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Aπό το Kυότο στην Kοπενχάγη

H Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στον σωστό δρόµο 
προς την τήρηση των δεσµεύσεων που έχει 

αναλάβει βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο για µείωση 
ή συγκράτηση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, 
όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Επιτροπής 
σχετικά µε τις εκποµπές αυτές. Οι τελευταίες προ-
βλέψεις δείχνουν ότι η EΕ-15 θα επιτύχει τον δικό 
της στόχο Κιότο, δηλαδή µείωση κατά 8%. ∆έκα από 
τα υπόλοιπα 12 κράτη µέλη έχουν επίσης αναλάβει 
χωριστές δεσµεύσεις βάσει του ίδιου πρωτοκόλλου και 
προβλέπεται ότι οι εκποµπές τους θα µειωθούν κατά 6 ή 
8% έναντι των επιπέδων του έτους αναφοράς. Αυτό θα 
επιτευχθεί χάρη σε έναν συνδυασµό των πολιτικών και 
µέτρων που ήδη έχουν ληφθεί, µε την αγορά πιστωτικών 
µορίων εκποµπών από έργα που εκτελούνται σε τρίτες 
χώρες, µε την απόκτηση δικαιωµάτων εκποµπών και 
πιστωτικών µορίων από όσους συµµετέχουν στο Σύ-
στηµα Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών της ΕΕ (ΣΕ∆Ε 
της ΕΕ) και µε δασοκοµικές δραστηριότητες που 
απορροφούν διοξείδιο 
του άνθρακα από την 
ατµόσφαιρα.

∆εσµεύσεις βάσει 
του πρωτοκόλλου του 

Κιότο
Σύµφωνα µε το πρω- 

τόκολλο του Κιότο, οι 
15 χώρες που ήταν κρά- 
τη µέλη της ΕΕ όταν 
αυτό εγκρίθηκε (ΕΕ-
15) έχουν δεσµευθεί 
να µειώσουν τις οικείες 
συλλογικές εκποµπές 
αερίων θερµοκηπίου 
την περίοδο 2008 -
2012 σε επίπεδα κατά 8% χαµηλότερα από εκείνα 
του έτους που έχει επιλεγεί ως έτος αναφοράς (στις 
περισσότερες περιπτώσεις, το 1990). Η συλλογική 
αυτή δέσµευση εκφράζεται µε διαφοροποιηµένους 
για κάθε κράτος µέλος της EΕ-15 εθνικούς στόχους 
όσον αφορά τις εκποµπές, οι οποίοι είναι δεσµευτικοί 
δυνάµει του κοινοτικού δικαίου.

∆εν υπάρχει συλλογικός στόχος για τις εκποµπές της 
ΕΕ-27. Από τα δώδεκα κράτη µέλη που προσχώρησαν 
στην ΕΕ το 2004 και το 2007, τα δέκα έχουν δεσµευθεί 
ατοµικά βάσει του Πρωτοκόλλου να µειώσουν τις 
εκποµπές τους µέχρι την περίοδο 2008-2012 κατά 6% 
ή 8% έναντι των επιπέδων του έτους αναφοράς. Μόνο 
η Κύπρος και η Μάλτα δεν έχουν θέσει στόχο για τις 
εκποµπές τους.

Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή
Η  Ελλάδα θα χρειασθεί µέσα στα επόµενα χρόνια 

να εφαρµόσει πολιτικές σε όλους τους τοµείς του 
περιβάλλοντος, µεγάλο µέρος των οποίων σχετίζεται 

µε την κλιµατική αλλαγή, και να έχει συγκεκριµένες 
επιδόσεις στη βάση της νέας συµφωνίας της Κοπεν-
χάγης, αν αυτή επιτευχθεί. 

Τα µέτρα  για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων 
της αλλαγής του κλίµατος στο περιβάλλον, δηλαδή: 
των αυξηµένων βροχοπτώσεων, των υψηλότερων 
θερµοκρασιών, της λειψυδρίας ή των συχνότερων 
καταιγίδων, που ήδη παρατηρούνται ή αναµένονται, 
αποσκοπούν, τόσο στον περιορισµό µε οικονοµικά 
αποδοτικό τρόπο, των κινδύνων και ζηµιών που οφεί- 
λονται στις σηµερινές και µελλοντικές επιβλαβείς 
συνέπειες, όσο και στην αξιοποίηση του ενδεχοµένου 
οφέλους, όπως π.χ. µέτρα για τη αποτελεσµατικότερη 
χρήση των υδατικών πόρων, την προσαρµογή των προ-
διαγραφών κατασκευής έργων υποδοµής, ώστε να 
είναι ανθεκτικά στις µελλοντικές κλιµατικές συνθήκες, 
την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων, την ανύψωση 
αναχωµάτων για την προστασία από την άνοδο της 

στάθµης της θάλασ-
σας, την ανάπτυξη 
δασικών ειδών και δα- 
σοκοµικών πρακτικών 
λιγότερο ευάλωτων 
στις αλλαγές του κλί- 
µατος, την εκπόνηση 
χωροταξικών σχεδίων 
που θα συνεκτιµούν τις 
κλιµατικές εξελίξεις και 
την δηµιουργία προϋ- 
ποθέσεων για την δυ- 
νατότητα διαφόρων ει- 
δών να ανταποκριθούν 
στις αλλαγές. 

Ακόµη, µε δεδοµένο 
ότι θα αυξηθεί η 

συχνότητα εµφάνισης και η ένταση των µεγάλης 
κλίµακας καταστροφών, όπως είναι οι πυρκαγιές, οι 
κατολισθήσεις, η ξηρασία, τα κύµατα καύσωνα, οι 
πληµµύρες ή οι εξάρσεις ασθενειών, θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη των καταστροφών 
και στη λήψη µέτρων ετοιµότητας, επέµβασης και 
αποκατάστασης. 

Ως εκ τούτου, τα υφιστάµενα µέσα διαχείρισης 
των κινδύνων πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, ενώ 
είναι σκόπιµο να αναπτυχθούν νέα εργαλεία, όπως, 
επί παραδείγµατι, η χαρτογράφηση των ευάλωτων 
περιοχών µε κριτήριο τα είδη των επιπτώσεων, η 
ανάπτυξη µεθόδων και µοντέλων για την εκτίµηση και 
πρόβλεψη των κινδύνων, η εκτίµηση των επιπτώσεων 
στην υγεία και των περιβαλλοντικών, οικονοµικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων, η δορυφορική και επίγεια 
παρατήρηση για την υποστήριξη τεχνολογιών διαχεί- 
ρισης κινδύνου. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δο- 
θεί στις περιοχές της χώρας µας που αναµένεται να 
πληγούν από την άνοδο της στάθµης της θάλασσας. 
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Eχει ξεκινήσει η προσπάθεια ανεύρεσης των πό-
λεων που θα καταστούν οι επόµενες Ευρωπαϊ-
κές Πράσινες Πρωτεύουσες. Το διακεκριµένο 

βραβείο Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας απο-
νέµεται σε πόλεις οι οποίες πρωτοστατούν στη φιλική 
για το περιβάλλον διαβίωση σε αστικές περιοχές. 
Νωρίτερα εφέτος η Στοκχόλµη και το Αµβούργο 
ανακηρύχθηκαν οι πρώτοι κάτοχοι του τίτλου για το 
2010 και 2011, αντιστοίχως. Τώρα αναζητούνται οι 
πόλεις που θα αποκτήσουν τον ζηλευτό αυτό τίτλο για 
τα έτη 2012 και 2013. Σκοπός του ετήσιου βραβείου 
είναι να βοηθάει τις ευρωπαϊκές πόλεις να καταστούν 
ελκυστικότεροι και υγιεινότεροι τόποι – κατάλληλοι 
για τη ζωή.

Ο αρµόδιος για το περιβάλλον ευρωπαίος επίτρο- 
πος Σταύρος ∆ήµας δήλωσε τα εξής: «Οι τοπικές αρ- 
χές διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των πόλεων. Το 
βραβείο Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας παρα-
κινεί τις πόλεις να επιλύσουν 
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 
και να βελτιώσουν την ποιότητα 
ζωής των πολιτών συνεκτιµώντας 
συστηµατικά το περιβάλλον 
στην κατάρτιση ρυθµιστικών 
σχεδίων.»

Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις 
µε περισσότερους από 200.000 
κατοίκους µπορούν πλέον να 
υποβάλλουν αίτηση για να 
τους απονεµηθεί ο τίτλος της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύ-
ουσας για τα έτη 2012 και 2013. 
Στον διαγωνισµό απονοµής του βραβείου µπορούν 
να συµµετάσχουν ελεύθερα τα 27 κράτη µέλη της 
ΕΕ, οι υποψήφιες για ένταξη χώρες (Τουρκία, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (FYROM) 
και Κροατία) και οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονο-
µικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν).

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν µε βάση 11 
περιβαλλοντικά κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένης της 
συµβολής σε τοπικό επίπεδο στην αντιµετώπιση της 
παγκόσµιας κλιµατικής αλλαγής, της παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων, της φύσης και βιοποικιλό-
τητας, των µεταφορών, του ατµοσφαιρικού αέρα και 
των υδάτων.

Οι πόλεις µπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρο-
νικά µέσω του διαδικτύου. Προθεσµία υποβολής αιτή- 
σεων για τους τίτλους των ετών 2012 και 2013 είναι 
η 1η Φεβρουαρίου 2010. Οι νικητές θα ανακοινωθούν 
τον Οκτώβριο 2010.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργα- 
νισµού Περιβάλλοντος και σηµαντικών ευρωπαϊκών 
και διεθνών περιβαλλοντικών οργανισµών.

Πιο πράσινες πόλεις
Τέσσερις στους πέντε ευρωπαίους κατοικούν 

πλέον σε αστικές περιοχές, η δε ποιότητα ζωής 
τους επηρεάζεται άµεσα από την κατάσταση του 
αστικού περιβάλλοντος. Το βραβείο Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Πρωτεύουσας επινοήθηκε ως κίνητρο 
για την προώθηση και ανταµοιβή προσπαθειών, για 
να παρακινηθούν οι πόλεις να δεσµευθούν για ανά- 
ληψη περαιτέρω δράσης και για την προβολή και 
ενθάρρυνση ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών µετα-
ξύ ευρωπαϊκών πόλεων.

Το βραβείο απονέµεται στην πόλη που παρου- 
σιάζει παρελθόν συνεπούς επίτευξης υψηλών περι- 
βαλλοντικών στόχων και µόνιµης δέσµευσης για 
φιλόδοξη δράση, περαιτέρω βελτίωση του περιβάλ- 
λοντος και αειφόρο ανάπτυξη. Στόχος είναι οι νικήτριες 
πόλεις να εµπνεύσουν τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
πόλεις και να προωθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές.

Η Στοκχόλµη και το Αµβούργο αντεπεξήλθαν σε 
ισχυρό ανταγωνισµό ώστε να 
ανακηρυχθούν οι πρώτοι νικητές 
του βραβείου Ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Πρωτεύουσας εφέτος τον 
Φεβρουάριο. Η σουηδική πρω- 
τεύουσα θα είναι η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Πρωτεύουσα για το 
2010, ακολουθούµενη από το 
Αµβούργο το 2011. Οι πόλεις ε- 
πελέγησαν ως υποδείγµατα για 
την υπόλοιπη Ευρώπη, επειδή 
ανέλαβαν µέτρα βελτίωσης του 
αστικού περιβάλλοντος για τους 
πολίτες τους, συµπεριλαµβανο- 

µένης φιλόδοξης δράσης για την αντιµετώπιση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της κυκλοφοριακής συµ- 
φόρησης και των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.

Ιστορικό
Το βραβείο Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας 

αποτελεί προϊόν πρωτοβουλίας που ανέλαβαν 
πόλεις µε πράσινο όραµα. Η ιδέα επινοήθηκε αρ-
χικώς σε συνάντηση στο Tαλίν της Εσθονίας, που 
πραγµατοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2006, µε πρω- 
τοβουλία του κ. Jüri Ratas, πρώην δηµάρχου του 
Ταλίν, στην οποία 15 ευρωπαϊκές πόλεις και η Ένωση 
εσθονικών πόλεων υπέγραψαν κοινό µνηµόνιο συνεν- 
νόησης σχετικά µε τη θέσπιση ενός τέτοιου βραβείου. 
Επί του παρόντος το βραβείο υποστηρίζουν πάνω από 
40 πόλεις, συµπεριλαµβανοµένων 21 πρωτευουσών 
κρατών µελών της ΕΕ.

Για περαιτέρω πληροφορίες, σχετικά µε το βραβείο 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας βλέπε: www.eu-
ropeangreencapital.eu 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

H γρίπη των χοίρων
Kατευθυντήριες οδηγίες της Π.O.Y.*

Tι είναι η γρίπη των χοίρων;
H γρίπη των χοίρων είναι µια ιδιαίτερα µεταδοτική οξεία αναπνευστική 

νόσος των χοίρων, η οποία προκαλείται από ένα από τα στελέχη του ιού 
της γρίπης των χοίρων (τύπου A). H νοσηρότητα της νόσου είναι υψηλή και 
η θνησιµότητα χαµηλή (1-4%).

O ιός µεταδίδεται µεταξύ των χοίρων από τα αερολύµατα, µε άµεση 
και έµµεση επαφή και από ασυµπτωµατικούς φορείς (χοίρους). Oι 
επιδηµίες στους χοίρους εµφανίζονται όλο το χρόνο µε µια αυξανόµενη 
επίπτωση το φθινόπωρο και το χειµώνα στις εύκρατες ζώνες. Πολλές 
χώρες εµβολιάζουν συνήθως τους πληθυσµούς των χοίρων.

Oι ιοί της γρίπης χοίρων είναι ο συνήθως της H1N1 υποκατηγορίας 
(αλλά και άλλων υποκατηγοριών, π.χ., H1N2, H3N1, H3N2). Oι χοίροι 
µπορούν να µολυνθούν από τους ιούς της γρίπης των χοίρων, όπως επίσης 
από τους ιούς της γρίπης των πτηνών, αλλά και από τους ανθρώπινους 
εποχιακούς ιούς της γρίπης. O H3N2 ιός χοίρων θεωρήθηκε ότι είχε 
µεταδοθεί αρχικά στους χοίρους από τους ανθρώπους.

Mερικές φορές οι χοίροι µπορούν να µολυνθούν µε περισσότερους 
από έναν τύπους ιών τη φορά και αυτό µπορεί να επιτρέωει την ανάµειξη 
των γονιδίων τους. Aυτό µπορεί να οδηγήσει σε έναν ιό γρίπης που 
περιέχει γονίδια από διάφορες πηγές (“reassortant” virus). Aν και οι ιοί της 
γρίπης των χοίρων είναι συνήθως συγκεκριµένα είδη και µολύνουν µόνο 
τους χοίρους, µερικές φορές, ξεπερνούν το φράγµα των ειδών, για να 
προκαλέσουν νόσο στους ανθρώπους.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία;
Eπιδηµίες και σποραδικές λοιµώξεις ανθρώπων από τον ιό της γρίπης 

των χοίρων έχουν αναφερθεί περιστασιακά. Tα γενικά κλινικά συµπτώµατα 
είναι παρόµοια µε τα συµπτώµατα της εποχιακής γρίπης, αλλά η ανα-
φερόµενη κλινική εικόνα κυµαίνεται ευρέως από την ασυµπτωµατική µό-
λυνση ως τη βαριάς µορφής πνευµονία µε συνέπεια το θάνατο.

∆εδοµένου ότι η χαρακτηριστική κλινική εικόνα της γρίπης των χοίρων 
στους ανθρώπους µοιάζει µε την εποχιακή γρίπη και µε άλλες οξείες λοι-
µώξεις των ανώτερων αναπνευστικών οδών, οι περισσότερες από τις 
περιπτώσεις έχουν ανιχνευθεί τυχαία, µέσω της εποχιακής επιτήρησης 
της γρίπης. Oι ήπιες ή ασυµπτωµατικές περιπτώσεις µπορεί να µην είχαν 
διαγνωσθεί, εποµένως η αληθινή έκταση αυτής της νόσου στους ανθρώ-
πους είναι άγνωστη.

Πως µπορώ να προστατευθώ από τη γρίπη χοίρων από µολυσµένους 
ανθρώπους;

Στο παρελθόν, η ανθρώπινη µόλυνση µε τη γρίπη των χοίρων ήταν 
γενικά ήπια. Eίναι όµως γνωστό ότι έχει προκαλέσει σοβαρές νόσους 
όπως η πνευµονία. Για την τρέχουσα επιδηµία στις Hνωµένες Πολιτείες 
και το Mεξικό ωστόσο, οι κλινικές εικόνες είναι διαφορετικές.

Kαµία από τις επιβεβαιωµένες περιπτώσεις στις Hνωµένες Πολιτείες 
δεν είχε τη βαριά µορφή της νόσου και οι ασθενείς ανέρρωσαν από τη 
νόσο χωρίς απαίτηση ιατρικής φροντίδας. Στο Mεξικό, µερικοί ασθενείς 
είχαν σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες τη βαριά µορφή της 
νόσου.

Πρακτικά γενικά προληπτικά µέτρα για τη γρίπη
•  Aποφύγετε τη στενή επαφή µε ανθρώπους που εµφανίζονται αδιάθετοι 

και που έχουν πυρετό και βήχα.

•  Πλύνετε τα χέρια σας µε σαπούνι και νερό συχνά και σχολαστικά.
•  Kαλές πρακτικές υγιεινών συνηθειών συµπεριλαµβανοµένων του επαρ-

κούς ύπνου, της καλής διατροφής και της διατήρησης της φυσικής 
δραστηριότητας.

Eάν υπάρχει ένα άρρωστο άτοµο στο σπίτι
•  Προσπαθήστε να παρέχετε στο άρρωστο άτοµο ένα χωριστό χώρο στο 

σπίτι. Eάν αυτό δεν είναι δυνατό, κρατήστε τον ασθενή τουλάχιστον σε 
1 µέτρο απόσταση από άλλους.

•  Kαλύψτε το στόµα και τη µύτη κατά τη φροντίδα του ασθενή. Oι µάσκες 
µπορούν να αγοραστούν ή να κατασκευασθούν χρησιµοποιώντας απλά 
διαθέσιµα υλικά.

•  Πλύνετε τα χέρια σας µε σαπούνι και νερό σχολαστικά µετά από κάθε 
επαφή µε τον ασθενή.

•  Προσπαθήστε να βελτιώσετε τη ροή αέρα στο χώρο που µένει ο 
ασθενής.

•  Xρησιµοποιήστε τις πόρτες και τα παράθυρα για να εκµεταλλευτείτε τον 
αέρα.

•  Kρατήστε το περιβάλλον καθαρό µε τα συνήθη διαθέσιµα προϊόντα οι-
κιακού καθαρισµού.

Eάν ζείτε σε µια χώρα όπου η γρίπη των χοίρων έχει προκαλέσει νό-
σο στους ανθρώπους, ακολουθήστε τις πρόσθετες συµβουλές από τις εθ-
νικές και τοπικές αρµόδιες για την υγεία αρχές.

Tι πρέπει να κάνω εάν νοµίζω ότι έχω γρίπη των χοίρων;
Eάν αισθάνεστε αδιάθετοι, έχει υψηλό πυρετό, βήχα ή/και πονό-

λαιµο:
•  Mείνετε στο σπίτι µακριά από την εργασία, το σχολείο ή τους άλλους 

ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερο.
• Aναπαυθείτε και πάρετε αρκετά υγρά.
•  Kαλύψτε το στόµα και τη µύτη σας µε µάσκες µια χρήσης κατά τη 

βήξιµο και το φτέρνισµα και αποµακρύνετε τις µάσκες µε την κατάλληλη 
διαδικασία.

•  Πλύνετε τα χέρια σας µε σαπούνι και νερό συχνά και σχολαστικά, ειδικά 
µετά από βήξιµο ή φτέρνισµα.

•  Eνηµερώστε την οικογένεια και τους φίλους για την ασθένειά σας και 
ζητήστε τη βοήθειά τους για τις οικιακές µικροδουλειές που απαιτούν 
την επαφή µε άλλους ανθρώπους όπως οι αγορές.

Eάν χρειάζεστε την ιατρική φροντίδα
•  Eλάτε σε επαφή µε το γιατρό ή τις υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης 

πριν ταξιδέψετε, για να τους δείτε και να εκθέσετε τα συµπτώµατά σας. 
Eξηγήστε γιατί σκέφτεστε ότι έχετε τη γρίπη των χοίρων (παραδείγµατος 
χάριν, εάν έχετε ταξιδέψει πρόσφατα σε µια χώρα όπου υπάρχει επιδηµία 
γρίπης των χοίρων στους ανθρώπους). Aκολουθήστε τις συµβουλές που 
σας δίνονται για ιατρική φροντίδα.

•  Eάν δεν είναι δυνατό να έρθετε σε επαφή µε τις υπηρεσίες υγειονοµικής 
περίθαλψης εκ των προτέρων, κοινοποιείστε την υποψία σας για γρίπη 
των χοίρων αµέσως µόλις καταστεί δυνατό.

Φροντίστε να καλύψετε τη µύτη και το στόµα σας κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού.

______________________
* Π.O.Y.: Παγκόσµια Oργάνωση Yγείας


