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Η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία παραµένει ζητούµενο καθώς σύµφωνα µε στοιχεία
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Υγεία
και Ασφάλεια στην εργασία, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, κάθε τριάµισυ λεπτά πεθαίνει κάποιος
από αιτίες σχετικές µε την εργασία και ακόµη:
• 142.400 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από επαγγελµατικές ασθένειες και
άλλοι 8.900 από εργατικά ατυχήµατα.
• έως και το ένα τρίτο αυτών των 150.000
θανάτων κάθε χρόνο αποδίδεται σε επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας,
µεταξύ άλλων στον αµίαντο (21.000 θάνατοι).
Τα εργασιακά περιβάλλοντα µεταβάλλονται
συνεχώς λόγω: της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, των αλλαγών στον τρόπο οργάνωσης
της εργασίας και των µεταβολών στις οικονοµικές, κοινωνικές και δηµογραφικές συνθήκες. Οι πολιτικές και πρακτικές ασφάλειας και
υγείας χρειάζονται αναπροσαρµογή καθώς το
εργατικό δυναµικό της Ευρώπης: γηράσκει,
απαρτίζεται από µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών απ’ ό,τι παλαιότερα, απαρτίζεται από αυξανόµενο ποσοστό µεταναστών εργατών, τόσο
νόµιµων όσο και µη δηλωµένων, απασχολείται
σε περισσότερες θέσεις προσωρινής και
µερικής απασχόλησης απ’ ό,τι παλαιότερα,
χρησιµοποιεί όλο και περισσότερο νέες τεχνολογίες.
Καίριες στατιστικές σε σχέση
µε την ασφάλεια και την υγεία
στην εργασία
• Γεωργία
Το ποσοστό θανατηφόρων ατυχηµάτων στα
15 Κ-Μ της ΕΕ είναι 12,6 ανά 100.000 εργαζόµενους. Σε ό,τι αφορά στα ατυχήµατα που
συνεπάγονται περισσότερες από τρεις ηµέρες
απουσίας, η αναλογία είναι µεγαλύτερη από
6.000 ανά 100.000 εργαζόµενους. Πρόκειται
για ορισµένα από τα µεγαλύτερα ποσοστά σε
οποιονδήποτε κλάδο. Στα παλαιά κράτη µέλη,
µόλις το 4% του εργαζόµενου πληθυσµού
απασχολείται στη γεωργία. Το αντίστοιχο ποσοστό στα νέα κράτη µέλη είναι 13,4%.
• Κατασκευές
Περίπου 1.300 εργαζόµενοι χάνουν τη ζωή
τους κάθε χρόνο, αριθµός που αντιστοιχεί

σε 13 εργαζόµενους ανά 100.000, ποσοστό
υπερδιπλάσιο του µέσου όρου άλλων τοµέων.
• Εκπαίδευση
Περίπου 15% των εργαζόµενων στον εκπαιδευτικό τοµέα στην Ευρώπη, από δασκάλους
και µάγειρες έως διοικητικό προσωπικό, έχουν
δεχθεί σωµατική ή λεκτική κακοποίηση στον
χώρο εργασίας.
• Υγεία
Το ποσοστό των ατυχηµάτων στον τοµέα
της υγείας είναι κατά 34% υψηλότερο από τον
µέσο όρο της ΕΕ.
• Μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ)
60-90% των ανθρώπων αντιµετωπίζουν κάποια στιγµή της ζωής τους προβλήµατα µε το
κάτω µέρος της πλάτης. Το ποσοστό των ατόµων που αντιµετωπίζουν τέτοια προβλήµατα
υπολογίζεται, για οποιαδήποτε χρονική στιγµή,
στο 15-42%.
• Θόρυβος
Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των εργαζοµένων της Ευρώπης — περισσότερα από 60
εκατοµµύρια άτοµα — είναι εκτεθειµένοι σε
υψηλή στάθµη θορύβου για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός τετάρτου του χρόνου εργασίας
τους.
Άγχος
Περισσότεροι από έναν στους τέσσερις εργαζοµένους στην ΕΕ υποφέρει από εργασιακό
άγχος.
Νέοι εργαζόµενοι
Οι εργαζόµενοι ηλικίας 18 έως 24 ετών στην
Ευρώπη έχουν τουλάχιστον 50% περισσότερες
πιθανότητες να τραυµατιστούν στον χώρο
εργασίας σε σχέση µε τους έµπειρους εργαζοµένους.
Μικρές και Μεσαίου µεγέθους
Επιχειρήσεις
Υπάρχουν 19 εκατοµµύρια µικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις στην ΕΕ, οι
οποίες απασχολούν σχεδόν 75 εκατοµµύρια
ανθρώπους. Στις επιχειρήσεις αυτές ανάγεται
το δυσανάλογο 82% επί του συνόλου των επαγγελµατικών τραυµατισµών, ενώ τους αναλογεί
και το 90% των θανατηφόρων ατυχηµάτων.
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Κίνδυνοι από τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
στους χώρους εργασίας
Ως χειρωνακτική διακίνηση φορτίων (Χ∆Φ) νοείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εργασίες που εκτελούνται από
έναν ή περισσότερους εργαζόµενους: η ανύψωση, το κράτηµα, η απόθεση, η ώθηση, η έλξη, η µεταφορά ή η µετακίνηση
φορτίου. Το φορτίο µπορεί να είναι έµψυχο (άνθρωπος ή
ζώο) ή άψυχο (αντικείµενο).
Παρά την πρόσφατη µείωση, το ποσοστό των εργαζοµένων
στην Ευρώπη των 25 οι οποίοι αναφέρουν ότι µεταφέρουν
ή µετακινούν βαριά φορτία παραµένει υψηλό (34,5 %),
αγγίζοντας το 38 % στην Ευρώπη των 10*.
Πώς µπορεί η Χ∆Φ να επηρεάσει την υγεία των εργαζοµένων;
Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων µπορεί να προκαλέσει:
• συσσωρευτικές διαταραχές που οφείλονται στη σταδιακή και αθροιστική επιβάρυνση του µυοσκελετικού
συστήµατος από τις συνεχείς δραστηριότητες ανύψωσης/διακίνησης, π.χ. οσφυαλγία
• οξείς τραυµατισµούς όπως κακώσεις (ρήξεις) ή κατάγµατα λόγω των ατυχηµάτων.
Οι πόνοι στη ράχη είναι ένα από τα συνηθέστερα προβλήµατα που σχετίζονται µε την εργασία (23,8 %) στην ΕΕ, µε
ποσοστό που αυξάνεται δραµατικά (38,9 %) µεταξύ των
εργαζοµένων των νέων κρατών µελών*.
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Το φορτίο
Ο κίνδυνος για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα αυξάνεται
εάν το φορτίο είναι:
• πολύ βαρύ: δεν υπάρχει ένα ακριβές όριο βάρους που
να θεωρείται ασφαλές — ένα φορτίο 20–25 κιλών είναι
µεγάλο για τους περισσότερους ανθρώπους
• πολύ ογκώδες: αν το φορτίο είναι ογκώδες, δεν είναι
δυνατό να τηρηθούν οι βασικοί κανόνες ανύψωσης και
µεταφοράς — να παραµένει το φορτίο όσο πιο κοντά
γίνεται στο σώµα, εποµένως, οι µύες κουράζονται πολύ
πιο γρήγορα
• δύσκολο στο πιάσιµο: αυτό µπορεί να προκαλέσει
ολίσθηση του αντικειµένου και ατύχηµα. Τα φορτία µε
αιχµηρές γωνίες ή επικίνδυνα υλικά µπορούν να τραυµατίσουν τους εργαζόµενους
• ανόµοια κατανεµηµένο ή ασταθές: αυτό έχει ως
αποτέλεσµα την άνισα κατανεµηµένη επιβάρυνση των
µυών και την κόπωση επειδή το κέντρο βάρους του
αντικειµένου βρίσκεται µακριά από τη µέση του εργαζοµένου
• δύσκολα προσβάσιµο: για το τέντωµα των χεριών, το
σκύψιµο ή τη στροφή του κορµού απαιτείται µεγαλύτερη
µυϊκή δύναµη
• σχήµατος ή µεγέθους που παρεµποδίζει το οπτικό πεδίο
του εργαζοµένου, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να
γλιστρήσει/σκοντάψει, να πέσει ή να προσκρούσει σε
αντικείµενο.
Εκτίµηση κινδύνων
Οι εργοδότες οφείλουν να προβαίνουν σε εκτίµηση των
* ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που αντιµετωπίζουν
οι εργαζόµενοί τους. Για µια αποτελεσµατική εκτίµηση των
κινδύνων µπορούν να ακολουθηθούν µερικά απλά βήµατα:
• αναζητήστε πηγές κινδύνου που θα µπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήµατα, κακώσεις ή προβλήµατα υγείας
• αξιολογήστε ποιος µπορεί να πάθει κακό και πώς θα
µπορούσε να συµβεί αυτό
• αξιολογήστε αν τα υπάρχοντα µέτρα προφύλαξης είναι
επαρκή ή αν πρέπει να γίνουν περισσότερα
• παρακολουθήστε τους κινδύνους και επανεξετάστε τα
µέτρα πρόληψης.
Μέτρα πρόληψης
Τα ατυχήµατα και τα προβλήµατα υγείας µπορούν να προληφθούν µε την εξάλειψη ή έστω τη µείωση των κινδύνων
από τη Χ∆Φ. Πρέπει να υιοθετούνται κατά σειρά τα εξής
µέτρα πρόληψης:
• εξάλειψη — εξετάστε αν η Χ∆Φ µπορεί να αποφευχθεί,
π.χ. µε τη χρήση ηλεκτρικού ή µηχανικού εξοπλισµού
διακίνησης όπως οι ιµάντες µεταφοράς ή τα ανυψωτικά
οχήµατα
• τεχνικά µέτρα — αν η Χ∆Φ δεν µπορεί να αποφευχθεί,
εξετάστε τη χρήση µηχανικών µέσων όπως οι ανυψωτήρες, οι τροχιοδροµικοί µεταφορείς (τρόλεϊ) και οι
πνευµατικές ανυψωτικές συσκευές
• οργανωτικά µέτρα όπως η εκ περιτροπής εργασία και
η πρόβλεψη διαλειµµάτων επαρκούς διάρκειας πρέπει
να εξετάζονται µόνον εφόσον δεν είναι εφικτός ο
αποκλεισµός ή η µείωση των κινδύνων από τη Χ∆Φ
• παροχή πληροφοριών σχετικά µε τους κινδύνους και
τις δυσµενείς επιπτώσεις της Χ∆Φ στην υγεία και εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισµού και στις σωστές
τεχνικές διακίνησης.
Η αποκατάσταση και η επανένταξη των εργαζοµένων µε
µυοσκελετικές παθήσεις στην εργασία πρέπει να αποτελεί
ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα της πολιτικής για τις µυοσκελετικές παθήσεις στους χώρους εργασίας. Αυτό βελτιώνει την υγεία και ευεξία των εργαζοµένων και συντελεί στη
διατήρηση της παραγωγικότητας. Η συµµετοχή των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους είναι ουσιαστικής σηµασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων στους χώρους
εργασίας.
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία
Η οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συµβουλίου καθορίζει τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για τη Χ∆Φ, ιδιαίτερα όταν
συνεπάγεται κινδύνους για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα
των εργαζοµένων.
Ελληνική νοµοθεσία
Π.∆. 397/1994 - Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας
και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που
συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα
των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του
Συµβουλίου 90/269/EOK.

Πόσο µας ενδιαφέρει
το περιβάλλον;

Π

αρόλο που οι Ευρωπαίοι ανησυχούν πλέον µόνιµα για το
περιβάλλον, η ανησυχία τους αυτή εξακολουθεί να περιορίζεται στη σφαίρα των καλών προθέσεων και να µην µετατρέπεται
σε έργα.
Να σώσουµε τον πλανήτη! Αυτή η σκέψη απασχολεί το 96% των
Ευρωπαίων, αλλά, όπως αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα σχετικά µε
τις Ευρωπαϊκές συµπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον, ελάχιστοι
από αυτούς είναι έτοιµοι να περάσουν στην πράξη οι ίδιοι και να
αλλάξουν τις συνήθειές τους.
Αν και οι περισσότεροι από εµάς αναγνωρίζουµε ότι πρέπει και οι
ίδιοι να διαδραµατίσουµε κάποιο ρόλο στην υπόθεση της προστασίας
του περιβάλλοντος, σπάνια µας απασχολούν οι καταναλωτικές µας
συνήθειες. Δεν είµαστε ιδιαίτερα πρόθυµοι να χρησιµοποιούµε τα
αυτοκίνητά µας λιγότερο, ούτε να αγοράζουµε προϊόντα φιλικά
προς το περιβάλλον.

Η κλιµατική αλλαγή
και το κόστος
συµµόρφωσης
Στο Εαρινό Συµβούλιο Κορυφής,
2008, της Ε.Ε. υιοθετήθηκαν οι φιλόδοξοι στόχοι για την καταπολέµηση της
κλιµατικής αλλαγής, όµως υπογραµµίσθηκε ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει
να είναι οικονοµικά ανεκτοί για τις
κυβερνήσεις και τη βιοµηχανία σε µια
εποχή οικονοµικής δυσπραγίας και
αναταραχής στις αγορές.
Στο σχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος της διήµερης συνόδου κορυφής,
ζητείται να υπάρξουν µηχανισµοί µε
καλή σχέση κόστους - αποτελέσµατος
και ευέλικτοι για να επιτευχθούν οι
στόχοι στην ενεργειακή πολιτική και
στην πολιτική για το κλίµα και προστίθεται η ενδεικτική φράση «ώστε να
αποφευχθουν υπερβολικά κόστη για
τα κράτη µέλη».
Οι χώρες δεσµεύονται να θεσπίσουν
τους απαραίτητους νόµους εντός του
έτους για να ανταποκριθούν στους
στόχους τους να µειώσουν ως το 2020
τις εκποµπές των αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου
και να αυξήσουν ως την ίδια χρονολογία

Οι καλές προθέσεις των Ευρωπαίων είναι γεγονός, αλλά σπάνια
µεταφράζονται σε πράξη. Αντίθετα, φαίνεται ότι οι πολίτες περιµένουν κυρίως από τις κυβερνήσεις τους να αναλάβουν δράση. Τα δύο
τρίτα των Ευρωπαίων επικροτούν το να λαµβάνονται οι αποφάσεις
για το περιβάλλον από κοινού, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και το
82% συµφωνούν ότι οι νόµοι της ΕΕ είναι αναγκαίοι. Το µήνυµα από
τα συµπεράσµατα αυτά είναι ξεκάθαρο: η οικολογική συµπεριφορά
πρέπει να είναι επιταγή και όχι επιλογή.

το µερίδιο της αιολικής, της ηλιακής,
της υδροηλεκτρικής, της κυµατικής
ενέργειας, καθώς και της ενέργειας
από τα βιοκαύσιµα στο ενεργειακό
µίγµα.
Όµως υπογραµµίζουν επίσης την
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το υψηλό

Υπάρχουν όµως πάµπολλα πράγµατα που µπορούµε όλοι µας να
κάνουµε για να µειώσουµε το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα.

κόστος του εµπορίου άνθρακα, του κε-

Η έρευνα επίσης αποκαλύπτει ότι ο βαθµός ενηµέρωσης για
περιβαλλοντικά θέµατα ποικίλλει πολύ µεταξύ των διάφορων
χωρών. Οι καλύτερα ενηµερωµένοι πολίτες ζουν στις βόρειες και
δυτικές περιοχές της Ένωσης, ενώ όσοι πιστεύουν ότι δεν είναι
αρκετά ενηµερωµένοι για το περιβάλλον προέρχονται συνήθως από
το νότο και από τα νέα κράτη µέλη.

κατά της ανόδου της θερµοκρασίας

ντρικού εργαλείου της ΕΕ στον αγώνα
του πλανήτη, δεν πρέπει να ωθήσει
τοµείς όπως ο χάλυβας, το τσιµέντο,
το χαρτί και το αλουµίνιο να φύγουν
από την Ευρώπη ή και να κλείσουν.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Νέες θέσεις εργασίας στην
προστασία του περιβάλλοντος

Αυστηρότερες ποινές σε
ρυπογόνα πλοία

Αν δοθεί ο απαραίτητος χώρος στα «πράσινα» επαγγέλµατα τότε περισσότερες από 22.000.000 θέσεις
εργασίας µπορούν να δηµιουργηθούν στην Ε.Ε. των
«25» έως το 2010. Αυτό µπορεί να οδηγήσει και στην
βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών. «Πράσινες»
θέσεις εργασίας αναπτύσσονται εκτός από την Ευρώπη,
στις ΗΠΑ, αλλά και τον υπόλοιπο κόσµο.
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ η «πράσινη» απασχόληση καλύπτει παγκοσµίως το 0,4-3% της συνολικής
απασχόλησης, ενώ στην Ε.Ε. το αντίστοιχο ποσοστό
είναι κατά µέσο όρο 1,3%.
Σε µελέτες της Eurotec-Eurostat-E.E. εκτιµάται ότι
µόνον στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) µπορούν να δηµιουργηθούν ακόµη και 1.000.000
θέσεις εργασίας έως το 2010, έτσι ώστε να συµβάλουν
στη µείωση της ανεργίας και στη µείωση των εκποµπών
του θερµοκηπίου». Οι αισιόδοξες προβλέψεις θέλουν το
2030 να έχουµε πάνω από 20.000.000 θέσεις εργασίας
στον τοµέα των ΑΠΕ: µε 2,1 εκατοµµύρια στα αιολικά,
6,3 στα ηλιακά και 12 στη βιοµάζα.

Αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις για τους εφοπλιστές που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση αποφάσισε
να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία, θα προχωρήσει στην έκδοση νέας Οδηγίας. Στην Οδηγία
αυτή θα περιλαµβάνονται, νέες αυστηρότερες και
αποτελεσµατικότερες κυρώσεις για την ρύπανση που
προκαλούν τα πλοία. Η νέα Οδηγία ουσιαστικά θα
αντικαθιστά την απόφαση - πλαίσιο που είχε λάβει το
Συµβούλιο Υπουργών ∆ικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, η οποία απλώς καλούσε τα κράτη - µέλη να
ενισχύσουν τη νοµοθεσία που αφορά στην ρύπανση
των θαλασσών από πλοία.
Σύµφωνα µε την Κοµισιόν θα ορίζεται µε µεγαλύτερη
σαφήνεια τι αποτελεί ποινικό αδίκηµα, ενώ θα υποχρεώνονται τα κράτη - µέλη να διασφαλίζουν µέσω
της εθνικής τους νοµοθεσίας ότι θα έχουν ποινικές
ευθύνες οι εταιρείες, τα πλοία των οποίων προκαλούν
ρύπανση.

Σύστηµα για τσουνάµι µέχρι το 2011
Ενα άρτιο ενόργανο σύστηµα προειδοποίησης για
τσουνάµι στις χώρες της Μεσογείου και στις ευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού, µε εγκατεστηµένους σεισµογράφους και παλιρροιογράφους στο Αιγαίο και το Ιόνιο,
υπό της αιγίδα της UNESCO, θα είναι έτοιµο έως το
2011.
Από ελληνικής πλευράς αρµόδιος φορέας είναι το
Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών. Το σύστηµα θα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
σχεδόν ταυτόχρονα µε την εκδήλωση παλιρροϊκών κυµάτων σε θαλάσσιες περιοχές της χώρας και θα βρίσκεται
σε σύνδεση µε τις κρατικές αρχές και τους κοινωνικούς
φορείς.
Σύµφωνα µε επιστηµονικά δεδοµένα, η µέση στατιστική
αποφαίνεται πως στον µεσογειακό χώρο βλαβερό τσουνάµι εκδηλώνεται κάθε δέκα χρόνια, ενώ καταστροφικό, το
οποίο προκαλεί εκτεταµένες βλάβες, κάθε 30 χρόνια.
Το τελευταίο βλαβερό εκδηλώθηκε το 2003, ύστερα
από ισχυρό σεισµό στην Αλγερία, ενώ στην Ελλάδα το πιο
πρόσφατο βλαβερό ήταν αυτό του Κορινθιακού Κόλπου το
1963, ενώ το τελευταίο καταστροφικό εκείνο της Αµοργού
το 1956.

ΑΣΩΠΟΣ
Ποινικές ευθύνες
σε 19 βιοµηχανίες
Ο γενικός επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης εγκαλεί 19 βιοµηχανίες, τη Νοµαρχία Βοιωτίας και
τα συναρµόδια υπουργεία, ως υπεύθυνους για
την τεράστια ρύπανση του Ασωπού. Μπροστά στο
περιβαλλοντικό έγκληµα που θέτει σε κίνδυνο τις
ζωές χιλιάδων κατοίκων, ο γενικός επιθεωρητής
προέβη σε αυτεπάγγελτο έλεγχο για τη νοµιµότητα
λειτουργίας των 19 βιοµηχανιών, διαπιστώνοντας σωρεία παρανοµιών.
Ας σηµειωθεί ότι έως και 1.000 φορές πάνω από
τα όρια που προβλέπονται στις ΗΠΑ βρέθηκαν το
περασµένο καλοκαίρι οι συγκεντρώσεις του εξασθενούς χρωµίου σε περιοχές γύρω από τον Ασωπό.
Στο πόρισµα επισηµαίνεται µεταξύ άλλων το
αλλαλούµ που επικρατεί στη νοµοθεσία καθώς
και η έλλειψη άµεσης συνεργασίας µεταξύ συναρµόδιων υπηρεσιών. Όλα αυτά σε συνδυασµό µε
την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα ορισµένων επιχειρηµατιών, είχαν ως αποτέλεσµα τη σηµερινή κατάσταση. Υπ’ όψιν ότι η χώρα µας βρίσκεται ενώπιον
παραποµπών στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για το θέµα
της διαχείρισης των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων.
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