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Με έναν συµβιβασµό και 

κυριολεκτικά την ύστατη ώρα 
έληξε η παγκόσµια συνδιάσκεψη 
για το κλίµα. Το ζητούµενο ήταν 
η χάραξη ενός νέου δεσµευτικού 
πλαισίου για µετά το 2012, οπότε 
λήγει η πρώτη φάση εφαρµογής 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) επέµεινε 
στην ανάγκη αναφοράς στο τελικό 
κείµενο δεσµευτικών στόχων για τη 
µείωση των εκποµπών των Αερίων 
του Φαινοµένου του Θερµοκηπίου 
(ΑΦΘ) κατά 25 έως 40% ως το 2020 
σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Σε 
αυτό το ενδεχόµενο αντιτάχθηκαν 
οι ΗΠΑ, ενώ αντέδρασαν επίσης 
ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Από τις 
αναπτυσσόµενες η Κίνα 
και η Ινδία, που είναι και 
οι πλέον ρυπαίνουσες, 
είχαν επίσης αντίθετη 
άποψη. Κατόπιν 
αυτού και µπροστά 
στην επαπειλούµενη 
αποτυχία προτάθηκε 
από την Ινδονησία η 
συµβιβαστική λύση 
της µείωσης κατά 
50% έως το 2050 
των εκποµπών των 
ΑΦΘ σε σύγκριση µε 
τα επίπεδα του 2000, αλλά χωρίς 
δεσµευτικούς στόχους. Η πρόταση 
έγινε δεκτή από τους διαφωνούντες 
και έτσι η συνδιάσκεψη έκλεισε 
µε µια οµόφωνη απόφαση για την 
επεξεργασία ενός «Οδικού χάρτη» 
για διαπραγµατεύσεις µέχρι το τέλος 
του 2009.

Στο Μπαλί υπήρξε επίσης 
συµφωνία για (α) την έναρξη διαδι-
κασίας για τη χρηµατοδότηση της 
µεταφοράς καθαρών τεχνολογιών

προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, 
(β) τη λειτουργία του Ταµείου 

Προσαρµογής προς όφελος των 
θιγοµένων από την κλιµατική αλ-
λαγή κρατών και (γ) την έναρξη 
δράσεων, για πρώτη φορά, για 

την αντιµετώπιση της αποψίλωσης 
των δασών στις αναπτυσσόµενες 

χώρες που ευθύνεται για το 20% των 
παγκόσµιων εκποµπών ΑΦΘ.

Στο Μπαλί φάνηκε καθαρά ότι 
η υπόθεση της αντιµετώπισης της 

κλιµατικής αλλαγής και των εξ αυτής 
επιπτώσεων θα είναι µια µακρά 

και επίπονη διαδικασία µε βήµατα 
εµπρός αλλά και πισωγυρίσµατα 
και υπαναχωρήσεις από αυτούς 

που ρυπαίνουν και συνολικά 
από συµπεριφορές 

κατώτερες των 
περιστάσεων. Και να 

σκεφθεί κανείς ότι όλα 
αυτά συµβαίνουν µετά 

από τον καταιγισµό 
επιστηµονικών στοιχείων 

τόσο κλιµατολογικών 
(∆ιακυβερνητική 

Επιτροπή για το Κλίµα) 
όσο και οικονοµικών 

(Έκθεση N.Stern) που 
παρουσιάσθηκαν εντός 
του 2007 και έφεραν το 

θέµα της κλιµατικής αλλαγής στο 
Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στη 

συνάντηση των G8 και στο φόρουµ 
του Νταβός. Αλλά και µετά τα τόσα 
και τόσα ακραία καιρικά φαινόµενα 

που εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται 
µε ιδιαίτερη ένταση και συχνότητα 

πλήττοντας αδιακρίτως περιοχές του 
Πλανήτη µε µεγαλύτερες συνέπειες 

όπως είναι αναµενόµενο στις φτωχές 
περιοχές.

ΜΠΑΛΙ 2007 

Ένας οδικός χάρτης για  το κλίµα
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 Οι στάθµες θορύβου στους εργασιακούς χώρους συ-
χνά υπερβαίνουν τις οριακές τιµές σε πολλούς τοµείς, ό-
πως η γεωργία, οι κατασκευές, η βιοµηχανία τροφίµων και 
ποτών, η ξυλουργία, τα χυτήρια, ο τοµέας της ψυχαγωγίας. 
Σε υψηλές στάθµες θορύβου εκτίθενται περισσότερο οι 
ειδικευµένοι τεχνίτες στο χώρο της βιοτεχνίας, οι ειδικευ-
µένοι εργάτες, οι εργαζόµενοι στον γεωργικό τοµέα και 
στις ένοπλες δυνάµεις. Σε ορισµένους τοµείς, οι γυναίκες 
µπορεί να εκτίθενται υπερβολικά σε δυνατό θόρυβο. Η 
έκθεση σε δυνατούς θορύβους φαίνεται να επηρεάζει πε-
ρισσότερο τους νεότερους εργαζόµενους. 

Επιπτώσεις στην υγεία από τον θόρυβο
• Απώλεια της ακοής
Η θορυβογενής απώλεια της ακοής εξακολουθεί να είναι 

η συνηθέστερη αναγνωρισµένη επαγγελµατική ασθένεια. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα Eυρωπαϊκής έρευνας το 
7% των ευρωπαίων εργαζοµένων θεωρούν ότι η εργασία 
επηρεάζει την υγεία τους προκαλώντας διαταραχές της 
ακοής. 

• Εµβοές
Η θορυβογενής απώλεια της ακοής συνοδεύεται συχνά 

από εµβοές ή την αίσθηση κουδουνίσµατος στα αυτιά. 
Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία σχετικά µε τις εµβοές. Σύµ-
φωνα µε έρευνα που διεξήχθη το 2003 στο Ηνωµένο Βα-
σίλειο, εκτιµάται ότι 153.000 άνδρες και 26.000 γυναίκες, 
ηλικίας από 35 έως 64 ετών, αντιµετώπιζαν σοβαρά προ-
βλήµατα ακοής που οφείλονταν στο θόρυβο στην εργα-
σία, και περίπου 266.000 άνδρες και 84.000 γυναίκες υπέ-
φεραν από επίµονες εµβοές. 

• Ακουστικός κλονισµός
Ο ακουστικός κλονισµός είναι όρος που χρησιµοποιείται 

για την περιγραφή των φυσιολογικών και ψυχολογικών 
συµπτωµάτων που µπορεί να βιώσει ένα άτοµο αφού 
ακούσει έναν ξαφνικό, απρόσµενο, δυνατό θόρυβο µέσω 
του ακουστικού του τηλεφώνου ή µιας τηλεφωνικής συσ-
κευής. Οι εργαζόµενοι που κινδυνεύουν περισσό τερο είναι 
οι τηλεφωνητές που εργάζονται στα κέντρα κλήσεων. Το 
πρόβληµα µπορεί να οξυνθεί, εάν τα κέντρα κλήσεων είναι 
τόσο θορυβώδη, ώστε οι τηλεφωνητές να αναγκάζονται να 
αυξήσουν την ένταση του ήχου περισσότερο απ’ ό,τι θα 
απαιτούνταν σε ένα ήσυχο µέρος. 

• Συνδυασµένες επιπτώσεις
Η απώλεια της ακοής µπορεί επίσης να προκληθεί ή 

να αυξηθεί από τη χρήση χηµικών ουσιών. Στις γνωστές 
ωτοτοξικές ουσίες συγκαταλέγονται διαλύτες, µέταλλα, 
φαρµακευτικές ουσίες και ασφυξιογόνα. Οι εργασίες µε 
υψηλή έκθεση σε θόρυβο και σε επικίνδυνες ουσίες ή δο-
νήσεις σχετίζονται µε την τυπογραφία, τη ζωγραφική, τη 
ναυπηγική, τις κατασκευές, τη µεταποιητική βιοµηχανία, τα 
χηµικά προϊόντα, το πετρέλαιο, τα δερµάτινα προϊόντα και 
την κατασκευή επίπλων, τη γεωργία και τη µεταλλευτική. 
Συνδυασµένη έκθεση σε θόρυβο, δονήσεις και υψηλή θερ-
µοκρασία παρατηρείται επίσης σε χυτήρια. 

• Θόρυβος και ατυχήµατα
Ο θόρυβος δεν βλάπτει απλώς την ακοή των εργαζοµέ-

νων: µπορεί επίσης να αποτελέσει αιτία ατυχηµάτων, 
εφόσον παρεµβαίνει στην επικοινωνία. Οι εργαζόµενοι 
που χρησιµοποιούν προστατευτικά µέσα της ακοής ενδέ-
χεται να µην ακούσουν τις προφορικές οδηγίες και τις 
ακουστικές προειδοποιήσεις. Σε πολλά προγράµµατα 
περιγράφεται η ανάπτυξη µιας µεθόδου πρόβλεψης της 
ευκρίνειας της οµιλίας και της αντίληψης ακουστικών 
σηµάτων µε ταυτόχρονη χρήση προστατευτικών µέσων 
της ακοής. 

Οι εκπαιδευτικοί σε πολλά κράτη µέλη αναφέρουν το 
θόρυβο ως πρόβληµα. Σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΠΟΥ, 
συνιστάται στάθµη θορύβου 35 dB(Α) για τις σχολικές 
αίθουσες. Στην πραγµατικότητα, η στάθµη θορύβου 
στα σχολεία µπορεί να φθάσει τα 60–80 dB(A) στις κα-
νονικές αίθουσες, ενώ µπορεί ακόµη και να υπερβεί τις 
οριακές τιµές στους χώρους εργασίας σχολικών εργα-
στηρίων και τους χώρους άθλησης. Οι µετρήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν σε αίθουσες δείχνουν ότι οι ακου-
στικές συνθήκες επιτρέπουν να γίνει κατανοητό λιγότερο 
από το ήµισυ της οµιλίας. 

• Μη ακουστικές επιπτώσεις στην υγεία 
Υπάρχουν ενδείξεις για πολλαπλές επιπτώσεις στην 

υγεία από θόρυβο µεσαίας στάθµης, στις οποίες περι-
λαµβάνονται προβλήµατα φωνής, άγχος, καρδιαγγειακές 
νόσοι και νευρολογικές παθήσεις. Ο θόρυβος κάτω από 
τα επίπεδα πρόκλησης ακουστικής βλάβης µπορεί να 
οδηγήσει σε µη ακουστικές επιπτώσεις στην υγεία, εάν 
παρεµβαίνει µακροχρόνια στον ύπνο και στη χαλάρωση, 
εάν παρεµποδίζει την επικοινωνία και την ευκρίνεια του 
λόγου, ή εάν επηρεάζει την πνευµατική εργασία, η οποία 
απαιτεί υψηλό βαθµό προσοχής και συγκέντρωσης.

Πρόληψη
Απαιτούνται σοβαρές προσπάθειες για τη µείωση του 

θορύβου στους χώρους εργασίας. Σε µελέτες σχετικά µε τα 
µέτρα ελέγχου του θορύβου στους χώρους εργασίας έχει 
παρατηρηθεί µια σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων, ενώ 
εντοπίστηκαν ορισµένα προγράµµατα αποτελεσµατικής 
προστασίας της ακοής. 

Πρόσφατη νοµοθεσία για τον θόρυβο 
(αστικό και εργασιακό)

• Υ.Α. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β’/28.3.2006) Καθορι-
σµός µέτρων, όρων και µεθόδων για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά µε 
την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου» του Συµβουλίου της 25-6-2002 

• Π.∆. 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α’/28.7.2006) Ελάχιστες 
προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκ-
θεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από 
φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την 
οδηγία 2003/10/ΕΚ

O θόρυβος στην εργασία
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Οι µυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) είναι το συνηθέ-
στερο πρόβληµα υγείας που σχετίζεται µε την ερ-
γασία. Στην Ευρώπη των 27 το ένα τέταρτο των ερ-
γαζοµένων δηλώνει ότι υποφέρει από πόνους στη 
ράχη και την οσφυϊκή χώρα και σχεδόν το ένα τέταρτο 
από µυαλγίες(1).

Οι ΜΣΠ είναι ζήτηµα πολύ σηµαντικό: επηρεάζουν 
την υγεία των εργαζοµένων και αυξάνουν τις κοινωνι-
κές δαπάνες(2). Οι ΜΣΠ διαταράσσουν την οµαλή ερ-
γασία, µειώνουν την παραγωγικότητα και µπορούν να 
επιφέρουν απουσία από την εργασία λόγω ασθενείας 
αλλά και χρόνια ανικανότητα για εργασία.

Η αντιµετώπιση των ΜΣΠ προϋποθέτει την ανάληψη 
δράσης στο χώρο εργασίας. Καταρχάς πρέπει να ληφ-
θούν ορισµένα προληπτικά µέτρα. Για τους εργαζο-
µένους όµως που υποφέρουν ήδη από ΜΣΠ το ζητού-
µενο είναι να διατηρηθεί η απασχολησιµότητά τους, 
να συνεχίσουν να εργάζονται και, αν είναι απαραίτητο, 
να επανενταχθούν στο χώρο εργασίας.

Αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων
που σχετίζονται µε την εργασία

Πόνοι στη ράχη:

•  υπάρχουν προφανή στοιχεία ότι οι ασθενείς πρέ-
πει να παραµένουν ενεργοί και να επιστρέφουν 
στις φυσιολογικές τους δραστηριότητες όσο το 
δυνατόν συντοµότερα.

•  ο συνδυασµός βέλτιστης κλινικής διαχείρισης 
και ενός προγράµµατος αποκατάστασης και πα-
ρεµβάσεων στο χώρο εργασίας είναι αποτελεσµα-
τικότερος από µεµονωµένες παρεµβάσεις.

•  µια διεπιστηµονική προσέγγιση προσφέρει τα πλέ-
ον ελπιδοφόρα αποτελέσµατα, αλλά θα πρέπει 
να εξετάζεται η σχέση κόστους - αποτελέσµατος 
αυτών των θεραπειών.

•  η προσωρινή τροποποίηση της εργασίας είναι 
αποτελεσµατική παρέµβαση για την επιστροφή 
στη δουλειά, αν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό 
µε καλή εργασιακή διαχείριση.

•  κάποια στοιχεία υποστηρίζουν την αποτελεσµα-
τικότητα της θεραπείας βάσει άσκησης, της γυµ-
ναστικής για τη ράχη (back schools) αλλά και της 
εκπαίδευσης για την ατοµική συµπεριφορά στο 
χώρο εργασίας µέχρι την πλήρη αποκατάσταση 
(συµπεριφορική θεραπεία).

•  τα οσφυϊκά στηρίγµατα (ζώνες πλάτης) φαίνεται 
ότι δεν είναι αποτελεσµατικά στη δευτερεύουσα 
πρόληψη.

Πόνοι στα άνω άκρα:

•  µια διεπιστηµονική προσέγγιση που να περιλαµβά-

νει γνωστικά-συµπεριφορικά στοιχεία ίσως είναι η 
πιο αποτελεσµατική µορφή παρέµβασης.

•  υπάρχουν περιορισµένα στοιχεία σχετικά µε την 
αποτελεσµατικότητα κάποιων τεχνικών ή µηχα-
νολογικών παρεµβάσεων όπως και θεραπευτικών 
ασκήσεων.

•  η επιστηµονική βιβλιογραφία δεν παρέχει επαρκή 
στοιχεία για την αξιολόγηση της αποτελεσµατι-
κότητας των διαφόρων ψυχοκοινωνικών παρεµ-
βάσεων.

Πόνοι στα κάτω άκρα:
•  δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε στρατη-

γικές παρέµβασης που να σχετίζονται µε την ερ-
γασία.

•  τα αποτελέσµατα µελετών που αφορούν γενικά τη 
θεραπεία των κάτω άκρων παρέχουν ενδείξεις ότι 
τα προγράµµατα άσκησης µπορεί να είναι αποτε- 
λεσµατικά για προβλήµατα µηρών και γονάτων.

Παρότι έχουν εκπονηθεί πολλές µελέτες, τα στοιχεία 
για την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων είναι 
σχετικώς περιορισµένα. Αυτό συµβαίνει κυρίως όσον 
αφορά την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων των άνω 
άκρων. Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτή την ανεπάρκεια 
στοιχείων είναι ότι τα κριτήρια ποιότητας που εφαρ-
µόζονται στις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις ίσως να 
µην µπορούν να εφαρµοστούν στις συχνά πολύπλοκες 
παρεµβάσεις στο χώρο εργασίας. Συνεπώς οι µελέτες 
επιτυχών παρεµβάσεων µπορεί να µην υπάρχουν σε 
κάποιο επιστηµονικό περιοδικό ή να θεωρούνται πολύ 
χαµηλής ποιότητας. Η αξιολόγηση των παρεµβάσεων 
στους χώρους εργασίας πρέπει µάλλον να υιοθετήσει 
διαφορετικά κριτήρια για τη στήριξη των στοιχείων. 
Τα κριτήρια αυτά δεν υπάρχουν προς το παρόν, 
αλλά οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και οι 
εργοδότες δεν πρέπει να αποθαρρύνονται από το 
να λαµβάνουν προληπτικά µέτρα απλώς και µόνο 
επειδή δεν υπάρχει 100 % επιστηµονική απόδειξη ότι 
αυτά θα έχουν αποτέλεσµα. Επιπλέον η δευτερογενής 
και η τριτογενής πρόληψη θα πρέπει να συνδέονται 
στενά µε την πρωτογενή, ώστε να αποφεύγεται η 
επανεµφάνιση κρουσµάτων ΜΣΠ.
_________________________________
(1)  Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης 

και Εργασίας. Τέταρτη Eυρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες 
Eργασίας 2007.

(2)  Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία. «Thematic report on MSDs» (Θεµατική έκθεση για τις 
µυοσκελετικές παθήσεις) 2007, υπό έκδοση.

Μυοσκελετικές παθήσεις
που σχετίζονται µε την εργασία
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Εκστρατεία για µια καθαρή πρωτεύουσα 
µε πρόστιµα από 20 ως 9.000 ευρώ για 

όσους ρυπαίνουν. Σχετικό φυλλάδιο θα δια-
νεµηθεί ευρέως σε σπίτια και καταστήµατα 
της πρωτεύουσας προκειµένου κάτοικοι 
και επιχειρηµατίες να ενηµερωθούν για την 
προσπάθεια του δήµου. Παράλληλα, ανα-
φέρονται οι βασικές οδηγίες ότι για παρά-
δειγµα οι σακούλες των σκουπιδιών πρέπει 
να «κατεβαίνουν» στους κάδους µεταξύ 8 µε 
9 το βράδυ ενώ για τα ογκώδη αντικείµενα 
οι δηµότες θα πρέπει να τηλεφωνούν πρώτα 
στο 195 ώστε η υπηρεσία να γνωρίζει τις 
προθέσεις τους και τη διεύθυνσή τους για να 
τα µαζέψει αµέσως. Το ενηµερωτικό φυλλάδιο 
σε έξι γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, 
αλβανικά, ρωσικά και κινέζικα) µέχρι το τέλος 
του µήνα θα έχει µοιρασθεί σε όλα τα ακίνητα 
της πρωτεύουσας.

Σ’ ό,τι αφορά στα πρόστιµα, οι µεγαλύτερες 
ποινές αφορούν στη ρύπανση µνηµείων και 
αρχαιολογικών χώρων, ενώ δίδεται ιδιαίτερη 
έµφαση στην παράνοµη αφισοκόλληση η 
οποία θα τιµωρείται µέχρι και µε 2.000 ευρώ 
πρόστιµο. Επιπλέον, ο κανονισµός καθαριό-
τητας ο οποίος ενεργοποιείται ακολουθεί 
σκληρή πολιτική απέναντι στις επιχειρήσεις 
τροφίµων οι οποίες θα πρέπει όλα τα ευ-
παθή προϊόντα που πετούν (κρέας, ψάρια, 
νωπά τρόφιµα κ.ά.) να τα συσκευάζουν σε 
σακούλες που θα φέρουν και το όνοµα της 
κάθε επιχείρησης. Αν εντοπισθούν σακούλες 
εκτός κάδων ή σκόρπιες, τότε θα τους επιβάλ- 
λονται πρόστιµα που θα φτάνουν µέχρι και τα 
6.000 ευρώ.

AΘHNA:
Πρόστιµα σε όσους 

ρυπαίνουν

ΠEKINO:
Kατάργηση της πλαστικησ 

σακουλασ

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, 
η Κίνα απαγορεύει τη χρήση της πλαστικής 
σακούλας για τα ψώνια που είθισται να προσ-
φέρουν δωρεάν τα καταστήµατα στους πε-
λάτες τους. Το νέο µέτρο θα ισχύσει από τον 
ερχόµενο Ιούνιο, ενώ σε σχετική κυβερνητι-
κή ανακοίνωση αναφέρεται ότι απαγορεύε-
ται και η βιοµηχανική παραγωγή σακούλας 
από λεπτό πλαστικό. Τέτοιες σακούλες 
απορρίπτονται µετά τη χρήση τους, προ-
καλώντας µεγάλη ρύπανση, δεδοµένου ότι 
κατασκευάζονται από υλικό που δεν δια-
σπάται εύκολα, ενώ και η ανακύκλωσή του 
είναι προβληµατική. Η προτροπή προς τους 
καταναλωτές είναι να προτιµούν πάνινες 
σακούλες πολλαπλών χρήσεων ή καλάθια 
για να µεταφέρουν τα ψώνια τους. Σύµφωνα 
µε τις κυβερνητικές εξαγγελίες, το µέτρο 
συνεπάγεται και τεράστια εξοικονόµηση 

ενέργειας. 

HΠA:
Aνακύκλωση πλαστικών 

τσαντών

Σε µία προσπάθεια περιορισµού των συ-
νεπειών από τη χρήση περίπου ενός δισ-
εκατοµµυρίου πλαστικών τσαντών από τους 
καταναλωτές της Νέας Υόρκης, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ενέκρινε πρόταση που προβλέπει 
ότι τα µεγάλα καταστήµατα θα είναι υπο-
χρεωµένα να εφαρµόζουν προγράµµατα α-

νακύκλωσης.


