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Η μη αποτελεσματική χρήση του νερού έχει πολύ σο- 
βαρές επιπτώσεις στους πόρους που χρειάζονται τα οικο- 
συστήματα και οι άνθρωποι, οι δύο ζωτικοί παράγοντες της 
παραγωγικότητας και ασφάλειας. 

Για τον λόγο αυτό, η Ευρώπη πρέπει να πολλαπλασιάσει 
τις προσπάθειες για πιο αποτελεσματική χρήση των υδάτων, 
προκειμένου να αποφύγει την υπονόμευση της οικονομίας 
της, σύμφωνα με την νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). 

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
(ΕΟΠ) με τίτλο «Προς μια αποτελεσματική χρήση των υδά-
τινων πόρων στην Ευρώπη» (Towards Efficient use of wa-
ter resources in Europe) τεκμηριώνει την ανάγκη της ολο-
κληρωμένης διαχείρισης του νερού, αρχίζοντας από την 
καλύτερη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας.

«Οι υδάτινοι πόροι υφίστανται πιέσεις σε πολλά μέρη 
στην Ευρώπη, και το πρόβλημα γίνεται όλο και χειρότερο», 
δηλώνει η εκτελεστική διευθύντρια του 
ΕΟΠ, Jacqueline McGlade.

Η γεωργία, η παραγωγή ενέργειας, η 
βιομηχανία, η δημόσια υδροδότηση και 
τα οικοσυστήματα είναι όλα σημαντικά 
και όλα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για 
αυτόν τον περιορισμένο πόρο. Καθώς η 
κλιματική αλλαγή καθιστά την παροχή 
νερού λιγότερο προβλέψιμη, το να χρη-
σιμοποιείται το νερό αποτελεσματικά 
στην Ευρώπη και προς όφελος όλων 
εκείνων που το έχουν ανάγκη- είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό. Οι υδάτινοι πόροι 
θα πρέπει να διαχειρίζονται το ίδιο αποδοτικά όπως κάθε 
άλλο φυσικό κεφάλαιο που ανήκει στις χώρες Η λειψυδρία 
έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τις οικονομίες που 
εξαρτώνται από την γεωργία και τη βιομηχανία. Ορισμένες 
ελλείψεις έχουν οδηγήσει ακόμη και σε περιορισμό του 
πόσιμου νερού σε περιοχές της Ευρώπης. Υπάρχουν επίσης 
και έμμεσες επιπτώσεις στην οικονομία, γιατί η μειωμένη 
ροή των ποταμών, η πτώση της στάθμης των λιμνών και 
των υπόγειων υδάτων, η εξαφάνιση υγροτόπων μπορεί να 
έχουν καταστροφικές συνέπειες στα φυσικά συστήματα που 
στηρίζουν την οικονομική παραγωγικότητα.

Σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης εντείνεται όλο και 
περισσότερο η διαμάχη για τους υδάτινους πόρους. Στο 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γεωργία χρησιμοποιεί 
περίπου το ένα τέταρτο του νερού που προέρχεται από το 
φυσικό περιβάλλον, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται 
σε 80% στη Νότια Ευρώπη. Επιπλέον, η δημόσια υδροδό-
τηση χρησιμοποιεί περίπου το ένα πέμπτο του νερού σε 
όλη την Ευρώπη - και από αυτό περισσότερο από το ένα 
τέταρτο καταναλώνεται απλώς ως νερό για την τουαλέτα. 
Οι εγκαταστάσεις υδροηλεκτρισμού μεταβάλλουν επίσης τη 
φυσική δομή και τη ροή ποταμών και λιμνών, με επιπτώσεις 
στα οικοσυστήματα.

Η γεωργία είναι ένας τομέας στον οποίο μπορεί να υπάρξει 
εύκολα βελτίωση της αποτελεσματικότητας, καθώς μεγάλες 
ποσότητες νερού χρησιμοποιούνται αναποτελεσματικά για 

την ύδρευση των καλλιεργειών. Σύμφωνα με ορισμένες εκτι-
μήσεις, περίπου το ένα τέταρτο του νερού που αντλείται για 
αρδεύσεις στην Ευρώπη θα μπορούσε να εξοικονομείται, αλ-
λάζοντας απλώς το είδος των χρησιμοποιούμενων αγωγών 
ή του συστήματος διανομής. Η δημόσια υδροδότηση μπορεί 
να γίνει πιο αποδοτική - σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ χά-
νεται έως και το 50% του πόσιμου νερού.

Σύμφωνα με την έκθεση, η μη αποτελεσματική χρήση του 
νερού οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, 
με επιπλέον οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Ενώ η 
ενέργεια που απαιτείται για την άντληση και την επεξεργασία 
του γλυκού νερού σε πόσιμο νερό ανέρχεται συνήθως σε 0.6 
kWh/m3, η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού προσθέτει 
επιπλέον περίπου 4 kWh/m3. Πολλές χώρες στην Ευρώπη 
χρησιμοποιούν τεχνολογία αφαλάτωσης, με πρώτη την 
Ισπανία, η οποία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους 
χρήστες αφαλατωμένου νερού παγκοσμίως.

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να κα-
θορίσουν σαφείς περιβαλλοντικούς 
στόχους για τη χρήση του νερού, μέσα 
στα όρια της βιωσιμότητας, όπως ανα-
φέρεται στην έκθεση. Οι στόχοι αυτοί 
θα διαφέρουν ανάλογα με τους διαθέσι-
μους πόρους, αλλά θα είναι σχεδιασμέ-
νοι κατά τρόπο ώστε το φυσικό περι-
βάλλον να έχει επαρκές νερό για να 
λειτουργήσει. Είναι απαραίτητο να 
υπάρξει μια μορφή «αποσύνδεσης», ώ- 
στε η αυξανόμενη οικονομική παραγω-
γικότητα να μην συνεπάγεται μεγαλύτε-

ρη χρήση νερού και συνεπώς μεγαλύτερες επιπτώσεις για 
το περιβάλλον.

Ιστορικά, οι τιμές του νερού στην Ευρώπη σπανίως αντικα-
τόπτριζαν το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος της παρο-
χής νερού, ή το οικονομικό κόστος για το περιβάλλον. Αυτό 
οδήγησε στη ρύπανση και την έλλειψη νερού, με συνέπεια 
να υπάρχει κόστος για το περιβάλλον και την κοινωνία. Για 
παράδειγμα, οι πολίτες πληρώνουν συνήθως για το κόστος 
επεξεργασίας του πόσιμου νερού που μολύνεται από τη 
γεωργία ή τη βιομηχανία. Εάν επιβάλλονταν οι σωστές τι-
μές στη χρήση νερού, πιθανώς αυτό να λειτουργούσε ως 
κίνητρο για την αποτελεσματικότερη χρήση του αλλά και 
για την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών. Η αποδοτική 
χρήση φόρων, επιδοτήσεων, μηχανισμών της αγοράς, με-
θόδων τιμολόγησης και άλλων οικονομικών εργαλείων θα 
μπορούσε να συμβάλλει στην εξισορρόπηση των αλληλο-
συγκρουόμενων απαιτήσεων για νερό.

Στη διάρκεια του έτους, το Σχέδιο προστασίας των ευρω-
παϊκών υδάτων (Blueprint to safeguard Europe’s waters) 
που θα δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ανοίξει τον 
δρόμο για τη θέσπιση νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012, ο ΕΟΠ θα δημοσιεύσει 
μια σειρά εκθέσεων για θέματα που αφορούν το ζήτημα του 
νερού, διερευνώντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται στον συγκεκριμένο τομέα.
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Η έκθεση του ΟΟΣΑ «Περιβαλλοντική προοπτική έως 
το 2050» θέτει το ερώτημα: «Τι θα φέρουν οι επόμενες 
τέσσερις δεκαετίες;» Η έκθεση εστιάζεται σε τέσσερις 
τομείς: κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, γλυκό νερό 
και επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση. 

Στην έκθεση προβλέπονται οι δημογραφικές και οι 
οικονομικές τάσεις για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες 
βάσει μοντέλων. Αξιολογούνται οι επιπτώσεις τους 
στο περιβάλλον εάν δεν υιοθετηθούν πιο φιλόδοξες 
πολιτικές για την καλύτερη διαχείριση των φυσικών 
περιουσιακών στοιχείων. Κατόπιν εξετάζονται μερικές 
πολιτικές που θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα 
αυτή προς το καλύτερο. Συμπεραίνεται ότι απαιτείται 
επείγουσα -και ολιστική- ανάληψη δράσης σήμερα 
για να αποφευχθεί το σημαντικό κόστος και οι συ-
νέπειες από την αδράνεια, τόσο για την οικονομία 
όσο και την ανθρώπινη ζωή και ευημερία.

Έως το 2050 ο πληθυσμός της γης αναμένεται να 
αυξηθεί από 7 δισ. σε πάνω από 9 δισ. ανθρώπους, 
και η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται ότι σχεδόν 
θα τετραπλασιαστεί με συνεπή αύξηση της ζήτησης 
για ενέργεια και φυσικούς πόρους. Ο μέσος ρυθμός 
αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα επιβραδυνθεί 
στην Κίνα και την Ινδία, ενώ στην Αφρική θα μπορούσαν 
να σημειωθούν οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης 
παγκοσμίως μεταξύ του 2030 και του 2050. 

Στις χώρες του ΟΟΣΑ αναμένεται ότι πάνω από 
το ένα τέταρτο του πληθυσμού τους θα είναι άνω 
των 65ετών το 2050, έναντι 15% σήμερα. Στην Κίνα 
και την Ινδία είναι επίσης πιθανόν να σημειωθεί 
ση-μαντική γήρανση του πληθυσμού, ενώ πιο νέοι 
πληθυσμοί σε άλλα μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα στην 
Αφρική, αναμένεται ότι θα αυξηθούν ταχύτατα. Οι 
δημογραφικές αυτές αλλαγές και τα υψηλότερα 
βιοτικά επίπεδα συνεπάγονται αλλαγές των τρόπων 
ζωής και καταναλωτικών προτύπων, όλα τα οποία θα 
έχουν σημαντικές συνέπειες στο περιβάλλον. 

Σχεδόν το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού 
προβλέπεται ότι θα ζει σε πόλεις έως το 2050, 
μεγιστοποιώντας προβλήματα όπως η ατμοσφαιρική 
ρύπανση, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η διαχείρι-
ση των αποβλήτων. Η παγκόσμια οικονομία που 
θα είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από σήμερα 
προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιεί 80% περισσότερη 
ενέργεια το 2050. Απουσία αποτελεσματικότερων 
πολιτικών, το μερίδιο της ενέργειας από ορυκτά 
καύσιμα στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα θα πα-
ραμείνει περίπου στο 85%. 

Οι αναδυόμενες οικονομίες, δηλαδή η Βραζιλία, η 
ρωσία, η Ινδία, η Ινδονησία, η Κίνα και η Νότια Αφρική 
(οι επονομαζόμενες «BRIICS») προβλέπεται ότι θα 
αναδειχθούν σε κύριους χρήστες ενέργειας. Για να 
καλυφθούν οι μεταβαλλόμενες διατροφικές προτι-
μήσεις ενός αυξανόμενου πληθυσμού, η αγροτική 
γη προβλέπεται ότι θα επεκταθεί παγκοσμίως κατά 

την επόμενη δεκαετία, αν και με μειούμενο ρυθμό. Ο 
συνδυασμός απουσίας νέων πολιτικών και συνέχισης 
των υφιστάμενων κοινωνικοοικονομικών τάσεων απο-
τελεί το βασικό σενάριο της μελέτης αυτής. Σύμφωνα 
με αυτό, οι πιέσεις στο περιβάλλον από την αύξηση του 
πληθυσμού και την ανύψωση των βιοτικών επιπέδων θα 
υπερβεί την πρόοδο που συντελείται όσον αφορά τη 
μείωση της ρύπανσης και τη βελτίωση της απόδοσης 
των πόρων. 

Η υποβάθμιση και η διάβρωση του φυσικού πε-
ριβαλλοντικού κεφαλαίου αναμένεται ότι θα συνε-
χιστούν έως το 2050, εγκυμονώντας τον κίνδυνο 
μη αναστρέψιμων αλλαγών που θα μπορούσαν να 
απειλήσουν δύο αιώνες βελτίωσης των βιοτικών επι-
πέδων. 

ΟΟΣΑ Περιβαλλοντική προοπτική έως το 2050
Οι συνέπειες της αδράνειας

Καταδίκη της  Eternit για τον Αμίαντο

Δικαστήριο του Τορίνο, στις 13 Φεβρουαρίου 2012, καταδί-
κασε σε κάθειρξη δεκαέξι ετών πρώην υψηλόβαθμα στελέ-
χη της Eternit group ως ένοχους για την πρόκληση «μόνιμης 
καταστροφής στην υγεία και στο περιβάλλον», η οποία 
οδήγησε στο θάνατο 2200 άτομα ενώ έχει διαπιστωθεί η 
πρόκληση καρκίνου σε περισσότερα από 700 άτομα. Όλοι 
ήταν πρώην εργάτες ή κάτοικοι περιοχών, όπου είχε τα εργο-
στάσιά της η εταιρεία Eternit στην Ιταλία.Η δίκη διήρκεσε 
σχεδόν τρία χρόνια. Περισσότερα στο http://www.etui.org/en/
Topics/Health-Safety/Asbestos/Justice-for-the-victims
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσμο

Πριν από την έναρξη της εκστρα-
τείας για τους ασφαλείς και υγιείς 
χώρους εργασίας με θέμα την «Πρό-
ληψη των κινδύνων στην εργασία με 
τη συμμετοχή όλων» στις 18 Απριλίου 
2012, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία (EU-OSHA) διοργανώνει 

στις 28 Μαρτίου 2012 στις Βρυξέλλες 
συνάντηση των εταίρων σε επίπεδο 
ΕΕ. Σκοπός αυτής της συνάντησης 
είναι η παρουσίαση της εκστρατείας 
και η διερεύνηση, από κοινού με 
τους πιθανούς εταίρους, των τρόπων 
με τους οποίους αυτοί μπορούν να 
συμμετάσχουν.

Συνάντηση στο πλαίσιο της εκστρατείας για τους 
ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας

Οι σχετιζόμενες με την εργασία διαταραχές των 
κάτω άκρων είναι βλάβες σε σημεία του σώμα-
τος όπως οι τένοντες, οι μύες, τα νεύρα, οι 
αρθρώσεις και οι ορογόνοι θύλακοι, οι οποίες 
προκαλούνται ή επιδεινώνονται πρωτίστως από 
την επιτέλεση εργασίας και από την επίδραση 
του περιβάλλοντος χώρου εντός του οποίου 
διεξάγεται η εργασία. Οι κύριοι παράγοντες κιν- 
δύνου των σχετιζόμενων με την εργασία δια-
ταραχών των κάτω άκρων είναι, μεταξύ άλλων, το 
βαθύ κάθισμα (οκλαδόν), το γονάτισμα, η χρήση 
ποδομοχλών και η παρατεταμένη ορθοστασία ή 
το παρατεταμένο περπάτημα.

Κατάλογος ελέγχου για την πρόληψη 
παθήσεων των κάτω άκρων

Ερωτήσεις ΝΑΙ/ ΟΧΙ
Χειρονακτικός χειρισμός βαρέων αντικειμέ-
νων
•  Ανύψωση φορτίων βαρύτερων από περίπου 10 

kg από γονατιστή θέση ή από βαθύ κάθισμα 
(οκλαδόν). 

•  Ανύψωση φορτίων κατ’ αυτόν τον τρόπο πε- 
ρισσότερες από 10 φορές την εβδομάδα

Γονάτισμα
•  Συνεχόμενα (σε ένα σημείο) για τουλάχιστον 

μισή ώρα 
•  Διακεκομμένα (σε δύο ή περισσότερα σημεία) 

για περισσότερο από 2 ώρες την ημέρα

Βαθύ κάθισμα (οκλαδόν)
•  Συνεχόμενα (σε ένα σημείο) για τουλάχιστον 

μισή ώρα
•  Διακεκομμένα (σε δύο ή περισσότερα σημεία) 

για περισσότερο από 2 ώρες την ημέρα
Κάμψη των γονάτων
•  Περισσότερες από περίπου 50 φορές την 

ημέρα, όπως κατά την ανύψωση φορτίων από 
χαμηλή θέση. Δεν λαμβάνεται υπόψη η κάμψη 
των γονάτων κατά τη βάδιση ή την ανάβαση 
σκάλας.

Ανάβαση σκαλοπατιών ή φορητής σκάλας
•  Περισσότερες από περίπου 30 φορές την 

ημέρα ή 10 φορές την ώρα 
•  Περισσότερα από περίπου 30 σκαλοπάτια ή 

περισσότερους από 30 αναβαθμούς φορητής 
σκάλας κάθε φορά

Άλμα από ύψος
Άλμα από ύψος τουλάχιστον 1 m αρκετές φορές 
την ημέρα.
Κίνδυνοι ολίσθησης ή παραπατήματος
Υπάρχουν κίνδυνοι ολίσθησης ή παραπατήματος 
στη διαδρομή (π.χ. τρύπες, ανώμαλες ή ολισθη-
ρές επιφάνειες);

Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφά-
λεια στην Εργασία http://osha.europa.eu

Πρόληψη διαταραχών των κάτω άκρων


