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Βιολογική Ποικιλότητα

10η Συνάντηση των Μερών της Σύμβασης στη Nagoya 
της Ιαπωνίας (COP10)

Η Συνάντηση των Μερών της Σύμ-
βασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα 
πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 
29 Οκτωβρίου 2010, στο πλαίσιο του 
Διεθνούς Έτους Βιοποικιλότητας. 
Συμμετείχαν, περίπου, 18.000 εκ- 
πρόσωποι κρατών και ΜΚΟ και υιο- 
θέτησαν ιστορικές αποφάσεις οι 
οποίες θα επιτρέψουν στα κράτη να 
αντιμετωπίσουν τις πρωτοφανείς 
προκλήσεις της συνεχούς απώλειας 
ειδών και οικοτόπων ως αποτέλεσμα 
της κλιματικής αλλαγής. Το ΥΠΕΚΑ 
συμφώνησε στα παραπάνω μέτρα 
που θα διασφαλίσουν ότι τα οικοσυ-
στήματα του Πλανήτη θα συνεχίσουν 
να υποστηρίζουν την ευημερία και 
την ποιότητα ζωής του ανθρώπου στο 
μέλλον.

Το Στρατηγικό Σχέδιο

Το Στρατηγικό Σχέδιο δίνει έμφα- 
ση στις αιτίες της απώλειας της 
βιοποικιλότητας, στη διάσωσή της 
σε όλα τα επίπεδα, στην ενίσχυση 
των ωφελειών διατήρησής της και 
στη μείωση της πίεσης στους φυσι-
κούς πόρους. Η ιστορική αυτή συμ-
φωνία δημιουργεί ένα πλαίσιο, το 
οποίο ισορροπεί την πρόσβαση σε 
γενετικούς πόρους, στη βάση της 
προηγούμενης ενημέρωσης, συναίνε-
σης και αποδοχής κοινών όρων μαζί 
με την ίση και δίκαιη κατανομή των 
ωφελειών.

Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια

Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια που 
αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως το 
2012, προτείνει τη δημιουργία ενός 
παγκόσμιου μηχανισμού, ο οποίος 
θα επεμβαίνει και σε διασυνοριακές 
περιοχές ή καταστάσεις, όπου δεν 
μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Στη συ- 
νάντηση συμφωνήθηκε η προσπά-
θεια για μείωση του ρυθμού απώλειας 
των φυσικών οικοτόπων στο μισό και 
όπου είναι εφικτό η εξάλειψή της, η 
επαναφορά στη φυσική τους κατά-
σταση - τουλάχιστον του 15% - των 
υποβαθμισμένων περιοχών, καθώς 
και η μείωση των παραγόντων πίεσης 
προς τους κοραλλιογενείς υφάλους.

Η Ελλάδα στην COP10

Η Ελλάδα, μαζί με τα άλλα κράτη, 
υιοθέτησε το Πρωτόκολλο της Να-
γκόγια για την πρόσβαση σε γενε-
τικούς πόρους και τον ισόρροπο 
και δίκαιο καταμερισμό των πλεονε-
κτημάτων που προκύπτουν από τη 
χρήση τους.

Η Ελλάδα ανέλαβε να ενσωματώσει 
τα παραπάνω στην εθνική της στρα-
τηγική για τη βιοποικιλότητα μέσα 
στα επόμενα δύο χρόνια και να ορίσει 
σχέδιο δράσης.

περισσότερα στη σελ. 2



Θέματα στρατηγικής

Τα θέματα στρατηγικής σημασίας που συζητήθη-
καν ήταν:

1. Η αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής της 
Σύμβασης. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν οι στόχοι για 
τη βιοποικιλότητα που είχαν τεθεί για το 2010, και οι 
οποίοι δεν επιτεύχθηκαν και έγινε η οριστικοποίηση 
του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2011-2020 για τη 
Βιοποικιλότητα, το οποίο περιλαμβάνει και ένα μακ-
ροπρόθεσμο όραμα για το 2050, και το γενικό στόχο 
για το 2020. 

2. To καθεστώς της πρόσβασης στους γενετικούς 
πόρους και του καταμερισμού των πλεονεκτημάτων 
που προκύπτουν από τη χρήση τους (Access and Ben-
efit Sharing). Μέχρι τώρα δεν υπάρχει, τόσο σε διεθνές 
όσο και σε εθνικό επίπεδο, συγκροτημένο θεσμικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους 
και τον ισότιμο καταμερισμό των πλεονεκτημάτων 
που προκύπτουν από τη χρήση τους. Οι σύγχρονες 
απαιτήσεις επιτάσσουν την δημιουργία ξεκάθαρου 
πλαισίου, και σε διεθνές επίπεδο, που προτείνεται 
να είναι ένα νέο Πρωτόκολλο υπό τη Σύμβαση για τη 
Βιολογική Ποικιλότητα. 

3. Θέματα υπό εκτενή μελέτη που αφορούν:
 • βιοποικιλότητα εσωτερικών νερών, 
 • θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα, 
 • ορεινή βιοποικιλότητα, 
 • προστατευόμενες περιοχές, 
 • αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας και 
 • βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή. 
4. Άλλα θέματα που προκύπτουν από τις αποφά-

σεις των Συναντήσεων των Μερών της Σύμβασης 
και αφορούν την αγροτική βιοποικιλότητα, τη βιο-
ποικιλότητα σε ξηρικές περιοχές, τη δασική βιο-
ποικιλότητα, βιοκαύσιμα και βιοποικιλότητα, τα εισ-
βάλλοντα ξενικά είδη, την παγκόσμια πρωτοβουλία 
ταξινομικής, το άρθρο 8(j) της Σύμβασης που αφορά 
ιθαγενείς και τοπικές κοινωνίες, θέματα κινήτρων και 
άλλα έκτακτα θέματα που πιθανά θα προκύψουν. 
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Βιολογική Ποικιλότητα
10η Συνάντηση των Μερών της 

Σύμβασης  στη Nagoya της Ιαπωνίας 
(COP10)

Υγεία και Ασφάλεια των 
εργαζομένων στη γεωργία

Η γεωργία, περιλαμβανομένης της δασοκο-  
μίας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονο-
μική, πολιτιστική και πολιτική ζωή των χωρών. Η 
Ευρώπη διαθέτει μεγάλη ποικιλία τόσο σε καλ- 
λιέργειες όσο και σε κτηνοτροφική παραγωγή, 
αποτέλεσμα των γεωγραφικών και πολιτιστικών 
διαφορών. Πρόκειται συνάμα όμως και για έναν 
τομέα όπου πολλοί εργαζόμενοι έχουν χάσει τη 
ζωή τους, έχουν τραυματιστεί σε ατυχήματα στον 
χώρο εργασίας, ή υποφέρουν από επαγγελματικές 
ασθένειες.

Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι 
απασχολούνται στη γεωργία. Παρόλο που οι αριθ-
μοί των εργαζομένων και των γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων τείνουν να μειώνονται, η γεωργία εξα-

κολουθεί να συνιστά έναν ζωτικά σημαντικό τομέα. 
Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των 
15 παλαιών κρατών μελών (πριν από τον Μάιο του 
2004) και των νέων κρατών μελών. Στα παλαιά 
κράτη μέλη ποσοστό 4,0 % του ενεργού πληθυσμού 
απασχολείται στη γεωργία, ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό στα νέα κράτη μέλη ανέρχεται σε 13,4%. 
Οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις είναι μικρές 
και συχνά οικογενειακές επιχειρήσεις. Ορισμένοι 
τομείς, όπως η καλλιέργεια οπωροκηπευτικών 
και η δασοκομία, μετρούν περισσότερους εργα-
ζομένους, συχνά όμως πρόκειται για εποχιακό 
φαινόμενο.

Το ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων, για τα 
15 παλαιά κράτη μέλη της ΕΕ, το 2000, ανερχόταν 
σε 12,6 ανά 100 000 εργαζομένους, ενώ το ποσοστό 
των ατυχημάτων που συνεπάγεται περισσότερες 
από 3 ημέρες απουσίας από την εργασία ξεπερνάει 
τους 6000 ανά 100 000 εργαζόμενους. Τα ποσοστά 
αυτά συγκαταλέγονται μεταξύ των υψηλότερων 
για όλους τους κλάδους.

*Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
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Mε νέο νόμο πλαίσιο για τα απόβλητα η Ελλάδα ενσωματώνει 
την οδηγία 2008/98/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεσπίζει 

τις διαδικασίες για την παραγωγή και διαχείρισή τους, ώστε να 
εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος. Η εκπόνηση της νέας νομοθεσίας 
για τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων (επικινδύνων και 
μη), εξαιρουμένων των αστικών λυμάτων, έχει τους ακόλουθους 
στόχους:

• Την πλήρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τη νέα οδηγία 
– πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ), με καταληκτική ημερομηνία 
ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο την 12η Δεκεμβρίου 2010. Αποτελεί 
μια «συνολική ρύθμιση», χωρίς διακρίσεις μεταξύ στερεών και υγρών 
αποβλήτων και με την ένταξη ειδικών ρυθμίσεων για τα επικίνδυνα 
απόβλητα. 

• Το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου και ιεραρχημένου νομοθε- 
τικού πλαισίου, το οποίο θα ρυθμίζει συνολικά το ζήτημα της δια-
χείρισης των αποβλήτων, με ξεκάθαρη δομή και σύγχρονες, αποτε-
λεσματικές και ορθολογικές διαδικασίες αδειοδότησης, οι οποίες 
θα διασφαλίζουν την περιβαλλοντική προστασία, την διαφάνεια και 
έλεγχο των διαδικασιών αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Αναλυτικότερα, ο νόμος-πλαίσιο για τα απόβλητα διευκρινίζει 
σημαντικούς όρους, όπως: ανακύκλωση, ανάκτηση και απόβλητα. 
Ειδικότερα, κάνει διαχωρισμό μεταξύ αποβλήτων και παραπροϊόντων 
και ορίζει πότε τα απόβλητα έχουν ανακτηθεί αρκετά – μέσω ανα- 
κύκλωσης ή άλλης επεξεργασίας– ώστε να παύουν να θεωρούνται 
απόβλητα. Καθιερώνει μια σαφή «ιεράρχηση» επιλογών διαχείρισης 
αποβλήτων σε πέντε επίπεδα, σύμφωνα με την οποία η πρόληψη 
αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή, ακολουθούμενη από την επανα- 
χρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, άλλες μορφές ανάκτησης (π.χ. 
ανάκτηση ενέργειας) και την ασφαλή διάθεση ως λύση έσχατης ανά- 
γκης.

Επαναχρησιμοποίηση - Πρόληψη - Ανακύκλωση
 Με το νομοσχέδιο ενισχύεται η επαναχρησιμοποίηση, πρόληψη, 

ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης αποβλήτων και θα λαμβά- 
νονται νομοθετικά και άλλα μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα φυ- 
σικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα, αναπτύσσουν, 
κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται και πωλούν ή εισάγουν 
προϊόντα φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού. Τα μέτρα αυτά 
μπορούν να περιλαμβάνουν την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊό- 
ντων και των αποβλήτων που παραμένουν μετά τη χρήση τους, καθώς 
και τη συνακόλουθη διαχείριση των αποβλήτων και την οικονομική 
ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές.

 Ορίζει νέους στόχους ανακύκλωσης προς επίτευξη εκ μέρους 
της χώρας μας μέχρι το 2020, συμπεριλαμβάνοντας ποσοστό ανα- 
κύκλωσης 50% για τα οικιακά και παρόμοια απόβλητα και 70% για τα 
απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την 
υποχρέωση έως το 2013 να αναπτύξει εθνικό πρόγραμμα πρόληψης 
παραγωγής αποβλήτων.

«Ο ρυπαίνων πληρώνει»
 Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχεί- 

ρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων, τον 
τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων. Σχετικά με τη 
διαχείριση αποβλήτων, ο νόμος-πλαίσιο διαχειρίζεται θέματα, όπως: 
η ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων, ο έλεγχος επικίνδυνων 
αποβλήτων, η απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων, η 
επισήμανση επικίνδυνων αποβλήτων, τα επικίνδυνα απόβλητα παρα- 
γόμενα από νοικοκυριά, τα απόβλητα ορυκτέλαια και τα βιολογικά 
απόβλητα. 

Ο προτεινόμενος νόμος-πλαίσιο θα συμβάλλει ώστε η χώρα μας 
να έλθει πιο κοντά στην «κοινωνία της ανακύκλωσης».

Στα σκαριά νέος νόμος-
πλαίσιο για τα απόβλητα  

Φθινοπωρινό Συμβούλιο
Υπουργών Περιβάλλοντος 

Το Συμβούλιο, επιβεβαίωσε την προσφορά της Ευρωπαϊκής Επιτρο- 
πής να ανεβάσει τη μείωση των εκπομπών από το 20% στο 30% μέχρι το 
2020, εφόσον και οι άλλες αναπτυγμένες χώρες αναλάβουν αντίστοιχες 
δεσμεύσεις. Υιοθετήθηκαν δύο κείμενα με τα συμπεράσματα του συμβου- 
λίου για την κλιματική αλλαγή. 

Το πρώτο αφορά στην έκθεση της προεδρίας για την ανάλυση των 
επιπτώσεων της μετάβασης σε μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
πέραν του 20% και στην εκτίμηση των διαρροών του άνθρακα. Οδεύοντας 
προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα με ορίζοντα το 2050 και ενδιάμεσο 
ορόσημο το 2030, εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης εκπομπών πέραν 
του ήδη δεσμευτικού στόχου του 20%. Στα σύντομα συμπεράσματά 
τους, οι Υπουργοί ζήτησαν από την Ε.Ε. την περαιτέρω ανάλυση των 
επιπτώσεων που θα επιφέρει η αύξηση του στόχου μείωσης σε επίπεδο 
κρατών-μελών. 

Η Ελληνίδα Υπουργός επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει συζήτηση 
για τους στόχους πέραν του 20%, αναφέροντας την πολιτική σημασία 
των ευρωπαϊκών στόχων στη προσπάθεια επίτευξης μιας φιλόδοξης, 
παγκόσμιας συμφωνίας και υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει διαβού- 
λευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους παραγωγικούς τομείς ώστε 
να εκτιμηθούν με αξιοπιστία οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα από 
την περαιτέρω μείωση σε κάθε χώρα. Ειδικά για την Ελλάδα η προσπάθεια 
μείωσης αποτελεί πολιτική επιλογή για την επιτάχυνση της μετάβασης σε 
μια κοινωνία πράσινης ανάπτυξης, με χαμηλή χρήση άνθρακα.

Το δεύτερο κείμενο αφορά στην υιοθέτηση «Συμπερασμάτων Συμβου-
λίου» για το Κανκούν του Μεξικό, στο πλαίσιο προετοιμασίας των ευρω- 
παϊκών θέσεων στη Διάσκεψη των Μερών και της 6ης συνόδου των Μερών 
του πρωτοκόλλου του Κιότο του πλαισίου-σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου 2010).

Συμπεράσματα Συμβουλίου για τη βιοποικιλότητα
Οι Υπουργοί, υιοθέτησαν τα «Συμπεράσματα Συμβουλίου», στο πλαίσιο 

προετοιμασίας των ευρωπαϊκών θέσεων στη Διάσκεψη των Μερών για 
τη Σύμβαση της Bιοποικιλότητας (18-29 Οκτωβρίου 2010, Ναγκόγια Ια- 
πωνίας). Με τις θέσεις αυτές, ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν οι βασικές 
πολιτικές κατευθύνσεις που είχαν τεθεί επί σουηδικής και ισπανικής 
προεδρίας και αποσαφηνίστηκαν οι θέσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων, σε 
θέματα όπως το στρατηγικό σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα 2011-2010, η 
κινητοποίηση πόρων, η ολοκλήρωση τομεακών πολιτικών, η πρόσβαση 
και η κατανομή του οφέλους και η δημιουργία διακυβερνητικής πολιτικής, 
επιστημονικής πλατφόρμας.
 

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
Για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ), συζητήθηκε 

πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα κανονισμό που θα δίνει 
τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την 
καλλιέργειά τους στην εθνική τους επικράτεια. Η Υπουργός ΠΕΚΑ 
επικρότησε την ανάγκη για ένα τέτοιο κανονισμό, αναφέροντας τις 
ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα (μικρός κλήρος, κίνδυνος 
επιμόλυνσης, κ.λπ.), αλλά και την πάγια θέση της χώρας μας κατά της 
χρήσης των ΓΤΟ. Υπενθυμίζοντας την καθολική άρνηση των πολιτών 
της Ελλάδας για τη χρήση των ΓΤΟ, τόνισε τη σημασία που πρέπει να 
έχει η βούληση του πολίτη στη διαμόρφωση πολιτικών σε εθνικό και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσμο

Κανονισμός Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτηρίων

(ΚΕΝΑΚ) 
Σε πλήρη εφαρμογή από

1ης Οκτωβρίου 2010
Για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε 

κτήρια νέα ή υφιστάμενα που ανακαινίζονται 
ριζικά, άνω των πενήντα (50) τ.μ., είναι υπο-
χρεωτική από την 1η Οκτωβρίου 2010, η 
υποβολή στις πολεοδομικές υπηρεσίες της 
Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ’ 
του ΚΕΝΑΚ και θα τηρούνται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ώστε να 
εντάσσονται τουλάχιστον στην Β’ ενεργειακή 
κατηγορία. Υποβάλλεται επίσης και η Μελέτη 
Τεχνικής, Περιβαλλοντικής και Οικονομικής 
Σκοπιμότητας που τη συνοδεύει. Μετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής των κτηρίων αυ- 
τών θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης (Π.Ε.Α.) των Κτηρίων από τους 
Ενεργειακούς Επιθεωρητές που εντάσσονται 
σε σχετικό Μητρώο.

Η έναρξη της υποχρέωσης έκδοσης Π.Ε.Α. 
στην περίπτωση της πώλησης ή μίσθωσης 
κτηρίων ορίστηκε η 9η Ιανουαρίου του 2011. 

Για την εκπόνηση της Μελέτης Ενεργεια-
κής Απόδοσης και την έκδοση Π.Ε.Α. απαι-
τείται η χρήση λογισμικού, καθώς επίσης και 
Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ, που διατίθενται 
ήδη ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 
ΤΕΕ: (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/
SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak). 

Με την Εγκύκλιο οικ.1603/4.10.2010 πα-
ρέχονται διευκρινίσεις προκειμένου να διευ-
κολυνθεί η δια δικασία έκδοσης οικοδομικών 
αδειών σχετικά με τον έλεγχο της Μελέτης 
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων, καθώς 
επίσης και με τα δεδομένα υπολογισμού, τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, 
τη διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρήσεων 
και την έκδοση Π.Ε.Α.

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.
gr) έχει αναρτηθεί παράδειγμα Μελέτης 
Ενεργειακής Απόδοσης με σχετικές οδηγίες 
για την εκπόνησή της, καθώς και οδηγίες 
ελέγχου προς τις πολεοδομικές υπηρεσίες.

Το ΕΚΑ αναδεικνύει το πρόβλημα
που μας αφορά όλους!
ΦΤΩΧΕΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ

Δεν είναι μόνο θέμα επιβίωσης. Είναι θέμα αξιοπρέπειας
Τα τελευταία κυρίως χρόνια, στην Ελλάδα, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, η 

φτώχεια πλήττει όλο και περισσότερους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Για πρώτη 
φορά μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να εξομοιώνεται η οικονομική κατάσταση 
των χαμηλόμισθων εργαζομένων με τη δεινή θέση των ανέργων. Δυστυχώς, η φτώχεια 
συνδέεται πλέον με την εργασία, καθιστώντας αναποτελεσματικές τις όποιες πολιτικές 
επιδιώκουν την εξάλειψη του φαινομένου. 

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της φτώχειας διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή και 
καταδικάζουν σε αποκλεισμό μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Η φτώχεια στην εργασία και 
ο συνακόλουθος κοινωνικός αποκλεισμός συνιστούν πολύπλοκα κοινωνικά φαινόμενα, 
τα οποία απαιτούν άμεση ανάληψη υπεύθυνης δράσης με σύνθετες και συντονισμένες 
παρεμβάσεις από το σύνολο των πολιτικών και κοινωνικών φορέων. 

Το 2010 ανακηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Ευρωπαϊκό Έτος για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Στο πλαίσιο αυτό, 
το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας συμμετέχει στην εκπόνηση εξειδικευμένου 
Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου», το οποίο χρηματοδοτείται από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Σε αυτή τη δύσκολη, για όλους, οικονομική και κοινωνική συγκυρία, το Ε.Κ.Α. 
αναδεικνύει δυναμικά την ανάγκη άμβλυνσης του φαινομένου της φτώχειας των 
εργαζομένων σε επισφαλείς ή χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, συντονίζοντας 
δράσεις και πρωτοβουλίες διερεύνησης, καθώς και στοχευμένες ενέργειες ενημέ- 
ρωσης και ευαισθητοποίησης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και κυρίως των άμεσα 
πληττομένων.

Στην καινοτόμο αυτή πρωτοβουλία, το Ε.Κ.Α. συνεργάζεται με την Επιστημονική 
Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Ε.Κ.Π.), το Νομαρχιακό ΚΕΚ Αθηνών και τη ΔΙΑΣΤΑ-
ΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, στοχεύοντας σε μια επιστημονικά 
τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης του κινδύνου της φτώ-
χειας για τους εργαζόμενους στην Αθήνα και ιδιαίτερα στο κέντρο της.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών για τον 
εντοπισμό, την αποτύπωση και ανάλυση των χαρακτηριστικών των θυλάκων της φτώ-
χειας στον αστικό χώρο. Σκοπός είναι αφενός να πληροφορηθούν τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για την 
προώθηση ουσιαστικών παρεμβάσεων, και αφετέρου να ευαισθητοποιηθούν και να 
κινητοποιηθούν άμεσα τα στελέχη των δημόσιων αρχών, οι διαμορφωτές της κοινής 
γνώμης και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για την απάντηση στη ραγδαία 
εξάπλωση του φαινομένου στην Αθήνα. 

Μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση και ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης, 
επιδιώκεται η δημιουργία ενός αποτελεσματικού Δικτύου για την καταπολέμηση της 
φτώχειας στην εργασία που προωθεί ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας. Μέσω της 
ανάπτυξης συμβουλευτικού υποστηρικτικού μηχανισμού των εργαζομένων, με την 
προσέλκυση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την εκπόνηση προτάσεων 
πολιτικής επιδιώκεται άμβλυνση του φαινομένου.   

Το άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένω-σης. Οι απόψεις που 
εκφράζονται σε αυτό δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να θεωρηθεί ότι αντανακλούν την επίσημη άποψη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.


