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Η      βία, ο εκφοβισμός και η παρε- 

νόχληση γίνονται όλο και 

περισσότερο κοινά χαρακτηριστικά 

των χώρων εργασίας στην Ευρώπη, 

σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρω-

παϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια 

και την Υγεία στην Εργασία (EU-

OSHA). Ωστόσο, η αντίδραση από 

πλευράς οργανισμών και εθνικών 

κυβερνήσεων δεν φαίνεται να είναι 

η δέουσα. Η βία και η παρενόχληση 

από τρίτους επηρεάζουν ποσοστό 

μεταξύ 5% και 20% των ευρωπαίων 

εργαζομένων, ανάλογα με τη χώρα, 

τον τομέα και την εφαρμοζόμενη με-

θοδολογία. 

Η έκθεση «Βία και παρενόχληση 

στον χώρο εργασίας: ευρωπαϊκή εικό-

να» περιλαμβάνει διεθνή στατιστικά 

στοιχεία που συγκέντρωσε το Ευρω-

παϊκό Παρατηρητήριο Κινδύνων 

του EU-OSHA. Η πρόσφατη έρευνα 

ESENER του Παρατηρητηρίου σε χώ- 

ρους εργασίας σε όλη την Ευρώπη 

δείχνει ότι το 40% των διευθυντικών 

στελεχών στην Ευρώπη επηρεάζονται 

από τη βία και την παρενόχληση στον 

χώρο εργασίας, αλλά μόνο το 25% 

περίπου έχουν θεσπίσει διαδικασίες 

για την αντιμετώπισή της, σε πολλές 

δε χώρες της ΕΕ το ποσοστό αυτό 

δεν είναι πάνω από 10%. 

Το πρόβλημα είναι ακόμη οξύτε- 

ρο στον τομέα της υγείας, των υπη- 

ρεσιών κοινωνικής μέριμνας και στην 

εκπαίδευση, με ποσοστό άνω του 

50% των διευθυντικών στελεχών να το 

χαρακτηρίζουν ως πρόβλημα υγείας 

και ασφάλειας.  Η βία, οι λεκτικές 

επιθέσεις ή οι απειλές που βιώνουν 

οι υπάλληλοι από πελάτες ή ασθενείς 

αποτελούν κρίσιμα ζητήματα υγείας 

και ασφάλειας. Οι ψυχολογικές συ-

νέπειες μάλιστα είναι ενίοτε πιο 

επικίνδυνες από τα σωματικά τραύ- 

ματα. Η παρενόχληση στον χώρο ερ- 

γασίας μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, 

σε μακρά αναρρωτική άδεια, ή ακόμη 

και σε αυτοκτονία. Οι οικονομικές 

επιπτώσεις συνίστανται σε μειωμένη 

παραγωγικότητα, μεγαλύτερη απου- 

σία λόγω ασθενείας, αυξημένη 

εναλλαγή προσωπικού και πρόωρη 

συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας 

συχνά σε νεαρή ηλικία. Η έκθεση 

αποκαλύπτει επίσης ότι σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθεί η 

βία στο χώρο εργασίας να μην ανα-

γνωρίζεται επαρκώς, ενώ λίγες είναι 

οι ειδικές πρωτοβουλίες που αναλαμ-

βάνονται για αντιμετώπιση του θέ-

ματος.

Σε εθνικό επίπεδο και μεταξύ 

μεμονωμένων οργανισμών είναι 

αναγκαία η αύξηση της ευαισθητο-

ποίησης και η θέσπιση πολιτικών και 

διαδικασιών για την αντιμετώπιση 

και την πρόληψη της βίας και της 

παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. 

Αύξηση της βίας και της παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας στην Ευρώπη 



Κοινόχρηστους χώρους και οάσεις πράσινου θα 
αποκτήσουν δώδεκα δήμοι στην Αττική και άλλοι 
15 στην υπόλοιπη χώρα, μετά από απαλλοτριώσεις 
με πόρους του Πράσινου Ταμείου, που θα 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο 
του προγραμματισμού και 
εφαρμογής εγκεκριμένων 
ρυμοτομικών σχεδίων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- 
λαγής. 

Το ΥΠΕΚΑ, μετά την ψή-
φιση του ν.3843/2010 που 
όριζε ότι τα έσοδα που θα 
συγκεντρωθούν από τα 
πρόστιμα των αυθαιρεσιών 
(ημιυπαίθριοι, κ.λπ.) θα 
διατεθούν για να συμβάλουν 
στην αποκατάσταση των 
ζημιών που έχουν προκληθεί 
στο περιβάλλον, όπως με 
αστικές αναπλάσεις και με 
την απόκτηση χώρων πράσινου, ζήτησε από όλους 
τους δήμους της χώρας να υποβάλουν τις προτάσεις 
τους, βάσει του προγραμματισμού εφαρμογής 
εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων για την 
απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών.

 Ζητήθηκε, επίσης, η πρόταση να συνοδεύεται από 
συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία και προτεραιότητες 

για την απαλλοτρίωση των χώρων, ανάλογα με 
την πολεοδομική σημασία τους στην οργάνωση 

και λειτουργία της κάθε 
πόλης και ανάλογα με το 

στάδιο των διαδικασιών της 
απαλλοτρίωσης, ώστε να 

αξιολογηθεί η ωριμότητα και 
η προτεραιότητα ένταξης 

των προτεινομένων χώρων σε 
προγράμματα χρηματοδότησης 

του Πράσινου Ταμείου.
Στην πρόσκληση 

ανταποκρίθηκαν, συνολικά 
μέχρι σήμερα, 22 δήμοι της 
Περιφέρειας Αττικής και 54 
δήμοι στην υπόλοιπη χώρα, 

αποστέλλοντας στοιχεία για την 
ένταξη συγκεκριμένων χώρων 
και ποσών που θα χρειαστούν 

για την απαλλοτρίωσή τους. 
Ανάλογη πρόσκληση έγινε στους νέους δήμους 
που συγκροτήθηκαν με τον Καλλικράτη, για να 

υποβάλλουν βελτιωμένες και πληρέστερες προτάσεις 
υπό το πρίσμα της νέας τους οργάνωσης και των 

αναγκών τους.
  2

Απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία
κοινόχρηστων χώρων και χώρων πράσινου

 ΟΤΑ - ΔΗΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

1 Αθηναίων χώροι 
πράσινου - 
Κοινόχρηστοι

-  Ο.Τ. 44 περ. 88 
(Σεπόλια)

-  Ο.Τ. 108α περ. 94 
(Άνω Πατήσια)

2 Αγίων 
Αναργύρων

χώροι 
πράσινου - 
Κοινόχρηστοι

- Ο.Τ. 314
-  Ο.Τ. 518Α, 519Α, 

519Β

3 Αιγάλεω χώροι 
πράσινου

-  Ο.Τ.244
   (Οδοί χίου-Οικο-

νόμου-Θεοτόκου)
- Ο.Τ. 985
-  Ο.Τ. 972 (Δωρίδος & 

Περιστερίου)
-  Ο.Τ. 383 (Σικελιανού 

& Ιερά Οδός)

4 Γαλατσίου χώροι 
πράσινου

Ο.Τ. 104 &104α, 
Λόφος Παιδιού-
Γκράβα

5 Μοσχάτου χώρος 
πράσινου

Ο.Τ. 1

 ΟΤΑ - ΔΗΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

6 Ταύρου χώρος 
πράσινου

Ο.Τ. Γ88 & Γ173

7 Νίκαιας χώροι 
πράσινου

-  Ο.Τ. 310
   (Οφρυνίου, Παρα- 
σκευοπούλου κ.λπ.)

-  Ο.Τ.
   (Οδοί Αντιόχειας, 
Τζαβέλλα κλπ)

-  Ο.Τ.
   (Οδοί Βρυούλων, 
Γερβ.Γρεβενών κλπ)

8 Πειραιά Κοινόχρηστοι 
χώροι, 
Πράσινο κ.λπ.

-  Ο.Τ. 234 (Υμηττού, 
Μαραθώνος κλπ)

-  Πλατεία
   (Γρ. Λαμπράκη & 
Μικράς Ασίας)

-  Πλατεία
    (νάξου, Γρανικού, 
Πωγωνιανής κλπ)

9 Κερατέας χώρος 
πράσινου

Ο.Τ. 65
(παραλία Κερατέας)

Περιφέρεια Αττικής
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Σε συνέχεια της σύστασης του Ταμείου «Εξοικονο-
μώ κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2010, 
υπεγράφη ΚΥΑ για την προκήρυξη του Προγράμματος 
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Με τη συμφωνία που 
επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και 
τη συνεπένδυση των πόρων του Ταμείου και των κε-
φαλαίων των Τραπεζών, εξασφαλίστηκε η χορήγηση 
στους πολίτες άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς 
εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου), για παρεμ-
βάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους. 
Με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους πολίτες να ενταχ-
θούν στο Πρόγραμμα, τα κρι-
τήρια και τα κίνητρα του 
Προγράμματος έχουν 
βελτιωθεί. H ανώτατη 
επιλέξιμη τιμή ζώνης 
ανέρχεται πλέον σε 
1.750 €/τ.μ, ενώ τα 
εισοδηματικά όρια 
των τριών κατηγοριών 
ωφελουμένων και τα 
αντίστοιχα κίνητρα 
μεταβλήθηκαν όπως 
παρακάτω:

Κατηγορία Α 

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κα- 
τοικιών, των οποίων το ατομι- 
κό ή το οικογενειακό δηλωθέν 
εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000€ ή τις 40.000€ 
αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση 
επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με 
επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο 
προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000€ 
και επιχορήγηση 3.000€.

Κατηγορία Β

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το 
ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκε-
ται μεταξύ 22.000 και 40.000€ ή 40.000 και 60.000€ 
αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότο-
κο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε 
συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού 
επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης 

για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χα- 
μηλότοκο δάνειο 8.500€ και επιχορήγηση 1.500€.

Κατηγορία Γ

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων 
το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα 
υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι 
ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000€ 
ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000€. Το κίνητρο 

αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου 
δανείου το οποίο ανέρχεται στο 

100% του τελικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού, με σταθερό 

επιτόκιο 4,93% για 4 έτη.

Οι πολίτες μπορούν να 
εξετάσουν σε συνεργασία 
με τις Τράπεζες την πιστο-
ληπτική τους ικανότητα και 
να απευθύνονται σε ενερ- 
γειακό επιθεωρητή για την 
ενεργειακή επιθεώρηση της 
κατοικίας τους και την έκ-
δοση του Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ) που αποτελεί προα-
παιτούμενο για την υποβολή 

αίτησης.

Για τους πολίτες που θα ενταχ-
θούν στο πρόγραμμα επιδοτείται 

100% η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης 
(προ και μετά των παρεμβάσεων).

 Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 
1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 
(διάρκεια 2 μήνες).

Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δη-
μιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, 
το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://
www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view, ή/και 
www.ypeka.gr, καθώς και προσβάσιμο από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά το 
στάδιο υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα όσο και 
κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί, γραμμή 
αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400. Ο 
Οδηγός εφαρμογής και τα έντυπα του Προγράμματος 
βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο http://
exoikonomisi.ypeka.gr

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες  από 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσμο

Η πρόοδος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες
ΑΠΕ

Οι στόχοι σχετικά με τις ΑΠΕ για το έτος 2020 είναι πι-
θανό να τηρηθούν και να ξεπεραστούν, εάν τα κράτη μέλη 
εφαρμόσουν πλήρως τα σχέδια δράσης τους σε αυτό το 
ζήτημα και εάν βελτιωθούν τα μέσα χρηματοδότησης. Σε 
σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  τονίζεται η 
ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και την 
καλύτερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ 
στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Οι 
εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα μέτρα 
αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε 10 δις ευρώ αποταμίευση κάθε 
χρόνο. 

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι να 
αντιπροσωπεύουν οι ΑΠΕ μερίδιο 
20% έως το 2020. Οι ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν:  

• να εφαρμόσουν  τα Κράτη 
Μέλη (ΚΜ)  τα σχέδια δράσης που έχουν υποβάλει στις 
αρχές του 2010. Σύμφωνα με αυτά τα σχέδια, όλα τα ΚΜ 
θα εκπληρώσουν τους δεσμευτικούς στόχους τους μέχρι 
το 2020. Τελευταία στοιχεία δείχνουν ωστόσο, ότι το 2010, 
οι ενδεικτικοί στόχοι που τα ίδια τα κράτη μέλη είχαν ορίσει 
για το τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών, 
δεν επετεύχθησαν από τα περισσότερα κράτη μέλη και από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. 

• να εξασφαλίσουν το διπλασιασμό των ετήσιων επεν-

δύσεων κεφαλαίου στις ΑΠΕ (από 35δις € ετησίως σε 70δις 
€). Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα ΚΜ θα πρέπει να δεσμευτούν να καταβάλουν  
τις απαραίτητες προσπάθειες να επενδύσουν περισσότερο 
και να συνεργαστούν για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.  Περαιτέρω 

επενδύσεις σε ΑΠΕ θα απαιτήσουν 
την ουσιαστική χρήση των εθνικών 
προγραμμάτων στήριξης. Αυτά τα 
προγράμματα στήριξης, καθώς και 
τα άλλα μέσα που χρησιμοποιού-
νται για τη χρηματοδότηση των 
ΑΠΕ σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επί- 
πεδο, θα έπρεπε να είναι όσο το 
δυνατόν αποδοτικότερα από ά- 
ποψη κόστους. 

•  Η ανακοίνωση δείχνει ότι, 
ενώ χρησιμοποιούνται διαφορε- 
τικά χρηματοδοτικά μέσα από τα 

κράτη μέλη με σκοπό να αναπτύξουν τις ΑΠΕ, η διαχείρισή 
τους είναι το στοιχείο που χρειάζεται να βελτιωθεί. Οι 
επενδυτές χρειάζονται μεγαλύτερη συνοχή, σαφήνεια και 
βεβαιότητα. 

Τονίζεται επίσης η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών. Η σύγκλιση των προγραμμάτων στήριξης και 
η ολοκλήρωση της αγοράς θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι οι ΑΠΕ και τεχνολογίες θα καταστούν 
οικονομικά ανταγωνιστικές όσο το δυνατόν συντομότερα. 

Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
Η ασφαλής αξιοποίηση των επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων, μέσω διαφόρων μορφών επαναχρησιμο-
ποίησης, μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων από τη λειψυδρία και την ξηρασία καθώς και από 
την υφαλμύρινση των υπόγειων υδροφορέων ορισμένων 
περιοχών της χώρας. Με ΚΥΑ που συνυπογράφουν οι 
υπουργοί Π.Ε.Κ.Α., Εσωτερικών, Περιφερειακής Ανά-
πτυξης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης, προωθείται 
από το ΥΠΕΚΑ η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων. 

Με την νέα ρύθμιση τίθενται οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις για την ασφαλή επανάχρηση των υγρών αποβλήτων 
και καθορίζονται η ελάχιστη απαιτούμενη επεξεργασία, 
τα όρια των παθολογικών οργανισμών και των χημικών 
παραμέτρων καθώς και οι αδειοδοτικές διαδικασίες. 

Η επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων για αστικές 
και περιαστικές δραστηριότητες αναφέρεται κυρίως στο 
αστικό και περιαστικό πράσινο, τις δασικές εκτάσεις, την 
αναψυχή, την αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος, 
την πυρόσβεση και τον καθαρισμό οδών. 

Εξαιρούνται χρήσεις των επεξεργασμένων λυμάτων για 
πόση, κολύμβηση (πισίνες) και οικιακές δραστηριότητες. 
Ειδικότερα, μπορεί να είναι ευεργετική για άνυδρες 
περιοχές όπως η ανατολική Ελλάδα και τα νησιά του 
Αιγαίου.  Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στην περίπτωση 
της Ψυττάλειας και το νερό που θα παράγεται να χρη-
σιμοποιηθεί για το πότισμα του παραλιακού μετώπου 
της Αττικής.


