Περισσότερες από 350 πόλεις
ανά την Ευρώπη δεσµεύθηκαν,
υπογράφοντας το «Σύµφωνο των
∆ηµάρχων», να επιτύχουν αποτελέσµατα πέραν του στόχου της ΕΕ
στον ενεργειακό τοµέα για περικοπή
των εκποµπών CO2 κατά 20% µέχρι
το 2020.
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Η υπογραφή έλαβε χώρα σε επίσηµη τελετή που πραγµατοποιήθηκε
σήµερα στην αίθουσα της ολοµέλειας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με
την πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία
µε την Επιτροπή των Περιφερειών,
οι εκπρόσωποι εξήντα και περισσότερων εκατοµµυρίων πολιτών θα
συνεργαστούν για να επιτύχουν την
κοινή επιδίωξη αλλαγής του περιβάλλοντός µας και σοφότερης χρήσης
της ενέργειας.
Πάνω από 100 δήµαρχοι από όλη
την Ευρώπη συµµετείχαν στην εναρκτήρια τελετή.
Ταυτόχρονα εγκαινιάστηκε ο νέος
δικτυακός τόπος του Συµφώνου των
∆ηµάρχων µε στόχο να χρησιµεύσει
ως δικτυακή πύλη και δοµή στήριξης
για τις συµµετέχουσες πόλεις και τους
πολίτες των. Ο νέος δικτυακός τόπος
www.eumayors.eu προσφέρει νέα
και εικόνες του Συµφώνου εν δράσει,
καθώς και πληροφορίες σχετικά µε
τις συµµετέχουσες πόλεις.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των
Περιφερειών Luc Van den Brande,
οµιλώντας στην τελετή υπογραφής,
δήλωσε τα εξής:
«Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων αποτελεί εξαίρετη πρωτοβουλία που θα
εξακολουθήσει να αναπτύσσεται σε
συνεργασία µε την Επιτροπή των
Περιφερειών. Οι φιλόδοξοι στόχοι της
Ευρώπης για περιστολή της εκποµπής
αερίων θερµοκηπίου θα επιτευχθούν
µόνον εφόσον οι Ευρωπαϊκές τοπικές
και περιφερειακές αρχές ενώσουν τις
προσπάθειές τους και ενεργήσουν ως
εταίροι.
Το Σύµφωνο δεν προορίζεται
για τις µεγάλες πόλεις και µόνο,
ακόµη και µικρότερες πόλεις και
κωµοπόλεις, ακόµη και ολόκληρες
περιφέρειες, θα πρέπει επίσης να
ενθαρρυνθούν να υπογράψουν το
Σύµφωνο και να αναδειχθούν εγγυητές του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή των Περιφερειών διερευνά επίσης την ιδέα δηµιουργίας
ενός δικτύου πόλεων και περιφερειών
που έχουν προσυπογράψει το Σύµφωνο, βοηθώντας τις έτσι να µοιραστούν ιδέες και εµπειρίες ορθής
πρακτικής.»
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Συγκρότηση Επιτροπών Υ & Α
στους χώρους δουλειάς
*

Πρώτη προτεραιότητα
Πως να συγκροτήσετε µια Επιτροπή Υ & Α
στον χώρο δουλειάς σας
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Ε.Υ.Α.Ε.)
• Επιχείρηση >50 άτοµα ➟
επιλέγουν ΕΥΑΕ.
• Επιχειρήσεις από 20-50
άτοµα ορίζεται εκλεγµένος
αντιπρόσωπος των εργαζοµένων για την Υ & Α της εργασίας.
• Για κάτω από 20 άτοµα (Π∆
17/96) οι εργαζόµενοι έχουν
δικαίωµα να διαβουλεύονται
και να επιλέγουν µε πλειοψηφία
υπεύθυνο Υ & Α Ε (Άρθρα 2 και
3 του 1568/85).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ,
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,
ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ή
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ,
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αυτές θεωρούνται αυτοτελείς
επιχειρήσεις εφ’ όσον η
απόσταση µεταξύ τους ή από την
κύρια επιχείρηση δικαιολογεί τη
λειτουργία ιδιαίτερης ΕΥΑΕ ή τον
ορισµό ιδιαίτερου αντιπροσώπου.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ
Ο Επιθεωρητής Εργασίας
ή ο κατά τόπους αρµόδιος
Ειρηνοδίκης εφ’ όσον υπάρξει
προσφυγή κατά της απόφασης
του Επιθεωρητού Εργασίας και
σύµφωνα µε όσα προβλέπει
η πολιτική δικονοµία περί
εργασιακών διαφορών.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΕ Ή ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Μελετά τις συνθήκες
εργασίας, προτείνει µέτρα
για τη βελτίωσή τους και του
περιβάλλοντος εργασίας
παρακολουθεί την τήρηση των
µέτρων Υ & Α και συµβάλλει
στην εφαρµογή τους από τους
εργαζόµενους.
* Ν. 1568/85

2. Σε περιπτώσεις σοβαρών
εργατικών ατυχηµάτων ή
σχετικών συµβάντων προτείνει
τα κατάλληλα µέτρα για την
αποτροπή επανάληψής τους.
3. Επισηµαίνει τον επαγγελµατικό
κίνδυνο στους χώρους ή
θέσεις εργασίας και προτείνει
µέτρα για την αντιµετώπισή
του, συµµετέχοντας έτσι στη
διαµόρφωσηη της πολιτικής
της επιχείρησης για την
πρόληψη του επαγγελµατικού
κινδύνου.
4. Ενηµερώνεται από την διοίκηση της επιχείρησης για
τα στοιχεία των εργατικών
ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών που συµβαίνουν σ’ αυτή.
5. Ενηµερώνεται για την
εισαγωγή στην επιχείρηση
νέων παραγωγικών διαδικασιών, µηχανηµάτων,
εργαλείων και υλικών ή
για τη λειτουργία νέων
εγκαταστάσεων σ’ αυτή
στο µέτρο που επηρεάζουν
τις συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.
6. Σε περίπτωση άµεσου και
σοβαρού κινδύνου καλεί τον
εργοδότη να λαβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα, χωρίς να
αποκλείεται καια η διακοπή
λειτουργίας µηχανήµατος ή
εγκατάστασης ή παραγωγικής
διαδικασίας.
7. Μπορεί να ζητεί τη συνδροµή
εµπειρογνωµόνων για θέµατα
υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, µετά από σύµφωνη
γνώµη του εργοδότη.
ΠΩΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΩΝ ΕΥΑΕ;
Σε Γενική Συνέλευση µε µυστική
ψηφοφορία.
ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ Η Γ.Σ.;
Κάθε δύο χρόνια.

ΠΩΣ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΩΤΗ Γ.Σ.;
Η πρώτη ΓΣ συγκαλείται από το
1/20 τουλάχιστον των εργαζοµένων.

ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ∆ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΕΚΛΟΓΕΣ;
Από τριµελή Εφορευτική Επιτροπή
που εκλέγεται από τη ΓΣ.

ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΕΙ;
• Οι τρεις πρώτοι που υπογράφουν την πρόσκληση.
• Οι επόµενες ΓΣ συγκαλούνται
και προεδρεύονται κατά
περίπτωση από τον αντιπρόσωπο
ή τα µέλη της ΕΥΑΕ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΑΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 14 του Ν. 1264/1982.

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ
ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ;
Όλοι οι εργαζόµενοι στην
επιχείρηση.
ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ
Είναι ενιαίο µε αλφαβητική σειρά.
ΠΟΙΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ;
Όσα και τα µέλη της ΕΥΑΕ.
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Αναδεικνύονται ως αναπληρωµατικοί.
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΟΤΕ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ;
Σε 10 εργάσιµες ηµέρες από τα
1/5 του αριθµού των εργαζοµένων
και από όποιον έχει προσωπικά
έννοµο συµφέρον.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στις επιχειρήσεις που απασχολούν
πάνω από 50 εργαζόµενους κατά
ετήσιο µέσο όρο.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Π∆ 17/96 Άρθρο 449 και Π∆
294/88)
Για καθένα χωριστά
Α) 25 ωρών ετησίως για
επιχειρήσεις µέχρι 25 άτοµα.
Β) 50 ωρών ετησίως για
επιχειρήσεις από 21-50 άτοµα.
Γ) 75 ωρών ετησίως για
επιχειρήσεις άνω των 50 ατόµων.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΥΑΕ
Η Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ; ΠΟΙΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΕ;
Επιχειρήσεις:

• 5 - 100 εργαζόµενοι

ΕΥΑΕ

2 µέλη

• 101 - 300 εργαζόµενοι

ΕΥΑΕ

3 µέλη

• 301 - 600 εργαζόµενοι

ΕΥΑΕ

4 µέλη

• 601 - 1000 εργαζόµενοι

ΕΥΑΕ

5 µέλη

• 1001 - 2000 εργαζόµενοι

ΕΥΑΕ

6 µέλη

• > 2000 εργαζόµενοι

ΕΥΑΕ

7 µέλη

Φωτοβολταϊκό πάρκο της ΔΕΗ
Υπέρ της κατασκευής του µεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου της ∆ΕΗ στη Μεγαλόπολη, ενός από τα µεγαλύτερα
φωτοβολταϊκά πάρκα στον κόσµο, το οποίο θα καλύπτει
µε ηλιακή ενέργειας τις ανάγκες 28.000 νοικοκυριών του
νοµού Αρκαδίας, τάσσεται µε ανακοίνωσή της η ΓΕΝΟΠ/
∆ΕΗ και αναφέρει:
«Η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα επισηµαίνει
τα τελευταία χρόνια µε τον πιο δυνατό τρόπο, τις καταστροφικές βιοκλιµατικές αλλαγές που έχει επιφέρει στον
πλανήτη η αλόγιστη χρήση ρυπογόνων καυσίµων κύρια
από τους µεγάλους παγκόσµιους ρυπαντές και όλη η ανθρωπότητα, σε όλα τα µήκη και τα πλάτη έχει προστρέξει
στην µείωση ρύπων που πρέπει να είναι ο µακροπρόθεσµος
στόχος µας. Έτσι, δεν µπορούµε παρά να χαιρετίσουµε
µε ενθουσιασµό τη δηµιουργία του πρώτου µεγάλου
Φωτοβολταικού (Φ/Β) Πάρκου στη Μεγαλόπολη, ισχύος
50 MW, που πρόκειται να υλοποιήσει η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες,
θυγατρική, κατά 100%, εταιρεία της ∆ΕΗ Α.Ε».

Kινητά τηλέφωνα και παιδιά
Αδιευκρίνιστες παραµένουν οι συνέπειες
της χρήσης κινητών τηλεφώνων σύµφωνα µε
τη νέα έρευνα της Επιστηµονικής Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τονίζει ότι
οι συσκευές επικοινωνίας «πιθανότατα» δεν
αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου.
Αδιευκρίνιστος παραµένει και ο κίνδυνος για
τα παιδιά που χρησιµοποιούν κινητά τηλέφωνα
σύµφωνα µε την έρευνα.
Η τελευταία έρευνα της Επιστηµονικής
Επιτροπή είχε ανακοινωθεί στην Κοµισιόν τον
Μάρτιο του 2007, την ώρα που δηµοσιεύονταν
πολλές σχετικές µελέτες για τους κινδύνους
που ελλοχεύουν από την χρήση των κινητών
τηλεφώνων.

Επίσης η Οµοσπονδία δηλώνει αντίθετη σε όποιες προσπάθειες γίνονται για την παρεµπόδιση αυτού του τόσο
σηµαντικού έργου ΑΠΕ, αφού µάλιστα η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
έχει δεσµευθεί ότι όση έκταση θα καταλάβει το Φ/Β Πάρκο
(περίπου 1350 στρέµµατα), άλλη τόση θα δενδροφυτεύσει
σε δασική περιοχή περί τη Μεγαλόπολη, που κάηκε από τις
πυρκαγιές των τελευταίων ετών.
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«Θεωρούµε αδικαιολόγητες τις όποιες αντιτιθέµενες
προσπάθειες και ιδιαίτερα τις προσφυγές στο ΣΤΕ», τονίζει
η Οµοσπονδία, αφού είναι γνωστό ότι το εν λόγω έργο:
• Έχει εγκριθεί από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο του Ν. Αρκαδίας και από όλες τις Αρχές και τους κρατικούς φορείς
που προβλέπονται από τη νοµοθεσία.
• Έχει εφοδιαστεί µε όλες τις προβλεπόµενες άδειες παραγωγής, εγκατάστασης κλπ.
• Έχουν καταρριφθεί από την Πανεπιστηµιακή κοινότητα
ως εντελώς αβάσιµες, οι διάφορες ανεύθυνες δοξασίες
περί εκποµπής ραδιενέργειας, περί υπερθέρµανσης του
περιβάλλοντος κλπ.
• Πρόκειται για ένα έργο παραγωγής καθαρής ενέργειας
που θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα
αποφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη για τη Μεγαλόπολη και την ευρύτερη περιοχή.
«Καλούµε καλόπιστα τις όποιες αντίθετες φωνές να
αναλογισθούν απλά, τη σηµασία και µόνο που έχει για το
περιβάλλον η παραγωγή 50MW µε µηδενική ρύπανση και να
αναλογισθούν τις ευθύνες τους όταν αντιτίθενται σε τέτοιες
ενέργειες», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ.

∆ύο χρόνια µετά, οι γνώσεις της αρµόδιας
Επιτροπής της ΕΕ για τις συνέπειες που µπορούν να έχουν νέες τεχνολογίες όπως το
ασύρµατο δίκτυο Wi-Fi και το GSM είναι ακόµη
περιορισµένες, αφού πολύ λίγοι άνθρωποι
χρησιµοποιούν κινητά τηλέφωνα για περισσότερα από δέκα χρόνια.
Η µελέτη τονίζει πάντως ότι η έκθεση στην
ακτινοβολία των κινητών «πιθανότατα δεν
αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου
στους ανθρώπους. ∆εν υπάρχουν συνέπειες
στην ανθρώπινη ή ζωική αναπαραγωγή και
ανάπτυξη».
Σοβαρός όµως είναι ο κίνδυνος για όσους
εκτίθενται στα πολύ χαµηλά πεδία των
συχνοτήτων, καθώς υπάρχουν περισσότερες
πιθανότητες να εµφανιστεί καρκίνος στους

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

Tο 25% της παγκόσµιας παραγωγής τροφίµων
σε κίνδυνο

∆ιαχείριση υγρών
αποβλήτων

Τα Ηνωµένα Έθνη προειδοποιούν ότι η διεθνής διατροφική
κρίση µπορεί να επιδεινωθεί δραµατικά απότην κλιµατική
αλλαγή, καθώς µέχρι και το 25% της παγκόσµιας παραγωγής
τροφίµων κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας των ακραίων καιρικών
φαινοµένων, της λειψυδρίας, των επιδροµών πεινασµένων
ζώων στις καλλιέργειες και της υποβάθµισης των εδαφών.
Σύµφωνα µε έκθεση που παρουσίασε το Πρόγραµµα των
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) κατά τη διάρκεια
συνάντησης 100 και πλέον υπουργών Περιβάλλοντος από

Με στόχο και την προστασία των
επιφανειακών και υπογείων υδάτων,
υπεγράφη από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γιώργο Σουφλιά η πρώτη πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων για χρηµατοδότηση
έργων βιολογικών καθαρισµών και
δικτύων αποχέτευσης, συνολικού
προϋπολογισµού 1,5 δισ. ευρώ.
Η απόφαση αφορά όλους τους
οικισµούς της χώρας µε πληθυσµό
αιχµής άνω των 2.000 κατοίκων,
οι οποίοι σύµφωνα µε µελέτη του
ΥΠΕΧΩ∆Ε ανέρχονται σε 350.
Περιφέρειες, δήµοι, αναπτυξιακοί
οργανισµοί, δηµοτικές ή διαδηµοτικές επιχειρήσεις και δηµοτικές
επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης των οικισµών αυτών µπορούν τώρα να υποβάλουν τις
προτάσεις τους για έργα βιολογικών καθαρισµών και δικτύων
αποχέτευσης (οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να αναζητήσουν ειδικές
πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.
epper. gr).
Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται
και τα απαραίτητα έργα προστασίας
της υδρολογικής λεκάνης του
ποταµού Μόρνου, που υδροδοτεί την πρωτεύουσα, καθώς και
της λίµνης Κορώνειας στο νοµό
Θεσσαλονίκης. Η πρώτη αυτή
πρόσκληση αντιστοιχεί σε έργα
προϋπολογισµού 300 εκατ. ευρώ,
ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε, άµεσα θα υπογραφούν
και οι υπόλοιπες προσκλήσεις ώστε
να καλυφθεί το σύνολο του ποσού.
Το έργο περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» που χρηµατοδοτείται από
την Ε. Ε., στο πλαίσιο του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
2007-2013.
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όλο τον κόσµο στο Ναϊρόµπι της Κένυας, οι τιµές των ειδών
διατροφής µπορεί να αυξηθούν έως και 50% µέσα σε λίγες
δεκαετίες, οδηγώντας σε εξαθλίωση τους φτωχούς, οι οποίοι
δαπανούν έως και το 90% των εισοδηµάτων τους για τροφή.
Την ίδια στιγµή, περισσότερα από τα µισά τρόφιµα που
παράγονται σήµερα στον κόσµο χάνονται, σπαταλώνται
ή καταλήγουν στα σκουπίδια εξαιτίας της ανεπαρκούς
διαχείρισης, ενώ οι σύγχρονες µέθοδοι επεξεργασίας θα
επέτρεπαν την επαναχρησιµοποίησή τους ως ζωοτροφές,
αποκαλύπτει ο διευθυντής του Προγράµµατος Ακίµ Στάινερ.
«Μόλις το 43% των δηµητριακών που παράγονται στον
κόσµο προορίζεται για κατανάλωση από τους ανθρώπους»,
αποκαλύπτει το UNEP, το οποίο προειδοποιεί ότι εάν οι
άνθρωποι κατανάλωναν το σύνολο των παραγόµενων
δηµητριακών και παρήγαν ζωοτροφές ανακυκλώνοντας
τα υπολείµµατα των τροφών, θα µπορούσαν να τραφούν 3
δισεκατοµµύρια άνθρωποι περισσότεροι µέχρι το 2050.
Σύµφωνα µε τον FAO, τον Οργανισµό Τροφίµων και
Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών, ο αριθµός των ανθρώπων
που υποφέρουν από την πείνα αυξήθηκε το 2008 κατά 40
εκατοµµύρια, φτάνοντας τα 973 εκατοµµύρια παγκοσµίως.
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