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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία και το ∆ίκτυο των 
Εθνικών Εστιακών Πόλων, διοργανώνουν σε 

ετήσια βάση την «Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία». Πρόκειται για 
µια ενηµερωτική εκστρατεία στο πλαίσιο της οποίας 
πραγµατοποιούνται δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη - µέλη της ΕΕ, µε σκο-
πό την ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων, των εργο-
δοτών και του κοινού, προκειµένου να καταστούν 
ασφαλέστεροι, υγιέστεροι και παραγωγικότεροι οι 
εργασιακοί χώροι σε όλη την Ευρώπη.

Η φετινή ευρωπαϊκή εκστρατεία, µε κεντρικό µήνυµα 
«Μειώστε την καταπόνηση», είναι αφιερωµένη 
στην αντιµετώπιση των µυοσκελετικών παθήσεων 
που σχετίζονται µε την εργασία. Η επίσηµη έναρξη 
της εκστρατείας πραγµατοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 
2007, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
Βρυξέλλες από τον αρµόδιο κοινοτικό Επίτροπο και 
ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη - µέλη της ΕΕ. 

Οι µυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσµα προβληµάτων υγείας που σχετίζονται 
µε την εργασία, τα κυριότερα από τα οποία αφορούν 
οσφυαλγία, κακώσεις της σπονδυλικής στήλης, κα-
κώσεις των άνω άκρων (γνωστές ως κακώσεις λόγω 
επαναλαµβανόµενης καταπόνησης), καθώς και πα- 
θήσεις των κάτω άκρων. 

Στην Ευρώπη οι ΜΣΠ αποτελούν το πιο κοινό 
πρόβληµα υγείας που σχετίζεται µε την εργασία. Το 
24% σχεδόν των εργαζοµένων της ΕΕ των 25 αναφέρει 
ότι υποφέρει από οσφυαλγία και το 22% παραπονιέται 
για µυϊκούς πόνους. Το πρόβληµα, αν και αφορά 
όλους τους εργαζόµενους, είναι ιδιαίτερα έντονο 
στους τοµείς των κατασκευών, των υπηρεσιών και του 
λιανικού εµπορίου, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών 
υγειονοµικής περίθαλψης, των ξενοδοχείων, της 
εστίασης και της τροφοδοσίας.

Η εκστρατεία στοχεύει στην προώθηση µιας ολο- 
κληρωµένης διαχείρισης για την αντιµετώπιση των 
µυοσκελετικών παθήσεων, λαµβάνοντας υπόψη την 
πρόληψη των ΜΣΠ καθώς επίσης και την παραµονή, 

την επανένταξη και την εκ νέου ενσωµάτωση στην 
εργασία των εργαζοµένων που πάσχουν ήδη από 
ΜΣΠ.

Η εκστρατεία, µεταξύ άλλων δράσεων, περιλαµβάνει 
και τη διοργάνωση των ετήσιων Βραβείων Καλής 
Πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία φέτος 
θα απονεµηθούν σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς, που 
έχουν συµβάλει µε εξαιρετικό και καινοτόµο τρόπο 
στην αντιµετώπιση των ΜΣΠ συνδυάζοντας τόσο την 
πρωτογενή πρόληψη όσο και την επανένταξη στην 
εργασία των ατόµων που πάσχουν από ΜΣΠ.

Η φετινή εκστρατεία θα κορυφωθεί µε τη διοργάνωση 
της «Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία», από τις 22 έως τις 26 
Οκτωβρίου 2007 σε όλα τα κράτη-µέλη ταυτόχρονα 
και αποτελεί µία ευκαιρία ώστε να καταστούν οι χώροι 
εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστεροι και υγιέστεροι. 

Η Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο, συµµετέχει και φέτος 
στην ευρωπαϊκή αυτή εκστρατεία προγραµµατίζοντας 
δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, που 
περιλαµβάνουν την έκδοση έντυπου ενηµερωτικού 
υλικού, την παρουσίαση του θέµατος στο διαδίκτυο, 
την προβολή του στα µέσα µαζικής µεταφοράς και τη 
διοργάνωση ηµερίδας. 

Στην εκστρατεία καλούνται να λάβουν µέρος εργο-
δότες, εργαζόµενοι, εκπρόσωποι των εργαζοµένων 
σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, επαγγελµατίες, 
υπηρεσίες πρόληψης και λοιποί ενδιαφερόµενοι 
φορείς για την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία, 
προκειµένου να συµβάλλουν στη βελτίωση της αντι- 
µετώπισης των ΜΣΠ στους χώρους εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Απασχόλη- 
σης και Κοινωνικής Προστασίας, (τηλ.: 2103214310, 
2103214147, e-mail: grhsa@otenet.gr).

Πληροφορίες διατίθενται επίσης στις ιστοσελίδες 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, www.ypakp.gr και στις ιστοσελίδες του 
Ευρωπαϊκού Οργα- νισµού για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία http://ew2007.osha.eu.int

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ
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Με το νέο κανονισµό θα απλουστευθούν οι διαδι-
κασίες τόσο για τους αγρότες όσο και για τους 
καταναλωτές καθώς:

n Θα ορίζονται µε πιο σαφή τρόπο οι στόχοι, οι βασικές 
αρχές και οι κανόνες για τη βιολογική γεωργία, ενώ 
παράλληλα θα παρέχεται ευελιξία ώστε να λαµβάνονται 
υπόψη οι τοπικές συνθήκες και τα στάδια ανάπτυξης της 
παραγωγής.
n Θα εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι και οι βασικές αρχές 
εφαρµόζονται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα τα στάδια της βιο-
λογικής ζωϊκής ή φυτικής παραγωγής, υδατοκαλλιέργειας 
και παραγωγής ζωοτροφών, καθώς και στην παραγωγή 
βιολογικών τροφίµων.
n Θα συνεχιστεί η αυστηρή απαγόρευση χρήσης προϊό-
ντων γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στη βιολογική 
παραγωγή και προβλέπεται ότι το γενικό όριο 0,9% τυχαίας 
παρουσίας εγκεκριµένων γενετικώς τροποποιηµένων οργα-
νισµών θα ισχύει πλέον και για τα βιολογικά τρόφιµα.

n Θα καταστεί υποχρεωτικό το λογότυπο της ΕΕ για βιο-
λογικά προϊόντα που θα µπορεί όµως να συνοδεύεται και 
από εθνικά ή ιδιωτικά λογότυπα.
n Ως βιολογικά τρόφιµα θα µπορούν να χαρακτηρίζονται 
µόνο τα τρόφιµα που περιέχουν βιολογικά συστατικά κατά 
τουλάχιστον 95%.
n Θα ενισχυθούν οι έλεγχοι που βασίζονται στην εκτίµηση 
των κινδύνων και θα βελτιωθεί το σύστηµα ελέγχων µε την 
ευθυγράµµισή του προς το σύστηµα της ΕΕ για τον επίσηµο 
έλεγχο των τροφίµων και των ζωοτροφών που εφαρµόζεται 
σε όλα τα τρόφιµα και ζωοτροφές, διατηρώντας ωστόσο 
τους ιδιαίτερους ελέγχους που εφαρµόζονται στη βιολογική 
παραγωγή.
n Θα απαιτείται η ένδειξη του τόπου παραγωγής των 
προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των εισαγόµενων προϊό-
ντων που θα φέρουν το σχετικό λογότυπο της ΕΕ.
Σύµφωνα µε την Eurostat κατά το έτος 2005 τα υψηλότερα 
ποσοστά βιολογικής γεωργίας παρατηρήθηκαν στην 
Αυστρία µε 11%, στην Ιταλία µε 8,4% και στην Τσεχία. Η 
Ελλάδα είχε ποσοστό 7,2% και τα χαµηλότερα ήταν στην 
Μάλτα µε 0,1%, την Πολωνία µε 0,6% και την Ιρλανδία µε 
0,8%.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Νέα Κ.Υ.Α 12044/613/2007 µε θέµα τον κα-
θορισµό µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση 
κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε 
εγκαταστάσεις ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης 
επικίνδυνων ουσιών, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τρο-
ποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συµβου-
λίου για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγά-
λων ατυχηµάτων σχετιζοµένων µε επικίνδυνες 
ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2003. Αντικ-
ατάσταση της υπ’ αριθµ. 5697/590/2000 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (405/Β/29.3.2000).

Η ΚΥΑ περιλαµβάνει 20 άρθρα τα οποία 
αναφέρονται στον σκοπό (άρθ. 1), στο πεδίο 
εφαρµογής (άρθ. 2), στους ορισµούς (άρθ. 
3), στις εξαιρέσεις (άρθ. 4), στις γενικές υπο-
χρεώσεις του ασκούντος την εκµετάλλευση 
(άρθ. 5), στην κοινοποίηση (άρθ. 6), στην πολιτική 
πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων (άρθ. 7), στη 
µελέτη ασφάλειας (άρθ. 8), στο σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης (άρθ. 9), στα πολλαπλασιαστικά φαι-
νόµενα (φαινόµενο Domino) (άρθ. 10), στις 
µετατροπές εγκατάστασης, µονάδας ή χώρου 
αποθήκευσης (άρθ. 11), στον σχεδιασµό των 
χρήσεων γης (άρθ. 12), στις πληροφορίες για 
τα µέτρα ασφάλειας – Ενηµέρωση του κοινού 
(άρθ. 13), στις περιπτώσεις ατυχήµατος µεγά-
λης έκτασης (άρθ. 14), στις πληροφορίες που 
παρέχονται στην Επιτροπή των ΕΚ (άρθ. 15), 
στις επιθεωρήσεις και ελέγχους (άρθ. 16), στην 
εκπροσώπηση ανταλλαγές & σύστηµα πλη-
ροφόρησης (άρθ. 17), στην εµπιστευτικότητα 
(άρθ. 18), στις κυρώσεις (άρθ. 19), ενώ περι-
λαµβάνει και τα σχετικά παραρτήµατα.

Νέος κανονισµός της ΕΕ
για βιολογικά προϊόντα 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Μείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στην Ε.Ε.
Πενιχρά αποτελέσµατα 

Μόλις 0,7% µειώθηκαν το 2005 οι εκποµπές των 
αερίων του θερµοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 
Επίτροπος Περιβάλλοντος κάλεσε τα κράτη µέλη να 
επιταχύνουν τις διαρθρωτικές οικονοµικές αλλαγές 
ώστε να επιτύχουν δραστικότερες και διαρκείς 
περικοπές των εκποµπών. 

Η ευρωπαϊκή απογραφή εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου το 2005 που δηµοσιεύθηκε από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος δείχνει µείω-
ση 0,8% σε σχέση µε τα επίπεδα του 2004 για την 
Ευρώπη των 15 και µείωση 0,7% για την Ευρώπη των 
27 κρατών µελών. Συγκριτικά αναφέρεται ότι το 2005 
σηµειώθηκε αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος κατά 1,8% στην ΕΕ-27. 

Η µείωση στην ΕΕ-15 το 2005 οφείλεται κυρίως 
στις χαµηλότερες εκποµπές CO2 της δηµόσιας 
παραγωγής ηλεκτρισµού και θέρµανσης, των νοι-
κοκυριών και υπηρεσιών και των οδικών µεταφορών. 
Οι εκποµπές CO2 από τη δηµόσια παραγωγή ηλεκ-
τρισµού και θέρµανσης µειώθηκαν κατά 0,9% 
λόγω κυρίως περιστολής της χρήσης άνθρακα. Οι 
εκποµπές CO2 από τα νοικοκυριά και τις υπηρεσίες 
µειώθηκαν κατά 1,7%, και η σηµαντικότερη µείωση 
σηµειώθηκε στη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο 
και τις Κάτω Χώρες. Ένας από τους λόγους ήταν 
ότι ο χειµώνας ήταν ηπιότερος από το σύνηθες. Η 
Γερµανία επέτυχε επίσης σηµαντικές µειώσεις στις 
εκποµπές µεθανίου από τα απορρίµµατα δεδοµένου 
ότι µια σειρά από καινοτόµες πολιτικές και µέτρα 
άρχισαν να αποδίδουν καρπούς. Οι εκποµπές CO2 
από τις οδικές µεταφορές µειώθηκαν κατά 0,8% στην 
ΕΕ-15.  

Όσον αφορά την ΕΕ των 12 νέων κρατών µελών, 
στην Πο-λωνία σηµειώθηκε η µεγαλύτερη αύξηση 
των εκποµπών σε απόλυτες τιµές, η οποία φθάνει το 
0,6% ή τα 2,3 εκατ. τόνους ισοδύναµου CO2. Τούτο 
οφείλεται κυρίως σε αύξηση κατά 1% των λόγω 
διαφυγής εκποµπών µεθανίου από τον τοµέα της 
ενέργειας και σε αύξηση των εκποµπών µεθανίου 
και του πρωτοξειδίου του αζώτου από τον τοµέα της 
γεωργίας, κατά 5% και 4,5% αντίστοιχα. Αυξήσεις 
σηµειώθηκαν επίσης στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, 
την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, 
την Λετονία, την Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία 
και τη Σλοβενία.  

Κράτος µέλος
1990

(σε εκατ. 
τόνους)

Έτος 
αναφοράς 
(σε εκατ. 
τόνους)

2005
(σε εκατ. 
τόνους)

Μεταβολή 
2004-2005
(σε εκατ. 
τόνους)

Μεταβολή 
2004 

- 2005(%)

Μεταβολή 
1990 

- 2005 (%)

Μεταβολή 
Έτος 

αναφοράς 
2005 (%)

Στόχοι 
2008-2012 

σύµφωνα µε 
το πρωτό-
κολλο του 
Κιότο & τη 
συµφωνία 

της ΕΕ επιµε- 
ρισµού του 
βάρους (%)

Αυστρία 79.1 79.0 93.3 2.1 2.3% 18.0% 18.1% -13.0%

Βέλγιο 145.8 146.9 143.8 -3.8 -2.6% -1.3% -2.1% -7.5%

Βουλγαρία 116.1 132.1 69.8 0.9 1.3% -39.9% -47.2% -8.0%

Κύπρος 6.0 6.0 9.9 0.0 0.2% 63.7% 63.7%  -

Τσεχική 
∆ηµοκρατία 196.2 196.3 145.6 -1.5 -1.0% -25.8% -25.8% -8.0%

∆ανία 69.0 69.3 63.9 -4.3 -6.3% -7.4% -7.8% -21.0%

Εσθονία 43.6 43.0 20.7 -0.5 -2.3% -52.6% -52.0% -8.0%

Φινλανδία 71.2 71.1 69.3 -11.9 -14.6% -2.7% -2.6% 0.0%

Γαλλία 564.2 563.9 553.4 -2.7 -0.5% -1.9% -1.9% 0.0%

Γερµανία 1,227.9 1,232.5 1,001.5 -23.5 -2.3% -18.4% -18.7% -21.0%

Ελλάς 108.7 111.1 139.2 1.6 1.2% 28.0% 25.4% 25.0%

Ουγγαρία 98.7 123.0 80.5 1.0 1.2% -18.4% -34.5% -6.0%

Iρλαvδία 55.4 55.8 69.9 1.3 1.9% 26.3% 25.4% 13.0%

Ιταλία 519.5 519.5 582.2 1.7 0.3% 12.1% 12.1% -6.5%

Λεττονία 26.4 25.9 10.9 0.2 1.5% -58.9% -58.0% -8.0%

Λιθουανία 48.1 48.1 22.6 1.5 7.2% -53.0% -53.1% -8.0%

Λουξεµβούργο 12.7 12.7 12.7 -0.1 -0.4% 0.4% 0.4% -28.0%

Μάλτα 2 2.2 2.2 3.4 0.2 6.1% 54.8% 54.8%  -

Κάτω Χώρες 213.0 214.6 212.1 -6.3 -2.9% -0.4% -1.1% -6.0%

Πολωνία 486.2 586.9 399.0 2.3 0.6% -18.0% -32.0% -6.0%

Πορτογαλία 59.9 60.9 85.5 0.9 1.0% 42.8% 40.4% 27.0%

Ρουµανία 248.7 282.5 153.7 -6.4 -4.0% -38.2% -45.6% -8.0%

Σλοβακία 73.0 73.4 48.7 -0.8 -1.6% -33.3% -33.6% -8.0%

Σλοβενία 18.4 20.2 20.3 0.4 2.1% 10.2% 0.4% -8.0%

Ισπανία 287.4 289.4 440.6 15.4 3.6% 53.3% 52.3% 15.0%

Σουηδία 72.2 72.3 67.0 -2.7 -3.9% -7.3% -7.4% 4.0%

Ηνωµένο 
Βασίλειο 771.4 779.9 657.4 -3.0 -0.5% -14.8% -15.7% -12.5%

EΕ-15 4,257.2 4,278.8 4,192.0 -35.2 -0.8% -1.5% -2.0% -8.0% 

EΕ-27 5,620.9 5,818.5 5,177.0 -37,9 -0.7% -7.9% -11.0% (∆εν 
υπάρχουν) 

Εκποµπές αερίων(1) θερµοκηπίου σε σύγκριση µε 
τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την 

περίοδο 2008-2012

Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος
(1)  σε ισοδύναµο CO2  εκτός από τις «καταβόθρες» άνθρακα


