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Η ηµέρα καθιερώθηκε ως 

συνέχεια της ∆ιεθνούς Ηµέ-
ρα Μνήµης Εργατών, πρωτο-

βουλία της συνδικαλιστικής οργά-
νωσης των δηµοσίων υπαλλήλων 
του Καναδά, για να τιµήσουν τους 
νεκρούς των εργατικών ατυχηµάτων.

Η 28η Απριλίου επιλέχθηκε συµ-
βολικά, επειδή 
την συγκεκριµένη 
ηµέρα του 1914 
ψηφίσθηκε από 
την Καναδική 
Βουλή ο νόµος, για 
την αποζηµίωση 
των εργαζοµένων 
από εργατικά 
ατυχήµατα.

Η ∆ιεθνής 
Οργάνωση 
Εργασίας, 
υιοθέτησε την 
ηµέρα το 2001 
µε σκοπό να 
διευρύνει το 
περιεχόµενό της 
µε την ιδέα της αειφόρου εργασίας.

Τα στοιχεία της ∆ΟΕ είναι συγκλο-
νιστικά, καθώς:

• 2.200.000 άνθρωποι, χάνουν την 
ζωή τους από εργατικά ατυχήµατα 

και επαγγελµατικές ασθένειες κάθε 
χρόνο σε όλο τον κόσµο.

• 270.000.000 υπολογίζονται τα 
εργατικά ατυχήµατα και 160.000.000 
τα περιστατικά επαγγελµατικών 
ασθενειών.

• 440.000 εργαζόµενοι, χάνουν 
την ζωή τους 
από επικίνδυνες 
ουσίες (100.000 
από έκθεση σε 
αµίαντο).

• Ένας 
εργαζόµενος 
πεθαίνει κάθε 16 
δευτερόλεπτα και 
6.000 κάθε ηµέρα.

• Το συνολικό 
κόστος των 
ατυχηµάτων 
και ασθενειών, 
ανέρχεται 
ετησίως στο 4% 
του παγκόσµιου 

Ακαθάριστου Προιόντος, ήτοι είναι 
20 φορές µεγαλύτερο από την 
επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια.

Παγκόσµια Ηµέρα
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
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Ετοιµότητα για τις συνέπειες της Κλιµατικής Αλλαγής 
Για να αντιµετωπίσουµε την Κλιµατική Αλλαγή, πρώτον, πρέ-

πει να περιορίσουµε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, 
δηλαδή να ληφθούν µέτρα µετριασµού των εκποµπών και, 
δεύτερον, πρέπει να λάβουµε µέτρα προσαρµογής για να 
αντιµετωπίσουµε τις αναπόφευκτες επιπτώσεις. Το σηµαντικό 
είναι ότι ακόµη και εάν επιτύχουµε την συγκράτηση και, στη 
συνέχεια, τον περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµο-
κηπίου σε παγκόσµιο επίπεδο, θα χρειαστεί χρόνος για να 
ανανήψει ο πλανήτης από τις επιπτώσεις των αερίων θερµο-
κηπίου που βρίσκονται ήδη στην ατµόσφαιρα.

Η σοβαρότητα των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος 
διαφοροποιείται ανάλογα µε την γεωγραφική ενότητα. Οι πλέον 
ευπαθείς περιφέρειες στην Ευρώπη είναι η Νότια Ευρώπη και 
η Μεσογειακή λεκάνη.

Το πλαίσιο στόχων και δράσεων 

1η φάση 2009 - 2012 Θα εστιαστεί σε τέσσερις πυλώνες 
δράσης: 

1) την δηµιουργία µιας στιβαρής γνωστικής βάσης σχε-
τικά µε τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο της αλλαγής του 
κλίµατος για την ΕΕ, 

2) την ενσωµάτωση της προ-
σαρµογής στους στρατηγικούς το-
µείς πολιτικής της ΕΕ, 

3) την χρήση συνδυασµού µέσων 
πολιτικής (µέσων που βασίζονται 
στην αγορά, κατευθυντηρίων 
γραµµών, συµπράξεις δηµοσίου 
και ιδιωτικού τοµέα) ώστε να διασ-
φαλιστεί η προσαρµογή και 

4) την αναβάθµιση της διεθνούς 
συνεργασίας όσον αφορά την 
προσαρµογή.

Η 2η φάση θα αρχίσει το 2013.

Ενδεικτικές δράσεις, που θα 
αναπτυχθούν στο επόµενο χρονικό 
διάστηµα σχετικά µε την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή:

– Χάραξη κατευθυντηρίων γραµµών και ανάπτυξη σειράς 
µέσων (κατευθύνσεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών) 
µέχρι τα τέλη του 2009, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα 
σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής (υδρογραφικών 
λεκανών) συνεκτιµούν τις «κλιµατικές δοκιµασίες». (Οδηγία 
2000/60 για τα νερά). 

– ∆ιασφάλιση της συνεκτίµησης του παράγοντα της κλι-
µατικής αλλαγής στην εφαρµογή της οδηγίας για τις πληµµύρες 
(Οδηγία 2007/60).

– Αξιολόγηση της ανάγκης για τη λήψη περαιτέρω µέτρων 
ενίσχυσης της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη 
γεωργία, στα νοικοκυριά και στα κτήρια.

– ∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων χάραξης πολιτικών και 
λήψης µέτρων ενίσχυσης της δυναµικότητας αποθήκευσης 
νερού των οικοσυστηµάτων στην Ευρώπη.

– Χάραξη, µέχρι το 2010, κατευθυντηρίων γραµµών για την 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος στη 
διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000.

 – ∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των πολιτικών 
και ανάπτυξης µέτρων αντιµετώπισης της απώλειας βιοποι- 

κιλότητας λόγω των κλιµατικών αλλαγών. 
– ∆ιασφάλιση της συνεκτίµησης των παράκτιων και θα- 

λάσσιων ζωνών στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης θαλάσσιας 
πολιτικής, στην εφαρµογή της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική και στη µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πο- 
λιτικής.

– Χάραξη ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραµµών για την 
προσαρµογή στις παράκτιες και θαλάσσιες ζώνες.

– Συνεκτίµηση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος 
στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάλυσης της ενεργειακής πολι- 
τικής.

– Καθορισµός των µεθοδολογιών για τον σχεδιασµό έργων 
υποδοµής «ανθεκτικών στο κλίµα» και µελέτη της ενσωµάτωσής 
τους στις κατευθυντήριες γραµµές που ισχύουν, καθώς και 
στις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις επενδύσεις στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την τρέχουσα περίοδο.

– Εξέταση της δυνατότητας να καταστεί η µελέτη των επι-
πτώσεων των κλιµατικών αλλαγών προϋπόθεση για τις δηµό-
σιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

– Εξέταση της δυνατότητας ενσωµάτωσης των επιπτώσεων 
της αλλαγής του κλίµατος στα πρότυπα των κατασκευών (π.χ. 
Ευρωκώδικες).

– Κατάρτιση, µέχρι το 2011, 
κατευθυντηρίων γραµµών για τη 
διασφάλιση της συνεκτίµησης 
των επιπτώσεων της αλλαγής του 
κλίµατος στις οδηγίες για τη µε- 
λέτη των περιβαλλοντικών επι- 
πτώσεων και για τη στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίµηση.

Μέσα και χρηµατοδότηση

Η αλλαγή του κλίµατος είναι 
µία από τις προτεραιότητες 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου για την τρέχουσα πε-
ρίοδο (2007-2013) και είναι ση-

µαντικό να λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι διαθέσιµοι πόροι να 
χρησιµοποιούνται έτσι ώστε να αντανακλούν την εν λόγω 
προτεραιότητα. Είναι δυνατό να ενταθούν οι προσπάθειες 
προσαρµογής εκ µέρους των κρατών µελών και να εστιαστεί 
καλύτερα η χρήση των διαθέσιµων πόρων. Η χρήση των 
δηµοσίων πόρων και των κρατικών ενισχύσεων πρέπει να 
αποτελέσει το αντικείµενο ιδιαίτερης προσοχής προκειµένου 
να µην ευνοούν µια αναποτελεσµατική προσαρµογή. Μεταξύ 
άλλων, αυτές αφορούν:

• τον εκσυγχρονισµό των ευρωπαϊκών υποδοµών, 
• την προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια και 
• τη χρήση των πράσινων προϊόντων. 
Τα κράτη µέλη που εξετάζουν το ενδεχόµενο διενέργειας 

επενδύσεων στις υποδοµές ως απόκριση στην οικονοµική 
κρίση πρέπει να εξασφαλίσουν ότι στις επακόλουθες 
πρωτοβουλίες συνεκτιµώνται καταλλήλως οι ανάγκες που 
σχετίζονται µε την προσαρµογή. Τα προσεχή χρόνια είναι 
απαραίτητο να αναπτυχθούν, εκ µέρους των ενδιαφεροµένων 
κλάδων, στρατηγικές και να γίνουν εκτιµήσεις του κόστους των 
µέτρων προσαρµογής, προκειµένου οι εν λόγω παράµετροι να 
ληφθούν υπόψη στις µελλοντικές δηµοσιονοµικές αποφάσεις.
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Αντικατάσταση ενεργοβόρων 
οικιακών συσκευών

Από τα κλιµατιστικά θα αρχίσει το πρόγραµµα 
του υπουργείου Ανάπτυξης για αντικατάσταση 
των παλαιών ενεργοβόρων οικιακών συσκευών 
µε νέες. Το ύψος της επιδότησης να φτάνει έως 
και τα 300 ευρώ.

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να 
ανακοινώσει το µέτρο µέσα στον Μάιο, προ-
κειµένου να εκµεταλλευτεί την περίοδο πριν 
από το καλοκαίρι, όπου παραδοσιακά γίνονται 
οι µαζικότερες αγορές κλιµατιστικών. Εκτιµάται 
πως χιλιάδες καταναλωτές θα σπεύσουν να 
εκµεταλλευτούν το κίνητρο και να αλλάξουν τις 
παλαιές τους συσκευές µε νέες, γεγονός που 
θα συµβάλει καθοριστικά στην εξοικονόµηση 
ενέργειας εν όψει ενός ακόµη δύσκολου - από 
πλευράς κατανάλωσης - καλοκαιριού. 

Το µέτρο θα προβλέπει επιδότηση αξίας 250-
300 ευρώ για την αγορά νέων κλιµατιστικών 
συσκευών και θα ισχύσει για τουλάχιστον ένα 
εξάµηνο. Το ποσό της επιδότησης θα κυµαί-
νεται σύµφωνα µε πληροφορίες µεταξύ 30% 
και 40% της αξίας του καινούργιου κλιµα-
τιστικού, το οποίο θα πρέπει όµως να πληροί 
προδιαγραφές τεχνολογίας inverter. ∆ηλαδή, 
να διατηρεί σταθερή τη θερµοκρασία του 
δωµατίου, προσαρµόζοντας αυτόµατα την 
απόδοσή του στη ζέστη ή στο κρύο χωρίς 
ανθρώπινη παρέµβαση.

Το ιχθυοτοξικό φυτοπλαγκτόν 
Και  οι µαζικοί θάνατοι ψαριών

στον Μαλιακό
Σύµφωνα µε τους ειδικούς του ΕΛΚΕΘΕ, τα ψάρια πεθαί-

νουν στον κόλπο της Φθιώτιδας εξ αιτίας του ιχθυοτοξικού 
φυτοπλαγκτόν chatonella, πιθανότατα από τα γεωργικά 
λιπάσµατα που παρέσυρε ο Σπερχειός Ποταµός. 

Το chatonella πολλαπλασιάζεται µε την παρουσία 
φωσφόρου και αζώτου, γι’ αυτό και οι ειδικοί εικάζουν 
πως ο Σπερχειός ξέπλυνε καλλιεργούµενες εκτάσεις 
που περιείχαν λιπάσµατα και κατέβασε τις απαραίτητες 
ουσίες µαζί µε το «άµορφο υλικό» (λάσπες κλπ.) που πα-
ρατηρήθηκε στις εκβολές του.

Το φονικό φυτοπλακγτόν, που µεταφέρθηκε στον κόλ- 
πο µε τα θαλάσσια ρεύµατα, δηµιουργεί βλέννη στα βράγ- 
χια, η οποία αποφράσσει το αναπνευστικό σύστηµα του 
ψαριού, προκαλεί αιµορραγίες στα βράγχια και το ψάρι 
πεθαίνει από ασφυξία. 

Οι συγκεκριµένοι οργανισµοί έχουν τη δυνατότητα 
να παράγουν ανάλογα µε τις συνθήκες, ιχθυοτοξίνες 
και νευροτοξίνες, που δρουν στα βράγχια των ψαριών, 
ενώ  δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδοµένα για το αν 
το συγκεκριµένο είδος επηρεάζει κι άλλους υδρόβιους 
οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων των µυδιών. 

Ακόµα µια φορά η ασύστολη ρύπανση του περιβάλλο-
ντος οδηγεί σε περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινω-
νικές παρενέργειες, καθώς αµέσως συνδεδεµένη µε το 
περιβάλλον είναι η επιβίωση των τοπικών ψαράδων. Το 
ερώτηµα είναι πότε αυτή η θλιβερή πραγµατικότητα που 
παρουσιάζεται σε όλο και περισσότερες περιοχές της 
χώρας (Ασωπός, Κορώνεια, Πηνειός, Αµβρακικός, Θε-
µαϊκός, και αλλού) θα σηµάνει συναγερµό για το αυτο-
νόητο;

Όχι στην αλλαγή της
ενεργειακής σήµανσης

Η παρακάτω είδηση αποδεικνύει ότι οι κατα-
κτήσεις χρειάζονται επαγρύπνηση για να διατη-
ρηθούν. Έτσι, απόπειρα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής να αλλάξει το σύστηµα ενεργειακής σήµανσης 
των ηλεκτρικών συσκευών, σύµφωνα µε τις α-
παιτήσεις της βιοµηχανίας, απορρίφθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Συγκεκριµένα, Επιτροπή Ενέργειας του Κοινο-
βουλίου υιοθέτησε δύο ψηφίσµατα µε τα οποία 
απορρίπτονται τα εφαρµοστικά µέτρα που ει- 
σηγήθηκε η Ε.Ε. µε τα οποία επιδιωκόταν να αντι- 
κατασταθεί το σηµερινό επιτυχηµένο µοντέλο σή- 
µανσης των ηλεκτρικών συσκευών (κλίµακα Α-G) 
από ένα νέο περίπλοκο ανοιχτό σύστηµα (Α-20%, 
Α-40% κ.λπ.), το οποίο υποστηρίζεται ένθερµα από 
την ευρωπαϊκή βιοµηχανία, αλλά απορρίπτεται 
κατηγορηµατικά από όλες τις ευρωπαϊκές οργα-
νώσεις καταναλωτών. 

Ας σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η Επι-
τροπή Ενέργειας του Κοινοβουλίου απορρίπτει 
προτάσεις εφαρµοστικών µέτρων της Επιτροπής. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Συνέντευξη τύπου ΕΚΑ-ΙΓΜΕ

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα η συνέντευξη τύπου 
του ΕΚΑ και του Συνδικάτου Εργαζοµένων του ΙΓΜΕ 
µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα νερού. Το θέµα 
της συνέντευξης ήταν η κατάσταση των υδατικών 
πόρων στη χώρα µας αλλά και η κατάσταση που 
έχει διαµορφωθεί στο ΙΓΜΕ και η οποία κατά γενική 
οµολογία επιδεινώνεται χρόνο µε το χρόνο. 

Η συνεχιζόµενη υποβάθµιση του Ινστιτούτου 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών είναι απα- 
ράδεκτη, την στιγµή κατά την οποία υπάρχει ανάγκη 
ύπαρξης µιας συµπαγούς και αξιόπιστης βάσης δε- 
δοµένων σχετικά µε τους υδατικούς πόρους αλλά 
και άλλα περιβαλλοντικά θέµατα όπως: γεωλογική 
χαρτογράφηση αναγκαία για την διαµόρφωση 
του γεωλογικού υποβάθρου που µε τη σειρά 
του αποτελεί προϋπόθεση για κάθε αναπτυξιακή 
διαδικασία, αστική γεωλογία, αποκατάσταση 
Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων, 
αποκατάσταση εγκαταλελειµµένων λατοµείων - 
µεταλλείων, αξιοποίηση γεωθερµίας, διαχείριση 
υδάτων. Θέµατα για τα οποία ΙΓΜΕ διαθέτει συσ- 
σωρευµένη γνώση και εµπειρία, οι οποίες εξανε- 
µίζονται λόγω της σκόπιµης υποβάθµισή του. 

Έγινε αναφορά στην εγλατάλειψη της έρευνας 
στη χώρα µας γενικότερα και ειδικότερα της 
υδατικής έρευνας, η οποία είναι αναγκαία για την 
υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας µε τις 
λιγότερες απώλειες, ειδικά στο τοµέα των νερών ο 
οποίος θα πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις 
της κλιµατικής αλλαγής. 

Αναφορικά µε τα εργασιακά θέµατα στο ΙΓΜΕ 
αυτά ακολουθούν την υποβάθµιση του Ινστιτούτου, 
µε υποχρηµατοδότηση, µε την µη ανανέωση του 
προσωπικού - ο µέσος όρος ηλικίας είναι τα 58 έτη 
- και γενικότερη επίθεση στις εργασιακές σχέσεις. 

Σε µια προσπάθεια γνωστοποίησης των προβλη-
µάτων του το Συνδικάτο των εργαζοµένων στο 
ΙΓΜΕ διοργανώνει  παράσταση διαµαρτυρίας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Στη συνέντευξη τύπου συµµετείχαν εκτός από 
το ΕΚΑ και το Συνδικάτο εργαζοµένων του ΙΓΜΕ, 
εκπρόσωποι του ΤΕΕ, του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Γεωλόγων του ∆ηµοσίου και της Οµοσπονδίας 
εργαζοµένων στα Μεταλλεία. 

Το ΕΚΑ για το νέο Ρυθµιστικό 

Η Αθήνα έχει ανάγκη από ένα Ρυθµιστικό Σχέδιο 
το οποίο θα άρει τα σηµερινά αδιέξοδα της Αττικής 
και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
της, συνδυάζοντας την χωρική οργάνωση µε την 
παραγωγικότητα και τον πολιτισµό. 

Το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας και Αττικής 
που εξαγγέλθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε πρέπει να τύ- 
χει ολοκληρωµένης και όχι προσχηµατικής διαβού-
λευσης. Ακόµη, παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας 
που έχουν εξαγγελθεί προηγουµένως όπως οι αυ-
τοκινητόδροµοι Αττικής καθώς και το Προεδρικό 
∆ιάταγµα για τον Υµηττό πρέπει να ενταχθούν στο 
Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο, να επανεξετασθούν και 
να µην αποτελέσουν χωριστή παρέµβαση, που θα 
οδηγήσει στον κατακερµατσµό του σχεδιασµού και 
σε αντιφατικά αποτελέσµατα. 

Το ΕΚΑ θα συµµετάσχει στη διαβούλευση µε 
προτάσεις δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στους άξονες 
που αφορούν στην παραγωγική βάση της Αττικής 
και στην κοινωνική συνοχή της πόλης. 

Η µορφή της πόλης στον 21ο αιώνα είναι µια 
πράξη ευθύνης για όλους µας και πρωτίστως για 
τα συνδικάτα που πρέπει να προστατεύσουν την 
ποιότητα ζωής και την διασφάλιση της εργασίας 
στο Λεκανοπέδιο.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙ∆ΕΣ
Η απόφαση της αλλοίωσης  έστω και σε πιλοτική 

βάση – άλλωστε ουδέν µονιµότερο του προσωρινού-  
του χαρακτήρα των λεωφορειολωρίδων µε την 
είδοδο των ΤΑΞΙ, αρχικά σε όλες και µετά από 
πιέσεις σε ορισµένες εξ αυτών, αποτελεί καίριο 
χτύπηµα στην προσπάθεια για αύξηση της χρήσης 
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στο Λεκανοπέδιο 
της Αθήνας που αντιµετωπίζει ως γνωστόν οξύτατα 
κυκλοφοριακά προβλήµατα. 

Οι ήδη προβληµατικές στην αστυνόµευσή τους 
Λεωφορειολωρίδες µε την απόφαση αυτή θα οδη-
γήσουν σε παραπέρα µείωση της ταχύτητας των 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

Η απόφαση αυτή πρέπει να αποσυρθεί  και να 
ενταθούν οι προσπάθειες για αποκλειστική χρήση 
των λεωφορειολωρίδων από τα Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς παράλληλα µε την λήψη µέτρων για την 
ενίσχυση της χρήσης των ΜΜΜ από τους πολίτες 
προτού η Αθήνα οδηγηθεί σε πλήρες κυκλοφοριακό 
αδιέξοδο.


