Eκτίµηση κινδύνου είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων που προκύπτουν από υπαρκτούς
κινδύνους (πηγές κινδύνου) στο χώρο
εργασίας. Aποτελεί µια συστηµατική
εξέταση όλων των πτυχών της εργασίας η οποία µελετά:

Bήµα 2 - Eκτίµηση των κινδύνων και
καθορισµός προτεραιοτήτων

• πηγή κινδύνου είναι οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει βλάβη - υλικά
εργασίας, εξοπλισµός, µέθοδοι ή
πρακτικές εργασίας.
• ο κίνδυνος εκφράζει την πιθανότητα, µεγάλη ή µικρή, να υποστεί κάποιος σωµατική ή άλλη βλάβη από
κάποια πηγή κινδύνου.

Bήµα 4 - Aνάληψη δράσης

Yπολογισµός των πηγών κινδύνου
(της σοβαρότητάς τους, της πιθανότητάς τους, κλπ) και καθορισµός προτεραιοτήτων µε βάση τη σοβαρότητα
του κάθε κινδύνου. Eίναι απαραίτητο
να δοθεί προτεραιότητα σε οποιαδή• τι θα µπορούσε να προκαλέσει ποτε δράση στοχεύει στην εξάλειψη ή
τραυµατισµό ή βλάβη,
την πρόληψη των κινδύνων.
• εάν θα µπορούσαν να εξαλειφθούν
οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι,
Bήµα 3 - Λήψη αποφάσεων σχετικά
• ποια µέτρα πρόληψης και προσταµε προληπτική δράση
σίας έχουν θεσπιστεί ή θα µπορούσαν να θεσπιστούν για τον έλεγχο
Προσδιορισµός των κατάλληλων µέτων πιθανών κινδύνων.
τρων ώστε οι κίνδυνοι να εξαλειφθούν
ή να τεθούν υπό έλεγχο.
Nα θυµάστε:
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Eκτίµηση κινδύνου στο χώρο εργασίας

Θέσπιση µέτρων πρόληψης και προστασίας µέσω ενός σχεδίου που θα
καθορίζει προτεραιότητες (το πιθανότερο είναι να µην µπορούν να διευθετηθούν άµεσα όλα τα προβλήµατα)
και καθορισµός του ποιος κάνει τι και
πότε, πότε πρέπει να ολοκληρωθεί µια
διαδικασία και ποια µέσα διατίθενται
Πως εκτιµώνται οι κίνδυνοι
Oι κατευθυντήριες αρχές οι οποίες ώστε τα µέτρα να τεθούν σε εφαρµοπρέπει να ληφθούν υπόψη καθ’ όλη τη γή.
διάρκεια της διαδικασίας εκτίµησης
κινδύνου µπορούν να χωριστούν σε Bήµα 5 - Παρακολούθηση και αναθεώρηση
µια σειρά βηµάτων.
H εκτίµηση πρέπει να αναθεωρείται
Bήµα 1 - Προσδιορισµός των πηγών
ανά
τακτά διαστήµατα, ώστε να διακινδύνου καθώς και των ατόµων που
σφαλίζεται
η ενηµερότητά της. Πρέπει
απειλούνται από αυτές.
να αναθεωρείται όποτε προκύπτουν
Aναζήτηση στον εργασιακό χώρο σηµαντικές αλλαγές στον οργανισµό
εκείνων των παραγόντων οι οποίοι θα (επιχείρηση) ή ως αποτέλεσµα των
µπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη πορισµάτων έρευνας σχετικά µε κάκαι προσδιορισµός των εργαζοµένων ποιο ατύχηµα ή παρ’ ολίγον ατύχηµα.
οι οποίοι µπορεί να εκτίθενται σε κά____________
ποια πηγή κινδύνου.
Πηγή: Eυρωπαϊκός Oργανισµός για την Yγεία και
Aσφάλεια στην Eργασία
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Προστασία των εργαζοµένων στον κλάδο των ξενοδοχείων,
των εστιατορίων και της τροφοδοσίας
Ο κλάδος των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της τροφοδοσίας (Horeca) αφορά ξενοδοχεία, µπαρ, παµπ, εστιατόρια, συµβαλλόµενες εταιρείες τροφοδοσίας, ταχυφαγεία που προσφέρουν φαγητό σε πακέτο, καφετέριες και
µπιστρό. Είναι σηµαντικός παράγοντας για τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών αλλά και για
την οικονοµία γενικότερα σε πολλά κράτη µέλη της ΕΕ.
Αυτός ο αναπτυσσόµενος κλάδος απασχολεί σήµερα 7,8
εκατοµµύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χαρακτηριστικά του κλάδου
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Ο κλάδος των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της τροφοδοσίας αποτελείται κυρίως από µικρές επιχειρήσεις, οι
οποίες απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζοµένους.
Το εργατικό του δυναµικό αποτελείται από άτοµα νεαρής
ηλικίας: σύµφωνα µε ευρωπαϊκές στατιστικές (ΕΕ-25, Eurostat 2005) περίπου 48 % είναι κάτω των 35 ετών, ενώ άνω
των 55 ετών είναι λιγότερο από 10 % του εργατικού δυναµικού, παρότι οι αριθµοί αυτοί βρίσκονται σε άνοδο λόγω
των δηµογραφικών αλλαγών.
Οι γυναίκες εργαζόµενες — 54 % του εργατικού δυναµικού
— είναι περισσότερες από τους άντρες. Ο συγκεκριµένος
κλάδος θεωρείται µια καλή αφετηρία για την είσοδο των
νεαρών και σχετικά ανειδίκευτων εργαζοµένων στο εργατικό δυναµικό. Το µορφωτικό επίπεδο των εργαζοµένων
είναι χαµηλό: 40 % των απασχολούµενων είναι σχετικά
ανειδίκευτοι. Mόνο ένας απασχολούµενος στους δέκα έχει
ανώτερο επίπεδο µόρφωσης. Παρά τις απαιτητικές συνθήκες εργασίας, τα ποσοστά ατυχηµάτων και ασθενειών δεν
υπερβαίνουν τον µέσο όρο.
Ευρωπαϊκές, διεθνείς και τοπικές πολιτικές και πρακτικές
Τα τελευταία χρόνια, η νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Εφόσον 90 % όλων των επιχειρήσεων του κλάδου των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της τροφοδοσίας είναι πολύ
µικρές, οι εργοδότες συχνά δεν διαθέτουν το χρόνο και
τους πόρους για να κατανοήσουν τα νοµοθετικά ζητήµατα
που αφορούν τον κλάδο και να συµµορφωθούν προς αυτά.
Η εφαρµογή της νοµοθεσίας σε επίπεδο εταιρείας φαίνεται
να είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα του κλάδου.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εργαζόµενοι καλύπτονται από
την οδηγία - πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ, η οποία υποχρεώνει τους
εργοδότες να διενεργούν εκτιµήσεις κινδύνου και τους
επιβάλλει το γενικό καθήκον να διασφαλίζουν την υγεία και
την ασφάλεια όλων των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας.
Υπάρχουν κάποιες πολιτικές που έχουν διαµορφωθεί
ειδικά για τον κλάδο των ξενοδοχείων, των εστιατορίων
και της τροφοδοσίας. Κάποιες πολιτικές, όπως η ανάλυση
πηγών κινδύνου και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP) και
η απαγό ρευση του καπνίσµατος, ώθησαν κρατικούς φο-

ρείς και παροχείς υπηρεσιών πρόληψης να εξετάσουν πιο
προσεκτικά τον κλάδο. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό είχε
ως αποτέλεσµα τη θέσπιση περαιτέρω µέτρων σχετικά µε
την ασφάλεια και την υγεία.
Το 2004, η EFFAT (Eυρωπαϊκή Oµοσπονδία Eργατικών
Συνδικάτων στους τοµείς των τροφίµων, της γεωργίας και
του τουρισµού) και η HOTREC (Eπαγγελµατική Ένωση Ξενοδοχείων, Eστιατορίων και Kαφετεριών στην ΕΕ και τον
ΕΟΧ) υπέγραψαν κοινό έγγραφο µε τίτλο «Πρωτοβουλία για
τη βελτίωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τοµέα
της φιλοξενίας».
Θέµατα που καλύπτονται στο έγγραφο
• Ίσες ευκαιρίες και απαγόρευση των διακρίσεων: οι επιχειρήσεις οφείλουν να εκπονήσουν πολιτικές που θα καλύπτουν τις διαδικασίες πρόσληψης, µισθοδοσίας, προαγωγής, εκπαίδευσης και λύσης συµβάσεων.
• Εργασιακές συνθήκες και οργάνωση της εργασίας: πρακτικές όπως διαίρεση µιας θέσης πλήρους απασχόλησης σε
δύο θέσεις µερικής απασχόλησης (job-splitting), ελαστικό
ωράριο εργασίας και άλλα µέτρα που θα προάγουν την
ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την προσωπική ζωή πρέπει να ενθαρρύνονται. Οι επιχειρήσεις πρέπει
επίσης να επιζητούν την επαναπρόσληψη των εποχιακών
εργαζοµένων από τη µια σεζόν στην άλλη, ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα και η συνοχή.
• ∆ίκαιες αµοιβές: η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων
πρέπει να εφαρµόζεται σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να εξετάζονται και µη οικονοµικά κίνητρα τα οποία έχουν «φιλικό
προς την οικογένεια» αντίκτυπο, όπως είναι οι υπηρεσίες
βρεφονηπιακών σταθµών.
• Επαγγελµατική και συνεχής κατάρτιση, και διά βίου µάθηση: η κατάρτιση πρέπει να ενισχύει τα επαγγελµατικά
προσόντα και την απασχολησιµότητα των εργαζοµένων.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσφέρουν περισσότερες
ευκαιρίες µαθητείας και πρακτικής άσκησης, όπου είναι
εφικτό από οικονοµικής και κοινωνικής άποψης.
• Υγεία και ασφάλεια: οι πολιτικές πρέπει να χαράσσονται
µέσω διαβουλεύσεων µε τους εργαζόµενους και να αναπτυχθούν προγράµµατα που στοχεύουν στην αντιµετώπιση
προβληµάτων που αφορούν ειδικά τον συγκεκριµένο
κλάδο.
• Αναδιάρθρωση: οι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποί τους
πρέπει να είναι ενήµεροι σχετικά µε την κατάσταση της
εταιρείας τους καθώς και να ενηµερώνονται και να ζητείται
η συµβουλή τους σχετικά µε οποιεσδήποτε προγραµµατιζόµενες δραστηριότητες αναδιάρθρωσης. Κάτι τέτοιο
θα αποτρέψει ή τουλάχιστον θα περιορίσει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση και θα εµποδίσει την
επιδείνωση των σχέσεων εργοδότη–εργαζοµένου.
____________
Πηγή: Eυρωπαϊκός Oργανισµός για την Yγεία και Aσφάλεια στην Eργασία

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
Σειρά µέτρων, που θα συµβάλουν στη διάδοση της οικολογικής
οδήγησης (eco-driving) θα προωθήσει το υπουργείο Μεταφορών.
Μεταξύ των µέτρων είναι η εισαγωγή της οικονοµικής-οικολογικής
οδήγησης στην εκπαιδευτική και στην εξεταστική διαδικασία για
την απόκτηση άδειας οδήγησης από τον Ιανουάριο του 2009.
Ειδικότερα, στα υπό έκδοση εγχειρίδια Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών κάθε κατηγορίας, προστίθεται ειδικό
κεφάλαιο µε αναφορά στην οικονοµική-οικολογική οδήγηση,
καθώς και σχετικό ερωτηµατολόγιο για τον σκοπό αυτό, ενώ και
στην πρακτική εξάσκηση οι υποψήφιοι οδηγοί θα εξετάζονται σε
τέτοια θέµατα.
Στο πλαίσιο της οικολογικής οδήγησης οι οδηγοί καλούνται να
εφαρµόσουν κάποιες «οδηγίες», µεταξύ των οποίων η διατήρηση
σταθερής ταχύτητας, το σβήσιµο του κινητήρα σε περιόδους
µακράς αναµονής, ο συστηµατικός έλεγχος των ελαστικών, η
συνεπής συντήρηση της µηχανής του οχήµατος και του κλιµατισµού
του.
Με το eco-driving µπορούµε να πετύχουµε:
• 10-25% λιγότερα ατυχήµατα εποµένως βελτίωση οδικής ασφάλειας.
• 10-25% λιγότερη κατανάλωση καυσίµου και συνακόλουθα µείωση
των εκπεµπόµενων αέριων ρύπων.
• Σηµαντική µείωση της ηχορύπανσης.
• Μείωση ενεργειακού κόστους καθώς και κόστους συντήρησης οχήµατος και ασφάλισής του.
• Μεγαλύτερη άνεση για τον οδηγό
και τους επιβάτες σε δηµόσια και
ιδιωτικά οχήµατα.
• Ενίσχυση εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού προς τα δηµόσια µέσα
όταν εφαρµόζουν την οικολογική
οδήγηση.
• Ίσος χρόνος ταξιδιού σε σχέση µε τον συνήθη τρόπο οδήγησης.
Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ακόµη ότι θα εφαρµόσει
το eco-driving και στους εποπτευόµενους από αυτό Οργανισµούς
και συγκεκριµένα στα δηµόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Στον ΗΛΠΑΠ θα γίνουν τα εξής:
• Ελάττωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και µείωση
των εκποµπών CO2 στην πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
• Βελτίωση της οδικής ασφάλειας οδηγών και επιβατών.
• Ελάττωση του κόστους συντήρησης των τρόλεϊ της εταιρίας.
• Βελτίωση της άνεσης κατά τη µεταφορά οδηγού και επιβατών.
• Βελτίωση της εικόνας της εταιρίας µέσω της προώθησης των
ωφελειών, που προκύπτουν από το Eco-driving στο πλαίσιο
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τουΗΛΠΑΠ.
Στην ΕΘΕΛ
Σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία της ΕΘΕΛ, εκτός από την ανανέωση
του στόλου, οι οδηγοί θα περάσουν από ειδικά σεµινάρια, ώστε
να υιοθετήσουν τους απλούς, αλλά αποδοτικούς κανόνες του Ecodriving.

Σχετικά µε το νερό ...
• Το 40% περίπου του παγκόσµιου πληθυσµού, γύρω στα
2,6 δισεκατοµµύρια άτοµα, δεν
έχουν πρόσβαση σε βασικές
εγκαταστάσεις υγιεινής. Σε 1
δισεκατοµµύριο
υπολογίζονται
εκείνοι που δεν έχουν πρόσβαση
σε ασφαλές πόσιµο νερό. Oι
συνέπειες αυτών των ελλείψεων
είναι καταστροφικές.

• Kάθε 20 δευτερόλεπτα ένα
παιδί πεθαίνει είτε από διάρροια,
είτε από άλλες ασθένειες που
προκλήθηκαν από µολυσµένο νερό.
• Oι συνθήκες υγιεινής αναδεικνύονται σε ένα από τα µείζονα
παγκόσµια προβλήµατα. Η απουσία συνθηκών επαρκούς υγιεινής
είναι ένα σκάνδαλο που κοστίζει
τις ζωές 1,4 εκατοµµυρίων παιδιών
κάθε έτος.
• Το ερώτηµα που τίθεται είναι
αν ο κόσµος θα διαθέτει αρκετούς υδάτινους πόρους για να
αντιµετωπίσει την πληθυσµιακή
έκρηξη κυρίως στις αναπτυσσόµενες περιοχές του πλανήτη.
• Σύµφωνα µε τις πλέον µετριοπαθείς µελέτες, το 2025, 1,8 δισεκατοµµύριο άνθρωποι θα ζουν
σε άνυδρες περιοχές µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την οικονοµία των
χωρών αυτών.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΔAΣH KAI ΔIOΞEIΔIO TOY ANΘPAKA

Το πρωτόκολλο του Κιότο
σε συµπληγάδες

Τα φυσικά δάση που δεν έχουν αποψιλωθεί µπορούν να αποθηκεύσουν τριπλάσιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από ό, τι εκτιµούνταν µέχρι
τώρα και 60% περισσότερο σε σχέση µε τα δάση
που έχουν δηµιουργηθεί από δενδροφύτευση. Σε
αυτό το συµπέρασµα, καταλήγει, µεταξύ άλλων,
έρευνα Αυστραλών επιστηµόνων, αναφορικά µε τον
αποκαλούµενο «πράσινο άνθρακα» και τον ρόλο του
στην κλιµατική αλλαγή.

Σύµφωνα µε πρόσφατες αναφορές του
Πρακτορείου Reuters, πάγωσε η µεγαλύτερη
πηγή ιδιωτικών χρηµατοδοτήσεων στον κόσµο για την καταπολέµηση των κλιµατικών
αλλαγών στον ανεπτυγµένο κόσµο εν µέσω
περίπλοκων διαπραγµατεύσεων για το περιβάλλον και την αβέβαιη ζήτηση δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του φαινοµένου του
θερµοκηπίου, στο πλαίσιο της αγοράς που
έχει καθορισθεί από το Πρωτόκολλο του
Κιότο. Οι συναλλαγές αντισταθµιστικών ωφεληµάτων στην προαναφερόµενη αγορά,
αξίας 13 δισ.δολαρίων, έχουν επίσης τεθεί
υπό αµφισβήτηση εν µέσω κατηγοριών περί
κερδοσκοπίας και συµφωνιών στα όρια της
νοµιµότητας για τη µείωση των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα.
Νέα στοιχεία του ΟΗΕ φέρουν τον αριθµό
των νέων προτάσεων για την έναρξη έργων
που θα λειτουργούν υπέρ της προστασίας του
περιβάλλοντος, που υποβλήθηκαν τους τρεις
τελευταίους µήνες, µειωµένο κατά το ένα
τρίτο από το αντίστοιχο, περσινό διάστηµα. Ο
αριθµός των σχετικών αιτήσεων, που αφορούν
για παράδειγµα σε χρηµατοδοτήσεις για έργα
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως είναι η
αιολική, ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ τον Ιούλιο
του 2007.
Με δεδοµένο ότι επίκειται η νέα συµφωνία το 2009, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από
το 2013 και στο πλαίσιο της οποίας αµφισβητείται ότι θα υπάρξει «χώρος» για τα
αντισταθµιστικά ωφελήµατα, στελέχη εταιρειών στον ανεπτυγµένο κόσµο, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στην αγορά έργων AΠE,
τονίζουν τον προβληµατισµό τους για το
µέλλον των έργων αυτών.
Οπως αναφέρουν, εάν υπάρξουν ριζικές αλλαγές στο Πρωτόκολλο του Κιότο, εάν ανατραπεί το σύστηµα της εξαγοράς δικαιωµάτων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, για
να αξίζει να υλοποιήσει κάποιος ένα έργο
ΑΠE, το έργο αυτό όχι µόνον πρέπει να αυτοχρηµατοδοτηθεί αλλά να είναι κερδοφόρο
µέχρι το 2013.

Στην έρευνα τονίζεται
ότι ο ρόλος των µη αποψιλωµένων δασών και η βιοµάζα του «πράσινου άνθρακά» τους, στον αγώνα
της καταπολέµησης του
φαινοµένου του θερµοκηπίου, είχε υποτιµηθεί.
Οι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι η Διακυβερνητική
Επιτροπή του ΟΗΕ για τις
Κλιµατικές Αλλαγές (IPCC)
και το Πρωτόκολλο του
Κιότο, δεν κάνουν διάκριση
ανάµεσα στη δυνατότητα
των φυσικών δασών και
των µη φυσικών δασών,
να αποθηκεύουν άνθρακα.
Και όπως οι ίδιοι τονίζουν
στη σχετική έκθεσή τους,
τα φυσικά δάση έχουν την
ικανότητα να αποθηκεύουν
τρεις φορές περισσότερο
άνθρακα από ό,τι πιστευόταν µέχρι τώρα.
Επιπλέον, τα φυσικά δάση, τα οποία δεν αποψιλώνονται είναι πιο ανθεκτικά στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου και σε άλλες καταστροφές από ό,τι τα
δάση που υλοτοµούνται. H προστασία των φυσικών
δασών αποτρέπει την περαιτέρω εκποµπή διοξειδίου
του άνθρακα που προκύπτει από την καύση ορυκτών
καυσίµων.
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