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Η  περιοχή του «Μητροπολιτικού 

Πάρκου» του Ελληνικού αποτε-
λεί µια περίπτωση µε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και σηµασία για το Λε- 
κανοπέδιο της Αττικής συνολικά, 
αφού η κατασκευή του θα έχει ευερ-
γετικές συνέπειες για το σύνολο του 
πληθυσµού που κατοικεί σε αυτό και 
όχι µόνο για τους κατοίκους των όµο- 
ρων ∆ήµων. Για την κατασκευή του 
πάρκου έχουν υπάρξει διαφορετικές 
προτάσεις και εισηγήσεις ενώ έχουν 
επανειληµµένα πραγµατοποιηθεί και 
σχετικές εξαγγελίες από τον αρµόδιο 
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

Αποτελεί θέση της «Συνεργασίας 
των 12 φορέων για το Περιβάλλον» 
πως η κατασκευή και διαµόρφωση 
του πάρκου, ιδιαίτερα µετά από τις 
διαδοχικές καταστροφικές δασικές 
πυρκαγιές των τελευταίων ετών που 
έχουν επιβαρύνει κατά πολύ τους 
περιβαλλοντικούς όρους του Λεκα- 
νοπεδίου, είναι µια αναγκαιότητα που 
πρέπει να τοποθετηθεί στις προτε- 
ραιότητες της Πολιτείας. 

Υποστηρίζουµε την κοινή θέση των 
φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
ζητούµε και εµείς τη διαµόρφωση του 
σχετικού πάρκου υψηλού πρασίνου µε 
περιορισµένες χρήσεις αθλητισµού 
και πολιτισµού, στο σύνολο της 

έκτασης του πρώην αεροδροµίου 
(5.300 στρέµµατα) και όχι σε µέρος 
αυτού, όπως έχει εξαγγείλει το 
Υπουργείο. Η οικοπεδοποίηση µέ-
ρους του πρώην αεροδροµίου (πέραν 
της ήδη παραχωρηθείσας έκτα-
σης στα Ολυµπιακά Ακίνητα), θα 
είχε δυσµενείς συνέπειες στον ήδη 
υπέρµετρα φορτωµένο αστικό ιστό 
και θα σήµαινε την ανάπτυξη µιας 
νέας πόλης στην περιοχή, µε ό,τι αυτό 
συνεπάγεται.

Ζητάµε τη δηµιουργία ενός µεγά- 
λου και ζωντανού πάρκου, στο οποίο 
θα έχει πρόσβαση το σύνολο του 
πληθυσµού της Αττικής και το οποίο 
θα οικοδοµηθεί µε βάση σχετικές 
µελέτες ανεξάρτητων φορέων σε 
σχέση µε τη βιωσιµότητα και διαχεί- 
ρισή του (στην οποία ρόλο οφείλουν 
να έχουν η τοπική κοινωνία, το 
κράτος και η κοινωνία των πολιτών), 
αξιοποιώντας και την πλούσια εµπει- 
ρία από ανάλογες περιπτώσεις του 
εξωτερικού. Η σχετική δαπάνη θα 
βαρύνει κοινοτικούς και εθνικούς 
πόρους µε µια αναπτυξιακή λογική 
καθώς πρόκειται περί παραγωγικής 
και ανταποδοτικής δαπάνης η οποία 
θα έχει πολλαπλά οφέλη για το 
κοινωνικό σύνολο, βελτιώνοντας 
σηµαντικά την ποιότητα ζωής στο 
Λεκανοπέδιο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

Υπερνοµαρχία Αθηνών - Πειραιώς, Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας  (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ανώτατη 
∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων  (Α.∆.Ε.∆.Υ.), Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), 
Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Αττικής  (Τ.Ε.∆.Κ.Ν.Α.), ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 
(∆.Σ.Α.), ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς (∆.Σ.Π.), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών  (Ε.Κ.Π.Α.), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
(Γ.Π.Α.), Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.), Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά (Ε.Κ.Π.)
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Ο κλάδος των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της  
τροφοδοσίας (Horeca) αφορά ξενοδοχεία, µπαρ, παµπ, 
εστιατόρια, συµβαλλόµενες εταιρείες τροφοδοσίας, 
ταχυφαγεία που προσφέρουν φαγητό σε πακέτο, καφε- 
τέριες και µπιστρό. Είναι σηµαντικός παράγοντας για τη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών 
αλλά και για την οικονοµία γενικότερα σε πολλά κράτη 
µέλη της ΕΕ. Αυτός ο αναπτυσσόµενος κλάδος απασχολεί 
σήµερα 7,8 εκατοµµύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Χαρακτηριστικά του κλάδου
Ο κλάδος των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της 

τροφοδοσίας αποτελείται κυρίως από µικρές επιχειρήσεις, 
οι οποίες απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζοµένους. 
Το εργατικό του δυναµικό αποτελείται από άτοµα νεαρής 
ηλικίας: σύµφωνα µε ευρωπαϊκές στατιστικές (ΕΕ-25, Eu-
rostat 2005) περίπου 48 % είναι κάτω των 35 ετών, ενώ 
άνω των 55 ετών είναι λιγότερο από 10 % του εργατικού 
δυναµικού, παρότι οι αριθµοί αυτοί βρίσκονται σε άνοδο 
λόγω των δηµογραφικών αλλαγών.

Οι γυναίκες εργαζόµενες —54 % του εργατικού 
δυναµικού— είναι περισσότερες από τους άντρες. Ο 
συγκεκριµένος κλάδος θεωρείται µια καλή αφετηρία για την 
είσοδο των νεαρών και σχετικά ανειδίκευτων εργαζοµένων 
στο εργατικό δυναµικό. Το µορφωτικό επίπεδο των 
εργαζοµένων είναι χαµηλό: 40 % των απασχολούµενων 
είναι σχετικά ανειδίκευτοι. µόνο ένας απασχολούµενος 
στους δέκα έχει ανώτερο επίπεδο µόρφωσης. Παρά τις 
απαιτητικές συνθήκες εργασίας, τα ποσοστά ατυχηµάτων 
και ασθενειών δεν υπερβαίνουν τον µέσο όρο.

Συνθήκες εργασίας
Οι εργασίες σε ξενοδοχεία και εστιατόρια ποικίλλουν, 

όµως η βιβλιογραφία σχετικά µε την ασφάλεια και την 
υγεία επικεντρώνεται κυρίως στους κινδύνους από την 
εργασία στις κουζίνες και, σε µικρότερο βαθµό, στο 
προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε το σερβίρισµα 
και την εξυπηρέτηση. Υποστηρικτικές δραστηριότητες, 
όπως η καθαριότητα και ο εφοδιασµός προϊόντων, 
δεν αναφέρονται συχνά σε επιστηµονικές εκθέσεις. 
Οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν επίσης φυσικούς και 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων 
κοινωνικών κινδύνων και παρατεταµένων ωραρίων ερ-
γασίας.

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από «άτυπη» µορφή 
απασχόλησης και συνθήκες εργασίας, γεγονός που 
αποτυπώνεται τόσο στο ωράριο εργασίας όσο και στο είδος 
των συµβάσεων. Γενικώς, ο κλάδος απαιτεί περισσότερη 
ευελιξία όσον αφορά το χρόνο και τις συνθήκες εργασίας. 
Κατά την περίοδο 1995–2000 σηµειώθηκε αξιοσηµείωτη 
επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, όπως οι εργονοµικές συν-
θήκες, οι εργασιακές απαιτήσεις, το ωράριο εργασίας και 

η αυτονοµία της εργασίας.
Ο κλάδος των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της 

τροφοδοσίας αλλάζει γοργά καθώς εισέρχονται στην αγορά 
νέες τεχνολογίες και η ζήτηση από πλευράς καταναλωτών 
µεταβάλλεται. Οι παράγοντες που ευθύνονται γι ’ αυτή 
τη µεταβολή είναι πολλοί και ποικίλοι και περιλαµβάνουν: 
κοινωνιολογικές µεταβολές, όπως η διαφοροποίηση των 
νοικοκυριών και οι πολλαπλοί ρόλοι που εκπληρώνουν οι 
άνθρωποι στις µέρες µας, δηµογραφικές αλλαγές καθώς 
επέρχεται γήρανση της κοινωνίας και οικονοµικές αλλαγές 
όπως συγχωνεύσεις, αναδιαρθρώσεις και πιο ελεύθερη 
µετακίνηση εργατικού δυναµικού και πόρων.

Οι πιο σηµαντικοί κίνδυνοι της εργασίας στον κλάδο 
είναι:
•  Σωµατικά απαιτητική εργασία που περιλαµβάνει πα-

ρατεταµένη ορθοστασία και στατικές θέσεις του σώ-
µατος, µεταφορά και ανύψωση φορτίων και επανα-
λαµβανόµενες κινήσεις, συχνά σε συνδυασµό µε άλλες 
δυσµενείς συνθήκες εργασίας, όπως ο κακός σχε- 
διασµός του περιβάλλοντος εργασίας.

•  Έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου. περίπου 29 % 
των εργαζοµένων στον κλάδο εκτίθενται σε θόρυβο 
και περισσότερο από 4 % θεωρούν ότι αυτό εκθέτει σε 
κίνδυνο την υγεία τους.

•  Περιβάλλοντα εργασίας όπου επικρατεί ζέστη ή ψύχος, 
ιδιαίτερα ο συνδυασµός υψηλών θερµοκρασιών µε 
ρεύµατα, ανοιχτές πόρτες, εναλλαγή ανάµεσα στην 
εργασία σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας και σε ψυχρά 
περιβάλλοντα όπως αποθήκες.

•  Τραύµατα από αιχµηρά αντικείµενα και εγκαύµατα.
•  Παραπατήµατα, γλιστρήµατα και πτώσεις ως αποτέ-

λεσµα υγρού και ολισθηρού δαπέδου, εµποδίων και 
πτώσεων από ύψος.

•  Επικίνδυνες ουσίες, για παράδειγµα η εκτεταµένη χρήση 
καθαριστικών ή βιολογικών παραγόντων στις τροφές.

Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες ψυχοκοινωνικών κινδύ- 
νων είναι:
•  Παρατεταµένο και µη σταθερό ωράριο εργασίας. ο 

κλάδος χαρακτηρίζεται από µεγάλες βάρδιες, ακανό- 
νιστες και ασυνήθιστες ώρες εργασίας µεγάλο µέρος 
της εργασίας διεκπεραιώνεται σε ώρες κατά τις οποίες 
οι περισσότεροι άλλοι εργαζόµενοι συνήθως δεν εργά- 
ζονται.

•  ∆υσκολία διατήρησης ισορροπίας ανάµεσα στην ερ- 
γασία και την προσωπική ζωή, ειδικά µε δεδοµένη 
την έλλειψη προβλεψιµότητας του χρόνου εργασίας, 
τη διάρκεια των εργάσιµων ηµερών και την έλλειψη 
ελέγχου της εργασίας.

_____________________
* Πηγή: Μελέτη  του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Υγεία και Ασφάλεια 
στην Εργασία.

Προστασία των εργαζοµένων στον κλάδο των 
ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της τροφοδοσίας*
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Με απόφασή της, η Ε.Ε. ζητά την κατασκευή συστήµατος συλλογής και 
επεξεργασίας αστικών λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο, µε σκοπό την αποτροπή της 
ρύπανσης του Κόλπου της Ελευσίνας λόγω απόρριψης των λυµάτων σε αυτόν. 
Αν δεν ληφθούν µέτρα για την επίσπευση της κατασκευής των εγκαταστάσεων, η 
Επιτροπή ενδέχεται να προσφύγει και πάλι στο ∆ικαστήριο, ζητώντας την επιβολή 
προστίµου. 

 
Η Επιτροπή απηύθηνε (29/01/09) στην Ελλάδα τελική γραπτή προειδοποίηση, 

επειδή η χώρα δεν έλαβε όλα τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθεί µε απόφαση 
του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 24ης Ιουνίου  2004 και δεν 
αντιµετωπίζει την ρύπανση των υδάτων µε τον ενδεδειγµένο τρόπο, σύµφωνα µε την 
Οδηγία 91/271/EOK για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων. Με την απόφασή του 
το ∆ικαστήριο  (∆ΕΚ-υπόθεση C-119/02), καταδίκασε την Ελλάδα για την παράλειψή 
της να µεριµνήσει για την κατασκευή συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας αστικών 
λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο και να υποβάλλει τα λύµατα σε πλήρη επεξεργασία, 
πριν από την απόρριψή τους στην οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του Κόλπου της 
Ελευσίνας.

Η Οδηγία 91/271/EOK για τα αστικά λύµατα επιβάλλει στα κράτη µέλη την 
υποχρέωση να υποβάλλουν σε πλήρη επεξεργασία τα λύµατα που πρόκειται να 
απορριφθούν σε ευπαθείς περιοχές. Όλα τα κράτη µέλη όφειλαν να εκπληρώσουν 
τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της οδηγίας για τα αστικά λύµατα µέχρι τον 
∆εκέµβριο του 1998. Η Ελλάδα δεν το έπραξε και καταδικάστηκε από το ∆ικαστήριο 
τον Ιούνιο του 2004. Μετά την έκδοση της απόφασης, προβλεπόταν να τεθούν σε 
λειτουργία, στις αρχές του 2009, ένα σύστηµα συλλογής λυµάτων και µια µονάδα 
τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Τον Οκτώβριο του 2008, η Ελλάδα πληροφόρησε την 
Επιτροπή ότι οι εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας δεν θα αποπερατωθούν 
πριν από τα τέλη του 2010.

Η Επιτροπή θεωρεί απαράδεκτη την τεράστια αυτή καθυστέρηση. Οι ελληνικές 
αρχές είχαν άνετα χρονικά περιθώρια – πάνω από µία πενταετία – για να υλοποιήσουν 
την απαιτούµενη υποδοµή και να συµµορφωθούν µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου. 
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η Επιτροπή αποστέλλει στην Ελλάδα τελευταία 
προειδοποιητική επιστολή βάσει του άρθρου 228 της Συνθήκης. Αν δεν ληφθούν 
τα ενδεδειγµένα µέτρα, ενδέχεται να παραπεµφθεί η Ελλάδα στο ∆ικαστήριο και 
να αντιµετωπίσει την επιβολή χρηµατικής ποινής. Σηµειωτέον ότι η κατασκευή του 
συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο 
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

∆ικαστική διαδικασία 
Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί δικαστική διαδικασία κατά 

των κρατών µελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι στοιχειοθετείται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, που 

δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσηµη προειδοποιητική 
επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο συγκεκριµένο κράτος µέλος, µε την οποία το 
καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισµένης προθεσµίας, συνήθως δίµηνης.

Με βάση την απάντηση, ή ελλείψει απαντήσεως, του κράτους µέλους, η Επιτροπή δύναται 
να αποφασίσει να του αποστείλει «αιτιολογηµένη γνώµη» (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε 
αυτήν αναπτύσσονται ρητά και κατηγορηµατικά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί 
ότι έχει υπάρξει εν προκειµένω παράβαση του κοινοτικού δικαίου και καλείται το κράτος µέλος 
να συµµορφωθεί εντός ορισµένης προθεσµίας, κατά κανόνα δίµηνης.

Εάν το κράτος µέλος δεν συµµορφωθεί µε την αιτιολογηµένη γνώµη, η Επιτροπή δύναται 
να αποφασίσει την παραποµπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο κρίνει ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος µέλος που 
ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθεί προς 
τις εν λόγω διατάξεις.

Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαµβάνει µέτρα κατά κράτους 
µέλους που δεν συµµορφώνεται µε προηγούµενη απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. 
Το ίδιο άρθρο εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το ∆ικαστήριο την επιβολή 
χρηµατικής ποινής στο ενεχόµενο κράτος µέλος.

Αστικά λύµατα στο Θριάσιο Πεδίο

Εγκρίθηκε ακόµη ένα συλλογικό σύστη-
µα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Σκοπός του νέου συλλο- 
γικού συστήµατος είναι η πανελλαδική οργά-
νωση της εναλλακτικής διαχείρισης των 
αποβλήτων συσκευασιών, που θα λειτουργεί 
συµπληρωµατικά µε το ήδη εγκεκριµένο σύ- 
στηµα « Ε.Ε.Α.Α. – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» µε τους µπλε 
κάδους. 

Το νέο σύστηµα στηρίζεται στην µεθοδολο-
γία της διαλογής στην πηγή µέσω των Κέντρων 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Τα Κέντρα αυτά 
παραλαµβάνουν, αναγνωρίζουν και διαχωρίζουν 
τα υλικά, τα οποία συµπιέζουν και τα τεµαχίζουν, 
ενώ παράλληλα αποδίδεται ανταποδοτικό κί-
νητρο.

Επιπλέον, προβλέπονται ειδικές δράσεις, 
όπως συλλογή αποβλήτων συσκευασίας από 
λαϊκές αγορές και λαχαναγορές, καθώς και από 
σηµεία υψηλής καταναλωτικής κίνησης. 

Στο σύστηµα µπορούν να συµµετέχουν: α) 
τοπική αυτοδιοίκηση, β) εµπορικές και βιοµη-
χανικές επιχειρήσεις που ανακυκλώνουν. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγµατοποιείται πιστο-
ποίηση των Εµπορικών Βιοµηχανικών Αποβλή-
των Συσκευασίας, ενώ θα υπάρξει συνεργασία 
και µε τον ΕΣ∆ΚΝΑ αναφορικά µε τα απόβλητα 
συσκευασίας που διαχειρίζεται.  

Σήµερα στην Ελλάδα λειτουργούν 11 εγκεκρι- 
µένα συστήµατα ανακύκλωσης (εναλλακτικής 
διαχείρισης) µε τα οποία ανακυκλώνουµε: 
τις συσκευασίες, τις µπαταρίες, τα απόβλητα 
ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού, τις 
φορητές ηλεκτρικές στήλες, τα ελαστικά, τα 
λιπαντικά έλαια, τις µπαταρίες αυτοκινήτων 
και βιοµηχανίας, τα αυτοκίνητα.  Στόχος είναι 
η χώρα να φθάσει το 2012 το µέσο επίπεδο 
ανακύκλωσης των 15 κρατών – µελών της ΕΕ το 
οποίο ανέρχεται στο 33%. 

Το ΥΠΕΧΩ∆Ε, έχει ανακηρύξει το 2009 ως 
έτος ανακύκλωσης στην Ελλάδα µε σειρά 
εκδηλώσεων που στόχο έχουν την ενηµέρωση 
και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

Σύστηµα Ανταποδοτικής 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Η νέα συµφωνία η οποία θα αντικαταστήσει το Πρωτό-
κολλου του Κυότο, η ισχύς του οποίου εκπνέει στο τέλος του 
2012, αναµένεται να συναφθεί τον ∆εκέµβριο του 2009, στη 
διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίµα στην Κοπεγχάγη. 

  
Ο στόχος της Κοπεγχάγης

Η ΕΕ επιδιώκει τον περιορισµό της υπερθέρµανσης του 
Πλανήτη στους 2°C µέχρι το 2050, σε σύγκριση µε τα προ 
της βιοµηχανικής εποχής επίπεδα, καθώς υπάρχουν ισχυρά 
επιστηµονικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι, πέρα 
από το όριο αυτό, η κλιµατική αλλαγή θα γίνει επικίνδυνη. 

Ειδικοί στόχοι και δράσεις
Για να περιοριστεί η άνοδος της θερµοκρασίας στους 

2°C, οι παγκόσµιες εκποµπές 
πρέπει να έχουν κορυφωθεί 
πριν από το 2020 και στη 
συνέχεια, έως το 2050, να 
µειωθούν τουλάχιστον κατά 
50% σε σχέση µε τα επίπεδα 
του 1990. Για να επιτευχθεί 
αυτό, πρέπει να αναλάβουν 
δράση τόσο οι ανεπτυγµένες, 
όσο και οι αναπτυσσόµενες 
χώρες.

Οι ανεπτυγµένες χώρες
Οι ανεπτυγµένες χώρες 

πρέπει να διαδραµατίσουν ηγετικό ρόλο, µειώνοντας τις 
συλλογικές εκποµπές τους, µέχρι το 2020. Η ΕΕ έχει δώσει 
το παράδειγµα δεσµευόµενη να µειώσει τις εκποµπές κατά 
30% εάν οι υπόλοιπες αναπτυγµένες χώρες δεσµευθούν 
για συγκρίσιµες περικοπές και έχει ήδη λάβει µέτρα για 
να µειώσει τις εκποµπές της κατά 20%. Όλες οι χώρες του 
ΟΟΣΑ, τα κράτη µέλη της ΕΕ, οι υποψήφιες για έντ αξη 
στην ΕΕ χώρες και οι πιθανές υποψήφιες χώρες, πρέπει 
να αποδεχθούν να επιδιώξουν ειδικούς στόχους για τις 
εκποµπές.

Οι αναπτυσσόµενες χώρες
Οι αναπτυσσόµενες χώρες µε εξαίρεση τις φτωχότερες, 

πρέπει να συγκρατήσουν την αύξηση των εκποµπών τους 
και να τις διατηρήσουν, µέχρι το 2020, σε επίπεδα κατά 15-
30% χαµηλότερα εκείνων που προβλέπει το σενάριο της 
διατήρησης της υφιστάµενης κατάστασης. Η προσπάθεια 
αυτή πρέπει να συµπεριλάβει ταχεία µείωση των εκποµπών 
που οφείλονται στην αποψίλωση των τροπικών δασών. Οι εν 
λόγω χώρες πρέπει να δεσµευθούν να υιοθετήσουν, µέχρι 

το 2011, αναπτυξιακές στρατηγικές χαµηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκποµπών που να καλύπτουν όλους τους 
βασικούς κλάδους εκποµπής. Οι στρατηγικές αυτές θα 
αξιολογούνται µέσω ενός νέου διεθνούς µηχανισµού, ο 
οποίος θα συνδυάζει τις προτεινόµενες δράσεις µε την 
κατάλληλη εξωτερική στήριξη.

Χρηµατοδότηση της ανάπτυξης µε χαµηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκποµπών 

Για να µειωθούν οι εκποµπές, οι παγκόσµιες καθαρές 
πρόσθετες επενδύσεις µπορεί να πρέπει αυξηθούν το 2020 
σε περίπου 175 δισ. Ευρώ ετησίως, σύµφωνα µε ανεξάρτητες 
εκτιµήσεις. Πάνω από το µισό περίπου από το ποσό αυτό θα 
χρειαστεί να διατεθεί σε αναπτυσσόµενες χώρες. Μέχρι το 

2020, οι δράσεις στις χώρες 
αυτές θα έχουν ως επί το 
πλείστον χαµηλό κόστος – 
ίσως ακόµη και να αποφέρουν 
οφέλη – και θα πρέπει να 
χρηµατοδοτηθούν από εγχώ-
ριους πόρους. Η διεθνής 
χρηµατοδοτική στήριξη δρά-
σεων που υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες µιας χώρας θα 
πρέπει να προέλθει από πηγές 
όπως τα δηµόσια κονδύλια και 
οι διεθνείς µηχανισµοί. 

Παγκόσµια αγορά ανθρακούχων εκποµπών
Η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει να δηµιουργήσει, µέχρι το 

2015, µια αγορά ανθρακούχων εκποµπών που να εκτείνεται 
στις χώρες του ΟΟΣΑ, συνδέοντας το δικό της ΣΕ∆Ε µε 
άλλα ανάλογα συστήµατα επιβολής ανωτάτων ορίων και 
εµπορίας προκειµένου να µετριάσει τις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής και να συγκεντρώσει κονδύλια για την 
καταπολέµησή της. Η αγορά αυτή πρέπει να επεκταθεί µέχρι 
το 2020 στις µεγάλες αναδυόµενες οικονοµίες µε στόχο 
τη δηµιουργία µιας παγκόσµιας αγοράς ανθρακούχων 
εκποµπών.

Ο µηχανισµός καθαρής ανάπτυξης που προβλέπεται 
από το πρωτόκολλο του Κιότο στην περίπτωση των 
αναπτυσσόµενων µικρών νησιωτικών χωρών, που είναι 
πιο ευάλωτες. χρειάζεται µεταρρύθµιση. Στην περίπτωση 
των προηγµένων αναπτυσ-σόµενων χωρών και των 
πολύ ανταγωνιστικών κλάδων της οικονοµίας, πρέπει να 
αντικατασταθεί από µηχανισµό κλαδικών πιστωτικών µορίων 
και συστήµατα επιβολής ανωτάτων ορίων και εµπορίας.

Κλιµατική αλλαγή  ...καθ’ οδόν προς την Κοπενχάγη


