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Η διάσκεψη του Πόζναν πρέπει να επιταχύνει τις διαπραγµατεύ-
σεις που αποσκοπούν στη σύναψη νέας παγκόσµιας συµφωνίας για 
το κλίµα.

Το µελλοντικό πλαίσιο, το οποίο θα καλύψει την µετά το 2012 
περίοδο, όταν θα έχουν εκπνεύσει οι στόχοι του πρωτοκόλλου του 
Κιότο για τις εκποµπές, πρέπει να εξασφαλίσει παγκόσµια συµµετοχή 
και να αντιµετωπίσει την κλιµατική αλλαγή µε ολοκληρωµένο και 
φιλόδοξο τρόπο. Το «κοινό όραµα» που το διαπνέει θα πρέπει να 
συνίσταται στην κατακόρυφη µείωση των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου έως το 2020 στις αναπτυγµένες χώρες, οι οποίες ταυ- 
τόχρονα θα κληθούν να βοηθήσουν τις αναπτυσσόµενες χώρες µε 
την παροχή τεχνολογικής και χρηµατοδοτικής στήριξης, ώστε οι 
τελευταίες να συνδυάσουν την ανάπτυξή τους µε χαµηλά επίπεδα 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και να προσαρµοστούν στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 

Η ΕΕ πιστεύει ακράδαντα ότι η αύξηση της θερµοκρασίας του πλα- 
νήτη δεν πρέπει να υπερβεί τους 2°C, σε σύγκριση µε τα προ της 
βιοµηχανικής εποχής επίπεδα, καθώς υπάρχουν ισχυρά επιστηµονικά 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πέρα από το όριο αυτό, αυξάνεται 
κατά πολύ ο κίνδυνος εµφάνισης µη αντιστρέψιµων και πιθανώς 
καταστροφικών περιβαλλοντικών αλλαγών. Για τη συγκράτηση της 
ανόδου της θερµοκρασίας στους 2°C, οι παγκόσµιες εκποµπές 
πρέπει να έχουν κορυφωθεί έως το 2020 και στη συνέχεια, έως το 
2050, να µειωθούν τουλάχιστον κατά το ήµισυ ως προς τα επίπεδα 
του 1990. Για να σταµατήσει η αύξηση των παγκόσµιων εκποµπών, οι 
ανεπτυγµένες χώρες χρειάζεται να µειώσουν, το αργότερο το 2020, 
τις συλλογικές εκποµπές τους κατά 30%, σε σχέση µε τα επίπεδα του 
1990, ενώ οι αναπτυσσόµενες χώρες, και ιδίως οι σηµαντικότερες 
αναδυόµενες οικονοµίες πρέπει να συγκρατήσουν την αύξηση των 
εκποµπών τους και να τις διατηρήσουν σε επίπεδα κατά 15-30% 
χαµηλότερα εκείνων του σεναρίου της διατήρησης της υφιστάµενης 
κατάστασης που προβλέπεται για το 2020. 

Προτεραιότητες της διάσκεψης του Πόζναν

Η διάσκεψη του Πόζναν αποτελεί σηµαντική ευκαιρία για να επι-
χειρηθεί ένας απολογισµός των µέχρι τούδε διαπραγµατεύσεων, να 
επιταχυνθεί ο ρυθµός τους και να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
ώστε να τεθούν στέρεες βάσεις για τις διαπραγµατεύσεις του 
τελευταίου έτους. Η ΕΕ θα ασκήσει πίεση για την επίτευξη των 
ακόλουθων βασικών αποτελεσµάτων:
•  Συµφωνία σχετικά µε ένα σαφές πρόγραµµα εργασίας που θα 

κατευθύνει τις διαπραγµατεύσεις το 2009, συµπεριλαµβανοµένης 
ενδεχοµένως µιας έκτακτης υπουργικής συνόδου γύρω στα µέσα 
του έτους. 

•  Επίτευξη προόδου στη διαµόρφωση ενός ευρύτατου «κοινού 
οράµατος» για δράση συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένου του 
καθορισµού στόχων για το 2020 και το 2050. 

•  Ενδελεχής εξέταση του τρόπου βελτίωσης και ενίσχυσης του 
πρωτοκόλλου του Κιότο. Είναι δυνατόν να ληφθεί και να εφαρµο-
στεί άµεσα µια απόφαση για τον εξορθολογισµό της διαχείρισης 
του µηχανισµού καθαρής ανάπτυξης που προβλέπεται στο 
πρωτόκολλο, ο οποίος αποτελεί σηµαντικό µέσο διοχέτευσης 
πόρων και τεχνολογίας στις αναπτυσσόµενες χώρες, ώστε να 
συνδυάσουν την ανάπτυξή τους µε χαµηλά επίπεδα εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 

•  Οριστική απόφαση σχετικά µε το πώς θα τεθεί το συντοµότερο 
δυνατόν σε λειτουργία το Ταµείο Προσαρµογής που προβλέπεται 
στο πρωτόκολλο του Κιότο για τις αναπτυσσόµενες χώρες, 
υπερνικώντας τις αρχικές δυσκολίες.

KΛIMATIKH AΛΛAΓH
Προτεραιότητες

EYPΩΠAΪKO KOINOBOYΛIO:
ναι στον περιορισµό
των εκποµπών CO2

Πιο φιλόδοξα µέτρα και στόχους για το κλίµα, για τη µετα-
Κιότο εποχή, ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Το Ευρωκοινοβούλιο, µε την υιοθέτηση της λεγόµενης 
έκθεσης Φλόρενς, ζητά µεταξύ άλλων τη µείωση των 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από 25% έως 40% µέχρι 
το 2020 και τουλάχιστον 80% έως το 2050, σε σύγκριση µε 
τα επίπεδα του 1990. 
Απορρίπτει όλες τις τροπολογίες που θεωρούσαν την 
πυρηνική ενέργεια ως εναλλακτική ή ανανεώσιµη πηγή 
ενέργειας και ζητά από την ΕΕ και τα κράτη-µέλη να 
διασφαλίσουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε πράσινη 
τεχνολογία και σε µεταφορικά µέσα πιο φιλικά προς το 
περιβάλλον. 
Προτείνει τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταµείου για τις 
κλιµατικές αλλαγές, καθώς και τη σύσταση ανάλογων 
Ταµείων σε κάθε κράτος-µέλος. Ζητά από την Κοµισιόν να 
επεξεργαστεί συγκεκριµένες προτάσεις και δράσεις για 
την καταπολέµηση της απερήµωσης, την προστασία του 
εδάφους και την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων. 

ΠOZNAN 2008:
δηλώσεις - προσδοκίες 

Οι διαβουλεύσεις στο Πόζναν  θα διαρκέσουν µέχρι τη 12η 
∆εκεµβρίου και  αποτελούν ένα  ενδιάµεσο στάδιο, αφού 
τελικός στόχος είναι η νέα συµφωνία να υπογραφεί στην 
Κοπεγχάγη, τον ∆εκέµβριο του 2009. Στο επίκεντρο του 
διεθνούς ενδιαφέροντος είναι η δυνατότητα των κρατών 
να προωθήσουν συµφωνίες για το κλίµα µεσούσης της 
βαθιάς κρίσης στην παγκόσµια οικονοµία. 
Ηδη, η Ιταλία αλλά και η Πολωνία, που φιλοξενεί τη 
διάσκεψη, ζητούν τη χαλάρωση του στόχου του Κιότο 
για µείωση των εκποµπών ρύπων κατά 20% κάτω από τα 
επίπεδα του 1990. Η προσπάθεια θα είναι µάλλον δύσκολη, 
αν και ο υπουργός Περιβάλλοντος της Γερµανίας, Ζίγκµαρ 
Γκάµπριελ, δηλώνει πεπεισµένος ότι «θα ζήσουµε ακριβώς 
το αντίθετο» και αυτό «όχι µόνον λόγω του νέου προέδρου 
των ΗΠΑ, Μπαράκ Οµπάµα, που έχει ήδη υποσχεθεί 
τη στήριξη των προσπαθειών για την προστασία του 
κλίµατος» αλλά και διότι, όπως εξήγησε, «είναι απαραίτητο 
να επενδύσουµε στο περιβάλλον ακριβώς λόγω της 
οικονοµικής κρίσης». 
Οι δεσµεύσεις του Οµπάµα για µείωση των εκποµπών 
ρύπων και στροφή στην πράσινη ενέργεια- κέρδισαν τα 
εύσηµα από τους συνέδρους. Ο Ιβο ντε Μπόερ, επικεφαλής 
της Γραµµατείας του ΟΗΕ για τις Κλιµατικές Αλλαγές 
επικρότησε τον «φιλόδοξο στόχο» του Οµπάµα να µειώσει 
τις εκποµπές ρύπων στα επίπεδα του 1990 έως το 2020. 
Το σχέδιο του Οµπάµα είναι πράγµατι φιλόδοξο αφού φέτος 
οι εκποµπές ρύπων στις ΗΠΑ είναι κατά 14% υψηλότερες 
από τα επίπεδα του 1990. Πάντως, οι αναπτυσσόµενες 
χώρες ζητούν την οικονοµική βοήθεια των πλουσίων κρατών 
για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
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Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής της Σύµ-
βασης για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC) του ΟΗΕ, µέχρι το 2050 θα 
µετακινηθούν εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής  περίπου 135 εκατ. 
άνθρωποι.

 
Η κλιµατική αλλαγή εκτός από την σοβαρή περιβαλλοντική 

διάσταση έχει πολλαπλές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις, 
οι οποίες δεν έχουν ακόµη αναλυθεί και εξειδικευτεί επαρκώς, 
µε εξαίρεση ορισµένες µελέτες για τα οικονοµικά της κλιµατικής 
αλλαγής  µε προεξάρχουσα την Έκθεση Stern (2007). 

Η µετανάστευση που σχετίζεται µε την αλλαγή του κλίµατος και 
εκδηλώνεται µε ακραία καιρικά φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, 
ερηµοποίηση κ.ά. µπο-ρεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. 

Η πρώτη συντελείται συνήθως στο εσωτερικό της χώρας, ενδε-
χοµένως προς συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Όσο µικρότερη είναι 
η συντελεσθείσα καταστροφή και όσο περισσότερες οικονοµικές 
δυνατότητες διαθέτει η πληγείσα περιοχή για να ανακάµψει, τόσο 
συντοµότερη είναι η επάνοδος στον πληγέντα τόπο. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αυτού του είδους µετανάστευσης αποτελεί η περίπτωση 
των πυρκαγιών του 2007 στην Πελοπόννησο, όταν πληγέντες από τις 
πυρκαγιές µετοίκησαν προσωρινά ή µόνιµα κατευθυνόµενοι προς 
γειτονικές περιοχές εντός της χώρας. Ανάλογη περίπτωση ήταν αυτή 
του τυφώνα Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ. 

Η εξωτερική µετανάστευση συµβαίνει όταν στις χώρες αποστολής 
µεταναστών η ζωή γίνεται βαθµιαία δυσκολότερη λόγω καταστροφής 
της πρωτογενούς οικονοµίας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία), λόγω 
φαινοµένων ερηµοποίησης, αδυναµίας πρόσβασης σε ασφαλές 
πόσιµο νερό και γενικότερης εκπτώχευσης µε αποτέλεσµα πολλοί από 
τους κατοίκους αυτών των περιοχών να επιλέγουν να µεταναστεύσουν 
σε άλλες χώρες. Λόγω του έµµεσου χαρακτήρα αυτού του τύπου 
µετανάστευσης δεν υπάρχει κάποιο ειδικό νοµικό πλαίσιο που να 
διευκολύνει τη νόµιµη εγκατάσταση των ανθρώπων αυτών σε κάποια 
άλλη χώρα, καθώς δεν υπάρχει νοµική θεσµοθέτηση της έννοιας του 
περιβαλλοντικού µετανάστη. 

Ο αριθµός των ανθρώπων που µεταναστεύουν υπό αυτές τις 
συνθήκες δεν µπορεί εκ των προτέρων να υπολογισθεί µε ακρίβεια. Η 
απάντηση στο πρόβληµα έγκειται στην άρση των αιτίων που οδηγούν 
τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους,  καθώς η γη τους 
δεν µπορεί να τους  συντηρήσει. Για να γίνει αυτό είναι αναγκαίο να 
υπάρξει µελέτη του φαι-νοµένου της περιβαλλοντικής µετανάστευσης 
και να προσδιορισθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά του χαρακτηριστικά, 
παίρνοντας υπ’ όψιν τα νέα δεδοµένα και ενδεχόµενες συνέργιες 
οικονοµικο-κοινωνικές που επιδεινώνουν την κατάσταση. 

Η ανάπτυξη προγραµµάτων συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνο-
γνωσίας ανάµεσα στις ανεπτυγµένες και τις λιγότερο ανεπτυγµένες 
χώρες που πλήττονται από τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, 
µπορεί να συµβάλει αν µη τι άλλο στην άµβλυση των µετα-
ναστευτικών πιέσεων αυτού του τύπου.  Σ’ ότι αφορά στο νοµικό 
σκέλος θα πρέπει να υπάρξει νοµική  έκφραση  της έννοιας του 
περιβαλλοντικού  µετανάστη, ώστε να διευκολύνονται οι οδοί της 
νόµιµης µετανάστευσης για τους ανθρώπους αυτούς στις χώρες 
υποδοχής.

Η  περιβαλλοντική µετανάστευση είναι ένα θέµα που µας αφορά 
όλους και αποτελεί ηθική µας υποχρέωση, όχι απλώς να αναδείξουµε 
το πρόβληµα ή να το αναλύσουµε στα επιµέρους σηµεία του, αλλά 
και να αναπτύξουµε τις δράσεις εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν 
στις µελλοντικές γενιές να µείνουν στον τόπο καταγωγής τους και 
να απολαύσουν το περιβάλλον τους µε τους ίδιους ή και καλύτερους 
ακόµη όρους από ότι οι σηµερινές γενιές.

Κλιµατική αλλαγή και µετανάστευση
Ολοκληρώθηκε στις 4-12-2008, στις Βρυξέλλες, το 

Συµβούλιο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο 
Υφυπουργός ΠΕΧΩ∆Ε κ. Σταύρος Καλογιάννης.

 
Τα κυριότερα  θέµατα, που συζητήθηκαν ήταν:
• Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής  
• Γενετικώς τροποποιηµένοι οργανισµοί (Γ.Τ.Ο.)
•  Αναθεώρηση Οδηγίας για τις βιοµηχανικές εκποµπές 

(IPPC) 
• Αποδάσωση 

1.  Κλιµατική Αλλαγή 
Συζητήθηκε η δηµοπράτηση δικαιωµάτων εκποµπών, 

κατά 100% από το 2013 για τον τοµέα της ηλεκτροπα- 
ραγωγής, η δέσµευση περιορισµένων µόνο κονδυλίων, 
εκ των εσόδων της εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών, 
για οικονοµική υποστήριξη έργων επίδειξης τεχνολογιών 
γεωλογικής αποθήκευσης άνθρακα, για να τεκµηριωθεί 
η περιβαλλοντικά ασφαλής εφαρµογή και οικονοµική 
βιωσιµότητα της, και υπό την προϋπόθεση της παράλληλης 
χρηµατοδότησης έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

2. Γενετικώς Τροποποιηµένοι Οργανισµοί (Γ.Τ.Ο)
Eκφράστηκε η ανάγκη συνεκτίµησης των κοινωνικών 

και οικονοµικών κριτηρίων, των ιδιαιτεροτήτων των επιµέ-
ρους οικοσυστηµάτων (όπως οι περιοχές του δικτύου 
«Natura 2000») και των χαρακτηριστικών των τοπικών 
αγροτικών οικονοµιών στην αδειοδότηση των ΓΤΟ. H Eλ-
λάδα επεσήµανε ως ιδιαίτερα θετική τη ρητή αναφορά 
στη δυνατότητα να καθοριστούν ζώνες ελεύθερες από 
ΓΤΟ µέσω συναίνεσης των ενδιαφεροµένων αγροτών.

3. Αναθεώρηση Οδηγίας για τις βιοµηχανικές εκπο-
µπές (IPPC)

Πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας IPPC, µε την 
οποία απλοποιούνται οι διατάξεις της νοµοθεσίας για 
τις βιοµηχανικές εκποµπές και θεσπίζονται αυστηρότερα 
όρια εκποµπών. 

4. Αποδάσωση
H αντιµετώπιση της παγκόσµιας αποδάσωσης, η 

οποία από µόνη της ευθύνεται για το 20% περίπου των 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου έχει αναδειχθεί σε ζήτη-
µα ζωτικής σηµασίας, και στις διεθνείς υπό εξέλιξη 
διαπραγµατεύσεις στο Πόζναν. Aπαιτούνται άµεσα και 
δραστικά µέτρα µε στόχο τη µείωση στο ήµισυ της απο-
δάσωσης των τροπικών δασών µέχρι το 2020 και την 
ανάσχεση της απώλειας δασικής κάλυψης σε παγκόσµιο 
επίπεδο έως το 2030.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνει τη δηµιουργία 
ενός παγκόσµιου µηχανισµού για τον περιορισµό 
του διοξειδίου του άνθρακα µέσω της προστασίας 
των δασών. O µηχανισµός αυτός µπορεί να βοηθήσει 
σηµαντικά τις αναπτυσσόµενες χώρες και να διακόψει 
τον φρενήρη ρυθµό (των περίπου 130 εκατοµµυρίων 
στρεµµάτων ετησίως) µε τον οποίο συνεχίζουν σήµερα 
να εξαφανίζονται τα δάση στον πλανήτη.

Eυρωπαϊκό Συµβούλιο Περιβάλλοντος 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Πορτογαλία:
το µεγαλύτερο αιολικό πάρκο

της Ευρώπης

Το µεγαλύτερο αιολικό πάρκο της Ευ-
ρώπης βρίσκεται στην Πορτογαλία 
και ξεκίνησε τη λειτουργία του κα-
λύπτοντας τις ανάγκες ηλεκτροδό-
τησης ενός εκατοµµυρίου πολιτών, 
ενδυναµώνοντας τη φήµη της Πορ-
τογαλίας ως πρωταθλήτριας χώρας 
στις Aνανεώσιµες Πηγές Eνέργειας. 
∆ιαθέτει συνολικά 120 ανεµογεννή- 
τριες.
Oι τουρµπίνες µε ισχύ δύο Μεγαβάτ, που 
αναλογούν σε κάθε ανεµογεννήτρια, 
παρέχουν ενέργεια ικανή να καλύψει 
τουλάχιστον το 1% των (ενεργειακών) 
αναγκών της χώρας. Ενα δεύτερο, 
µικρότερο αιολικό πάρκο λειτουργεί 
ήδη σε κοντινή περιοχή, µε συνολική 
ισχύ παραγωγής τα 650 Γιγαβάτ ανά 
ώρα.
H δεύτερη αιολική φάρµα καλύπτει 
τις ενεργειακές ανάγκες 300 χιλιάδων 
νοικοκυριών.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Πορτο-
γαλία είναι η πιο προηγµένη χώρα της 
Eυρώπης - και η 5η παγκοσµίως - στην 
αξιοποίηση των εναλ-λακτικών πηγών 
ενέργειας.
Η µεγαλύτερη παγκοσµίως φωτοβο-
λταϊκή µονάδα παραγωγής έχει κτιστεί 
νότια της πορτογαλικής πόλης Μούρα.
Επιπλέον, πρόσφατα στη χώρα εγκαι-
νιάστηκε το µεγαλύτερο πάρκο κυµάτων 
στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανοικτά της 
Αγκου-γκαντούρα, το οποίο λειτουργεί 
µε τη βοήθεια τεχνολογίας που έχει 
αναπτυχθεί στη Σκοτία.
Στόχος της πορτογαλικής κυβέρνησης 
είναι η κάλυψη κατά 31% των ενερ-
γειακών αναγκών της χώρας από ανα-
νεώσιµες πηγές έως το 2020.

Ηµερίδα του ΤΕΕ
για τις εργονοµικές παρεµβάσεις

Η επιστήµη της Εργονοµίας έχει αναπτύξει ένα σηµαντικό σύνολο γνώσεων 
και προτύπων, η χρήση των οποίων συµβάλλει στο σχεδιασµό προσαρµοσµένων 
στον άνθρωπο χρηστικών αντικειµένων, τεχνολογικών προϊόντων, εργαλείων, 
χώρων και θέσεων εργασίας. Έτσι, µε τη χρήση των εργονοµικών γνώσεων 
επιτυγχάνεται σηµαντική βελτίωση στις συνθήκες εργασίας, στην ποιότητα και 
την ευχρηστία των προϊόντων, συµβάλλοντας καθοριστικά στην Ολική Ποιότη-
τα προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, ο εργονοµικός σχεδιασµός αποτελεί 
οικονοµικό και αποτελεσµατικό τρόπο για την προαγωγή της ασφάλειας και 
της υγείας στους χώρους εργασίας και διαβίωσης.

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και η Ελληνική Εταιρεία Εργονοµίας, 
διοργάνωσαν ηµερίδα µε θέµα «Εργονοµικές παρεµβάσεις: Συµβολή στην 
Ολική Ποιότητα». 

Η θεµατολογία της Ηµερίδας, περιελάµβανε, µεταξύ άλλων, εισηγήσεις 
από ειδικούς επιστήµονες και καθηγητές πανεπιστηµίων όπως: «Παρουσίαση 
αποτελεσµάτων εθνικής ανθρωποµετρικής έρευνας», «Χρήση καταγραφέα 
κινήσεων οφθαλµών για την αξιολόγηση της ευχρηστίας ιστοσελίδων», 
«Ολική ποιότητα στο σύστηµα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας: εργονοµικές 
παρεµβάσεις µε στόχο την ασφάλεια των πτήσεων», «Ανασχεδιασµός 
θέσης οδήγησης τραµ», «Μελέτη εφαρµογής εργονοµικού ανασχεδιασµού 
ποδηλάτων», «Εργονοµική µελέτη στα καταστήµατα εταιρίας κινητής τηλε-
φωνίας», «Ο σχεδιασµός ένταξης (inclusive design) και οι προκλήσεις της 
σύγχρονης εργονοµίας», «Η αναγκαιότητα εργονοµικών παρεµβάσεων στον 
σχεδιασµό & την εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης», «Τυποποίηση και 
εργονοµία», «Μέσα ατοµικής προστασίας & εργονοµία: η εµπειρία από τη ∆ΕΗ», 
«∆ιερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων και µυοσκελετικών συµπτωµάτων 
σε εργαζόµενους σε τηλεφωνικά κέντρα» κ.ά. (Πληροφ. www.tee.gr).

Οριστική κατάργηση των λαµπτήρων πυράκτωσης
στην ΕΕ το 2012

Οι ενεργοβόροι λαµπτήρες πυράκτωσης θα έχουν καταργηθεί  σταδιακά 
στην ΕΕ έως το Σεπτέµβριο του 2012. Η απαγόρευση θα ισχύσει από τον 
ερχόµενο Σεπτέµβριο για τους λαµπτήρες των 100 watt και αργότερα 
θα επεκταθεί στις λάµπες µικρότερης ισχύος. Η αντικατάσταση των 
συµβατικών λαµπτήρων µε τους οικονoµικούς «συµπαγείς λαµπτήρες 
φθορισµού» (CFL) θα περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας για φωτισµό 
έως και κατά 80%, επισηµαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η εξοικονόµηση αυτή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχεί στην 
κατανάλωση 11 εκατοµµυρίων νοικοκυριών και θα περιόριζε την εκποµπή 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα κατά 15 εκατοµµύρια τόνους το 
χρόνο. «Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το µέτρο θα αλλάξει τον τρόπο µε τον 
οποίο καταναλώνουµε ενέργεια» δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας Αντρί 
Πίµπαλγκς. Εξήγησε ότι η κατάργηση πρέπει να γίνει σταδιακά έτσι ώστε 
οι βιοµηχανίες λαµπτήρων να έχουν το χρόνο να προσαρµοστούν χωρίς να 
µειωθεί η ποιότητα του φωτισµού. Η απόφαση θα πρέπει τώρα να εγκριθεί 
και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


