1. Η Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης (COP
15) με την συμμετοχή 192 κρατών, σηματοδότησε την κορύφωση μιας διαπραγματευτικής διασικασίας δύο ετών,
από την Συνδιάσκεψη του Μπαλί το
2007, και μια εργώδη διαδικασία δύο εβδομάδων από 7-18 Δεκεμβρίου 2009. Τα
αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά πενιχρά
και απογοητευτικά, ενώ η διαδικασία
οριακά χαρακτηρίσθηκε φιάσκο.
2. Στην Κοπεγχάγη συναντήθηκαν 115 αρχηγοί κρατών, την παρακολούθησαν πάνω
από 40.000 κόσμου, εκπροσωπώντας
κυβερνήσεις, διακυβερνητικές οργανώσεις, υπηρεσίες του ΟΗΕ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ΜΜΕ, συνδικάτα
εργαζομένων, οργανώσεις της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, κ.ά..
3. Μεγάλο μέρος των εκπροσώπων των μη
κυβερνητικών οργανώσεων έμειναν εκτός
του χώρου των διαπραγματεύσεων κατά
τις τελευταίες κρίσιμες μέρες -επισήμως
έγινε επίκληση λόγων ασφαλείας-, στην
πραγματικότητα όμως επρόκειτο για μια
απαράδεκτη κίνηση των διοργανωτών
για να αποτραπεί η συμμετοχή ομάδων
που θα ακούσαν πιέσεις για ένα νομικά
δεσμευτικό αποτέλεσμα.
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7. Η
 συμφωνία της Κοπεγχάγης, ένα κείμενο
που δεν έγινε αποδεκτό από όλους, ήταν
το προϊόν της συνεργασίας της Κίνας και
των ΗΠΑ με την Βραζιλία, την Νότια Αφρική
και την Ινδία. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες κατηγόρησαν τους διοργανωτές και
τις ανεπτυγμένες χώρες για αδιαφάνεια,
έλλειψη δημοκρατίας και παρασκήνιο.
Τα βασικά σημεία της συμφωνίας της
Κοπεγχάγης
8. Τ α βασικά σημεία της συμφωνίας, η οποία
ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών και
των περιστάσεων, συνοψίζοναι στα εξής:
• Η συμφωνία αναγνωρίζει την επιστημονική άποψη πως η αύξηση της παγκόσμιας
θερμοκρασίας έως το 2050 πρέπει να είναι
κάτω των 2 βαθμών Κελσίου και επίσης ότι
απαιτούνται σημαντικές περικοπές στις
παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Δεν προβλέπει όμως καμμία νέα
νομική υποχρέωση για οποιαδήποτε χώρα
προκειμένου να μειώσει τις εκπομπές της,
ούτε περιλαμβάνει κάποιον συγκεκριμένο
ποσοτικό στόχο.
• Καλεί όλες τις χώρες να υποβάλουν έως
τις 31 Ιανουαρίου 2010 τα σχέδιά τους
όσον αφορά στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το
2020, χωρίς όμως να προβλέπει κυρώσεις
για όσες χώρες δεν τηρήσουν αυτή την
δέσμευση.
• Δεσμεύει τις ανεπτυγμένες χώρες να συνδράμουν τις αναπτυσσόμενες και ιδίως τις
πλέον ευάλωτες με 30 δισεκατομμύρια
δολλάρια για το διάστημα 2010-2012 με
ισόρροπη κατανομή ανάμεσα στην προσαρμογή και την μείωση των εκπομπών,
την διατήρηση των δασών και νέες επενδύσεις μέσω διεθνών οργανισμών.
• Επιπλέον, οι ανεπτυγμένες χώρες θα συνδράμουν τις αναπτυσσόμενες με 100 δισ.
δολλάρια κατ’ έτος μέχρι το 2020. Αυτά
τα ποσά θα αντληθούν από τον δημόσιο
και τον ιδιωτικό τομέα, διμερώς και πολυμερώς, συμπεριλαμβανομένων και εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.
(συνέχεια σελ.4)

Παλιοί και νέοι παίκτες
4. Η Κοπεγχάγη ανέδειξε τους δύο νέους
παίκτες στην σκακιέρα της κλιματικής αλλαγής: τις ΗΠΑ και την Κίνα. Πρόκειται
για τους δύο μεγαλύτερους ρυπαντές
του πλανήτη. Και οι δύο όμως είναι εκτός
Πρωτοκόλλου Κυότο, χωρίς καμμία δέσμευση μέχρι σήμερα, ενώ για το μέλλον
επιδιώκουν χαλαρούς στόχους χωρίς
μηχανισμούς ελέγχου.
5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που μέχρι τώρα είχε
ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο για την
προώθηση των δεσμεύσεων για την μείωση
των εκπομπών των αερίων του φαινομένου
του θερμοκηπίου, στην Κοπεγχάγη έχασε
την δυναμική της. Πρόκειται για αρνητική
εξέλιξη και θα μπορούσε ενδεχομένως να
αρθεί με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες
στο επόμενο διάστημα.
6. Η διαπραγμάτευση, τον συντονισμό της
οποίας είχε η Δανία, διέψευσε τις προΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ- ΓΣΕΕ
σδοκίες με δεδομένο το περιβαλλοντικό «Κοπεγχάγη η επόμενη μέρα για την Ελλάδα»
προφίλ της Δανίας. Οι διοργανωτές υπέΠαρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010
κυψαν ως μη ώφειλαν σε πιέσεις από
Ξενοδοχείο
Imperial, Πλατεία Καραϊσκάκη
ρυπογόνες χώρες και δεν επέδειξαν την
Ώρα
έναρξης: 9.30 π.μ.
αναγκαία πυγμή στην διαπραγμάτευση.
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Πρόληψη κινδύνων για τους εργαζόμενους
στον κλάδο των εργασιών καθαριότητας
Η καθαριότητα είναι απαραίτητη σε κάθε χώρο εργασίας, οι δε εργασίες καθαριότητας συνιστούν έναν
αναπτυσσόμενο κλάδο καθώς αφορούν υπηρεσίες
που αποτελούν ολοένα και περισσότερο αντικείμενο
διαγωνισμών. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένοι πολύ μεγάλοι εργολάβοι καθαριότητας, ο κλάδος
κυριαρχείται από μικρές επιχειρήσεις, πολλές από
τις οποίες απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους.
Η καθαριότητα είναι μια βασική εργασία η οποία
όταν γίνεται σωστά μειώνει τους κινδύνους για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και
τις δαπάνες των επιχειρήσεων παρατείνοντας, για
παράδειγμα, τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και
των επίπλων στον χώρο εργασίας και διατηρώντας
την επιφάνεια των δαπέδων σε καλή κατάσταση. Σε
ορισμένους τομείς, όπως των τροφίμων και της τροφοδοσίας, οι ανεπαρκείς υπηρεσίες καθαριότητας
μπορούν να επιφέρουν το κλείσιμο μιας επιχείρησης.
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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην
Εργασία
δημοσίευσε
μια έκθεση που εξετάζει την
πρόληψη των βλαβών στους
εργαζόμενους του κλάδου των
εργασιών καθαριότητας. Αυτή
η έκθεση, την οποία μπορείτε
να ανακτήσετε δωρεάν από τον
δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού, πραγματεύεται τις
προκλήσεις για τη βελτίωση της
υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων στον κλάδο των
εργασιών καθαριότητας καθώς και τις δράσεις για την
επίτευξη αυτού του στόχου.
Προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια
στον κλάδο των εργασιών καθαριότητας
Η τάση ανάθεσης των εργασιών καθαριότητας σε
εξωτερικά συνεργεία, όπου οι προσφορές αξιολογούνται μόνο με βάση την τιμή, σημαίνει ότι οι εταιρείες καθαριότητας δέχονται ισχυρές πιέσεις για
μείωση του κόστους. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να
έχει ως συνέπεια την ανεπαρκή επένδυση στην εκπαίδευση των εργαζομένων στον κλάδο αλλά και σε
άλλες δραστηριότητες διαχείρισης που είναι πολύ
σημαντικές για την προστασία των εργαζομένων.
Καθώς το κόστος εργασίας συνήθως αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών μιας εταιρείας καθαριότητας, υπάρχει κίνδυνος κάποιοι ασυνείδητοι εργοδότες να επιδιώκουν αθέμιτο πλεονέκτημα στο πλαίσιο
των διαδικασιών υποβολής προσφορών, υιοθετώντας
παράνομες εργασιακές πρακτικές όπως η μη κα-

ταβολή όλων των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης ή η
παράνομη απασχόληση προσωπικού.
Για την καταπολέμηση αυτών των πρακτικών λαμβάνονται μέτρα. Για παράδειγμα, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί
εταίροι του κλάδου των εργασιών καθαριότητας έχουν
υιοθετήσει κοινές θέσεις για την απασχόληση και την
αδήλωτη εργασία και έχουν εκδώσει οδηγίες για την
υγεία και την ασφάλεια, καθώς και ένα εγχειρίδιο με
τίτλο Επιλέγοντας τον πιο άξιο προμηθευτή, με σκοπό
την ενίσχυση των κριτηρίων ποιότητας στους διαγωνισμούς.
Η υποτιμητικού χαρακτήρα αντίληψη για την εργασία στον κλάδο των εργασιών καθαριότητας και τους
εργαζόμενους σε αυτόν μπορεί να αποθαρρύνει την
αποτελεσματική διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας κατά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με
αποτέλεσμα, για παράδειγμα, να μην παρέχεται ο
κατάλληλος εξοπλισμός και η αναγκαία εκπαίδευση
στους εργαζόμενους διότι ο εργοδότης δεν θεωρεί τα θέματα
αυτά τόσο σημαντικά.
Συνήθεις πηγές κινδύνου, κίνδυνοι και επιπτώσεις στην υγεία
• Κίνδυνος ολίσθησης, παραπατήματος και πτώσης, ειδικά
κατά το σφουγγάρισμα
• Κίνδυνος
μυοσκελετικών
παθήσεων, για παράδειγμα
από την ανύψωση βάρους ή
τις επαναλαμβανόμενες εργασίες
• Έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται
στα καθαριστικά
• Έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες που αποτελούν
αντικείμενο καθαρισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και βιολογικές πηγές κινδύνου όπως η
μούχλα ή τα ανθρώπινα βιολογικά απόβλητα
• Ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως εργασιακό
άγ-χος, βία και εκφοβισμός
• Κίνδυνοι από τον εξοπλισμό, όπως, π.χ., ηλεκτροπληξία
Ορισμένα από τα συνήθη προβλήματα υγείας που
σχετίζονται με την εργασία και αφορούν τους εργαζόμενους στον κλάδο των εργασιών καθαριότητας είναι:
• τραυματισμοί από ολίσθηση, παραπάτημα και
πτώση
• μυοσκελετικές παθήσεις
• εργασιακό άγχος, νευρικότητα και διαταραχές
ύπνου

• δερματικές παθήσεις, όπως δερματίτιδα εξ επαφής και έκζεμα
• αναπνευστικές διαταραχές, περιλαμβανομένου
του άσθματος
• καρδιοαγγειακές παθήσεις.
Εργασίες καθαριότητας
κατά τη διάρκεια της ημέρας
Συχνά οι εργασίες καθαριότητας πραγματοποιούνται εκτός των κανονικών ωρών εργασίας, συνήθως
νωρίς το πρωί, το απόγευμα ή το βράδυ. Οι εργαζόμενοι
μπορεί να δουλεύουν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης και προσωρινών συμβάσεων, συχνά δε απασχολούνται σε περισσότερες από μία δουλειές. Αυτά τα εργασιακά σχήματα μπορεί να συμβάλλουν
στους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων. Σε ορισμένους χώρους εργασίας ο
καθαρισμός δεν μπορεί να γίνει κατά τις συνήθεις
ώρες εργασίας, συχνά όμως αυτό είναι εφικτό μέσω
κάποιας αλλαγής, η οποία μπορεί να είναι επωφελής
τόσο για την εταιρεία καθαριότητας όσο και για τους
εργαζόμενους και τους πελάτες.
Ένας εργολάβος καθαριότητας από τη Σουηδία
εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας για έναν πελάτη
του —έναν μεγάλο τραπεζικό όμιλο— κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η καθαριότητα κατά τη διάρκεια της
ημέρας τέθηκε σε εφαρμογή μετά από εκπαίδευση
όλων των εργαζομένων στην εταιρεία καθαριότητας.
Ο πελάτης ωφελήθηκε από την καλύτερη ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών λόγω της άμεσης επαφής του με τους εργαζόμενους καθαριότητας, η
εταιρεία καθαριότητας ωφελήθηκε από το χαμηλό
ποσοστό εναλλαγής στη σύνθεση του προσωπικού,
αφού οι εργαζόμενοι, προτιμώντας την εργασία κατά
τη διάρκεια της ημέρας, επέλεξαν να παραμείνουν
στην ίδια εταιρεία και, τέλος, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι
ωφελήθηκαν λόγω βελτίωσης του επιπέδου ικανοποίησής τους από την εργασία και των καλύτερων
συνθηκών ασφάλειας και υγείας.
Εκτίμηση κινδύνου
Οι εργασίες καθαριότητας σπάνια συγκαταλέγονται στις κύριες δραστηριότητες μιας επιχείρησης.
Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει επίγνωση της
επικινδυνότητας και των πηγών κινδύνου που σχετίζονται με τις εργασίες καθαριότητας και, επομένως,
να μη γίνεται η κατάλληλη εκτίμηση κινδύνου, ούτε να
εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα.
Η εκτίμηση κινδύνου είναι ο βασικός παράγοντας
για την καλή υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ενώ
η αποτελεσματική πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί
εφαρμόζοντας την προσέγγιση των πέντε ακόλουθων
βημάτων:
• προσδιορισμός των πηγών κινδύνου καθώς και
των ατόμων που απειλούνται από αυτές
• εκτίμηση των κινδύνων και καθορισμός

προτεραιοτήτων
• λήψη αποφάσεων σχετικά με προληπτική δράση
• ανάληψη δράσης
• παρακολούθηση και αναθεώρηση έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα των μέτρων
πρόληψης(1).
Σε όσες δε περιπτώσεις γίνεται ανάθεση των
εργασιών καθαριότητας σε τρίτους, μπορεί να υπάρχουν επιπλέον δυσκολίες διότι ο πελάτης και η
εταιρεία καθαριότητας χρειάζεται να συνεργαστούν
προκειμένου να διασφαλίσουν τον προσδιορισμό, την
εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων.
Συμπεράσματα
Τα μηνύματα της έκθεσης μπορούν να συνοψιστούν
στα ακόλουθα:
• επιλέγετε τις υπηρεσίες καθαριότητας με κριτήριο την ποιότητα και όχι την τιμή
• προτιμήστε οι εργασίες καθαριότητας να διεξάγονται κατά τη διάρκεια της ημέρας
• αξιολογήστε τους εργαζόμενους καθαριότητας
και την εργασία τους διότι, σε διαφορετική
περίπτωση, μπορεί να κοστίσει ακριβά στην
επιχείρηση
• δείτε την καθαριότητα ως ένα σημαντικό έργο το
οποίο μπορεί να εκθέσει τους εργαζόμενους σε
συγκεκριμένες πηγές κινδύνου και κινδύνους
• αξιολογήστε τους κινδύνους για τους εργαζόμενους καθαριότητας και εφαρμόστε προληπτικά μέτρα
• ενημερώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την
υγεία και την ασφάλεια, όπως, για παράδειγμα,
την εταιρεία-πελάτη, την εταιρεία καθαριότητας,
τον ιδιοκτήτη του κτιρίου και τους ίδιους τους
εργα-ζόμενους.
Περαιτέρω πληροφορίες
Για περαιτέρω πληροφορίες καθώς και για τις εκθέσεις με τίτλο Πρόληψη κινδύνων για τους εργαζόμενους στον κλάδο των εργασιών καθαριότητας και
Εργασιακοί κίνδυνοι και υγεία για τους εργαζόμενους
στον κλάδο των εργασιών καθαριότητας μπορείτε
να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού
(http://osha.europa.eu/en/ publications/reports/TEWE09006ENC/view).
Για εκδόσεις των κοινωνικών εταίρων στον κλάδο
των εργασιών καθαριότητας, συμπεριλαμβανομένου
και ενός οδηγού βέλτιστης αξίας και ενός εγχειριδίου
για την υγεία και την ασφάλεια στον κλάδο των
εργασιών καθαριότητας γραφείων, ανατρέξτε στον
δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/social/).
________________
(1) Τεχνικό Δελτίο 81, «Εκτίμηση κινδύνου — το κλειδί για ασφαλείς
και υγιείς χώρους εργασίας» (http://osha. europa.eu/publications/
factsheets).
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής κ. Κώστας Καρτάλης σημειώνει ότι: «Τα στοιχεία αυτά
αποτυπώνουν τη δυσάρεστη εικόνα των πόλεων στην Ελλάδα
που αναπτύσσονται ως «μικρές Αθήνες», στο αποτυχημένο
δηλαδή, πρότυπο της πρωτεύουσας. Οι πόλεις αγνοούν τον
πολεοδομικό σχεδιασμό που συχνά θεωρείται ως η εκ των
υστέρων νομιμοποίηση ιδιωτικών επιλογών και των δυναμικών της αγοράς γης. Παράλληλα, ο ιδιωτικός χώρος είναι
κυρίαρχος με αποτέλεσμα ο δημόσιος χώρος να υποβαθμίζεται, ενώ απουσιάζει η αρχιτεκτονική στα δημόσια έργα.
Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, το ισχύον
πολεοδομικό πλαίσιο είναι σύνθετο και χρονοβόρο. Συχνά,
το αστικό περιβάλλον και η προστασία του χρησιμοποιούνται
ως το άλλοθι για οικονομικά μέτρα, όπως για παράδειγμα
οι ημιυπαίθριοι χώροι και τα τέλη κυκλοφορίας. Η Επιτροπή
Περιβάλλοντος στοχεύει στο να εντοπίσει τις απαραίτητες
νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να προστατευθούν οι πόλεις και
να υποστηριχθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξής τους».

Στον απόηχο της Κοπεγχάγης
(συνέχεια από σελ.1)
• Θα δημιουργηθεί το ταμείο της Κοπεγχάγης για την Κλιματική αλλαγή ως μια λειτουργική
μονάδα του οικονομικού μηχανισμού της Σύμβασης για την Κλιματική αλλαγή με σκοπό
την υποστήριξη σχεδίων, προγραμμάτων, πολιτικών και άλλων δραστηριοτήτων στις
αναπτυσσόμενες χώρες που σχετίζονται με την μείωση των εκπομπών, την προσαρμογή,
την δημιουργία ικανότητας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την μεταφορά της.
Η επόμενη μέρα
9. Οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα πρέπει να συνεχισθούν μέσα στο 2010, καθώς τα
επιστημονικά δεδομένα για την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας της γης είναι αδιάσειστα
και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αμείλικτες.
10. Η Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων θα ζητήσει από την Ε.Ε. να αναλάβει
πρωτοβουλία για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, καθώς θεωρεί ότι οι
κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι μείζονες και η αντιμετώπισή τους
έχει περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.
Για την χώρα μας
11. Για την χώρα μας, ασχέτως του αποτελέσματος της Κοπεγχάγης, η δέσμευση 20-2020, δηλαδή 20% μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου,
20% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, 20% εξοικονόμηση
ενέργειας, όλα αυτά έως το 2020, είναι μια πραγματικότητα στην οποία πρέπει να
ανταποκριθούμε. Αυτή θα έχει πολλαπλά οφέλη περιβαλλοντικά, οικονομικά και
κοινωνικά. Τομείς που ενισχύονται και που ενδιαφέρουν ευθέως το συνδικαλιστικό
κίνημα, τους εργαζομένους και τους ανέργους είναι η δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον.
Η άποψη της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ)
Η ΣΕΣ σε Δελτίο τύπου που εξέδωσε θεωρεί το αποτέλεσμα της Κοπεγχάγης μια
αποτυχία τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Για την ΣΕΣ η Ε.Ε. πρέπει
να ενεργήσει άμεσα ώστε να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις επειγόντως.
Ενδεικτική είναι η δήλωση του Γενικού Γραμματέα της ΣΕΣ John Monks: «Κατά την
διάρκεια της οικονομικής κρίσης τεράστια ποσά διατέθηκαν στις τράπεζες για να τις
σώσουν και να εγγυηθούν τα κεφάλαιά τους. Η κλιματική κρίση δεν αξιώθηκε ανάλογη
μεταχείριση, κάτι που είναι άκρως θλιβερό. Είμαστααν μάρτυρες διαπραγματεύσεων όπου
τα μέρη διεκδικούσαν για τον εαυτό τους την μικρότερη δυνατή δέσμευση. Αυτό είναι
εξαιρετικά ανησυχητικό για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η αποτυχία αυτή αναδεικνύει
επίσης την σοβαρή κρίση των θεσμών του ΟΗΕ».
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•

Παγκόσμιο έτος Bιοποικιλότητας κήρυξε το 2010 ο OΗΕ, προειδοποιώντας
ότι η συνεχιζόμενη εξαφάνιση των ειδών επηρεάζει ανεπανόρθωτα την ευημερία
των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Σημειωτέον ότι ο ρυθμός εξαφάνισης ορισμένων
ειδών είναι χιλιαπλάσιος από τον ρυθμό που θα ακολουθούσε η φύση αν δεν
υπήρχε η ανθρώπινη παρέμβαση. H ανεξέλεγκτη επέκταση των αστικών κέντρων,
η εντατικοποίηση της γεωργίας και η αποψίλωση των δασών ευθύνονται σε μεγάλο
βαθμό για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και η Γερμανίδα καγκελάριος, η χώρα της
οποίας ασκεί την προεδρία της Συνθήκης του ΟΗΕ για τη Bιοποικιλότητα, καλούν
τους ηγέτες να δράσουν πριν να είναι πολύ αργά.
Ο ΟΗΕ ελπίζει πως αυτή τη χρονιά οι κυβερνήσεις θα κάνουν για τη
βιοποικιλότητα ό,τι δεν κατάφεραν για την κλιματική αλλαγή στην Κοπεγχάγη: να
καταλήξουν σε μία δεσμευτική συμφωνία για τη μείωση του ρυθμού εξαφάνισης
των ειδών.
Oι ελπίδες στρέφονται στη Σύνοδο για τη Bιοποικιλότητα, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην Ιαπωνία.

E-mail: vlas53@otenet.gr

2010: Παγκόσμιο Έτος Bιοποικιλότητας

•

Τον κύκλο εργασιών με θέμα «Ανασυγκρότηση των πόλεων»
άνοιξε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής
επιχειρώντας τη διερεύνηση των θεσμικών εργαλείων που θα
βοηθήσουν στην ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με την Επιτροπή
Περιβάλλοντος:
• Η Αθήνα, μαζί με την Μπρατισλάβα και το Αμβούργο, βρίσκεται
στις τρεις ταχύτερα «γκετοποιούμενες» πόλεις στην Ευρώπη.
• Οι έξι από τις δέκα πόλεις στην Ευρώπη με προβλήματα αέριας ρύπανσης είναι ελληνικές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Ηράκλειο, Λάρισα και Βόλος).
• Οι πόλεις στην Ελλάδα είναι από τις λιγότερο ανταγωνιστικές
σε επίπεδο Ε.Ε.
• Τα ποσοστά πρασίνου στις ελληνικές πόλεις είναι από τα
χαμηλότερα στην Ε.Ε.
• Από τις δύο χιλιάδες (2.000) αναγκαίες πολεοδομικές μελέτες
σε επίπεδο επικράτειας, έχουν ολοκληρωθεί, την τελευταία
20ετία, οι εννιακόσιες πενήντα (950), (δηλαδή οριακά το 50%),
ενώ από τις δύο χιλιάδες (2.000) πράξεις εφαρμογής που
έπρεπε να έχουν εκπονηθεί και κυρωθεί, έχει ολοκληρωθεί
μόλις το 20%.
• Ο συνήθης χρόνος ολοκλήρωσης μίας πολεοδομικής μελέτης
και των πράξεων εφαρμογής της κυμαίνεται από 12 έως 18
χρόνια(!).
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