eu/el/campaigns/hw2008/front-page

ΗΜΕΡΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2009
Τρόφιµα & Περιβάλλον
∆ιήµερο Eπιστηµονικό Συνέδριο 13-14 Φεβρουαρίου 2009,
Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα
www.foodchemdays.com

2η Ανακοίνωση
Το Τµήµα Τροφίµων και το Τµήµα Περιβάλλοντος της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, µε τη συνεργασία του Εργαστηρίου Χηµείας Τροφίµων και του Εργαστηρίου
Περιβάλλοντος του Τµήµατος Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και του Γενικού Χηµείου του Κράτους, διοργανώνουν
∆ιήµερο Επιστηµονικό Συνέδριο, µε τίτλο: «Τρόφιµα και Περιβάλλον», στις 13 &
14 Φεβρουαρίου 2009, στη µεγάλη αίθουσα του Ιδρύµατος Ευγενίδου.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ του
Περιβάλλοντος και των Τροφίµων καθώς και των επιπτώσεων στο περιβάλλον
κατά την παραγωγή, διακίνηση και κατανάλωση τροφίµων. Επίσης, θα επιχειρηθεί η διαµόρφωση προτάσεων για την προστασία αφενός του περιβάλλοντος και
αφετέρου των τροφίµων. Στόχος είναι να προβληθούν τα επιτεύγµατα επιστηµονικών ερευνών και να συζητηθούν τα δεδοµένα που προκύπτουν από την τρέχουσα επιστηµονική γνώση, σχετικά µε τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα
και τον βαθµό που αυτά επηρεάζουν την ποιότητα των τροφίµων. Περαιτέρω, θα
συζητηθούν οι µηχανισµοί επίδρασης των διαφόρων τεχνολογιών παραγωγής,
διανοµής και κατανάλωσης τροφίµων στο περιβάλλον.
Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν πρέπει να είναι σχετικές µε τις ακόλουθες
θεµατικές ενότητες:
• Περιβαλλοντικοί ρύποι (οργανικοί, ανόργανοι, έµβιοι, ραδιενεργοί) στα τρόφιµα.
• Σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης περιβαλλοντικών ρύπων στα τρόφιµα.
• Επιδράσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή τροφίµων.
• Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την παραγωγή, την επεξεργασία
και την διακίνηση τροφίµων.
• ∆ιαχείριση και διάθεση αστικών απορριµµάτων από την κατανάλωση τροφίµων.
• ∆ιαχείριση φυσικών πόρων και παραγωγή τροφίµων.
• Βιολογικά τρόφιµα και περιβάλλον.
• Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και περιβάλλον.
• Βιοκαύσιµα και διαθεσιµότητα τροφίµων.
• Ακτινοβοληµένα τρόφιµα και περιβάλλον.
• Κύκλος ζωής τροφίµων.
Στα πλαίσια του συνεδρίου θα διοργανωθούν και εκδηλώσεις µε ειδικές θεµατικές ενότητες (συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης) για θέµατα επικαιρότητας και
διαµόρφωσης πολιτικής.
Η προθεσµία υποβολής περιλήψεων είναι µέχρι 5/12/2008. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι επιστήµονες που δραστηριοποιούνται
ή ενδιαφέρονται για τα θέµατα τροφίµων και περιβάλλοντος. Προκειµένου να
εξασφαλίσουν τη θέση τους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν εξοφλήσει
το κόστος συµµετοχής µέχρι 31/1/2009. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η
αποστολής της δήλωσης συµµετοχής µέχρι 31/12/08 στη διεύθυνση: info@eex.
gr ή στο fax: 210-3833597. Το κόστος συµµετοχής είναι 120 ευρώ, ενώ για τους
φοιτητές είναι 50 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
www.foodchemdays.com.

Iδιοκτήτης: EKA • Eκδότης: Στάβυ Σαλουφάκου, Πρόεδρος EKΑ • Tην “ΔPAΣH” επιµελείται η υπεύθυνη του Tµήµατος
Περιβάλλοντος και Διεθνών Σχέσεων, Δρ Xριστίνα Θεοχάρη. • Tιµή Tεύχους 0.5 ευρώ.
Διάθεση: EKA, Γ’ Σεπτεµβρίου 48B, 104 33 AΘHNA, Τηλ. 210 88 36 917, 210 88 41 818, FAX: 210 88 39 271
e-mail: eka@otenet.gr - http://www.eka.org.gr
Eπιτρέπεται η χωρίς άδεια αναδηµοσίευση ή αναπαραγωγή µέρους του φυλλαδίου,
µε µόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής.

Eκτύπωση - Hλεκτρονική Διαµόρφωση: I. Bλασσόπουλος & Yιος O.E., Mενάνδρου 77, Tηλ./Fax: 210 52 32 106 - 210 52 28 844 ü E-mail: vlass1@otenet.gr
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