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Ευρωπαϊκός Οργανισμός
για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία,
σε συνεργασία με το Δίκτυο
των Εθνικών Εστιακών Πόλων
του, διοργανώνει σε διετή βάση
την «Ευρωπαϊκή Εκστρατεία
για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία». Πρόκειται για
μια πανευρωπαϊκή ενημερωτική
εκστρατεία στο πλαίσιο της οποίας
πραγματοποιείται η διεξαγωγή
διαφόρων δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων
ταυτόχρονα σε
όλα τα ΚράτηΜέλη της ΕΕ,
με σκοπό την
ευαισθητοποίηση
των
εργαζομένων,
των εργοδοτών
και του κοινού
γενικότερα,
προκειμένου
να καταστούν
ασφαλέστεροι,
υγιέστεροι και
παραγωγικότεροι
οι εργασιακοί
χώροι σε όλη την
Ευρώπη.
Η Ευρωπαϊκή
Εκστρατεία 2010-2011, με κεντρικό
μήνυμα «Ασφαλείς και Υγιείς
Χώροι Εργασίας. Οφέλη για
εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις
επιχειρήσεις», είναι αφιερωμένη στις
«Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης»
στους χώρους εργασίας και στοχεύει
στην προώθηση της ασφάλειας και
της υγείας στους χώρους εργασίας,
ενθαρρύνοντας μια ολοκληρωμένη

και δομημένη προσέγγιση όσον
αφορά στις εργασίες συντήρησης, η
οποία θα βασίζεται στην συνεργασία
εργοδοτών, εργαζομένων και των
εκπροσώπων τους.
Την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία
στηρίζουν η ισπανική και η βελγική
προεδρία της ΕΕ για το 2010, η
ουγγρική και η πολωνική προεδρία
για το 2011, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι.
Στην εκστρατεία καλούνται να
συμμετάσχουν
ενεργά εργοδότες,
εργαζόμενοι,
εκπρόσωποι των
εργαζομένων σε
θέματα ασφάλειας
και υγείας,
επαγγελματίες
ΑΥΕ, υπηρεσίες
πρόληψης,
υπεύθυνοι για τη
χάραξη πολιτικής
και λοιποί
ενδιαφερόμενοι
φορείς.
Η Ελλάδα,
όπως κάθε χρόνο
συμμετέχει και
φέτος στην
πανευρωπαϊκού
επιπέδου εκστρατεία του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για
την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία, οργανώνοντας σειρά
δράσεων που αποσκοπούν στην
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση
όλων των ενδιαφερόμενων σε εθνικό
επίπεδο.
(περισσότερα στη σελ. 4)
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Η υγεία και ασφάλεια στη εργασία, μία πρόκληση για τα Συνδικάτα των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών
10η Διαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών
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Η 10η Διαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών συνήλθε
στην Αθήνα από 16-17 Σεπτεμβρίου 2010
με κεντρικό θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια στην
Εργασία και ο ρόλος των Συνδικάτων των
Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών», με στόχο να
αναδείξει τις ιδαίτερες πτυχές των συνθηκών
εργασίας στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες λόγω
και του ειδικού ρόλου που οι Πρωτεύουσες παίζουν στην αναπτυξιακή διαδικασία των χωρών.
Τα μείζονα προβλήματα που απειλούν την
εργασιακή υγεία και ασφάλεια δεν περιλαμβάνουν
πλέον μόνον τους παραδοσιακούς παράγοντες
των φυσικών, χημικών και βιολογικών κινδύνων, αλλά εμπεριέχουν επίσης και νέα προβλήματα όπως το στρες, οι μυοσκελετικές
παθήσεις και οι ψυχολογικές διαταραχές, προβλήματα που επιδεινώνονται λόγω των νέων
δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις και του
κοινωνικο-οικονομικού περίγυρου της κρίσης
και συνδέονται με την ανεργία, τις ελαστικές
μορφές εργασίας, την επισφαλή εργασία κλπ.
Το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και σε όρους
υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων είναι
δυσβάσταχτο για τους ίδιους και τις οικογένειές
τους. Το ίδιο και το οικονομικό κόστος για τα
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
Όλα αυτά συμβαίνουν διότι οι μεν εργοδότες δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους
όπως επιβάλλει η νομοθεσία, θεωρούν κόστος
και όχι επένδυση την λήψη μέτρων για την
πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την
προστασία των εργαζομένων, οι δε αρμόδιες
αρχές δεν δείχνουν την απαιτούμενη συνέπεια
και αυστηρότητα για την τήρηση της νομοθεσίας
και θεωρούν την ΥΑΕ περιθωριακό θέμα.
Για τους λόγους αυτούς η 10η Διαρκής
Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών
Πρωτευουσών, ζητά από τις κυβερνήσεις εθνικές και τοπικές καθώς και απο την Ε.Ε., να
θέσουν την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
στα θέματα πρώτης προτεραιότητας της πολιτικής τους ατζέντας και πρακτικής.
Κοινά προβλήματα στην ΥΑΕ στις Ευρωπαϊκές
Πρωτεύουσες
• Παρά την υπάρχουσα εκτενή νομοθεσία
για την ΥΑΕ και τις εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο, η κατάσταση στην ΥΑΕ χαρακτηρίζεται
από μέτρια έως ανησυχητική. Φιλελεύθερες και
συντηρητικές κυβερνήσεις έχουν συμβάλει στην
αποδυνάμωση της ΥΑΕ και στην απορρύθμιση
της σχετικής νομοθεσίας.
• Οι εργοδότες δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν σύμφωνα με τον
νόμο.
• Παρά το γεγονός ότι η Επιθεώρηση εργασίας συμβάλλει μέσω των ελέγχων στην βελτίωση
των συνθηκών εργασίας και στη μείωση των
επαγγελματικών κινδύνων, η υποστήριξη που
έχει από την Πολιτεία είναι συνήθως υποτονική.
• Οι κατασκευές, η βιομηχανία (χημική,
μεταλλευτική, μεταλλουργική, ναυπηγοεπι-

σκευαστική, ναυπηγική, μεταφορές, σφαγεία
κ.ά.), είναι τομείς με τα περισσότερα προβλήματα
σε όρους εργατικών ατυχημάτων πολλές
φορές θανατηφόρων αλλά και επαγγελματικών
ασθενειών.
• Στον τομέα των υπηρεσιών εκτός από τα
παραδοσιακά προβλήματα υπάρχουν και νέοι
παράγοντες που επιδεινώνουν τις συνθήκες
εργασίας όπως το στρες, οι μυοσκελετικές
παθήσεις, τα ψυχολογικά προβλήματα που σε
ορισμένες περιπτώσεις έχουν οδηγήσει ακόμη
και σε αυτοκτονίες.
• Οι εργαζόμενοι που είναι αναγκασμένοι να
μετακινούνται σε καθημερινή βάση σε μεγάλες
αποστάσεις προκειμένου να φθάσουν στη δουλειά τους εκτίθενται σε επιπλέον κινδύνους για
την σωματική τους ακεραιότητα λόγω και των
τροχαίων ατυχημάτων.
• Οι εργαζόμενοι στις Μικρές και Μεσαίες
επιχειρήσεις, καθώς και εκείνοι που εργάζονται
στις Πολύ Μικρές επιχειρήσιες, εκτίθενται
συνήθως σε κακές συνθήκες εργασίας λόγω
της μη διάθεσης πόρων για την βελτίωση των
συνθηκών εργασίας. Στην διαιώνιση της κατάστασης συμβάλλει και η έλλειψη συνδικαλιστικής εκπροσώπησης.
• Οι νέοι, οι ηλικιωμένοι άνω των 55, οι
μετανάστες και οι γυναίκες είναι οι ομάδες
οι πλέον εκτεθειμένες στον επαγγελματικό
κίνδυνο, τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. Οι υπεργολαβίες, η
εξωτερική ανάθεση εργασιών, η μερική απασχόληση, η ελαστική εργασία, η επισφαλής
εργασία, επιδεινώνουν τις συνθήκες εργασίας
και αυξάνουν τον επαγγελματικό κίνδυνο.
• Οι κακές συνθήκες εργασίας πλήττουν
όλους τους εμπλεκομένους στην παραγωγική
διασικασία ή την παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτως επιπέδου ιεραρχίας.
• Οι εργαζόμενοι τόσο του ιδιωτικού όσο
και του δημόσιου τομέα αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την ΥΑΕ.
Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
στις συνθήκες εργασίας στις Ευρωπαϊκές
Πρωτεύουσες
Η απορρύθμιση των εργασικών σχέσεων,
η αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αποσύνθεση της εργατικής νομοθεσίας, η μείωση του κόστους εργασίας και σε
τελευταία ανάλυση η σταδιακή κατάργηση του
ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους, αφήνει τους
εργαζόμενους απροστάτευτους επιδεινώνοντας
τις συνθήκες εργασίας. Η κρίση επιβάλλει
αναδιαρθρώσεις στις επιχειρήσεις, αλλαγές
στην οργάνωση εργασίας (υπεργολαβίες,
εξωτερικές αναθέσεις) που αλλάζουν τις
συνθήκες εργασίας επί τα χείρω. Επειδή οι
πόροι που διατίθενται για την προστασία των
εργαζομένων θεωρούνται από την πλειονότητα
των εργοδοτών κόστος και όχι επένδυση, οι
πρώτες περικοπές που συμβαίνουν λόγω της
κρίσης, αφορούν στην ΥΑΕ, με αποτέλεσμα την
χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας.

Η μείωση προσωπικού σε πολλές επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης υποχρεώνουν
τους εργαζόμενους που μένουν να έχουν την
ίδια παραγωγικότητα με λιγότερο προσωπικό.
Άλλοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν εργασίες
χωρίς να έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση. Αυτό προκαλεί στρες που μπορεί να οδηγήσει σε
εργατικά ατυχήματα και άλλα προβλήματα.
Τα Συνδικάτα των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών θεωρούν ότι για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας χρειάζεται μεταξύ άλλων:
• Διαρκής ένταξη των θεμάτων της ΥΑΕ
στον κοινωνικό διάλογο και σε όλες τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις.
• Στήριξη της εκλογής Επιτροπών ΥΑΕ
στους χώρους δουλειάς με ιδιαίτερη έμφαση
στις Μικρομεσαίες και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου για ομοειδείς δραστηριότητες θα
μπορούσε να υπάρξει δικτύωση.
• Εκστρατείες ενημέρωσης για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των
επαγγελματικών ασθενειών με ταυτόχρονη δημιουργία και διάθεση σχετικού ενημερωτικού
υλικού.
• Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων
στα σχολεία προκειμένου από μικρή ηλικία να
εμπεδώνεται η έννοια της ασφαλούς εργασίας.
• Εκπαίδευση όλων των συνδικαλιστών
στα θέματα ΥΑΕ και όχι μόνον αυτών που
συμμετέχουν στις Επιτροπές ΥΑΕ.
• Δημιουργία δικτύων για την επικοινωνία
των εργαζομένων που ασχολούνται με την ΥΑΕ.
• Προώθηση και στήριξη της έρευνας στα
θέματα ΥΑΕ από Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην
έρευνα των νέων μορφών καταπόνησης σωματικής και ψυχικής στο χώρο εργασίας (mobbing:συστηματική και διαρκής επίθεση μεταξύ
συναδέλφων ή μεταξύ ανώτερων και κατωτέρων
στην ιεραρχία, εξουθένωση, στρες, μυσκελετικές
παθήσεις κλπ).
Προοπτικές συνεργασίας στο πλαίσιο της
Διαρκούς Συνδιάσκεψης
• Διάχυση και ανταλλαγή της πληροφορίας
αναφορικά με τον επαγγελματικό κίνδυνο και
πως αυτός αντιμετωπίζεται από τα συνδικάτα
των Πρωτευουσών.
• Ανταλλαγή εμπειριών από επιτυχημένα
παραδείγματα δράσεων και πρωτοβουλιών στον
τομέα της ΥΑΕ των συνδικάτων των Πρωτευουσών.
• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
σχετικά με την ΥΑΕ μέσα από διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες.
• Συνεργασία στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
ημέρας μνήμης των θυμάτων στην εργασία (28η
Απριλίου).

Προσφυγή στο Συμβούλιο
της Ευρώπης για τον Ασωπό

Έ

να μήνα μετά τα ευρήματα της επιδημιολογικής μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό
του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) και αναφέρεται στον μακάβριο αριθμό
θανάτων στην περιοχή την τελευταία δεκαετία,
η Διεθνής Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα
κατέθεσε προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της
Ευρώπης.
Η Διεθνής Ένωση, κατηγορεί την Ελληνική Δημοκρατία για παραβίαση το άρθρου 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που είναι το δικαίωμα στην υγεία των κατοίκων των Οινοφύτων,
παρεμβαίνοντας στην σκανδαλώδη υπόθεση της
ρύπανσης του ποταμού που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον κόσμο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία οι περισσότεροι θάνατοι συνδέονται με σπάνιες μορφές καρκίνου που
παραπέμπουν σε περιβαλλοντική ρύπανση και
πόση μολυσμένου νερού. Υπ’ όψιν ότι εκκρεμεί
η δίκη για τη ρύπανση που προκάλεσαν στον
Ασωπό 15 βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν βαριές
κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης και
θανάτου.
Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για
τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι η μεγαλύτερη
Μη Κυβερνητική Οργάνωση δικαιωμάτων του
ανθρώπου στον κόσμο καθώς εκπροσωπεί 154
οργανώσεις σε περισσότερες από 105 χώρες.
Στην προσφυγή αναφέρεται ότι η κεντρική
διοίκηση και οι νομαρχιακές και δημοτικές αρχές
δεν έλαβαν τα απαιτούμενα μέτρα καθώς:
• δεν επεξεργάστηκαν και δεν ανανέωσαν τακτικά ένα επαρκώς ανεπτυγμένο νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο για θέματα περιβάλλοντος.
• δεν καθιέρωσαν κατάλληλο εξοπλισμό, οριακές τιμές εκπομπών, μέτρηση της ποιότητας
του αέρα και νερού κλπ, τόσο προκειμένου να
προληφθεί η ρύπανση σε τοπικό επίπεδο, όσο και
για να συνεισφέρουν στη μείωση της ρύπανσης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
• δεν εξασφάλισαν την αποτελεσματική εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων με τους κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
• δεν ενημέρωσαν, δεν ευαισθητοποίησαν και
δεν εκπαίδευσαν το κοινό, και σε σχολικό επίπεδο,
για τα περιβαλλοντικά προβλήματα γενικά αλλά
και σε τοπικό επίπεδο.
• δεν αξιολόγησαν τους κινδύνους για την υγεία μέσω της επιδημιολογικής παρακολούθησης
των πληττόμενων πληθυσμών.

Ελλάδα - Κύπρος
Μνημόνιο Συναντίληψης για την
προστασία του περιβάλλοντος
Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της
αειφόρου ανάπτυξης αποφάσισαν να συνεργαστούν η
Κύπρος και η Ελλάδα, με την υπογραφή του Μνημονίου
Συναντίληψης που πραγματοποίησαν, σήμερα στην Κύπρο,
η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, Δημήτρης Ηλιάδης.
Οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργάζονται στην ανταλλαγή γνώσεων, νομικών πληροφοριών, εμπειρογνωμόνων,
εφαρμογή κοινών προγραμμάτων, κατάρτιση υπαλλήλων,
διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων. Η συνεργασία αυτή θα απλώνεται σε τομείς όπως:
• Ο συντονισμός σε θέματα του Συμβουλίου της ΕΕ, ενόψει
της επικείμενης ανάληψης από την Κύπρο της Προεδρίας
για το β’ εξάμηνο του 2012.
• Η εναρμόνιση περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας των δύο χωρών με τις αντίστοιχες της ΕΕ, σε ζητήματα: θαλάσσιας στρατηγικής και προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, παράκτιων περιοχών και ακτών
κολύμβησης, προστασίας της φύσης, των δασών της
άγριας ζωής, των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών, απόβλητων, διαχείριση υδάτινων συστημάτων και εδάφους.
• Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
• Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση.
• Η ενίσχυση συνεργασίας ερευνητικών και ακαδημαϊκών
φορέων.
• Η αδειοδότηση και επιθεώρηση εγκαταστάσεων.
• Τα μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Μέχρι το 2048 το όζον της
στρατόσφαιρας θα επανακάμψει
100 περίπου χημικές ουσίες δημιούργησαν την λεγόμενη
τρύπα του όζοντος. Οι ουσίες αυτές ήταν κυρίως χλωροφθοράνθρακες και χρησιμοποιούνταν είτε ως ψυκτικά υγρά σε
ψυγεία ή κλιματιστικά, είτε ως προωθητικά αέρια. Αυτά όμως
σταδιακά αντικαταστάθηκαν από υδροφθοράνθρακες, οπότε
σύμφωνα με επιστήμονες του ΟΗΕ, το στρώμα του όζοντος
έπαψε να εξασθενεί και αναμένεται να επανακάμψει πλήρως
μέχρι τα μέσα του αιώνα.
Tο στρώμα του όζοντος στις περιοχές εκτός των πόλων
εκτιμάται πως θα επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν το
1980 μέχρι το 2048 ενώ στην περιοχή της Ανταρκτικής, όπου
το πρόβλημα είναι πιο έντονο θα επανέλθει μέχρι το 2073.
Το όζον της στρατόσφαιρας είναι ζωτικής σημασίας για
την ζωή στον Πλανήτη, καθώς απορροφά τις επικίνδυνες
υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, οι οποίες εκτός από καρκίνο
του δέρματος στους ανθρώπους προκαλεί και θάνατο στους
μονοκύτταρους οργανισμούς και μεταλλάξεις στο DNA.
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Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Πειραιώς 40, Αθήνα – Τ.Κ. 101 82
Tηλέφωνο: (210)3214310, (210)3213673, Fax:
(210)3214310
e-mail: antchristodoulou@ypakp.gr, ikonstantakopoulos@ypakp.gr
Επιπρόσθετες
πληροφορίες
για
την
Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 2010-2011 διατίθενται
στις ιστοσελίδες του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης www.ypakp.gr
και στις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία
http://osha.europa.eu/el/campaigns/hw2010/
index_html

Διεθνές συνέδριο για τα
επικίνδυνα απόβλητα στα Χανιά
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τη διαχείριση
επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων, θα διεξαχθεί από
5 έως 8 Οκτωβρίου 2010, στον Πλατανιά Χανίων.
Το συνέδριο που διοργανώνεται ανά διετία, θα επικεντρωθεί
σε ήδη εφαρμοζόμενες καινοτόμες ιδέες διαχείρισης
επικινδύνων και βιομηχανικών αποβλήτων (περιλαμβανομένων
οργανικών ουσιών, μη αλογονωμένων και αλογονωμένων
διαλυτών, υδρογονανθράκων, φυτοφαρμάκων, εκρηκτικών,
πολυχλωριωμένων διφαινυλίων, διοξινών και φουρανίων,
βαρέων μετάλλων, αμιαντούχων υλικών, ραδιενεργών
αποβλήτων, μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων κ.ά.).
Στόχος είναι η παρουσίαση νέων τεχνολογιών, η περιγραφή
των πλέον πρόσφατων επιστημονικών επιτευγμάτων,
καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ των
συμμετεχόντων χωρών.
Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.hwm-conferences.tuc.gr.

Iδιοκτήτης: EKA • Eκδότης: Στάβυ Σαλουφάκου, Πρόεδρος EKΑ • Tην “ΔPAΣH” επιμελείται η υπεύθυνη του Tμήματος
Περιβάλλοντος και Διεθνών Σχέσεων, Δρ Xριστίνα Θεοχάρη. • Tιμή Tεύχους 0.5 ευρώ.
Διάθεση: EKA, Γ’ Σεπτεμβρίου 48B, 104 33 AΘHNA, Τηλ. 210 88 36 917, 210 88 41 818, FAX: 210 88 39 271
e-mail: eka@otenet.gr - http://www.eka.org.gr
Eπιτρέπεται η χωρίς άδεια αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους του φυλλαδίου,
με μόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής.

•

Η κεντρική ημερίδα για το 1ο έτος
της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 20102011 με αντικείμενο την ενημέρωση και
την ευαισθητοποίηση για τις «Ασφαλείς
Εργασίες Συντήρησης» θα πραγματοποιηθεί στην:
Αθήνα, την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010
στο ξενοδοχείο «Athens Imperial»,
Πλατεία Καραϊσκάκη
(09.00 – 15.00)
έναρξη προσέλευσης 08.15
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο:
• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης
• Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και
Υγιεινής της Εργασίας
• Δ/νση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και
Υγείας (Δ24) - Εθνικός Εστιακός
Πόλος Πληροφόρησης για θέματα
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

‘Ερευνα, της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της
Φύσης (IUCN), που δημοσιεύθηκε προσφάτως έδειξε ότι ένα
στα πέντε είδη φυτών ανά τη Γη κινδυνεύει με εξαφάνιση.
Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάσθηκαν περίπου 4.000
είδη φυτών και οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι το 22%
αυτών θα πρέπει να καταχωριστεί ως
“απειλούμενο”. Συνολικά τα υπάρχοντα είδη φυτών σε
όλο τον κόσμο υπολογίζονται σε 380.000 και πολλά από
αυτά είναι θύματα των αλλαγών του οικοσυστήματος και
κυρίως της αποψίλωσης των δασών που μετατρέπονται
σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε πολύ μεγάλο κίνδυνο
βρίσκονται τα είδη στα τροπικά παρθένα δάση.
Η έρευνα, γνωστή ως “κόκκινη λίστα” για τα απειλούμενα
φυτά, δημοσιοποιήθηκε πριν από την έναρξη της Διεθνούς
Διάσκεψης του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα, η οποία
πραγματοποιείται στην Nagoya της Ιαπωνίας από 6-8
Οκτωβρίου 2010, με κυρίαρχο ζήτημα το γεγονός ότι οι
στόχοι για την προστασία των ειδών συνεχίζουν να μένουν
ανεκπλήρωτοι.

E-mail: vlas53@otenet.gr

ΜΙΑ ΔΙΕΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Υπό εξαφάνιση το 20%
των φυτών του πλανήτη
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