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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΜΑ 

 

0.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Το µεγαλύτερο τµήµα του ενεργού πληθυσµού έχει ως σηµαντικότερη ή 

και αποκλειστική πηγή εισοδήµατος την αµοιβή της εργασίας. Με αυτήν 

προσδοκά να καλύψει τις προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες και πιθανώς, 

να αποταµιεύσει και κάποιο ποσό. Ταυτόχρονα, η εργασία αποτελεί και ένα 

πεδίο κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας του ανθρώπου, 

αλλά και µια διαδικασία στην οποία αφιερώνει περισσότερο χρόνο από 

οτιδήποτε άλλο, εκτός ίσως από την οικογένειά του. Το εργατικό ατύχηµα, 

όταν λαµβάνει χώρα, αποτελεί ένα διακριτό γεγονός που αφαιρεί – 

προσωρινά ή µόνιµα – από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να εργαστεί, 

προκαλεί πόνο και στενοχώρια στον ίδιο, οδύνη στους οικείους του και 

ανησυχία στους συναδέλφους του. Παράλληλα βέβαια, το ατύχηµα µειώνει τη 

δυνατότητα του παθόντα να ασχοληθεί µε τις οικογενειακές και κοινωνικές του 

υποχρεώσεις και να µεριµνήσει για την ανατροφή των παιδιών του: δεν 

πρέπει να ξεχνά κανείς ότι οι εργαζόµενοι βρίσκονται συχνότατα σε ηλικία 

τέτοια που πρέπει να φροντίσουν για τους µικρότερους ή και τους 

µεγαλύτερους συγγενείς τους. 

 Και µόνο οι παραπάνω λόγοι αρκούν για να καταστήσουν το ζήτηµα 

των εργατικών ατυχηµάτων – και γενικότερα της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων – πολύ σηµαντικό, τόσο ώστε να πρέπει να αποτελέσει 

αντικείµενο ανάλυσης από τους επιστήµονες, την πολιτεία και τους 

κοινωνικούς φορείς. ∆εν είναι όµως µόνο αυτοί οι λόγοι: µια σηµαντική 

παράµετρος είναι ότι τα ατυχήµατα δεν οφείλονται απλώς σε τυχαία γεγονότα 

ή λάθη των ίδιων των εργαζοµένων. Κατά κανόνα, τα εργατικά ατυχήµατα 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Πόσες φορές την µίσησα την 

τέχνη των χεριών µου. 

ΚΡΑΤΟΣ: Γιατί τη µίσησες; Άκου δυο 

λόγια µόνο: η τέχνη δεν ευθύνεται για την 

παρούσα συµφορά. 

 

Αισχύλος, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ∆ΕΣΜΩΤΗΣ 
(µετάφραση Κώστα Γεωργουσόπουλου) 
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οφείλονται στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας, 

τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται κατά την εκτέλεσή της, την οργάνωση και 

το συντονισµό της.
1
 Οι παράγοντες αυτοί δεν βρίσκονται συνήθως υπό τον 

έλεγχο των εργαζοµένων αλλά του εργοδότη, ο οποίος έχει στη διάθεσή του 

τους πόρους και λαµβάνει τις αποφάσεις για τη χρησιµοποίησή τους. Έτσι, ο 

εργαζόµενος µπορεί να συνδέει το ατύχηµα, όχι µόνο µε τον πόνο και την 

ταλαιπωρία, αλλά και µε µια παραβίαση της προσωπικής του αυτονοµίας, η 

οποία µάλιστα γίνεται για να εξυπηρετηθούν τα οικονοµικά συµφέροντα του 

εργοδότη. Η πεποίθηση κάποιου ότι είναι θύµα εκµετάλλευσης είναι συνήθως 

ικανή να προκαλέσει την οργή του. 

Και στην περίπτωση όµως των ατυχηµάτων που οφείλονται σε λάθη 

των ίδιων των εργαζοµένων, δύσκολα θα ισχυριζόταν κανείς ότι το θέµα 

πρέπει να αφεθεί στην τύχη του. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, συνήθως 

λόγω υπερβολικής εµπιστοσύνης στις δυνατότητές τους ή υποτίµησης του 

κινδύνου,
2
 λόγω κόπωσης ή εκνευρισµού κλπ.

3
 Τα λάθη όµως στα ζητήµατα 

της επαγγελµατικής ασφάλειας µπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές ή µη 

αντιστρεπτές συνέπειες για τους ίδιους τους εργαζοµένους που υποπίπτουν 

σ’ αυτά ή για τους συναδέλφους τους. ∆εν µπορεί να είναι ανεκτό κάθε λάθος 

να οδηγεί στον τραυµατισµό ή και τον ακρωτηριασµό ανθρωπίνων µελών. 

Εποµένως, στόχος πρέπει να είναι η αποτροπή και τέτοιου είδους 

                                            
1
 Με τη λογική αυτή, η λέξη «ατύχηµα» - που υπονοεί κάτι που συµβαίνει εντελώς τυχαία και 
βρίσκεται εκτός ανθρωπίνου ελέγχου – δεν είναι ο πλέον δόκιµος όρος για να περιγράψει ένα 

συµβάν το οποίο, όχι µόνο είναι προβλέψιµο µε τη στατιστική έννοια αλλά, επιπλέον, µπορεί 
κάλλιστα να ελεγχθεί (Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος, 1998, σ. 160 και Barab, 2006, pp. 8-11). 

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι θάνατοι στο χώρο εργασίας µπορούν να προληφθούν µε 
µέσα που συχνά είναι γνωστά σε όλους είναι που καθιστά τέτοιους θανάτους ιδιαίτερα 

τραγικούς. ∆υστυχώς όµως, µεγάλο τµήµα της κοινής γνώµης θεωρεί τους θανάτους αυτούς 

ως αναπόφευκτους (Barab, 2006, p. 6) και αποδίδει την ευθύνη γι’ αυτούς στην «κακιά ώρα».  
2
 Συχνά η λέξη «κίνδυνος» χρησιµοποιείται από τους επιστήµονες ως έκφραση της 

πιθανότητας να συµβεί κάτι δυσάρεστο, ενώ «απειλή» ονοµάζεται µια σειρά περιστάσεων 

που µπορεί να έχουν επιζήµια αποτελέσµατα. Η πιθανότητα να υλοποιηθούν αυτά τα 

αποτελέσµατα είναι ο κίνδυνος που συνδέεται µε αυτή την απειλή (Βρετανικός Ιατρικός 

Σύλλογος, 1998, σ. 41). Το να προσδίδεται όµως σε κάποια λέξη διαφορετική έννοια από 

αυτήν µε την οποία χρησιµοποιείται στην καθοµιλουµένη µπορεί να οδηγήσει σε 
παρανοήσεις. Για το λόγο αυτό, οι λέξεις «κίνδυνος» και «απειλή» θα χρησιµοποιηθούν στη 

µελέτη αυτή µε την τρέχουσα έννοια τους, ενώ όπου χρειάζεται να γίνει αναφορά στην 

πιθανότητα να γίνει κάτι δυσάρεστο θα χρησιµοποιείται η ίδια η λέξη «πιθανότητα». 
3
 Αν παρατηρήσει κανείς ανθρώπους που εργάζονται µε γρήγορο ρυθµό για πάνω από οκτώ 

ώρες σε ένα θορυβώδες περιβάλλον γεµάτο σκόνη και µε θερµοκρασία που κυµαίνεται πέραν 

του φυσιολογικού, θα κατανοήσει πώς µπορεί να είναι τόσο «απρόσεκτοι» και να µην δουν το 

µηχάνηµα που έρχεται να τους χτυπήσει (Barab, 2006, p. 7). 
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ατυχηµάτων, µέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, της τοποθέτησης σήµανσης 

που να προειδοποιεί για τον κίνδυνο, του περιορισµού της πρόσβασης στις 

ιδιαίτερα επικίνδυνες ζώνες και άλλων αντίστοιχων µέτρων. 

Το πρόβληµα περιπλέκεται από την άγνοια του εργαζοµένου για 

πολλούς από τους κινδύνους, είτε επειδή αυτοί του αποκρύπτονται από τον 

εργοδότη, είτε επειδή ούτε ο εργοδότης τους γνωρίζει ώστε να ενηµερώσει 

τους εργαζοµένους του. Ακόµη όµως κι όταν γνωρίζει κάποιος τον κίνδυνο 

στον οποίο εκτίθεται, δεν έχει πλήρη εικόνα των συνεπειών που θα 

προκύψουν αν η βλάβη πραγµατοποιηθεί: ο τυπικός εργαζόµενος δεν 

συχνάζει σε µονάδες χειρουργικής χειρός ή αποκατάστασης εγκαυµάτων. 

Επιπλέον, διάφοροι µηχανισµοί της ανθρώπινης σκέψης εµποδίζουν το άτοµο 

να επεξεργαστεί πληροφορίες για κινδύνους µε χαµηλή πιθανότητα εµφάνισης 

αλλά πολύ σοβαρές συνέπειες, ενώ και η ανθρώπινη ικανότητα για µάθηση 

φαίνεται πεπερασµένη. Το ίδιο συµβαίνει και µε την ικανότητα συγκέντρωσης 

της προσοχής σε πολλά δεδοµένα ταυτόχρονα: απ’ όλα όσα γνωρίζει ή 

αντιλαµβάνεται µε τις αισθήσεις του το άτοµο, µόνο ένα µικρό τµήµα 

επηρεάζει κάθε φορά τη συµπεριφορά του. Έτσι, ο εργαζόµενος είναι 

αδύναµος όχι απλώς να µεταβάλει, αλλά ακόµη και να κατανοήσει όλες τις 

απειλές για τη ζωή και την υγεία του.  

Ακόµη όµως κι όταν κατανοεί πλήρως τους κινδύνους και θέλει να 

επιβάλλει καλύτερους όρους εργασίας, ο εργαζόµενος βρίσκεται σε 

µειονεκτική θέση έναντι του εργοδότη. Με την ύπαρξη της ανεργίας κάνει την 

εµφάνισή της µια εφεδρική στρατιά ανέργων που ψάχνουν για εργασία και 

ταυτόχρονα πλήττεται η διαπραγµατευτική ικανότητα της εργατικής πλευράς 

απέναντι στην εργοδοτική. Αντίστοιχη επίδραση έχει και η διάδοση 

«ευέλικτων» µορφών εργασίας, όπως η µερική απασχόληση, οι συµβάσεις 

ορισµένου χρόνου, οι συµβάσεις έργου και οι υπεργολαβίες. Με τη σταδιακή 

αποδυνάµωση µάλιστα των συνδικάτων κατά τις τελευταίες δεκαετίες, στην 

αδυναµία του µεµονωµένου εργαζοµένου προστίθενται και οι περιορισµοί στη 

συλλογική δράση. 

Εκτός όµως από τον εργαζόµενο, τα εργατικά ατυχήµατα δηµιουργούν 

προβλήµατα και στον εργοδότη. Η άµεση συνέπεια του ατυχήµατος για την 
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επιχείρηση είναι ότι σταµατά η παραγωγή: όχι µόνο ο ίδιος ο παθών παύει να 

εργάζεται, αλλά και οι συνάδελφοι του σταµατούν τη δουλειά τους για να τον 

βοηθήσουν µεταφέροντάς τον σε ασφαλές σηµείο, ειδοποιώντας τη διοίκηση, 

καλώντας ασθενοφόρο κλπ. Στο µεταξύ, η παραγωγή αποδιοργανώνεται, 

πρώτες ύλες καταστρέφονται και πιθανώς, ο εξοπλισµός υφίσταται ζηµιές. Η 

ανησυχία που θα προκληθεί στους άλλους εργαζοµένους θα οδηγήσει σε µια, 

προσωρινή τουλάχιστον, µείωση της παραγωγικότητας µια που πολλοί από 

αυτούς θα σκεφθούν ότι θα µπορούσαν να βρίσκονται στη θέση του παθόντα. 

Η διοίκηση της επιχείρησης θα χρειαστεί να αναγγείλει το ατύχηµα στις 

αρµόδιες υπηρεσίες, να απαντήσει στα ερωτήµατά τους, να πληρώσει πιθανά 

πρόστιµα και, αν η υπόθεση οδηγηθεί στα δικαστήρια, να δαπανήσει χρόνο 

και χρήµα. Ταυτόχρονα, αν το ατύχηµα είναι σοβαρό και λάβει δηµοσιότητα, 

απειλείται η φήµη της επιχείρησης. Τέλος, αν η απουσία του παθόντα 

προβλέπεται µακρά, πρέπει να προσληφθεί και να εκπαιδευθεί 

αντικαταστάτης, ο οποίος θα έχει βέβαια για κάποιο διάστηµα µειωµένη 

παραγωγικότητα.  

Το µεγαλύτερο όµως µέρος του οικονοµικού τουλάχιστον κόστους των 

εργατικών ατυχηµάτων αναλαµβάνει το κοινωνικό σύνολο. Το κράτος 

αναλαµβάνει να δηµιουργήσει και να συντηρεί ένα σύστηµα για την πρόληψη 

και τη διερεύνηση των ατυχηµάτων (δηλαδή την Επιθεώρηση Εργασίας), να 

διασώζει όσους κινδυνεύουν από πυρκαγιές ή άλλους έκτακτους κινδύνους 

(µέσω της πυροσβεστικής υπηρεσίας), να µεταφέρει τους τραυµατίες µε 

ασθενοφόρα, να τους νοσηλεύει στα δηµόσια νοσοκοµεία, να χορηγεί 

συντάξεις αναπηρίας και θανάτου µέσω των επιδοτούµενων από αυτό 

ασφαλιστικών οργανισµών. Ακόµη µεγαλύτερο – αλλά πιο δύσκολα 

υπολογίσιµο κόστος – για την κοινωνία προκαλούν οι επαγγελµατικές 

ασθένειες, µια που συχνά επιδρούν σε µεγαλύτερες οµάδες πληθυσµού απ’ 

ότι τα ατυχήµατα. 

Αφού λοιπόν οι επαγγελµατικοί κίνδυνοι έχουν τόσο δυσάρεστες για 

όλους επιπτώσεις, θα περίµενε κανείς να έχουν ήδη αντιµετωπιστεί ή έστω 

περιοριστεί δραστικά. ∆υστυχώς όµως, αυτό δεν έχει συµβεί στον επιθυµητό 

βαθµό, αν και, όπως είναι βέβαια φυσικό, οι συνθήκες εργασίας είναι 
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ασύγκριτα καλύτερες σε σχέση µε παλαιότερες εποχές. Νέοι κίνδυνοι 

αναφύονται συνεχώς µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εισαγωγή στην 

παραγωγική διαδικασία καινούριων µεθόδων και κυρίως καινούριων χηµικών 

παραγόντων µε άγνωστες επιδράσεις. Η ανίχνευση και η αντιµετώπιση των 

κινδύνων αυτών µπορεί και πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο έρευνας 

πλήθους επιστηµονικών ειδικοτήτων, κυρίως από τους κλάδους των 

µηχανικών, των χηµικών, των γιατρών, των ψυχολόγων, των εργονόµων κλπ. 

Ταυτόχρονα όµως, πολλοί παλαιότεροι κίνδυνοι παραµένουν παρόντες και 

προκαλούν ανθρώπινα θύµατα. Για τους περισσότερους από τους κινδύνους 

αυτούς, η τεχνολογία της πρόληψης είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες, 

εκφρασµένη µάλιστα και σε νοµοθετηµένες υποχρεώσεις των εργοδοτών. 

Αφού λοιπόν για τους παλαιότερους αυτούς κινδύνους το πρόβληµα 

για την υγεία και της ασφάλεια των εργαζοµένων δεν είναι η επιστηµονική 

άγνοια, οι αιτίες για την ύπαρξή του θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού, 

δηλαδή σε οικονοµικούς, πολιτικούς, οργανωσιακούς και νοµικούς 

παράγοντες. Αυτό που σίγουρα δεν µπορεί να απουσιάζει από µια τέτοια 

µελέτη είναι η ανάλυση της δοµής των κινήτρων που αντιµετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις, οι οντότητες δηλαδή που διαχειρίζονται το µεγαλύτερο µέρος 

των πόρων που έχει στη διάθεσή της η κοινωνία και λαµβάνουν τις 

περισσότερες αποφάσεις για τη χρησιµοποίησή τους. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, τα εργατικά ατυχήµατα προκαλούν σηµαντικό κόστος για τις 

επιχειρήσεις. Κόστος επιφέρουν όµως και τα µέτρα ασφαλείας και οι 

µεταβολές στην παραγωγική διαδικασία που απαιτούνται για να επιτευχθούν 

καλύτερες συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, οι µηχανισµοί της σκέψης που 

περιορίζουν τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου δεν αφορούν µόνο τους 

εργαζοµένους, αλλά και τους διοικούντες τις επιχειρήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι 

οι απρόσωποι µηχανισµοί της οικονοµίας δεν αποτελούν επαρκή ώθηση 

προς τις επιχειρήσεις ώστε να µειωθούν δραστικά τα εργατικά ατυχήµατα. 

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι µηχανισµοί πίεσης, µε κυριότερους τη 

δικαιοσύνη και την επιθεώρηση εργασίας. Τα ποινικά δικαστήρια επιβάλλουν 

ποινικές κυρώσεις στους αµελείς εργοδότες, τα πολιτικά επιδικάζουν 

αποζηµιώσεις στους παθόντες, ενώ η επιθεώρηση εργασίας εφαρµόζει το 
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εργατικό δίκαιο για την υγεία και την ασφάλεια. Η σηµασία των µηχανισµών 

αυτών πρέπει να διερευνηθεί. ∆εν µπορεί λοιπόν να µην εξεταστεί στη µελέτη 

αυτή το κράτος και οι λειτουργίες του, αφού αυτό έχει τη δυνατότητα να 

παρεµβαίνει µε διάφορους τρόπους ή αντίθετα να απέχει από κάθε 

παρέµβαση, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο σε άλλους µηχανισµούς λήψης 

αποφάσεων όπως η αγορά. Αφού λοιπόν η δράση του κράτους έχει τόσο 

κεντρική θέση στην ανάλυση που θα ακολουθήσει, απαιτείται να γίνουν 

κάποιες εννοιολογικές διευκρινίσεις, αρχίζοντας από την έννοια της 

«ρύθµισης».    

 

 

0.2 Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο όρος «ρύθµιση» (regulation) χρησιµοποιείται βασικά στις 

αγγλόφωνες χώρες, ενώ στις υπόλοιπες δεν συνηθίζεται τόσο. Ακόµη και εκεί 

όµως που χρησιµοποιείται, εµφανίζεται µε διάφορες έννοιες. Κυρίως αυτό 

συµβαίνει λόγω των διαφορετικών εµπειριών και εκπαιδευτικών υποβάθρων 

όσων επιδιώκουν να αναλύσουν το φαινόµενο της «ρύθµισης». Στην 

πανεπιστηµιακή βιβλιογραφία εµφανίζονται τρεις ορισµοί. Σύµφωνα µε τον 

πρώτο, ρύθµιση είναι η δηµοσίευση από την κυβέρνηση κανόνων που 

συνοδεύονται από µηχανισµούς για την παρακολούθηση και την επιβολή των 

κανόνων, έργο που συνήθως αναλαµβάνεται από µια εξειδικευµένη δηµόσια 

υπηρεσία. Σύµφωνα µε το δεύτερο, «ρύθµιση» είναι κάθε είδους άµεση 

κρατική παρέµβαση στην οικονοµία, όποια µορφή κι αν παίρνει. Σύµφωνα µε 

τον τρίτο ορισµό – που διαρρηγνύει τη σχέση µε το κράτος – ρύθµιση είναι 

κάθε ηθεληµένος ή αθέλητος µηχανισµός ελέγχου ή επιρροής που επιδρά στη 

συµπεριφορά (Black, 2002, p. 8).
4
 

                                            
4
 Βλέπε και Thatcher, 2001, p. 304. 

Υπάρχουν δύο πράγµατα των οποίων 

την παραγωγή δεν πρέπει να ερευνά 

κανείς σε µεγάλο βάθος: τα λουκάνικα και 
η νοµοθεσία.  

 

Βίσµαρκ (αναφέρεται στο Dorman, 1996, p. 84) 
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 Η βασική βέβαια χρήση του όρου «ρύθµιση» σχετίζεται µε κάποια 

µορφή εντολής και ελέγχου της εφαρµογής της (command and control 

regulation): πρόκειται για την κρατική ρύθµιση µέσω νοµικών κανόνων που 

υποστηρίζονται από κυρώσεις, συχνά ποινικές. Η χρήση αυτή του όρου 

συνδέεται µε το κρατικό µονοπώλιο στην έκδοση εντολών και στον έλεγχο της 

εφαρµογής τους και µάλιστα µε την υπαρκτή ή εν δυνάµει 

αποτελεσµατικότητα στη δράση αυτή του κράτους.
5
 Η κριτική που συνήθως 

γίνεται στην κρατική ρύθµιση συµπεριλαµβάνει θέµατα όπως η ανεπαρκής 

γνώση των αιτίων του προβλήµατος από τις δηµόσιες υπηρεσίες, η 

ακαταλληλότητα των νοµικών εργαλείων, η αδυναµία εντοπισµού των 

παραβατών και επιβολής των κυρώσεων, η έλλειψη κινήτρων για τους 

δηµοσίους υπαλλήλους, η γραφειοκρατία και το υψηλό κόστος (Black, 2002, 

p. 2 και Baldwin, Hutter, and Rothstein, 2000, p. 7). 

Στα κείµενα εργασίας των κυβερνήσεων των αγγλόφωνων χωρών, 

αλλά και διεθνών οργανισµών όπως ο ΟΟΣΑ, ο όρος χρησιµοποιείται µε 

στενή έννοια, δηλαδή µε έµφαση στο ρόλο του κράτους που αξιοποιεί ένα 

εύρος νοµικών εργαλείων για να επιβάλλει υποχρεώσεις ή περιορισµούς στη 

συµπεριφορά του ιδιωτικού τοµέα. Στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου 

(Better Regulation Taskforce), στον ορισµό κυβερνητικών µέτρων ρυθµιστικού 

χαρακτήρα που σκοπό έχουν να µεταβάλλουν τη συµπεριφορά ατόµων ή 

οµάδων, συµπεριλαµβάνονται και οικονοµικά µέτρα όπως οι φόροι και οι 

επιδοτήσεις (Black, 2002, p. 9). 

Θα µπορούσε η ρύθµιση να θεωρηθεί µια έννοια τσαµπί ή δέσµη 

(cluster concept), δηλαδή µια έννοια που αποτελείται από ένα εύρος 

συστατικών, που όταν οποιοδήποτε µεγάλο υποσύνολό του ενυπάρχει σε 

κάποια πρακτική, η πρακτική χαρακτηρίζεται ως ρύθµιση, χωρίς η απουσία 

οποιουδήποτε από τα συστατικά να αποτελεί εµπόδιο για το χαρακτηρισµό 

του φαινοµένου ως ρύθµισης. Με τη λογική αυτή, µια πρακτική είναι ρύθµιση 

αν είναι παρόντα τρία ή τέσσερα από τα παρακάτω συστατικά: ηθεληµένη 

                                            
5
 Η αποτελεσµατικότητα δεν µπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα 

φαινόµενο ως «ρύθµιση». Αν ο αντίστοιχος µηχανισµός δεν είναι αποτελεσµατικός, τότε 
απλώς πρόκειται για αναποτελεσµατική ρύθµιση (Black, 2002, p. 20) µε τον ίδιο τρόπο που 

µια αστυνοµία η οποία δεν µπορεί να συλλάβει τους κουκουλοφόρους ταραξίες είναι µεν 

αναποτελεσµατική, δεν αλλάζει όµως ονοµασία. 
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προσπάθεια επίδρασης στη συµπεριφορά, νοµικοί κανόνες, καθιέρωση 

προτύπων, συλλογή πληροφοριών, επιβολή, κρατική παρέµβαση, 

παρέµβαση στην αγορά (Black, 2002, pp. 18-19). 

Αν προσεγγίσει κανείς το θέµα σύµφωνα µε τις αρχές της κυβερνητικής 

(cybernetic), θα πρέπει να δεχθεί ότι κάθε σύστηµα ελέγχου πρέπει εξ 

ορισµού να περιλαµβάνει τρία συστατικά στοιχεία: (α) την ικανότητα συλλογής 

πληροφοριών (information-gathering) ή παρακολούθησης ώστε να υπάρχει 

γνώση της τρέχουσας κατάστασης του συστήµατος και των µεταβολών της, 

(β) την ικανότητα θέσπισης προτύπων (standard-setting) που να επιτρέπει να 

υπάρξει διαφοροποίηση µεταξύ περισσότερο και λιγότερο επιθυµητών 

καταστάσεων του συστήµατος και (γ) την ικανότητα µεταβολής της 

συµπεριφοράς (behaviour-modification) ώστε να µπορεί να µεταβληθεί η 

κατάσταση του συστήµατος. Αν απουσιάζει οποιοδήποτε από τα τρία 

συστατικά στοιχεία, το σύστηµα είναι εκτός ελέγχου υπό την κυβερνητική 

έννοια (Hood, Rothstein and Baldwin, 2004, pp. 20-24 και Black, 2002, pp. 

17-18). Πρέπει µάλιστα να υπάρχει τρόπος σύνδεσης των τριών συστατικών 

στοιχείων: αυτό αποτελεί και την αχίλλειο πτέρνα των συστηµάτων ελέγχου 

στις ανθρώπινες οργανώσεις, αφού συχνά εµφανίζονται συγκρούσεις ή 

προβλήµατα επικοινωνίας (Hood, Rothstein and Baldwin, 2004, pp. 23-24). 

 Βέβαια, ο διαχωρισµός των τριών συστατικών στοιχείων δεν είναι 

πάντα ξεκάθαρος, αφού ενίοτε και η απλή συλλογή πληροφοριών µπορεί να 

µεταβάλει τη συµπεριφορά, όπως στην περίπτωση καµερών για την 

παρακολούθηση της βίας στα γήπεδα ή την καταγραφή των τροχαίων 

παραβάσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο διαχωρισµός της συλλογής 

πληροφοριών από τη µεταβολή της συµπεριφοράς έχει αναλυτικό αλλά όχι 

φυσικό νόηµα (Hood, Rothstein and Baldwin, 2004, p. 21). Έτσι, θα 

µπορούσε να πει κανείς ότι κύριο έργο των Επιθεωρητών Εργασίας είναι η 

µεταβολή της συµπεριφοράς των εργοδοτών – αλλά και των εργαζοµένων – 

µέσω των ελέγχων και των κυρώσεων, παράλληλα όµως µέσω των ελέγχων 

γίνεται και συλλογή πληροφοριών για την κατάσταση που επικρατεί στους 

χώρους εργασίας. 



 11 

 Η άλλη σηµαντική διάσταση που συνήθως εξετάζεται για την ανάλυση 

ενός ρυθµιστικού καθεστώτος είναι ο διαχωρισµός µεταξύ του πλαισίου ή 

περιβάλλοντος (context) και του περιεχόµενου (content). Το περιβάλλον είναι 

το υπόβαθρο επί του οποίου λαµβάνει χώρα η ρύθµιση και περιλαµβάνει 

πτυχές όπως τα διάφορα είδη και επίπεδα κινδύνου, οι προτιµήσεις του 

κοινού για τα θέµατα αυτά, η στάση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης (ΜΜΕ), 

η οργάνωση και η δράση όσων προκαλούν κάθε κίνδυνο ή απειλούνται από 

αυτόν. Το περιεχόµενο της ρύθµισης περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά που 

λαµβάνει η τελευταία, όπως η διάρθρωση του µηχανισµού (κρατικού ή µη) 

που ασχολείται άµεσα µε τον κίνδυνο, οι πεποιθήσεις και οι συνήθειες των 

στελεχών του κλπ. Συνήθως, αναλύονται τρεις πτυχές του περιεχοµένου: το 

µέγεθος, η δοµή και το στυλ (Hood, Rothstein and Baldwin, 2004, pp. 20-32) 

Το αξιοσηµείωτο είναι ότι κάποιοι µη κρατικοί φορείς µπορεί να µετακινηθούν 

από το περιβάλλον της ρύθµισης, απ’ όπου επηρεάζουν την κρατική πολιτική, 

στο περιεχόµενο ενός ευρύτερα ορισµένου ρυθµιστικού συστήµατος (Hutter, 

2006, p. 3).
6
 

Το µέγεθος της ρυθµιστικής προσπάθειας συνδέεται κυρίως µε το ύψος 

της επένδυσης που γίνεται για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου κινδύνου 

– από όπου κι αν προέρχεται η επένδυση αυτή – και φυσικά µε τον αριθµό 

των υπαλλήλων που στελεχώνουν την αντίστοιχη ελεγκτική υπηρεσία. Η δοµή 

αφορά συνήθως τη διάρθρωση του ελεγκτικού µηχανισµού, τη συνύπαρξη 

δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, την κατανοµή των πόρων κλπ. Το στυλ 

περιλαµβάνει τις πεποιθήσεις και τις συµβάσεις αυτών που σχετίζονται µε τη 

ρύθµιση, καθώς και τις τυπικές και άτυπες διαδικασίες µε τις οποίες η 

τελευταία λειτουργεί. Για παράδειγµα, στο στυλ συµπεριλαµβάνονται ο 

βαθµός διακριτικής ευχέρειας (ή αντίθετα η δέσµευση από κανόνες), αλλά και 

                                            
6
 Οι επιστήµες που ασχολούνται µε την ασφάλεια (safety sciences) σχετίζονται µε τη 

συστηµική προσέγγιση (systems thinking). Κάθε όµως προσέγγιση των συστηµάτων 

αντιµετωπίζει το ερώτηµα για το πού βρίσκονται τα όρια των συστηµάτων και ποια στοιχεία 

πρέπει να θεωρηθούν ως υποµονάδες του υπό εξέταση συστήµατος. Συνήθως, το θέµα των 

ορίων αντιµετωπίζεται µε µια διάθεση πραγµατισµού: προσµετρώνται ως τµήµατα του 

συστήµατος όλα τα στοιχεία και τα υποκείµενα που συµβάλλουν στο αποτέλεσµα, είτε αυτό 

είναι η παραγωγικότητα ή η καινοτοµία, είτε η ασφάλεια ή η αξιοπιστία. Είναι βέβαια 

αυταπόδεικτο ότι τµήµα του συστήµατος που ασχολείται µε την ασφάλεια αποτελούν και οι 
αντίστοιχες ρυθµιστικές αρχές. Συνεπώς, οι πρακτικές και οι µέθοδοι των ρυθµιστικών αυτών 

αρχών πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο ανάλυσης (Wilpert, 2008, p. 372). 
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ο ζήλος των ελεγκτικών οργάνων ή αντίθετα η απάθεια και η αδιαφορία τους 

(Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 30-32).  

Ήδη πάντως από τη δεκαετία του 1990 άρχισαν να εµφανίζονται 

ευρύτερες οπτικές για την έννοια της ρύθµισης. Αναγνωρίστηκαν πλέον τα 

όρια του δηµοσίου δικαίου και της αποκλειστικά κρατικής ρύθµισης και η 

προσοχή στράφηκε σε εναλλακτικές πηγές ρύθµισης. Οι πηγές αυτές µπορεί 

να προέρχονται είτε από τη σφαίρα της οικονοµίας (µεµονωµένες 

επιχειρήσεις, σύνδεσµοι, επιµελητήρια κλπ), είτε από τη σφαίρα της κοινωνίας 

πολιτών, η οποία συµπεριλαµβάνει και τις µη-κυβερνητικές οργανώσεις 

(Hutter, 2006, pp. 2-4). Οι ευρύτερες αυτές οπτικές προσπαθούν να µην 

περιοριστούν στα εργαλεία που χρησιµοποιεί η παραδοσιακή κρατική 

ρύθµιση που έχει τη µορφή «εντολής και ελέγχου» (command and control 

regulation), αλλά να αξιοποιήσουν την ανάλυση της συστηµικής θεωρίας 

(Black, 2002, p. 3). 

Μια αποκεντρωµένη προσέγγιση της ρύθµισης λαµβάνει υπ’ όψιν της 

την πολυπλοκότητα στις αιτιώδεις σχέσεις (causal complexity) και στις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των κοινωνικών υποκειµένων (complexity of 

interactions): υπάρχει µια αυξανόµενη τάση να θεωρούνται τα κοινωνικά 

προβλήµατα ως αποτέλεσµα διαφόρων αλληλεπιδρώντων παραγόντων που 

δεν είναι όλοι γνωστοί και που µεταβάλλονται µε την πάροδο του χρόνου. 

Αναγνωρίζει επίσης το φαινόµενο του κατακερµατισµού της γνώσης 

(fragmentation of knowledge): όχι απλώς το κράτος δεν γνωρίζει για τους 

ελεγχόµενους όσα οι ίδιοι για τον εαυτό τους, αλλά καµµιά πλευρά δεν έχει 

όλη τη γνώση που απαιτείται για την επίλυση πολύπλοκων και δυναµικών 

κοινωνικών προβληµάτων, ούτε την εποπτεία που είναι αναγκαία για τη 

χρήση όλων των εργαλείων που χρειάζονται για να καταστεί αποτελεσµατική 

η ρύθµιση (Black, 2002, pp. 3-4). 

Καµµία από τις εµπλεκόµενες πλευρές δεν µπορεί να ελπίζει ότι θα 

κυριαρχήσει µονοµερώς στη ρυθµιστική διαδικασία, καθώς όλες οι πλευρές 

µπορεί να αντιµετωπίζουν σηµαντικά εµπόδια στην επίτευξη των στόχων 

τους, όχι µόνο λόγω των περιορισµών στη δική τους πληροφόρηση, αλλά και 

εξαιτίας της αυτονοµίας των άλλων. Έτσι, υπάρχει η άποψη ότι η ρύθµιση 
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«συµπαράγεται». Τελικά, µε τη λογική αυτή, δεν πρέπει να κυριαρχεί η 

αντίληψη ότι η κοινωνία έχει ανάγκες και προβλήµατα ενώ το κράτος 

προσφέρει δυνατότητες για λύση, αλλά ότι και οι δύο έχουν και προβλήµατα 

και λύσεις, ενώ υπάρχει αµοιβαία εξάρτηση για την αντιµετώπιση των 

αναγκών (Black, 2002, p. 5). 

Όσον αφορά τη σχέση του ρίσκου µε τη ρύθµιση και τη διακυβέρνηση, 

πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι η σχέση αυτή έχει επηρεαστεί µε δύο 

διακριτούς τρόπους. Πρώτον, υπάρχει µια ποσοτική διεύρυνση των 

«κοινωνικών κινδύνων» (societal risks) που γίνεται προσπάθεια να ελεγχθούν 

µε τις µεθόδους της ανάλυσης κινδύνου. ∆εύτερον, υπάρχει µια ποιοτική 

µετατόπιση προς τη διαχείριση των απειλών που αντιµετωπίζουν οι 

οργανισµοί που ασχολούνται µε τους «κοινωνικούς κινδύνους» και των 

απειλών για τη νοµιµοποίηση των σχετικών κανόνων και µεθόδων. Αυτοί θα 

µπορούσαν να ονοµαστούν «θεσµικοί κίνδυνοι» (institutional risks). Τα δύο 

είδη κινδύνων (κοινωνικοί και θεσµικοί) συχνά συγχέονται κατά τις σχετικές 

συζητήσεις (Rothstein, 2006, p. 216). 

Η διακυβέρνηση έχει να αντιµετωπίσει το ενδεχόµενο της αποτυχίας 

λόγω της πολυπλοκότητας, της εγγενούς αβεβαιότητας, του 

κατακερµατισµένου οργανωσιακού πλαισίου, των περιορισµένων πόρων και 

των αθέλητων συνεπειών. Αυτές οι πιθανές αποτυχίες δηµιουργούν 

θεσµικούς κινδύνους και µπορούν να απειλήσουν τη νοµιµοποίηση των 

αντίστοιχων οργανισµών και των πρακτικών που χρησιµοποιούν για την 

αντιµετώπιση των κοινωνικών κινδύνων. Τέτοιες αποτυχίες υπήρχαν πάντα, 

συχνά όµως περνούσαν απαρατήρητες. Σήµερα όµως, υπάρχουν πολλοί 

µηχανισµοί ελέγχου και λογοδοσίας και οι αποτυχίες καταγράφονται πολύ 

συχνότερα, νέα είδη αποτυχίας ορίζονται, ενώ οι πιθανές αποτυχίες πρέπει να 

προβλέπονται. Έτσι, οι µηχανισµοί ελέγχου και λογοδοσίας καταλήγουν να 

αυξάνουν τον κίνδυνο (Rothstein, 2006, pp. 216-217), όπως τουλάχιστον 

γίνεται αντιληπτός. 
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0.3 Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

 Η µελέτη αυτή προσπαθεί να απαντήσει σε ορισµένα ερωτήµατα που 

τίθενται για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων και ειδικότερα τα 

εργατικά ατυχήµατα. Η απάντηση στο κάθε ερώτηµα γίνεται αφορµή για να 

προχωρήσει κανείς σε νέα ερωτήµατα και νέες απαντήσεις. Το πρώτο από τα 

ερωτήµατα αυτά αποτελεί και το βασικό θέµα του πρώτου κεφαλαίου: µπορεί 

η λειτουργία της αγοράς εργασίας να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των 

εργατικών ατυχηµάτων; ∆ηλαδή, µπορούν οι εργαζόµενοι να απαιτήσουν µια 

διαφορά στο µισθό τους ως αποζηµίωση για εργασίες που θεωρούν 

επικίνδυνες ή δυσάρεστες; Μια τέτοια πρακτική, αν γενικευόταν, θα 

αποτελούσε επαρκές κίνητρο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ενώ 

ταυτόχρονα δεν θα περιόριζε τη συµβατική ελευθερία εργαζοµένων και 

εργοδοτών. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται οι αδυναµίες της προσέγγισης αυτής 

και κυρίως η απουσία των προϋποθέσεων για την ικανοποιητική (ως προς το 

θέµα της υγείας και της ασφάλειας) λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

Απουσιάζει η πλήρης πληροφόρηση για τους κινδύνους ενώ εµφανίζεται το 

φαινόµενο της περιορισµένης ορθολογικότητας, δηλαδή η αδυναµία του 

ανθρώπου να κατανοήσει το µέγεθος και τη σηµασία του κάθε κινδύνου 

ξεχωριστά, αλλά και τη συνδυαστική επίδρασή τους. Απουσιάζει επίσης η 

ισότητα των πλευρών στη διαπραγµάτευση, γεγονός που τείνει να καταστήσει 

την «ελευθερία των συµβάσεων» κενό γράµµα, ενώ φαινόµενα όπως η 

ανεργία, η εµφάνιση «ευέλικτων» µορφών εργασίας, η παγκοσµιοποίηση και 

η εξασθένιση των εργατικών συνδικάτων, καθιστούν τον εργαζόµενο το 

αδύναµο µέρος κάθε διαπραγµάτευσης. Με βάση κυρίως την ανυπαρξία αυτή 

των προϋποθέσεων, η απάντηση στο ερώτηµα του πρώτου κεφαλαίου είναι 

αρνητική: οι µηχανισµοί της αγοράς εργασίας δεν είναι επαρκείς για την 

εξασφάλιση των εργαζοµένων έναντι των εργασιακών κινδύνων και φαίνεται 

να υπάρχει περιθώριο για την παρέµβαση της πολιτείας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αρχίζει µε το ζήτηµα των αποζηµιώσεων που 

επιδικάζουν τα πολιτικά δικαστήρια στους παθόντες των εργατικών 

ατυχηµάτων ή στις οικογένειές τους: η προσφυγή του παθόντα στα πολιτικά 
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δικαστήρια θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένας οιονεί µηχανισµός 

ασφαλιστικής κάλυψης του εργαζοµένου και ταυτόχρονα ως ένας µηχανισµός 

πίεσης των επιχειρήσεων για τη λήψη των µέτρων ασφαλείας. Είναι όµως 

αρκετός; Η απάντηση είναι ότι ο µηχανισµός αυτός αντιµετωπίζει 

περιορισµούς που σχετίζονται µε τις χρονικές καθυστερήσεις στην απονοµή 

δικαιοσύνης, τις περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες του παθόντα 

εργαζοµένου, τον κίνδυνο πτώχευσης της επιχείρησης. Επιπλέον, ένας 

ειδικός ελεγκτικός µηχανισµός µπορεί να δρα όχι µόνο κατασταλτικά, αλλά και 

προληπτικά, ενώ είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις καταγγελίες που λαµβάνει. 

 Το επόµενο ερώτηµα που τίθεται στο δεύτερο κεφαλαίο είναι: Ακόµη κι 

αν απαιτείται η ύπαρξη ειδικού νοµοθετικού πλαισίου για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζοµένων που θα εφαρµόζεται από κάποιο ελεγκτικό 

µηχανισµό, γιατί πρέπει ο µηχανισµός αυτός να είναι µια δηµόσια υπηρεσία; 

Γιατί δεν µπορεί η κυβέρνηση να αναθέσει το έργο αυτό σε έναν ιδιωτικό 

οργανισµό µε διαγωνισµό, εξοικονοµώντας έτσι πόρους; Η δράση όµως του 

επιθεωρητή εργασίας που ασχολείται µε θέµατα υγείας και ασφάλειας 

προϋποθέτει την απόκτηση επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων απαραίτητων για τη διενέργεια ελέγχων, τη σύνταξη των σχετικών 

εγγράφων και την παρουσία στα δικαστήρια. Προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη 

ακεραιότητας και συνέπειας στο καθήκον, αφού µέσα στις υποχρεώσεις του 

είναι και η λήψη πρωτοβουλίας για την επιβολή διοικητικών ή ποινικών 

κυρώσεων σε εργοδότες, πράγµα που τον καθιστά αντιπαθή σε αρκετούς από 

αυτούς. Επιπλέον, ο επιθεωρητής εργασίας οφείλει να τηρεί µε ακρίβεια τη 

διοικητική διαδικασία, που µπορεί να αποκαλείται υποτιµητικά 

«γραφειοκρατική», είναι όµως απαραίτητη για την προστασία των 

δικαιωµάτων του πολίτη – επιχειρηµατία. Το συµπέρασµα της ενότητας αυτής 

είναι ότι η προσπάθεια υποκατάστασης του δηµόσιου ελεγκτικού µηχανισµού 

από µια ιδιωτική επιχείρηση θα αποτύγχανε. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται επίσης µια σειρά από σχετικά 

ζητήµατα, όπως είναι οι δυνατότητες για περιορισµό των κινδύνων που 

προσφέρει η διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η σηµασία του 

δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων της διοίκησης, η (αν)αποτελεσµατικότητα 
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της θέσπισης ποσοτικών στόχων ή χορήγησης κινήτρων στους επιθεωρητές 

εργασίας. Τίθενται επίσης ερωτήµατα σχετικά µε τη φύση των κανόνων για 

την υγεία και την ασφάλεια, τα όρια της αυτορρύθµισης των ελεγχοµένων, 

αλλά και τα όρια της διακριτικής ευχέρειας των ελεγχόντων επιθεωρητών 

εργασίας. Παρουσιάζονται ακόµη κάποιοι προβληµατισµοί για το ποιο είναι το 

επιθυµητό επίπεδο επικινδυνότητας, ερώτηµα στο οποίο δεν δίνεται µια 

απάντηση γενικής ισχύος. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξέλιξη στο χρόνο των εργατικών 

ατυχηµάτων (θανατηφόρων και µη) στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά 

και στις χώρες µέλη της. Παρουσιάζονται επίσης κάποια χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων που επιδρούν στη συχνότητα των ατυχηµάτων, όπως ο κλάδος 

στον οποίο δραστηριοποιείται και το µέγεθός της: όσο µικρότερη σε αριθµό 

εργαζοµένων είναι η εγκατάσταση, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ατυχήµατος. 

Μια πιθανή εξήγηση του φαινοµένου αυτού είναι ότι οι µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις µπορούν να διαθέσουν περισσότερους πόρους για θέµατα 

ασφάλειας και να δηµιουργήσουν καλύτερη οργανωτική υποδοµή για την 

πρόληψη των ατυχηµάτων. Παρουσιάζονται επίσης κάποια δεδοµένα σχετικά 

µε την επίδραση των «ευέλικτων» µορφών απασχόλησης, που φαίνεται να 

οδηγούν σε χειρότερες από κάθε άποψη εργασιακές συνθήκες. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται επίσης η πορεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από την αρχική αδράνεια στη µετέπειτα ενεργή δραστηριοποίηση 

στα θέµατα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, δραστηριοποίηση 

που εκφράζεται όχι µόνο µε την έκδοση οδηγιών αλλά και µε τη σύσταση 

ειδικών οργανισµών και επιτροπών. Έµφαση δίνεται στο γεγονός ότι η 

εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας επαφίεται κατά κανόνα στις εθνικές 

ρυθµιστικές αρχές, των οποίων τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά καθορίζονται 

από τις επιµέρους κυβερνήσεις και έτσι παραµένουν σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των κρατών – µελών. Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου γίνεται 

αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη – που αποτελεί δηµιούργηµα του 

Συµβουλίου της Ευρώπης – η ύπαρξη του οποίου δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν αποτελεί το µόνο οργανισµό που δραστηριοποιείται επί 
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ευρωπαϊκού εδάφους σε κοινωνικά θέµατα και ιδίως θέµατα υγείας και 

ασφάλειας των εργαζοµένων.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά την Ελλάδα. Αφού γίνει µια αναφορά στη 

συνταγµατική θεµελίωση του δικαιώµατος της εργασίας και ειδικότερα του 

δικαιώµατος για υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, παρουσιάζεται η 

εξέλιξη του νοµοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα, πλαισίου που κατά βάση 

ενσωµατώνει τις αντίστοιχες κοινοτικές οδηγίες. Για την επιβολή του πλαισίου 

αυτού, δηµιουργήθηκε µε το Ν. 2639 / 1998 το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ). Ακολούθως, παρατίθενται κάποια χαρακτηριστικά που καθιστούν 

προτιµότερη την ίδρυση ενός εξειδικευµένου Σώµατος σε σχέση µε την 

ανάθεση του ελεγκτικού έργου στις κλασικές υπηρεσίες ενός Υπουργείου, ενώ 

τονίζεται και η σηµασία της οργανωτικής δοµής του ελεγκτικού µηχανισµού. 

Στην προτελευταία ενότητα γίνεται αναφορά στις επιβαλλόµενες για 

παραβάσεις της νοµοθεσίας διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ στην 

τελευταία αναλύεται ο ρόλος της χρηµατικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη ή 

ψυχική οδύνη που επιδικάζεται από τα πολιτικά δικαστήρια µε βάση τον 

Αστικό Κώδικα. 

Το πέµπτο κεφάλαιο αποτελεί προϊόν εµπειρικής έρευνας µε βάση 

στοιχεία που αφορούν τους νοµούς Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Το ερώτηµα 

που γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί είναι αν οι επιχειρήσεις που υφίστανται 

ελέγχους και κυρώσεις καθίστανται ασφαλέστερες για τους εργαζοµένους 

τους. Παρουσιάζεται το δείγµα των εργατικών ατυχηµάτων και των κριτηρίων 

µε τα οποία σχηµατίστηκε, η χρονική εξέλιξη των ατυχηµάτων και  η κατανοµή 

τους κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. Ακολούθως, καταγράφονται 

κάποια ειδικότερα χαρακτηριστικά: η κατηγορία (τύπος) του ατυχήµατος, το 

µέρος του σώµατος του παθόντα και η επικίνδυνη κατάσταση που 

συνεισέφερε στο ατύχηµα. Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζονται οι ποινικές 

και διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις στην προσπάθεια 

των Επιθεωρητών να τις πιέσουν για να µειώσουν τους εργασιακούς 

κινδύνους, κατανεµηµένες κατ’ έτος και κατά τοµέα οικονοµικής 

δραστηριότητας. 
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Στην ενότητα που έπεται δοκιµάζονται κάποια υποδείγµατα που 

αποτελούν συνδυασµό διαστρωµατικών στοιχείων µε χρονολογικές σειρές σε 

µια προσπάθεια να διερευνηθεί η όποια επίδραση των κυρώσεων που έχουν 

επιβληθεί σε κάποια επιχείρηση κατά το προηγούµενο έτος. Το ζητούµενο 

είναι, αν οι κυρώσεις οδηγούν σε µείωση της πιθανότητας να λάβει χώρα στο 

µέλλον κάποιο σοβαρό εργατικό ατύχηµα. Στο τέλος του κεφαλαίου 

βρίσκονται τα συµπεράσµατα από την οικονοµετρική διερεύνηση: τα 

περισσότερα από τα υποδείγµατα δεν µπορούν να περιγράψουν 

ικανοποιητικά την επίδραση των κυρώσεων επί της πιθανότητας να λάβει 

χώρα στο µέλλον ένα σοβαρό εργατικό ατύχηµα. Η απάντηση πάντως στο 

βασικό ερώτηµα του κεφαλαίου είναι ότι οι κυρώσεις φαίνεται να έχουν κάποια 

επίδραση, οδηγώντας σε µείωση των εργατικών ατυχηµάτων στις υπό 

εξέταση επιχειρήσεις: ιδίως η συνδυαστική επίδραση της επιβολής προστίµων 

και της διαβίβασης ατυχηµάτων στην Εισαγγελία είναι µεγάλη. 

 Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται µια πτυχή της 

δραστηριότητας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Συγκεκριµένα, 

γίνεται µια προσπάθεια προσέγγισης της ελληνικής πραγµατικότητας σχετικά 

µε τις καταγγελίες για θέµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Η 

εµπειρική έρευνα αφορά τις καταγγελίες που έφθασαν στο Κέντρο Πρόληψης 

Επαγγελµατικού Κινδύνου Μακεδονίας – Θράκης (ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας – 

Θράκης) κατά τα έτη 2004 και 2005. Επιχειρείται να απαντηθούν τρία 

ερωτήµατα:  

 Το πρώτο από αυτά είναι ποιοι προβαίνουν σε καταγγελίες και τι είδους 

επιχειρήσεις ή δραστηριότητες αφορούν οι καταγγελίες αυτές. Η απάντηση 

είναι ότι οι καταγγελίες δεν αφορούν εξίσου όλους τους τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας, ούτε προέρχονται εξίσου από κάθε πηγή. Το δεύτερο 

ερώτηµα αφορά το βαθµό στον οποίο οι καταγγελίες σχετίζονται µε την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Η απάντηση είναι ότι οι «άσχετες» µε την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων καταγγελίες είναι διπλάσιες από τις 

«σχετικές». Οι καταγγέλοντες δεν φαίνεται να γνωρίζουν τις αρµοδιότητες του 

ΚΕΠΕΚ ή θέλουν απλώς να εκπληρώσουν άλλους σκοπούς µε την καταγγελία 

τους.  
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 Το τρίτο από τα ερωτήµατα του κεφαλαίου αυτού είναι αν οι 

καταγγελίες οδηγούν στην επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις. Η αντίστοιχη 

απάντηση είναι ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων η καταγγελία δεν 

οδηγεί στην επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης. Το γενικότερο συµπέρασµα του 

κεφαλαίου είναι ότι οι καταγγελίες δεν οδηγούν στον εντοπισµό των πιο 

επικίνδυνων χώρων εργασίας και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος 

ουσιαστικός λόγος να δίνεται στη διερεύνησή τους µεγαλύτερη βαρύτητα απ’ 

ότι στις υπόλοιπες ελεγκτικές δραστηριότητες του ΚΕΠΕΚ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας που απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι, 

αλλά και οι µεταβολές στις συνθήκες αυτές, καθορίζονται από αρκετές  

κατηγορίες παραγόντων.
7
 Μερικοί από τους παράγοντες αυτούς φαίνεται να 

είναι: 

(α) Οι οικονοµικές επιδράσεις, όπως περιγράφονται από το γενικότερο 

οικονοµικό κλίµα και την οικονοµική µεγέθυνση, τη διεθνοποίηση της 

οικονοµικής δραστηριότητας, τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων, τη 

διάρθρωση της αγοράς εργασίας, τις δηµογραφικές εξελίξεις, τη 

µετανάστευση, το ασφαλιστικό σύστηµα. 

(β) Οι αποζηµιώσεις που δίνονται µε δικαστικές αποφάσεις στους 

εργαζοµένους ή τις οικογένειές τους για ατυχήµατα ή βλάβες της υγείας τους. 

(γ) Το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει για θέµατα υγείας και ασφάλειας και το 

οποίο µπορεί να είναι εγχώριας ή εξωτερικής προέλευσης (για παράδειγµα 

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

(δ) Ο µηχανισµός εφαρµογής του νοµοθετικού πλαισίου, ο οποίος συνήθως 

έχει ως πυρήνα µια δηµόσια υπηρεσία που έχει στη διάθεσή της µια 

διαδικασία επιβολής κυρώσεων. 

(ε) Η λειτουργία άλλων δηµόσιων υπηρεσιών (όπως τα πολεοδοµικά γραφεία 

και οι διευθύνσεις βιοµηχανίας), που έχουν διαφορετική βασική αποστολή 

αλλά επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων µέσω της 

διαδικασίας αδειοδότησης. 

 Η συνήθης οικονοµική προσέγγιση απαιτεί πριν γίνει συζήτηση για 

κρατική ρύθµιση, να προηγηθεί η εξέταση της λειτουργίας των δυνάµεων της 

αγοράς: αν αυτές λειτουργούν ικανοποιητικά, τότε οι πόροι κατανέµονται 

                                            
7
 Οι θάνατοι και οι τραυµατισµοί εργαζοµένων που οφείλονται σε εγκληµατική ενέργεια δεν θα 

αποτελέσουν αντικείµενο της διατριβής αυτής, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πρόκειται για 

ασήµαντο πρόβληµα: στις ΗΠΑ το 1993 σκοτώθηκαν 6271 άτοµα στο χώρο εργασίας τους. 

Από αυτούς τους θανάτους οι 1063, δηλαδή περίπου το 17%, οφείλονταν σε ανθρωποκτονίες 

από πρόθεση, συνήθως σχετιζόµενες µε ληστείες (Oi, 1995, p. 70). 
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αποδοτικά και ίσως να µην  υπάρχει αντικείµενο για κρατική παρέµβαση. 

Γενικότερα, γίνεται συνήθως µια προσπάθεια να εξηγηθεί το ρυθµιστικό 

καθεστώς χειρισµού διαφόρων κινδύνων µε βάση την «αποτυχία της αγοράς» 

(market failure) να αντιµετωπίσει τον καθέναν από αυτούς τους κινδύνους.
8
 Η 

υπόθεση είναι ότι οι κυβερνήσεις στις φιλελεύθερες κοινωνίες της αγοράς θα 

αποφεύγουν να παρεµβαίνουν όπου οι αγορές ή οι διαδικασίες των αστικών 

δικαστηρίων µπορούν να λειτουργήσουν µε επιτυχία. Σε µια τέλεια αγορά, ο 

κίνδυνος θα ενσωµατώνεται στις τιµές των αγαθών και των υπηρεσιών ή θα 

αντιµετωπίζεται µέσω της ασφάλισης και της κυκλοφορίας χρηµατο-

οικονοµικών παραγώγων. Αντίστοιχα, η τέλεια λειτουργία των αστικών 

δικαστηρίων και οι αγωγές για αποζηµίωση – ή η απειλή γι’ αυτές – θα 

εκθέτουν όσους δηµιουργούν τον κίνδυνο ή είναι σε θέση να τον εξαλείψουν 

στο πλήρες κόστος των πράξεων ή των παραλείψεών τους (Hood, Rothstein 

and Baldwin, 2001, p. 63).  

Έτσι, τα κράτη που παρεµβαίνουν στη ρύθµιση κινδύνων που µπορούν 

να αντιµετωπιστούν από την αγορά και τα αστικά δικαστήρια, θα 

αντιµετωπίζουν πιθανότατα πιέσεις να αποσυρθούν ή να µειώσουν τέτοιες 

παρεµβάσεις. Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή, η κυβερνητική ρυθµιστική 

παρέµβαση θα συγκεντρώνεται τελικά στις περιπτώσεις αποτυχίας της 

αγοράς και των αστικών δικαστηρίων, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει έλλειµµα ή 

ασυµµετρία πληροφόρησης, ανισότητα στη διαπραγµάτευση, µονοπωλιακή 

ισχύς κλπ. Οι περιπτώσεις αυτές προσδιορίζονται κυρίως από το είδος του 

κινδύνου που κάθε φορά πρέπει να αντιµετωπιστεί (Hood, Rothstein and 

                                            
8
 Από κάποιους γίνεται λόγος και για «αποτυχία του κράτους» (government failure), δηλαδή 

για στρεβλώσεις που αυτό δηµιουργεί όταν παρεµβαίνει εκεί που δεν πρέπει ή όταν δεν 

αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα µε τον αποδοτικότερο τρόπο. Σύµφωνα µε τους ερευνητές 

αυτούς, η εµπειρική έρευνα δείχνει ότι το κόστος που δηµιουργούν οι «αποτυχίες του 

κράτους» είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από το κόστος των «αποτυχιών της αγοράς» (Winston, 

2006, pp. 2-5). Βλέπε και Καζάκο (2006, σ. 277), όπου και παρουσιάζεται η προσέγγιση  της 

«δηµόσιας επιλογής» (public choice). Σύµφωνα µε αυτή, οι κυβερνήσεις, οι γραφειοκρατίες 

και οι οµάδες συµφερόντων αποτελούνται από άτοµα ορθολογικά και εγωιστικά που 

επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση του δικού τους καθαρού οφέλους, δρώντας βέβαια σε ένα 

περιοριστικό θεσµικό και κοινωνικό πλαίσιο: οι αιρετοί αντιπρόσωποι επιδιώκουν την 

επανεκλογή τους, οι γραφειοκράτες να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερους πόρους κλπ 

Λόγω όµως των θεσµικών δεδοµένων, οι πολιτικές αγορές δεν οδηγούν στα ίδια 

αποτελέσµατα µε τις ιδιωτικές. Για παράδειγµα, οι αποφάσεις ενός ατόµου ως ιδιώτη έχουν 

συνέπειες κυρίως για το ίδιο, στην πολιτική όµως το κόστος επωµίζονται συνήθως άλλοι. 
Προκύπτουν έτσι οι «αποτυχίες της πολιτικής» (Καζάκος, 2006, σ. 274-277). 
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Baldwin, 2001, p. 63). Το είδος του κινδύνου περιλαµβάνει τα εγγενή 

χαρακτηριστικά του,  όπως είναι η αιτία του ή η πηγή του, η σοβαρότητα των 

συνεπειών, η πιθανότητα εµφάνισης, η ευκολία και το κόστος ποσοτικής 

εκτίµησής του, το κόστος αποφυγής του και η εξοικείωση του κοινού µε αυτόν 

(Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, p. 29).   

Φυσικά, η ικανοποιητική λειτουργία της αγοράς προϋποθέτει κάποιες 

συνθήκες: 

(1) Η πλήρης πληροφόρηση και των δύο πλευρών να προηγείται της 

συµφωνίας εργοδότη και εργαζοµένου, δηλαδή να µην υπάρχει ανεπαρκής ή 

ασύµµετρη πληροφόρηση. 

(2) Να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας όλων των πληροφοριών και λήψης 

ορθολογικών αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. 

(3) Το αποτέλεσµα της απόφασης να επιδρά µόνο στα συµβαλλόµενα µέρη 

(τον εργοδότη και τον εργαζόµενο) και όχι στην ευρύτερη κοινωνία, της 

οποίας τα συµφέροντα δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά τη λήψη της 

απόφασης. 

(4) Η αγορά εργασίας να είναι ελεύθερη και ανταγωνιστική και να µην 

κυριαρχείται από µονοπώλια, µονοψώνια κλπ. 

(5) Το κόστος συντονισµού των ενδιαφεροµένων να µην είναι τόσο υψηλό 

που να καθιστά τη µεταξύ τους συνεργασία ανέφικτη, παρ’ όλο που είναι 

επιθυµητή (Ogus, 2002, p. 629). 

(6) Το κόστος εξόδου (opt-out), δηλαδή της επιλογής του εργαζοµένου να 

φύγει από την εργασία του για να αποφύγει την έκθεση στους κινδύνους, να 

µην είναι πολύ υψηλό (Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 72-74). Το 

κόστος αυτό αυξάνεται µε τη δυσκολία εξεύρεσης εργασίας, µε την επιθυµία 

κάποιου να µην αλλάξει τόπο κατοικίας και µε την προϋπηρεσία που έχει στο 

συγκεκριµένο εργοδότη.   

 Ακόµη όµως κι όταν τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της αγοράς δεν 

είναι τα βέλτιστα, εξετάζεται συνήθως η έκταση της αποτυχίας της αγοράς. Αν 

η λειτουργία της δεν είναι θεµελιωδώς ελαττωµατική, αλλά η αποτυχία έχει 

περιορισµένη έκταση, τότε αντίστοιχη πρέπει να είναι και η κρατική 

παρέµβαση: στην περίπτωση ανεπαρκούς πληροφόρησης έργο του κράτους 
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είναι η διάχυση της πληροφορίας και όχι ο άµεσος έλεγχος των συνθηκών 

εργασίας (Viscusi, Vernon and Harrington, 2000, p. 764 και Viscusi, 2006, pp. 

23-24). Η λογική αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι οι άνθρωποι 

συµπεριφέρονται ορθολογικά έναντι του κινδύνου, επικαιροποιώντας τις 

εκτιµήσεις τους γι’ αυτόν: λαµβάνουν έτσι µεγαλύτερες προφυλάξεις ως 

αγοραστές καταναλωτικών προϊόντων (όπως τα τσιγάρα) ή απαιτούν 

µεγαλύτερο µισθό για πιο επικίνδυνες εργασίες. Η προειδοποιητική σήµανση 

αποτελεί λοιπόν ένα χρήσιµο εργαλείο πληροφόρησης για τους ενδεχόµενους 

κινδύνους (Winston, 2006, p. 34). Από την άλλη, δεν είναι βέβαιο ότι η 

διαχεόµενη πληροφορία θα φθάσει σε όλους τους παραλήπτες, έτσι ώστε να 

προσαρµόσουν ανάλογα τη συµπεριφορά τους. Επιπλέον, η περιορισµένη 

ορθολογικότητα (που θα αναλυθεί παρακάτω) αποτελεί ένα δεύτερο εµπόδιο, 

αφού εµποδίζει την επεξεργασία όλων των πληροφοριών και την ορθή 

αξιολόγηση του κινδύνου (Ogus, 2002, pp. 633-634).
9
 Ακόµη όµως κι αν ο 

κίνδυνος αξιολογηθεί σωστά από τους εµπλεκόµενους, οι τελευταίοι δεν έχουν 

κανένα κίνητρο να λάβουν υπ’ όψιν τους την επιβάρυνση που υφίσταται το 

κοινωνικό σύνολο από τις αποφάσεις τους (Viscusi, 2006, p. 24). 

 Εκτός πάντως από την αντιµετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς, η 

κρατική παρέµβαση ίσως να απαιτείται γιατί ακόµη και µια αποδοτική αγορά 

µπορεί να οδηγεί σε µια απαράδεκτα άνιση διανοµή του εισοδήµατος.
10

 

                                            
9
 Λόγω ακριβώς των περιορισµών στις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες, κάθε προσπάθεια 

πληροφόρησης και προειδοποίησης για διάφορες απειλές πρέπει να γίνεται µε τρόπο 

ξεκάθαρο, καλά οργανωµένο κσι εύκολα κατανοητό. Το κυριότερο ίσως είναι να µην 

«υπερφορτώνονται» µε πληροφορίες οι άνθρωποι, αφού έτσι δεν θα είναι σε θέση να 

διακρίνουν ποιες από τις πληροφορίες που λαµβάνουν είναι σηµαντικές και ποιες ασήµαντες. 

Αν για παράδειγµα εισέλθει κάποιος καταναλωτής σε ένα κατάστηµα όπου υπάρχει σε κάθε 
προϊόν η σήµανση «επικίνδυνο», ο καταναλωτής δεν θα είναι σε θέση να κάνει τις ανάλογες 

συγκρίσεις επικινδυνότητας (Viscusi, 2006, p. 28) και θα βρεθεί σε σύγχυση. 
10

 Η ανισότητα είναι αναπόσπαστο στοιχείο οποιασδήποτε σύνθετης κοινωνίας (Spicker, 

2004, σ. 214-215). Η οικονοµική ανισότητα είναι ιδιαίτερα επώδυνη όταν διαχέεται και στις 

υπόλοιπες σφαίρες της ανθρώπινης δραστηριότητας, δηλαδή όταν οδηγεί σε ανισότητες στην 

κοινωνική θέση, τις δυνατότητες απασχόλησης, την πολιτική ισχύ ή ακόµη και την υγεία. Με 
τη λογική αυτή, ακόµη κι αν δεν υπάρχει λόγος να τεθεί ως στόχος η πλήρης κατάργηση των 

οικονοµικών ανισοτήτων, υπάρχει όµως κάποια βάση για την προσπάθεια µείωσής τους 

(Hausman and McPherson, 2006, pp. 193-194). Ακόµη, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε 
διαφορετικές οικονοµικές και κοινωνικές θέσεις δεν επηρεάζονται εξίσου από την 

αβεβαιότητα: η ισχυρή οικονοµική θέση καθιστά εφικτή την προστασία από την ανασφάλεια 

µέσω της αποταµίευσης, της επένδυσης ή της ασφάλισης, ενώ η ισχυρή κοινωνική θέση είναι 
ένα µέσο πραγµατοποίησης κοινωνικών επαφών. Τελικά, οι φτωχότεροι άνθρωποι τείνουν να 

είναι πιο ευάλωτοι από τους υπόλοιπους και να έχουν µικρότερο εύρος επιλογών (Spicker, 

2004, σ. 168-169). 
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Ακόµη, η κρατική παρέµβαση είναι συχνά πολιτικά αναγκαία για τη διατήρηση 

της κοινωνικής σταθερότητας και της πολιτικής τάξης. Οι στόχοι αυτοί, δεν 

αφορούν συνήθως µόνο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων, αλλά το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής  που χαρακτηρίζει το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο (Koutsiaras, 2001, p. 277). Επιπλέον, ακόµη 

και µια αποδοτική αγορά µπορεί να παραβιάζει τα δικαιώµατα κάποιων 

προσώπων: ένα δικαίωµα11
 προσδιορίζει ένα εύρος δράσης ή συνθηκών που 

παρέχονται στο άτοµο και που πρέπει να προστατευθούν ή να προαχθούν, 

ενώ δηµιουργεί και αντίστοιχες υποχρεώσεις σε άλλους (Hausman and 

McPherson, 2006, p. 163). 

Τα δικαιώµατα είναι σηµαντικά για την οικονοµική ανάλυση για τρεις 

τουλάχιστον λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο σαφής καθορισµός των 

δικαιωµάτων – και ιδίως της ιδιοκτησίας – προάγει την οικονοµική 

αποδοτικότητα: η απουσία ξεκάθαρων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας προκαλεί 

µεγάλο κοινωνικό κόστος και αποθαρρύνει τις επενδύσεις. Ο δεύτερος είναι 

ότι τα δικαιώµατα αποτελούν την αφετηρία της οικονοµικής ανάλυσης: για 

παράδειγµα, η ανάλυση ξεκινά συχνά από µια δεδοµένη κατανοµή των 

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας. Ο τρίτος είναι ότι τα δικαιώµατα µπορούν να είναι η 

βάση για τον περιορισµό της διεκδίκησης οικονοµικών στόχων: σχεδόν οι 

πάντες αναγνωρίζουν σήµερα ότι η δουλεία παραβιάζει τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και πρέπει να απαγορεύεται, άσχετα µε το αν συµβάλλει στην 

οικονοµική µεγέθυνση (Hausman and McPherson, 2006, pp. 164-166). 

Γενικότερα, εκτός από την «αποτυχία της αγοράς»,
12

 µια άλλη εξήγηση 

για την ύπαρξη – αλλά και τις διαφορές – των ρυθµιστικών καθεστώτων 

βασίζεται στην ιδέα ότι οι πολιτικές αποφάσεις ακολουθούν τις προτιµήσεις 

της κοινωνίας, τη «λαϊκή βούληση».
13

 Αν για παράδειγµα, το κοινωνικό 

                                            
11

 Για το Spicker (2004, σ. 170), το δικαίωµα είναι ένας κανόνας, ο οποίος περιβάλλει το 

άτοµο που το κατέχει και επιδρά στη συµπεριφορά των άλλων προς αυτό. 
12

 Η συγκριτική ανάλυση του ρυθµιστικού καθεστώτος εννέα κινδύνων (ραδόνιο στις κατοικίες 

και τους χώρους εργασίας, βενζόλιο στο περιβάλλον και την εργασία, κατάλοιπα 

εντοµοκτόνων στα τρόφιµα και το νερό κλπ) στο Ηνωµένο Βασίλειο δείχνει ότι η υπόθεση της 

«αποτυχίας της αγοράς» εξηγεί εν µέρει, αλλά όχι συνολικά, την υπάρχουσα κατάσταση. Το 

κράτος σε κάποιες περιπτώσεις «κάνει περισσότερα» και σε άλλες περιπτώσεις «πολύ λίγα» 

σε σχέση µε όσα θα µπορούσε να προβλέψει κανείς µε βάση την υπόθεση της «αποτυχίας 

της αγοράς» (Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 87-89).  
13

 Πρόκειται για µια ιδέα εξίσου παλιά µε τη δηµοκρατία. 



 25 

σύνολο φοβάται για κάποιο λόγο τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις 

καρκινογόνες ουσίες περισσότερο από τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις 

νευροτοξίνες, σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή, η κυβέρνηση θα οδηγηθεί σε 

αυστηρότερη νοµοθεσία για τις πρώτες απ’ ότι για τις δεύτερες. Θα ήταν 

άλλωστε παράδοξο, αν η κοινή γνώµη και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν 

επηρέαζαν τουλάχιστον το µέγεθος της ρυθµιστικής προσπάθειας ή ακόµη και 

το στυλ της (Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, p. 64). Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα της επίδρασης των ΜΜΕ και της ανταπόκρισης των ελεγκτικών 

σωµάτων στις ανησυχίες της κοινής γνώµης αποτελεί η προτεραιότητα έναντι 

άλλων κινδύνων που έχει δοθεί στο θέµα του αµιάντου σε αρκετές 

ευρωπαϊκές χώρες (Baldwin and McCrudden, 1987, p. 152). 

∆εν είναι φυσικά πάντα εύκολο να βρεθούν οι επιθυµίες της κοινής 

γνώµης: υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στη στιγµιαία κρίση του 

πολίτη που ερωτάται αιφνιδιαστικά σε µια σφυγµοµέτρηση χωρίς να έχει 

πλήρη πληροφόρηση και του πολίτη που ενηµερώνεται και συµµετέχει σε 

κάποια διαβούλευση. Ακόµη, οι προτιµήσεις των πολιτών µπορεί να 

µεταβληθούν µε το χρόνο, ιδίως όταν κατά την εφαρµογή των ρυθµιστικών 

διατάξεων προκύπτουν απρόβλεπτες παρενέργειες. Επίσης, αν οι 

κυβερνώντες, οι ειδικοί ή τα οργανωµένα συµφέροντα έχουν άλλη γνώµη από 

την κοινωνία, υπάρχει η περίπτωση είτε να αγνοήσουν14
 είτε να 

προσπαθήσουν να διαµορφώσουν τις προτιµήσεις της τελευταίας (Hood, 

Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 90-111). 

Μια τρίτη εξήγηση για τα ρυθµιστικά καθεστώτα έχει σχέση µε τα 

οργανωµένα συµφέροντα. Αντίθετα µε την άποψη ότι το κράτος επιδιώκει τη 

γενική ευηµερία διορθώνοντας τις αποτυχίες της αγοράς και λαµβάνοντας υπ’ 

όψιν τις προτιµήσεις του κοινωνικού συνόλου, η τρίτη προσέγγιση θεωρεί τη 

ρύθµιση ως προϊόν του ανταγωνισµού των οργανωµένων οµάδων 

συµφερόντων. Μάλιστα, σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή, η ρύθµιση τελικά 

αντανακλά τα συµφέροντα των καλύτερα οργανωµένων οµάδων κάθε πεδίου 

                                            
14

 Η τακτική αυτή αποκαλείται στη βιβλιογραφία και «µάτι του Νέλσονα». Λέγεται ότι ο 

ναύαρχος έβαλε το τυφλό µάτι του στο τηλεσκόπιο όταν δεν ήθελε να δει κάποιο σήµα από τη 

διοίκηση (Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 104-105).  



 26 

άσκησης πολιτικής15
 και έχει ως στόχο να εµποδίσει την είσοδο νέων 

ανταγωνιστών και να διατηρήσει ψηλά τις τιµές και τα κέρδη.
16

 Στο πεδίο της 

υγείας και της ασφάλειας, η λογική αυτή εκφράζεται από τη διαπραγµάτευση 

που λαµβάνει χώρα σε αρκετά κράτη µεταξύ εργατικών συνδικάτων και 

εργοδοτικών συνδέσµων για θέµατα µισθών και εργασιακών συνθηκών 

(Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 65-67). 

Όσον αφορά τα οργανωµένα συµφέροντα στην Ελλάδα, φαίνεται ότι 

αυτά παρουσιάζουν αξιοσηµείωτες ασυµµετρίες: σε αντίθεση µε τα εργατικά 

συµφέροντα, ο τρόπος εξέλιξης των οργανωµένων επιχειρηµατικών 

συµφερόντων έχει επιτρέψει σε αυτά µεγαλύτερη αυτονοµία από τα κόµµατα 

και το κράτος. Τα επιχειρηµατικά συµφέροντα είναι πιο καλά οργανωµένα, πιο 

ανεξάρτητα από τους κρατικούς θεσµούς και φαίνεται να ασκούν µεγαλύτερη 

επιρροή. Τα εργατικά συνδικάτα ταλανίζονται από την εσωτερική διάσπαση 

που ακολουθεί τις αντίστοιχες κοµµατικές γραµµές. Οι εργαζόµενοι 

αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα συντονισµού και συλλογικής 

δράσης, µια που αποτελούν µέλη πολύ µεγαλύτερων συνόλων και 

δυσκολεύονται να αποφύγουν τις δυσχέρειες του “free riding”. Οι εργοδότες 

αντίθετα, έχουν σαφέστερη εικόνα των συµφερόντων τους, εξαρτώνται 

λιγότερο από τους συλλογικούς τους φορείς και φαίνεται να έχουν λιγότερα 

προβλήµατα συντονισµού και συλλογικής δράσης (Λάβδας, 2007, σ. 121-

123). 

Εκτός από τις παραπάνω τρεις εξηγήσεις για τον τρόπο που το 

περιβάλλον (context) διαµορφώνει το περιεχόµενο (content) του ρυθµιστικού 

καθεστώτος, σηµασία έχουν και η ιστορία, η εσωτερική λειτουργία και η 

                                            
15

 Η µεγάλη µάζα των φορολογουµένων συνήθως γνωρίζει λιγότερα ή είναι πιο αδιάφορη για 

τις απώλειές της απ’ ότι τα οργανωµένα συµφέροντα για τα κέρδη τους. Έτσι, δηµιουργείται 
µια ανισορροπία στην πολιτική πίεση που επιτρέπει τη συνέχιση µη αποδοτικών πολιτικών 

(Winston, 2006, p. 82). 
16

 Η παραπάνω αναφερθείσα συγκριτική ανάλυση του ρυθµιστικού καθεστώτος εννέα 

κινδύνων στο Ηνωµένο Βασίλειο δείχνει ότι η υπόθεση των οργανωµένων συµφερόντων έχει 
µεγαλύτερη ερµηνευτική δυνατότητα από τις υποθέσεις της «αποτυχίας της αγοράς» και των 

προτιµήσεων της κοινωνίας, ιδίως όσον αφορά το µέγεθος της ρυθµιστικής προσπάθειας: 

όταν υπάρχουν συγκεντρωµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα σε κάποιο πεδίο, οι θέσεις τους 

συνήθως υιοθετούνται. Ακόµη κι όταν επιβληθούν άλλες θέσεις, τα συγκεντρωµένα 

επιχειρηµατικά συµφέροντα επιτυγχάνουν συνήθως να µεταφέρουν στο ευρύ καταναλωτικό 

κοινό το κόστος των µέτρων ασφάλειας ή έστω να κερδίσουν µια γενναιόδωρη αναβολή για 

την εφαρµογή τους (Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 133-140). Για τη δράση των 

οργανωµένων συµφερόντων στις ΗΠΑ, βλέπε Winston, 2006, pp. 81-85. 
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επαγγελµατική κουλτούρα του κρατικού µηχανισµού. Όταν ιδίως απουσιάζει 

µια καλά οργανωµένη οµάδα συµφερόντων, οι προτιµήσεις της 

«γραφειοκρατίας του κινδύνου» (risk bureaucracy) µπορεί να είναι κρίσιµες 

για τη διαµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου (Hood, Rothstein and Baldwin, 

2001, pp. 140-144). Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί – όπως και γενικότερα οι 

ανθρώπινες οργανώσεις – έχουν τους δικούς τους σκοπούς και υιοθετούν 

στρατηγικές που στόχο έχουν να συµβιβάσουν τους σκοπούς αυτούς µε τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος ή τις εξωγενείς πιέσεις, λειτουργώντας έτσι ως 

φίλτρα ή παραµορφωτικοί φακοί. Μερικοί από τους συνήθεις σκοπούς των 

ελεγκτικών µηχανισµών είναι η αποφυγή επίρριψης ευθυνών για ενδεχόµενες 

αποτυχίες, η προσπάθεια αποφυγής εσωτερικών συγκρούσεων και η µείωση 

του άγχους (Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 148-149).
17

  

Υπάρχει µάλιστα η άποψη – τεκµηριωµένη και µε εµπειρική έρευνα για 

την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στη ∆ανία – ότι η ασυµµετρία 

στην πληροφόρηση εµποδίζει τους πολιτικούς προϊσταµένους να ελέγξουν 

τους κατά τόπους υφισταµένους τους. Μπορεί οι πολιτικοί να ελέγχουν τους 

πόρους που διατίθενται και ιδίως τον αριθµό των επιθεωρητών, δεν έχουν 

όµως άµεση επίδραση στη συµπεριφορά τους και στο στυλ ή την 

αυστηρότητα της επιθεώρησης. Τα τελευταία αυτά χαρακτηριστικά 

καθορίζονται από τις προτιµήσεις των ίδιων των επιθεωρητών για διαφορετικά 

εργαλεία επιβολής και από τη διάθεσή τους για ελαχιστοποίηση της 

προσπάθειας που καταβάλλουν (Winter, 2003, p. 219). 

 

 

1.2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

 

 

  

 

 

 

 

                                            
17

 Βλέπε και παρακάτω «∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ». 

Ίσως ο λόγος που το χέρι είναι αόρατο να 

είναι ότι απλώς δεν υπάρχει ή, αν 

υπάρχει, είναι παράλυτο.  

 

Stiglitz (2002, p. 460) 
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Η προσέγγιση που επικρατεί στην οικονοµική επιστήµη για την υγεία 

και την ασφάλεια στην εργασία σκιαγραφήθηκε για πρώτη φορά από τον 

Adam Smith, ο οποίος παρατήρησε ότι:18
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση αυτή βρήκε ευνοϊκό κλίµα στην Αγγλία, όπου επικρατούσαν 

αντιλήψεις βασισµένες στη βούληση και τη σύµβαση.
19

 Άλλωστε, ο Adam 

Smith έχαιρε ιδιαίτερης εκτίµησης και η ανάλυσή του αυτή έδειχνε να πηγάζει 

άµεσα από τη λογική της ελεύθερης αγοράς (Dorman, 1996, pp. 32-33).
20

 

                                            
18

 Ο Adam Smith δεν αναφέρθηκε βέβαια µόνο στους εργασιακούς κινδύνους, αλλά σε πέντε 
συνολικά παράγοντες που προκαλούν τις διαφορές αποδοχών µεταξύ των διαφόρων 

επαγγελµάτων. Οι υπόλοιποι είναι: η δυσκολία και το κόστος εκµάθησής τους, η σταθερότητα 

της απασχόλησης, η εµπιστοσύνη που πρέπει να χαίρουν όσοι τις ασκούν και τέλος, η 

πιθανότητα επιτυχίας σε αυτές (Smith, 1776 / 2000, σ. 153). Για τον τελευταίο παράγοντα, 

αναφέρει το παράδειγµα των δικηγόρων, όπου για κάθε έναν που επιτυγχάνει αποτυγχάνουν 

είκοσι· αυτός που πετυχαίνει θα πρέπει να κερδίζει όλα όσα θα έπρεπε να έχουν κερδίσει οι 
µη επιτυχηµένοι είκοσι (Smith, 1776 / 2000, σ. 160-161).     
19

 Συνήθως, η φιλοσοφία αυτή αποκαλείται laissez-faire. Για την «ελευθερία των συµβάσεων» 

βλέπε το αντίστοιχο τµήµα παρακάτω.    
20

 Στον πανηγυρικό του Adam Smith υπέρ µιας ελεύθερης και ανεµπόδιστης αγοράς, οι 
ανερχόµενοι βιοµήχανοι βρήκαν την επιχειρηµατολογία που χρειάζονταν για να εµποδίσουν 

τις πρώτες προσπάθειες να βελτιωθούν οι σκανδαλώδεις συνθήκες της εποχής. Επειδή κάθε 
κυβερνητικό νοµοθέτηµα θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως παρεµπόδιση της ελεύθερης 

λειτουργίας της αγοράς, επιχειρήµατα ξεσηκωµένα από το έργο του Adam Smith 

χρησιµοποιήθηκαν για να εµποδίσουν απόπειρες εφαρµογής νοµοθεσίας ανθρωπιστικής 

φύσης. Ακόµη και σήµερα, θεωρείται συντηρητικός οικονοµολόγος, ενώ στην πραγµατικότητα 

ήταν πολύ πιο εχθρικός προς τα κίνητρα των επιχειρηµατιών από τους περισσότερους 

σύγχρονους προοδευτικούς οικονοµολόγους. Η αλήθεια είναι ότι ο Adam Smith δεν 

ασχολήθηκε ποτέ µε τις νοµοθετικές παρεµβάσεις κοινωνικής πρόνοιας, γιατί την εποχή του 

δεν ετίθετο τέτοιο θέµα, αφού η κυβέρνηση ήταν σύµµαχος των αρχουσών τάξεων και οι 
διαφωνίες στους κύκλους της ήταν κατά πόσο θα ωφελούνταν περισσότερο οι γαιοκτήµονες ή 

οι βιοµήχανοι (Heilbroner, 1998 / 2000, σ. 94-97). 

Πρώτον, ο µισθός της εργασίας µεταβάλλεται µε την ευκολία ή 

τη δυσκολία, την καθαριότητα ή τη βρωµιά, το αξιότιµο ή την 

ανυποληψία της απασχόλησης. Έτσι λοιπόν, ένας έµµισθος ράφτης 

κερδίζει λιγότερα από έναν έµµισθο υφαντή, καθότι η εργασία του 

είναι πολύ ευκολότερη. Ένας έµµισθος υφαντής κερδίζει λιγότερα 

από έναν έµµισθο σιδερά, καθότι η εργασία του, χωρίς να είναι 

πάντοτε ευκολότερη, είναι σαφώς καθαρότερη. Ένας έµµισθος 

σιδεράς, αν και τεχνίτης, σπανίως κερδίζει σε δώδεκα ώρες όσα 

κερδίζει ένας ανθρακωρύχος σε οκτώ, αν και αυτός είναι ένας απλός 

εργάτης. Η εργασία του σιδερά δεν είναι τόσο βρώµικη, είναι λιγότερο 

επικίνδυνη και ασκείται στο φως της ηµέρας και στην επιφάνεια της 

γης (Smith, 1776 / 2000, σ. 153).  
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Ακόµη και σήµερα, οι οπαδοί αυτής της θεωρίας αρχίζουν συχνά την 

παρουσίασή της παραπέµποντας στον Adam Smith.
21

  

Χρησιµοποιώντας τη γλώσσα του νεοκλασικού υποδείγµατος που 

επικρατεί στην οικονοµική επιστήµη,
22

 όλες οι επιχειρήσεις και όλες οι 

εργασίες δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ούτε παρουσιάζουν τους ίδιους 

κινδύνους: υπάρχουν κλάδοι και εργασίες που είναι εγγενώς πιο επικίνδυνοι. 

Ταυτόχρονα, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες προτιµήσεις ούτε τις ίδιες 

αντιλήψεις για τον κίνδυνο (Θεοχαράκης, 2005, σ. 155): κάποιοι διαλέγουν 

ασφαλέστερα επαγγέλµατα, δεν καπνίζουν, προσέχουν τη διατροφή τους κλπ. 

Κάποιοι άλλοι αντίθετα, θεωρούν ότι αποκοµίζουν µια ουσιώδη ωφέλεια από 

την αποδοχή και την αντιµετώπιση ενός κινδύνου, έστω κι αν αυτό αυξάνει σε 

σηµαντικό βαθµό την πιθανότητα πρόωρου θανάτου: οι ορειβάτες, οι οδηγοί 

αγώνων αυτοκινήτου και οι ιστιοπλόοι που διαπλέουν τον ωκεανό γνωρίζουν 

– καλύτερα ίσως από όσους αποφεύγουν τέτοιες δραστηριότητες – ότι οι 

πιθανότητες να πεθάνουν πρόωρα είναι πολύ µεγαλύτερες απ’ ό,τι αν έµεναν 

στο σπίτι βλέποντας τηλεόραση (Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος, 1998, σ. 42-

44).
23

      

Οι δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης σε µια ανταγωνιστική 

αγορά θα οδηγήσουν σε µια ισορροπία όπου τα πιο επικίνδυνα επαγγέλµατα 

λαµβάνουν υψηλότερες αποδοχές, ενώ το κάθε άτοµο επιλέγει εργασία 

σταθµίζοντας το µισθό αλλά και τον κίνδυνο ατυχήµατος, έτσι ώστε να 

µεγιστοποιήσει την προσδοκώµενη ωφέλεια. Όποιοι αποφεύγουν τον κίνδυνο 
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 Βλέπε ενδεικτικά Viscusi, 1993, p. 1913, Viscusi, Vernon and Harrington, 2000, p. 765 και 
DeLeire and Levy, 2004, p. 925.   
22

 Για την πλήρη επικράτηση του νεοκλασικού παραδείγµατος γενικά, αλλά και ειδικότερα στα 

οικονοµικά της εργασίας, βλέπε Θεοχαράκη, 2005, σ. 20-21 και σ. 28-29. Η νεοκλασική 

θεωρία φιλοδοξεί µάλιστα να εισχωρήσει στα πεδία όλων των κοινωνικών επιστηµών. Για τον 

Dorman (1996, pp. 237-238), η οικονοµική επιστήµη αποτελεί την ιµπεριαλιστική δύναµη 

µεταξύ των κοινωνικών επιστηµών. Μια απάντηση στο ερώτηµα για το πώς µπορεί κανείς να 

ερµηνεύσει την αντοχή που επιδεικνύει το νεοκλασικό παράδειγµα παρ’ όλα τα µειονεκτήµατά 

του, δίνει ο Stiglitz, θεµελιωτής των οικονοµικών της πληροφορίας (information economics): η 

εξήγηση βρίσκεται εν µέρει στο γεγονός ότι το παράδειγµα αυτό παρέχει ερµηνείες σε πολλά 

οικονοµικά φαινόµενα, όπως αυτά που εµφανίζονται σε αγορές σαν των δηµητριακών. Σε 
κάθε περίπτωση, οι δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης παραµένουν σηµαντικές, 

ακόµη κι αν δεν αποτελούν το σύνολο της ανάλυσης. Από την άλλη, υπάρχει η πιθανότητα η 

επιβίωση του νεοκλασικού παραδείγµατος να οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό και οι συνταγές 

πολιτικής στις οποίες οδηγεί εξυπηρετούν κάποια συµφέροντα (Stiglitz, 2002, p. 488). 
23

 Όσοι βεβαίως ασχολούνται µε τόσο επικίνδυνες δραστηριότητες, δεν έχουν συνήθως 

οικονοµικά κίνητρα: αντιθέτως, πληρώνουν τεράστια ποσά για να ασχοληθούν µε το 

επικίνδυνο άθληµά τους (Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος, 1998, σ. 44). 
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και αποδίδουν µεγαλύτερη αξία στη ζωή τους θα επιλέξουν εργασίες µε 

µικρότερο ρίσκο, ακόµη κι αν αυτές οδηγούν σε µικρότερες αποδοχές (Oi, 

1995, p. 67). Με τη λογική αυτή, η αγορά επιτελεί µια λειτουργία 

συνταιριάσµατος που έχει ως αποτέλεσµα την κατανοµή του κινδύνου µε 

βάση τις προτιµήσεις των ανθρώπων (Dorman, 1996, p. 28 και Θεοχαράκης, 

2005, σ. 160-161). Έτσι, οι απώλειες από τα εργατικά ατυχήµατα και τις 

επαγγελµατικές ασθένειες δεν είναι πολλές: η υγεία και η ασφάλεια των 

εργαζοµένων δεν αποτελεί πρόβληµα (Dorman, 1996, p. 26). 

Η προσέγγιση αυτή θα µπορούσε να αποδοθεί ως «θεωρία του 

διαφορικού µισθού αποζηµίωσης» (”Compensating Wage Differential 

Theory”).
24

 Σύµφωνα µε αυτή, οι εργαζόµενοι θα απαιτήσουν µια διαφορά στο 

µισθό τους ως αποζηµίωση για εργασίες τις οποίες θεωρούν επικίνδυνες ή 

δυσάρεστες. Η µισθολογική αυτή διαφορά θα ωθήσει την επιχείρηση να 

µειώσει τους εργασιακούς κινδύνους, επιτυγχάνοντας έτσι χαµηλότερο 

µισθολογικό κόστος. Ταυτόχρονα, η µείωση αυτή των εργασιακών κινδύνων 

θα παρακινήσει τους εργαζοµένους να µην αναζητούν καλύτερη εργασία και 

θα µειώσει έτσι το κόστος που δηµιουργείται για την επιχείρηση από τις 

αποχωρήσεις εργαζοµένων. Τελικά, η σχέση ανταλλαγής επικινδυνότητας – 

αποδοχών των ίδιων των εργαζοµένων θα καθορίσει τις αποφάσεις της κάθε 

επιχείρησης σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια. 

 Η παραπάνω θεωρία µπορεί να παρασταθεί και γραφικά25
 µε έναν 

τρόπο γνώριµο στους οικονοµολόγους: κάθε πρόσθετη µείωση των εργατικών 

ατυχηµάτων και κάθε πρόσθετη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών έχουν 

µικρότερη σηµασία για τους εργαζοµένους, δηλαδή έχουν φθίνουσα οριακή 

αξία, όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα οικονοµικά αγαθά. Αφού λοιπόν οι 

αρχικές βελτιώσεις έχουν και τη µεγαλύτερη σηµασία, η καµπύλη που 

παριστά την οριακή αξία θα είναι φθίνουσα. Τα δεδοµένα αυτά γίνονται 

γνωστά στην επιχείρηση µέσω των αποδοχών που πρέπει να πληρώσει για 

να προσελκύσει και να κρατήσει τους εργαζοµένους. 

                                            
24

 Ο Θεοχαράκης (2005, σ. 158-159) αποδίδει τον όρο ως «θεωρία των εξισωτικών 

µισθολογικών διαφορών». 
25

 Για ένα µαθηµατικό µοντέλο της θεωρίας βλέπε Dorman, 1996, pp. 35-41. 
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 Η επιχείρηση θα επιθυµούσε φυσικά να µειώσει τα ατυχήµατα και να 

βελτιώσει τις εργασιακές συνθήκες, αυτό όµως απαιτεί κάποιο κόστος, το 

οποίο βαίνει αυξανόµενο όσο αυξάνεται το επίπεδο της ασφάλειας: είναι 

σχετικά φθηνή η βελτίωση των εργασιακών πρακτικών ή η προσθήκη 

κιγκλιδωµάτων στις σκάλες και τα φρεάτια. Πιο περίπλοκες βελτιώσεις όµως, 

απαιτούν αλλαγή στην τεχνολογία ή τα υλικά που χρησιµοποιεί η επιχείρηση 

και βέβαια είναι πολύ ακριβότερες. Συνεπώς, η καµπύλη οριακού κόστους της 

ασφάλειας που αντιµετωπίζει η επιχείρηση θα είναι αύξουσα. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: Καθορισµός του επιπέδου ασφάλειας από την αγορά 

 

 Από το παραπάνω σχήµα φαίνεται ότι το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας, 

όπως καθορίζεται από την αγορά, θα είναι το s*. ∆εν παρέχεται ασφάλεια 

πέραν αυτού του σηµείου, αφού το κόστος αποφυγής ενός ακόµη ατυχήµατος 

ξεπερνά την αποτίµηση αυτής της βελτίωσης από τους εργαζοµένους. Βέβαια, 

αφού η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων έχει 

κόστος, το βέλτιστο επίπεδο s* δεν µπορεί να είναι επίπεδο µηδενικής 

επικινδυνότητας (Viscusi, Vernon and Harrington, 2000, p. 766). 

 

ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΡΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΡΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 

  v 

s* ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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 Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της θεωρίας αυτής, οι υποθέσεις 

σχετικά µε τη συµπεριφορά των εργαζοµένων στις οποίες βασίζεται είναι 

ελάχιστες και εύκολο να ισχύουν: (α) το άτοµο προτιµά να είναι υγιές απ’ ότι 

άρρωστο και (β) η οριακή χρησιµότητα του εισοδήµατος είναι θετική. ∆εν είναι 

απαραίτητο για τον εργαζόµενο να αποφεύγει τον κίνδυνο (Viscusi, 1993, p. 

1914). 

 Στη βιβλιογραφία καταγράφεται µια πληθώρα προσπαθειών να 

αποδειχθεί η «θεωρία του διαφορικού µισθού αποζηµίωσης» και να µετρηθεί 

η υποτιθέµενη θετική επίδραση των κινδύνων ατυχήµατος στις αποδοχές ενός 

εργαζοµένου.
26

 Ένα σηµαντικό ζήτηµα για τις µελέτες αυτές είναι η επιλογή 

της ερµηνευτικής µεταβλητής που περιγράφει τον κίνδυνο – συνήθως την 

πιθανότητα θανάτου – και της οποίας η επίδραση στις αποδοχές του 

εργαζοµένου πρέπει να µετρηθεί: αφού ο κίνδυνος δεν µπορεί να 

παρατηρηθεί άµεσα για το µεµονωµένο εργαζόµενο, πρέπει να συναχθεί είτε 

µε βάση το επάγγελµα είτε µε βάση τον κλάδο στον οποίο εργάζεται.  

Στη δεύτερη περίπτωση για παράδειγµα, µέτρο του κινδύνου µπορεί να 

είναι η πιθανότητα θανάτου ανά χίλιους εργαζοµένους σε κάποιον κλάδο. Οι 

περισσότεροι όµως κλάδοι περιλαµβάνουν θέσεις εργασίας χαµηλής 

επικινδυνότητας, όπως και θέσεις σχετικά υψηλής επικινδυνότητας. Έτσι, οι 

εκτιµήσεις της µέσης επικινδυνότητας ανά κλάδο θα είναι στατιστικά 

µεροληπτικές. Αν συναχθεί αντίστοιχα η επικινδυνότητα µε βάση το 

επάγγελµα, θα αγνοηθούν οι κίνδυνοι που επιδρούν σε άτοµα που έχουν το 

ίδιο επάγγελµα αλλά σε διαφορετικούς κλάδους. Η µεροληψία που σχετίζεται 

µε την επιλογή µεταβλητής για την περιγραφή της επικινδυνότητας µπορεί να 

είναι σηµαντική και οι συντελεστές που θα προκύψουν από τις αντίστοιχες 

παλινδροµήσεις να µην αντανακλούν µισθολογική αποζηµίωση για τον 

αυξηµένο κίνδυνο, αλλά να αποτελούν απλώς δηµιουργήµατα της διαδικασίας 

εκτίµησης που χρησιµοποιήθηκε (Purse, 2004, p. 604). 

Ένα άλλο ενδηµικό πρόβληµα των µελετών που προσπαθούν να 

αποδείξουν την ύπαρξη του «διαφορικού µισθού αποζηµίωσης» είναι αυτό 

της παράλειψης ουσιωδών ερµηνευτικών µεταβλητών, παράλειψης που 
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 Για µια παρουσίασή τους βλέπε Dorman, 1996, pp. 74-100 και Purse, 2004, pp. 601-603.  
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καθιστά µεροληπτικούς τους υπόλοιπους συντελεστές της εκτιµώµενης 

εξίσωσης. Η κυριότερη τέτοια παράλειψη προκύπτει όταν δεν λαµβάνονται 

υπ’ όψιν οι µισθολογικές διαφορές µεταξύ των κλάδων οικονοµικής 

δραστηριότητας. Η ύπαρξη µισθολογικών διαφορών µεταξύ των διαφόρων 

κλάδων και η διαχρονική σταθερότητα των διαφορών αυτών αποτελούν 

αποδεδειγµένα χαρακτηριστικά των αγορών εργασίας: οι αποδοχές που 

λαµβάνουν οι εργαζόµενοι ενός συγκεκριµένου επαγγέλµατος διαφέρουν 

σηµαντικά µεταξύ των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας. Το φαινόµενο 

αυτό δεν συνάδει µε τη νεοκλασική θεώρηση της αγοράς εργασίας: αν 

υπήρχαν συνθήκες ανταγωνισµού, οι διακλαδικές µισθολογικές διαφορές θα 

αποτελούσαν απλώς ένα µεταβατικό φαινόµενο, αφού οι δυνάµεις της 

προσφοράς και της ζήτησης θα οδηγούσαν στην εξίσωση των αποδοχών 

µεταξύ των κλάδων για το ίδιο επάγγελµα (Purse, 2004, pp. 605-607). 

Μέχρι τώρα, δεν φαίνεται να έχει αποδειχθεί εµπειρικά η ορθότητα της 

«θεωρίας του διαφορικού µισθού αποζηµίωσης» (Θεοχαράκης, 2005, σ. 163): 

οι εργαζόµενοι στους κλάδους υψηλής επικινδυνότητας όχι µόνο δεν 

κερδίζουν περισσότερα, αλλά µάλλον λιγότερα.
27

 Αυτό βέβαια, δεν αποτελεί 

έκπληξη για τους εργαζοµένους (ή όσους βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας), 

οι οποίοι συνήθως πιστεύουν ότι σε κάθε περιοχή υπάρχουν «καλύτεροι» και 

«χειρότεροι» εργοδότες και κλάδοι επιχειρήσεων. 

Η µισθολογική αποζηµίωση που λαµβάνουν οι µη συνδικαλισµένοι 

εργαζόµενοι για τον κίνδυνο µη θανατηφόρων – αλλά και σε κάποιες 

περιπτώσεις θανατηφόρων – ατυχηµάτων δείχνει να είναι αρνητική. Με άλλα 

λόγια, για την πλειονότητα του εργατικού δυναµικού, οι επικίνδυνες 

εργασιακές συνθήκες συνδέονται µε µικρότερη αµοιβή. Εξαίρεση φαίνεται να 

αποτελούν οι εργαζόµενοι που ανήκουν σε συνδικάτα και οι οποίοι λαµβάνουν 

µισθολογική αποζηµίωση για τον κίνδυνο θανατηφόρων ατυχηµάτων. 

Συνολικά φαίνεται ότι οι ενταγµένοι σε συνδικάτα εργαζόµενοι, δηλαδή οι 

πλέον αποµονωµένοι από τις επιδράσεις των δυνάµεων της αγοράς, 

µπορούν να αποσπούν υψηλότερους µισθούς σε αντάλλαγµα για τον 
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 Βλέπε και Fenn and Ashby (2004, pp. 474-475): η εµπειρική έρευνα για το Ηνωµένο 

Βασίλειο δείχνει ότι η µέση αµοιβή δεν φαίνεται να καθορίζει ή να καθορίζεται από τον 

εργασιακό κίνδυνο. 
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υψηλότερο κίνδυνο (Dorman, 1996, pp. 98-99 και Dickens, 1984, pp. 320-

323). Το γεγονός αυτό πιθανότατα έχει να κάνει µε τη διαπραγµατευτική 

ικανότητα των συνδικάτων και όχι µε διαφορές στις προτιµήσεις των µελών 

τους σχετικά µε την ασφάλεια (Dorman and Hagstrom, 1998, pp. 133-134 και 

Purse, 2004, p. 608). Αυτό µάλλον διαψεύδει τη «θεωρία του διαφορικού 

µισθού αποζηµίωσης», σύµφωνα µε την οποία οι µηχανισµοί της αγοράς θα 

επιτύγχαναν να ανταµείβουν µισθολογικά τον αυξηµένο κίνδυνο 

ατυχήµατος.
28

 

Άλλωστε, αν ίσχυε η «θεωρία του διαφορικού µισθού αποζηµίωσης» 

δεν θα υπήρχε λόγος συγκρούσεων µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών για 

θέµατα υγείας και ασφάλειας: κανείς εργαζόµενος δεν έχει λόγο να 

διαµαρτύρεται αν αποζηµιώνεται πλήρως για τους κινδύνους που 

αντιµετωπίζει. Αν η διαµαρτυρία του οδηγήσει σε επιτυχηµένη κρατική 

παρέµβαση και βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, το αποτέλεσµα θα είναι 

η µείωση των αποδοχών του, αφού δεν θα υφίσταται πλέον λόγος 

µισθολογικής αποζηµίωσης για τους κινδύνους. Φυσικά, η ύπαρξη πληθώρας 

καταγγελιών για θέµατα υγείας και ασφάλειας από συνδικάτα και 

µεµονωµένους εργαζοµένους αποδεικνύει ότι οι τελευταίοι δεν πιστεύουν ότι 

αποζηµιώνονται για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται (Dorman, 1996, 

pp. 122-123). 

 Τα αίτια της αποτυχίας αυτής της θεωρίας – και γενικότερα της 

αδυναµίας της αγοράς να επιλύσει το πρόβληµα των ατυχηµάτων – θα 

αναλυθούν στα επόµενα τµήµατα. Πρέπει όµως να προηγηθεί µια κριτική σε 

θεωρητικό επίπεδο. Η «θεωρία του διαφορικού µισθού αποζηµίωσης», όπως 

και συνολικά το νεοκλασικό υπόδειγµα, αντιµετωπίζει την επιχείρηση ως ένα 
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 Πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι αρκετοί οικονοµολόγοι επιµένουν στην ορθότητά της. 

Βλέπε για παράδειγµα τους DeLeire and Levy (2004), που θεωρούν ως δεδοµένη την ύπαρξη 

του «διαφορικού µισθού αποζηµίωσης» και προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι εργαζόµενοι 
επιλέγουν ασφαλέστερες ή λιγότερο ασφαλείς εργασίες µε βάση το φύλο και την οικογενειακή 

τους κατάσταση: οι ανύπαντρες µητέρες επιλέγουν ασφαλέστερες εργασίες κλπ. Θεωρούν 

µάλιστα απίθανο να υπάρχει διακριτική µεταχείριση από τους εργοδότες µε βάση την 

οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου για πρόσληψη. Η προσωπική εµπειρία πάντως του 

γράφοντος από την ελληνική πραγµατικότητα, δείχνει ότι οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα 

επιθυµούν να πληροφορηθούν πριν την πρόσληψη για την οικογενειακή κατάσταση του 

υποψηφίου και ιδίως της υποψήφιας για πρόσληψη. Βλέπε επίσης Winston, 2006, p. 34 & p. 

77, αλλά και Dorman, 1996, p. 152. Σύµφωνα µε τον τελευταίο, στις γυναίκες ανατίθενται 
συνήθως καθήκοντα β’ κατηγορίας µε αποτέλεσµα και οι αποδοχές τους να είναι µικρότερες.   
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«µαύρο κουτί» που αγοράζει συντελεστές παραγωγής (όπως η εργασία) και 

πουλά αγαθά που παράγονται µε τη χρησιµοποίηση αυτών των συντελεστών 

παραγωγής. Το τι συµβαίνει µεταξύ της αγοράς των συντελεστών και της 

πώλησης των αγαθών, αποδίδεται σε µια συνάρτηση παραγωγής εξωγενώς 

δεδοµένη, η οποία προκύπτει καθαρά τεχνικά και ουδέτερα (Θεοχαράκης, 

2005, σ. 207) και δεν αποτελεί αντικείµενο µελέτης. Συνεπώς, η εσωτερική 

οργάνωση της επιχείρησης αγνοείται, όπως αγνοείται και η εξουσία του 

εργοδότη µέσα στην επιχείρηση, η άσκηση δηλαδή του διευθυντικού 

δικαιώµατός του (Θεοχαράκης, 2005, σ. 213).
29, 30

 Αυτό είναι ιδιαίτερα 

παράδοξο, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι πόροι βρίσκονται υπό τον έλεγχο 

των επιχειρήσεων: η χρήση των πόρων αυτών εξαρτάται από τις αποφάσεις 

των στελεχών που διοικούν τις επιχειρήσεις και όχι απ’ ευθείας από την 

αγορά (Coase, 1992, p. 714). 

Αντίστοιχα, ως ένα «µαύρο κουτί» αντιµετωπίστηκε για µακρύ χρονικό 

διάστηµα και το κράτος, γεγονός που εµπόδισε την πλήρη κατανόηση της 

οικονοµικής ζωής (Basu, 2003, pp. 6-7). Τέτοιες οικονοµικές θεωρίες 

παράγουν λύσεις βελτιστοποίησης, ακριβώς αυτές που δεν είναι εφικτές σε 

πολλές περιπτώσεις στη δηµόσια διοίκηση. Το «µαύρο κουτί» προσοµοιάζει 

για το Fukuyama (2005, p. 61) σε µια «µαύρη τρύπα» (black hole) της 

θεωρίας. 

 Υπάρχουν φυσικά και προσεγγίσεις διαφορετικές από αυτήν του 

«µαύρου κουτιού», όπως τα οικονοµικά του κόστους συναλλαγών (transaction 

cost economics): στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση δεν περιγράφεται πλέον 

ως µια συνάρτηση παραγωγής (δηλαδή µια τεχνολογική κατασκευή), αλλά ως 

µια δοµή διακυβέρνησης (δηλαδή µια οργανωσιακή κατασκευή). Η επιχείρηση 

µοιάζει κάπως µε µια αγορά: και οι δύο αποτελούν αρένες µέσα στις οποίες τα 

άτοµα µπορούν να συναλλαχθούν. Οι εναλλακτικές αυτές δοµές 

διακυβέρνησης διαφέρουν ως προς το κόστος και ως προς την ικανότητα 

                                            
29

 Πρόκειται για µια επιχείρηση που δεν υπάρχει στην πραγµατικότητα και το αποτέλεσµα 

µιας τέτοιας ανάλυσης αποκαλείται από τον Coase (1992, p. 714) «οικονοµικά του 

µαυροπίνακα» (blackboard economics). 
30

 Για µια ενδιαφέρουσα προσπάθεια ενσωµάτωσης της οργανωσιακής θεωρίας – αλλά και 
των επιπτώσεων του διαχωρισµού ιδιοκτησίας και ελέγχου στις µεγάλες εταιρείες – στην 

οικονοµική ανάλυση, βλέπε Papandreou (1952, pp. 183-222). 
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προσαρµογής σε διαταραχές και αντιµετώπισης των κινδύνων (Williamson, 

2000a, pp. 94-95). 

 Η αντιµετώπιση αυτή της επιχείρησης ως «µαύρου κουτιού» δεν είναι η 

µόνη προβληµατική υπόθεση της νεοκλασικής οικονοµικής θεωρίας. Άλλες 

τέτοιες υποθέσεις – που συνήθως γίνονται µε στόχο να διευκολύνουν τη 

µαθηµατική έκφραση της θεωρίας – φαίνεται να είναι ότι άτοµα και 

επιχειρήσεις µεγιστοποιούν ορθολογικά την ωφέλειά τους,
31

 ότι οι 

πληροφορίες δεν έχουν κόστος, ότι οι εισροές και οι εκροές είναι απείρως 

διαιρετές κλπ (Posner, 1993, p. 74). Αρκετές από αυτές τις υποθέσεις θα 

εκτεθούν αναλυτικά παρακάτω, µαζί µε τα µειονεκτήµατά τους. 

 Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι το ζήτηµα του «ρεαλισµού» των 

παραδοχών και των συνεπειών τους αποτελεί αντικείµενο διαφωνίας στην 

οικονοµική θεωρία. ∆εν θεωρούν όλοι την ύπαρξη παραδοχών που 

προσεγγίζουν την πραγµατικότητα ως απαραίτητη για την εγκυρότητα των 

αποτελεσµάτων, αλλά θεωρούν ότι θεωρίες και υποδείγµατα πρέπει να 

κρίνονται µε βάση τη συµφωνία των λογικών συµπερασµάτων τους µε τα 

εµπειρικά φαινόµενα που εξετάζουν (Καζάκος, 2006, σ. 182-183). Με τη 

λογική αυτή, η περιγραφή δεν έχει καµµία αξία χωρίς την ικανότητα 

πρόβλεψης. Υπάρχει όµως και η εντελώς αντίθετη άποψη, ότι η πρόβλεψη 

είναι αναπότρεπτα εξαρτηµένη από την περιγραφή: η ακρίβεια µιας 

πρόβλεψης εξαρτάται από το κατά πόσο το περιεχόµενό της συµπίπτει µε 

                                            
31

 Η συνήθης νεοκλασική προσέγγιση θεωρεί ως στόχο αυτών που διοικούν µια επιχείρηση τη 

µεγιστοποίηση των κερδών ή του πλούτου των µετόχων της. Για τους θιασώτες του 

νεοκλασικού τρόπου σκέψης, τα εµπειρικά δεδοµένα δεν θεωρούνται ποτέ αρκετά για να 

απορριφθεί η υπόθεση της µεγιστοποίησης αυτής (Mueller, 1992 / 1994, p. 298). Αγνοούνται 
έτσι τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από το διαχωρισµό ιδιοκτησίας και ελέγχου στις 

µεγάλες εταιρείες, καθώς και από τη δυνατότητα των µάνατζερ να έχουν διαφορετικούς 

στόχους από τους µετόχους (Mueller, 1992 / 1994, p. 295). Στο νεοκλασικό αυτό πλαίσιο, η 

εταιρική διακυβέρνηση και οι διαφωνίες για το τι πρέπει να πράξει η εταιρεία έχουν µικρή 

σηµασία. Στην πραγµατικότητα όµως, συµβαίνουν τα αντίθετα: η εταιρική διακυβέρνηση έχει 
µεγάλη σηµασία, ενώ υπάρχουν διαφωνίες για το τι πρέπει η εταιρεία να πράξει. Οι διαφωνίες 

αυτές οφείλονται εν µέρει σε διαφορετικές εκτιµήσεις και εν µέρει σε διαφορετικούς στόχους. 

Οι µάνατζερ µπορεί να δρουν για την προώθηση των δικών τους συµφερόντων εις βάρος των 

συµφερόντων των µετόχων, ενώ οι µέτοχοι της πλειοψηφίας µπορεί να προωθούν τα δικά 

τους συµφέροντα εις βάρος των συµφερόντων των µετόχων της µειοψηφίας. Οι ιδιοκτήτες 

αδυνατούν – λόγω ασύµµετρης πληροφόρησης – να παρακολουθήσουν τη δράση των 

εργαζοµένων και των µάνατζερ, ενώ συχνά δεν γνωρίζουν καν τι θα έπρεπε να πράξουν οι 
άνθρωποι αυτοί που υποτίθεται ότι εργάζονται υπέρ των συµφερόντων τους (Stiglitz, 2002, 

pp. 480-481).   
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αυτό που τελικά λαµβάνει χώρα. Το τελευταίο όµως αποτελεί ζήτηµα ακριβούς 

περιγραφής (Sen, 2008, pp. 10-11). 

 

 

1.3 ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η πρώτη συνθήκη για την 

ικανοποιητική λειτουργία της αγοράς είναι η πλήρης πληροφόρηση 

επιχείρησης και εργαζοµένων. Αν για παράδειγµα, οι εργαζόµενοι δεν 

γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, δεν πρόκειται να 

ζητήσουν την ανάλογη αποζηµίωση µέσω του µισθού τους. Φαίνεται πάντως 

ότι οι εργαζόµενοι έχουν µια γενική συναίσθηση των κινδύνων στους οποίους 

εκτίθενται: υπάρχει µια ισχυρή συσχέτιση µεταξύ της επικινδυνότητας στη 

βιοµηχανία και του κατά πόσον οι εργαζόµενοι θεωρούν την εργασία τους ως 

επικίνδυνη. Από την άλλη όµως, οι εργαζόµενοι έχουν υπ’ όψιν τους την 

ύπαρξη κάποιων κινδύνων, αλλά όχι τα ακριβή χαρακτηριστικά τους. 

 Κατά κανόνα, οι εργαζόµενοι κατανοούν καλύτερα τους κινδύνους για 

την ασφάλεια, όπως αυτούς που σχετίζονται µε την απουσία κατάλληλων 

προφυλακτήρων στις µηχανές, αφού γίνονται ευκολότερα αντιληπτοί µε τις 

ανθρώπινες αισθήσεις. Αντιθέτως, οι κίνδυνοι για την υγεία, όπως αυτοί που 

σχετίζονται µε την έκθεση σε χηµικούς παράγοντες, γίνονται δυσκολότερα 

κατανοητοί: αφορούν βλάβες που η εµφάνισή τους αποτελεί στατιστικό 

φαινόµενο και που τα αποτελέσµατά τους µπορεί να εµφανιστούν µετά από 

δεκαετίες ή να µη γίνουν ποτέ αντιληπτά. Στο χρονικό αυτό διάστηµα, ο 

εργαζόµενος µπορεί να έχει αλλάξει πολλές φορές εργοδότη, ειδικά σε χώρες 

µε υψηλή κινητικότητα των εργαζοµένων όπως οι Η.Π.Α. (Gray and Jones, 

1990, p. 3 και Baldwin and McCrudden, 1987, pp. 155-156). Επιπλέον, κάθε 

χρόνο χιλιάδες νέοι χηµικοί παράγοντες εισάγονται στους χώρους εργασίας, 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Μα εδώ οι εργαζόµενοι 
εκτίθενται στο µόλυβδο…  

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ: Μη φοβάσαι, δεν θα 

πάθουν τίποτα· τους αλλάζω κάθε χρόνο! 
 

(διάλογος κατά τη διάρκεια ελέγχου σε χυτήριο 

µολύβδου στην περιοχή Καλοχωρίου) 
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παράγοντες για τους οποίους κανείς δεν γνωρίζει αν θα αποδειχθούν 

επιβλαβείς στο µέλλον (Dorman, 1996, pp. 42-43). 

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του καρκίνου, αφού µεσολαβούν 

χρόνια ανάµεσα στην έκθεση σε δυνητικά καρκινογόνες ουσίες και την 

ανάπτυξη του καρκίνου. Μερικές ουσίες µπορεί να προκαλέσουν τη νόσο σε 

διαφορετικά µέρη του σώµατος, ενώ τα ίδια καρκινογόνα µπορεί να 

προκαλέσουν καρκίνο σε κάποια άτοµα και όχι σε άλλα. Για όλους αυτούς 

τους λόγους είναι δύσκολο να αποδειχθεί µια αιτιώδης σχέση, δηλαδή ότι µια 

δεδοµένη καρκινογόνος ουσία έχει προκαλέσει µια δεδοµένη περίπτωση 

καρκίνου. Για τους ίδιους όµως λόγους είναι δύσκολο να καταρριφθούν 

ισχυρισµοί, σύµφωνα µε τους οποίους µια ουσία προκαλεί αύξηση της 

συχνότητας της νόσου σε έναν πληθυσµό στον οποίο είναι ήδη αρκετά 

διαδεδοµένη. Μπορούν έτσι να δηµιουργηθούν και αβάσιµοι φόβοι 

(Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος, 1998, σ. 83-85). 

Το πρόβληµα εντείνεται από την αδυναµία των ανθρώπινων 

αισθήσεων να εντοπίσουν κάποιους κινδύνους για την υγεία: το χρώµα και η 

οσµή ενός αερίου δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για το αν είναι καρκινογόνο 

(Viscusi, Vernon and Harrington, 2000, pp. 767-768). Το αποτέλεσµα είναι ότι, 

σύµφωνα µε µια έρευνα µεταξύ των Ελλήνων εργαζοµένων που είναι πιθανό 

να εκτέθηκαν σε καρκινογόνους παράγοντες στο εργασιακό τους περιβάλλον, 

µόλις το 6,6% των ανδρών ήταν ενήµεροι για την πιθανότητα αυτής της 

έκθεσης. Στην ίδια έρευνα, δεν βρέθηκε καµµία γυναίκα ενήµερη για τον 

κίνδυνο αυτό (Chatzis et al., 2004, p. 658). 

Η άγνοια αυτή αφορά συνήθως και τα ελεγκτικά σώµατα: καµµιά 

επαγγελµατική ασθένεια στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν έχει 

γνωστοποιηθεί στην αρµόδια υπηρεσία επιθεώρησης εργασίας (το ΚΕ.Π.Ε.Κ. 

Μακεδονίας - Θράκης) ούτε από τις επιχειρήσεις ούτε από το ΙΚΑ. Στο 

Ηνωµένο Βασίλειο αντίστοιχα, τα εργατικά συνδικάτα έχουν ασκήσει κριτική 

για την ουσιαστική ανυπαρξία στατιστικών στοιχείων για τις επαγγελµατικές 

ασθένειες, ενώ και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει καταδείξει τις ελλείψεις 

του HSE σε προσωπικό, πόρους, έρευνα και γενικότερα δραστηριοποίηση 
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στον τοµέα της επαγγελµατικής υγείας (Baldwin and McCrudden, 1987, pp. 

155-157).
32

 

Η ενασχόληση µε την επαγγελµατική υγεία απαιτεί ένα οργανωµένο 

σύστηµα αναφοράς που να συνδέει την επαγγελµατική ιστορία των 

εργαζοµένων µε την υγεία τους, την καλύτερη εκπαίδευση των γιατρών στο να 

αναγνωρίζουν τα ιατρικά προβλήµατα που µπορεί να σχετίζονται µε την 

εργασία και βέβαια την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους 

Επιθεωρητές Εργασίας (Baldwin and McCrudden, 1987, pp. 155-157). Απαιτεί 

επιπλέον την ουσιαστική συνεργασία σε κεντρικό αλλά και τοπικό επίπεδο 

των φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών, των ασφαλιστικών ταµείων και 

των υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας. 

 Θα µπορούσε βέβαια κάποιος να ισχυριστεί ότι ο εργαζόµενος, ακόµη 

κι αν δε γνωρίζει τους κινδύνους κατά την πρόσληψή του, θα τους µάθει 

αργότερα κατά τη διάρκεια της εργασίας του: αφού τοποθετηθεί στη θέση 

εργασίας του θα είναι σε θέση να παρατηρεί όσα σχετίζονται µε αυτή, αλλά και  

µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την πρακτική των συναδέλφων του. 

Θα µπορέσει ακόµη να πληροφορηθεί για το αν κάποιοι συνάδελφοί του 

έχουν πέσει στο παρελθόν θύµατα εργατικών ατυχηµάτων. Αν ο εργαζόµενος 

θεωρήσει ότι οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ δυσµενείς σχετικά µε τις 

αποδοχές που λαµβάνει, θα µπορούσε να παραιτηθεί και να ψάξει αλλού για 

εργασία.  

 Η συλλογιστική αυτή παραγνωρίζει βασικά χαρακτηριστικά της σχέσης 

εργασίας. Ο εργαζόµενος όσο παραµένει περισσότερο σε µια θέση εργασίας, 

τόσο αποκτά δεξιότητες κατάλληλες για τη θέση αυτή και για τη συγκεκριµένη 

επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα αποκτά δικαιώµατα που προέρχονται από την 

προϋπηρεσία (αρχαιότητα). Οι δεξιότητες και τα δικαιώµατα αυτά δεν 

µεταφέρονται, αν ο εργαζόµενος µετακινηθεί σε µια άλλη ασφαλέστερη 
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 Ειδικά για την περίπτωση της επαγγελµατικής έκθεσης στο ραδόνιο στο Ηνωµένο Βασίλειο, 

βλέπε Rothstein (2003, pp. 88-89): η πλειονότητα των Επιθεωρητών του HSE ασχολούνται 
µε ένα ευρύ φάσµα κινδύνων στους χώρους εργασίας και συνηθίζουν να επικεντρώνουν τις 

προσπάθειές τους σε άµεσα παρατηρήσιµους κινδύνους και όχι σε χρόνια και πολύπλοκα 

ζητήµατα υγείας. Οι Επιθεωρητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τα ζητήµατα ραδιενέργειας και 
την ειδική νοµοθεσία. Έτσι, το θέµα αφήνεται στους ειδικούς, οι οποίοι όµως είναι συνήθως 

αναγκασµένοι (λόγω του µικρού αριθµού τους) να ασχοληθούν µε τις τεχνητές πηγές 

ραδιενέργειας, όπως αυτές που χρησιµοποιούνται στα νοσοκοµεία ή τα ερευνητικά ιδρύµατα.   
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επιχείρηση.
33

 Έτσι, κινδυνεύει να παγιδευθεί σε µια ανεπιθύµητη εργασιακή 

κατάσταση (Viscusi, Vernon and Harrington, 2000, p. 771 και Dorman, 1996, 

p. 42), αφού το κόστος εξόδου (opt-out) – δηλαδή της επιλογής του 

εργαζοµένου να φύγει από την εργασία του –  θα είναι υψηλό. Βέβαια, αν ο 

κίνδυνος για τη ζωή είναι προφανής και άµεσος και ο εργαζόµενος έχει τη 

δυνατότητα να εργαστεί αλλού, πιθανότατα θα αλλάξει εργασία.
34

  

 Αν πάντως υπάρχει η δυνατότητα µεταπήδησης σε ασφαλέστερες 

επιχειρήσεις, το διάστηµα που ένας εργαζόµενος θα απασχολείται σε µια 

επικίνδυνη εργασία θα είναι µικρότερο από το αντίστοιχο µιας ασφαλούς. 

Συνεπώς, αφού ο ρυθµός αποχωρήσεων θα είναι µεγαλύτερος στις 

επικίνδυνες εργασίες, σε αυτές θα βρίσκονται περισσότεροι νέοι και άπειροι 

εργαζόµενοι. Επιπλέον, η επιχείρηση θα αποφεύγει την τοποθέτηση των πιο 

έµπειρων εργαζοµένων στις θέσεις αυτές, αφού θα της στοιχίσει περισσότερο 

µια τέτοια απώλεια λόγω τραυµατισµού ή παραίτησης. 

 Η ιστορία έχει να προσφέρει παραδείγµατα συστηµατικής απόκρυψης 

κινδύνων για τους εργαζοµένους (Purse, 2004, p. 611 και Dorman, 2006, pp. 

48-49). Από το 1918 υπήρχαν ασφαλιστικές εταιρείες που σιωπηρά 

αρνούνταν να ασφαλίσουν εργαζοµένους στην παραγωγή και χρήση 

αµιάντου, λόγω του αυξηµένου κινδύνου καρκίνου του πνεύµονα, ενώ τη 

δεκαετία του 1930 η ιατρική έρευνα είχε ανακαλύψει την αιτιώδη σχέση. 

Όµως, οι επιχειρήσεις του κλάδου πέτυχαν να εµποδίσουν την αποκάλυψη 

αυτής της γνώσης µέχρι τη δεκαετία του 1970, όταν ήδη γενιές εργαζοµένων 
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 Για τον ιεραρχικό αυτό µηχανισµό που µειώνει την κινητικότητα των εργαζοµένων και τους 

λόγους που επικράτησε, βλέπε Matthews, 1986, pp. 914-915. Ένας άλλος µηχανισµός που 

περιορίζει την κινητικότητα των εργαζοµένων αναφέρεται από το Stiglitz (2002, p. 470): τη 

στιγµή που κάποιος πάει για να εργαστεί σε ένα συγκεκριµένο εργοδότη, δηµιουργείται µια 

ασυµµετρία στην πληροφόρηση. Ο εργοδότης µπορεί να γνωρίζει τώρα για τις ικανότητες του 

ατόµου περισσότερα από τους υπόλοιπους. Οι άλλοι εν δυνάµει εργοδότες διστάζουν να 

επιδιώξουν να προσελκύσουν τον εργαζόµενο, γνωρίζοντας ότι για να το επιτύχουν θα 

πρέπει να προσφέρουν πολύ περισσότερα. Ο φραγµός αυτός στην κινητικότητα της εργασίας 

δίνει στον πρώτο εργοδότη αυξηµένη ισχύ, την οποία µπαίνει στον πειρασµό να 

χρησιµοποιήσει. 
34

 Αναφέρεται το παράδειγµα αµερικανικής αεροπορικής εταιρείας η οποία έχασε ένα 

αεροπλάνο σε ατύχηµα που οφειλόταν σε ανασφαλή φόρτωση επικίνδυνων υλικών. Το 

πολύνεκρο ατύχηµα ακολουθήθηκε από την οµαδική παραίτηση αεροσυνοδών από την 

εταιρεία (French, 1998, p. 533). 
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είχαν εκτεθεί στον κίνδυνο (Dorman, 1996, p. 43 και Morgan, 1997 / 2000, σ. 

372-373).
35

 

 Επιπλέον, αν ισχύει η «θεωρία του διαφορικού µισθού αποζηµίωσης» 

και οι µεγαλύτεροι κίνδυνοι οδηγούν σε υψηλότερες συνολικές αποδοχές, τότε 

οι εργοδότες έχουν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να παραπληροφορούν τους 

εργαζοµένους για τους κινδύνους, έτσι ώστε να χρειάζεται να πληρώσουν 

µικρότερη διαφορά στο µισθό. Το επιχείρηµα αυτό δικαιολογεί τουλάχιστον 

την ανάγκη κρατικής παρέµβασης για καλύτερη διάχυση της πληροφορίας 

(Dorman, 1996, p. 27). 

Γενικότερα, αν οι αγορές ήταν πλήρως αποδοτικές σε θέµατα 

πληροφόρησης – δηλαδή αν οι πληροφορίες διαχέονταν στιγµιαία και πλήρως 

σε όλη την οικονοµία – τότε κανείς δεν θα είχε το κίνητρο να συλλέγει 

πληροφορίες αν έπρεπε να καταβάλλει κάποιο κόστος γι’ αυτό. Συνεπώς, οι 

αγορές δεν µπορούν να είναι πλήρως αποδοτικές σε θέµατα πληροφόρησης. 

Οι αγορές δεν παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα για την αποκάλυψη της 

πληροφορίας και υπάρχει κατ’ αρχήν κάποιος ρόλος για το κράτος (Stiglitz, 

2002, pp. 471-472). 

 Τέλος, ακόµη κι αν µπορούσε να υπάρξει πλήρης πληροφόρηση 

εργοδότη και εργαζοµένου για τους σταθερούς και µόνιµους κινδύνους – έτσι 

ώστε να γίνουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης – το ίδιο δεν είναι εφικτό για 

τους προσωρινούς και απρόβλεπτους, οι οποίοι είναι συνήθως και οι 

χειρότεροι (Dorman, 1996, pp. 221-222). Είναι προφανώς πολύ δυσκολότερο 

να προβλέψει κανείς τις συνέπειες µιας ξαφνικής διαρροής ή µιας έκρηξης και 

φυσικά να διαπραγµατευθεί την ανάλογη αποζηµίωση εκ των προτέρων.  

 

 

 

                                            
35

 Στην απόκρυψη των κινδύνων αυτών συνέβαλλαν και αρκετοί ειδικοί επιστήµονες που δεν 

ήθελαν να χάσουν τη χρηµατοδότηση από µέρους των εταιρειών ή να αποµονωθούν από 

τους υπόλοιπους. Βέβαια, δεν υπάρχει κάτι που να καθιστά τις εταιρείες πιο εχθρικές προς 

την επιστήµη σε σχέση µε άλλου είδους συµφέροντα: ερευνητές χρηµατοδοτούµενοι από 

συνδικάτα µπορεί να υπερβάλλουν ως προς τις συνέπειες που έχουν στην υγεία των 

εργαζοµένων διάφορες απειλές που εµφανίζονται στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό που 

καθιστά αποτελεσµατικότερες τις πιέσεις που ασκούν οι εταιρείες είναι ότι οι τελευταίες έχουν 

µεγαλύτερους πόρους και καλύτερη δικτύωση (Dorman, 2006, p. 49). 
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1.4 Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 

 

 

  

 

 

Και όταν όµως κάποιος έχει λάβει µια πληροφορία, δεν είναι πάντα σε 

θέση να την αξιοποιήσει: κάθε στιγµή το άτοµο θυµάται µόνο ένα τµήµα των 

πληροφοριών που έχει δεχτεί στο παρελθόν. Η ατέλεια αυτή της µνήµης είναι 

ενδογενής και φαίνεται ότι σχετίζεται µε µηχανισµούς ελέγχου της προσοχής 

και των συναισθηµάτων που χρησιµοποιούνται όταν κάποιος λαµβάνει και 

κωδικοποιεί την πληροφορία (Tirole, 2002, p. 639). Οι άνθρωποι 

προσπαθούν (συνειδητά ή ασυνείδητα) να θυµούνται τα καλά γι’ αυτούς νέα, 

δίνοντας µεγαλύτερη προσοχή σ’ αυτά, συζητώντας τα µε άλλους, κρατώντας 

αρχείο κλπ. Αντίθετα, δίνουν λιγότερη προσοχή στα άσχηµα γι’ αυτούς νέα και 

επιδιώκουν να εφεύρουν δικαιολογίες για τα αρνητικά αποτελέσµατα (Tirole, 

2002, p. 647). Το τελευταίο εύρηµα θα µπορούσε να εξηγήσει τη στάση όσων 

εργοδοτών δεν θυµούνται τα ατυχήµατα που έγιναν στην επιχείρησή τους ή 

επιρρίπτουν συστηµατικά την ευθύνη γι’ αυτά στους ίδιους τους 

εργαζοµένους. 

Ακόµη όµως κι αν ο εργαζόµενος έχει απολύτως ακριβή γνώση της 

επικινδυνότητας που δηµιουργούν διάφοροι παράγοντες στο χώρο εργασίας 

του, είναι πολύ αµφίβολη η ικανότητά του να επεξεργαστεί τα δεδοµένα και να 

καταλήξει στις βέλτιστες αποφάσεις. Ο µεγάλος αριθµός κινδύνων στο χώρο 

εργασίας, σε συνδυασµό µε τις µικρές πιθανότητες εµφάνισης της βλάβης 

από τον κάθε κίνδυνο, καθώς και µε τις χρονικές υστερήσεις (που φθάνουν τις 

αρκετές δεκαετίες στην περίπτωση του καρκίνου), καθιστούν το πρόβληµα 

δυσεπίλυτο. Λόγω µάλιστα της σοβαρότητας του διακυβεύµατος (πιθανός 

θάνατος), το κόστος των λανθασµένων επιλογών θα είναι υψηλό (Viscusi, 

Vernon and Harrington, 2000, p. 771). Έχει εκτιµηθεί ότι το 23% των 

εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθεται σε καρκινογόνους 

παράγοντες στο χώρο εργασίας τους και ότι η επαγγελµατική έκθεση είναι 

Σκέφτοµαι και ξανασκέφτοµαι για µήνες 

και χρόνια. Ενενήντα-εννιά φορές το 

συµπέρασµα είναι λανθασµένο. Την 

εκατοστή φορά έχω δίκιο.    

 

Αϊνστάιν (αναφέρεται στο Chambers Dictionary 
of Quotations, 1996, p. 363) 
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υπεύθυνη για το 13% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύµονα στους 

άνδρες (Chatzis et al., 2004, p. 657). 

 Όπως προκύπτει από την ψυχολογική έρευνα, οι άνθρωποι έχουν 

περιορισµένη ικανότητα να συγκεντρώσουν την προσοχή τους σε πολλά 

δεδοµένα ταυτόχρονα. Τα µάτια και τα αυτιά µπορούν ανά πάσα στιγµή να 

αποσπούν από το περιβάλλον πολλές πληροφορίες, ενώ άλλες είναι ήδη 

αποθηκευµένες στη µακροχρόνια µνήµη. Από αυτές όµως µόνο σε µερικές 

(µέχρι έξι) µπορεί να εστιαστεί η ανθρώπινη προσοχή – που συνήθως 

αποκαλείται βραχυχρόνια µνήµη – και να τις επεξεργαστεί για τη λήψη µιας 

απόφασης. Συνεπώς, από όλα όσα γνωρίζει ή αντιλαµβάνεται µε τις 

αισθήσεις του το άτοµο, µόνο ένα µικρό τµήµα επηρεάζει κάθε φορά τη 

συµπεριφορά του (Simon, 1985, pp. 301-302).  

Στις περισσότερες θέσεις εργασίας είναι πολύ πιθανή η ύπαρξη  ενός 

µεγάλου αριθµού πιθανών κινδύνων, περισσότερων απ’ όσους µπορεί να 

εντοπίσει και να συνυπολογίσει κανείς. Έτσι, το άτοµο πρέπει να επιλέξει 

ποιους από αυτούς θα λάβει υπ’ όψιν του και να αγνοήσει τους υπόλοιπους. 

Με όποιον τρόπο κι αν γίνει η επιλογή αυτή, σε κάποιους κινδύνους θα 

αποδοθεί µηδενική βαρύτητα. Συνήθως θεωρείται ότι οι κίνδυνοι που θα 

αγνοηθούν είναι αυτοί που έχουν πολύ µικρή πιθανότητα να λάβουν χώρα.  

Όσο λογικό κι αν φαίνεται αυτό από την οπτική γωνία του µεµονωµένου 

ατόµου, έχει σηµαντικές συνέπειες για το σύνολο του εργατικού δυναµικού: 

όσο απίθανη κι αν είναι η εµφάνιση βλάβης από κάποιον παράγοντα για το 

συγκεκριµένο εργαζόµενο, δεν παύει να είναι πιθανή για το σύνολο των 

εργαζοµένων. Στο βαθµό λοιπόν που ο κάθε εργαζόµενος αγνοεί τέτοιου 

είδους κινδύνους, ο µηχανισµός της αγοράς παύει να λειτουργεί. Από την 

άλλη, η διαδικασία αυτή φιλτραρίσµατος µπορεί να οδηγεί τους εργαζοµένους 

στο παράδοξο αποτέλεσµα να δίνουν υπερβολική βαρύτητα σε κάποιους από 

τους κινδύνους: όσοι από αυτούς δεν αγνοηθούν µε τη διαδικασία που 

περιγράφτηκε παραπάνω, θα λάβουν περίοπτη θέση στο οπτικό πεδίο του 

εργαζοµένου και συνεπώς µεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που τους αναλογεί 

(Dorman, 1996, pp. 143-144). 
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 Οι εργαζόµενοι λοιπόν δεν είναι ισχυροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

εφοδιασµένοι µε µια µεγάλη βάση δεδοµένων σχετικά µε τους 

επαγγελµατικούς κινδύνους και προικισµένοι µε την ικανότητα να 

υπολογίσουν τον αριθµό των ατυχηµάτων και των ασθενειών που θα 

εµφανιστούν στο µέλλον και το κόστος που θα επιφέρουν. Οι εργαζόµενοι – 

όπως και όλοι οι άνθρωποι – επιδιώκουν να µειώνουν την πολυπλοκότητα 

των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν και για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούν 

απλούς κανόνες, κανόνες που είναι γενικά πολύ χρήσιµοι, κάποιες φορές 

όµως οδηγούν σε σοβαρά και συστηµατικά σφάλµατα (Rabin, 1998, p. 24). Οι 

άνθρωποι δεν επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της ωφέλειάς τους, όπως 

υποθέτουν παραδοσιακά οι οικονοµολόγοι (Rabin, 1998, p. 11, Tirole, 2002, 

p. 640 και Augier and Kreiner, 2000, p. 665), αλλά αναζητούν το 

ικανοποιητικό και καταλήγουν στην πρώτη επιλογή που τους προσφέρει ένα 

αρκετά καλό επίπεδο αποτελεσµάτων (Dorman, 1996, pp. 142-143 και 

Morgan, 1997 / 2000, σ. 108-109). Σύµφωνα µε τους James March και 

Herbert Simon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η θεώρηση αυτή ονοµάζεται περιορισµένη ορθολογικότητα (bounded 

rationality).
36

 Περιορισµένη ορθολογικότητα σηµαίνει ότι ο άνθρωπος, κατά τη 

                                            
36

 Η χρήση του όρου «ορθολογικότητα» γίνεται συµβατικά για λόγους κατανόησης από τους 

αναγνώστες. Η «ratio» δεν αποτελεί ακριβή µετάφραση του «λόγου» και βέβαια δεν σηµαίνει 
«ορθός λόγος»: όποιος αναφέρεται σε «ορθό λόγο» δέχεται κατ’ ανάγκη την ύπαρξη µη 

ορθού λόγου. Ο όρος «ratio» σηµαίνει την έλλογη δυνατότητα της διανοίας να διακρίνει και να 

συνδέει τα γνωστικά αντικείµενα, ενώ ρασιοναλισµός είναι η θεωρία κατά την οποία η γνώση 

αφ’ ενός είναι έµφυτη και δεν ορίζεται από την εµπειρία, αφ’ ετέρου αυτοεπιβεβαιώνει την 

 Ως επί το πλείστον, η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο, είτε 

ατοµική είτε οργανωσιακή, συνίσταται στην εξεύρεση και επιλογή 

ικανοποιητικών εναλλακτικών επιλογών· µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

ασχολείται µε την ανακάλυψη και επιλογή άριστων εναλλακτικών 

επιλογών. Η αναζήτηση άριστων επιλογών απαιτεί διαδικασίες πολύ πιο 

σύνθετες απ’ ό,τι η αναζήτηση απλώς ικανοποιητικών εναλλακτικών 

επιλογών. Για παράδειγµα, είναι εντελώς διαφορετικό να ψάχνει κανείς στα 

άχυρα για να βρει την πιο µυτερή βελόνα που υπάρχει εκεί µέσα και 

διαφορετικό να ψάχνει στα άχυρα για να βρει µια βελόνα αρκετά µυτερή 

ώστε να µπορέσει να ράψει (March και Simon, 1993 / 2003, σ. 247).    
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λήψη µιας απόφασης, ενεργεί µεν ορθολογικά, αλλά οι γνωστικές του 

ικανότητες είναι περιορισµένες.
37

 Η θεώρηση αυτή αναδύθηκε ως αντίδραση 

στην υπόθεση της ορθολογικότητας στην οποία βασίζονται τα νεοκλασικά 

οικονοµικά και σε µια προσπάθεια καλύτερης κατανόησης των ανθρωπίνων 

επιλογών (Augier and Kreiner, 2000, p. 678).
38

 

Επιπλέον, υπάρχουν και εµπειρικά δεδοµένα, σύµφωνα µε τα οποία, οι 

κοινωνικοί και θεσµικοί περιορισµοί διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη λήψη 

αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας. Τέτοιοι περιορισµοί µπορεί να 

έχουν σχέση µε το µέγεθος της οµάδας που τίθεται σε κίνδυνο, τη σχέση 

κάποιου µαζί της, τη δοµή της κάθε κοινωνίας και τους ηθικούς κανόνες της. 

Έτσι, τα µοντέλα της περιορισµένης ορθολογικότητας στη λήψη αποφάσεων 

οφείλουν να λαµβάνουν υπ’ όψιν, όχι µόνο τους περιορισµούς του 

ανθρώπινου µυαλού, αλλά και το περιβάλλον (κοινωνικό και θεσµικό) εντός 

του οποίου λαµβάνεται µια απόφαση (Landa and Wang, 2001, p. 232). 

Υπάρχει µάλιστα και η άποψη (που εντάσσεται στη Θεσµική Σχολή), περί 

«συλλογικότητας» των συναλλαγών: οι άνθρωποι δεν συναλλάσσονται απλώς 

ως άτοµα, αλλά είναι οργανωµένοι σε πολιτικές, επαγγελµατικές και 

πολιτισµικές οµάδες. Με τη λογική αυτή, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η 

συλλογική δράση και το αποτέλεσµα καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τη 

σχετική δύναµη των κοινωνικών οµάδων (Στασινόπουλος, 2004, σ. 91). 

Εξάλλου, το επάγγελµα που θα ασκήσει ο κάθε άνθρωπος εξαρτάται 

κατά πολύ από επιλογές που έκανε στο παρελθόν ο ίδιος ή το οικογενειακό 

του περιβάλλον: συνήθως οι έφηβοι στην Ελλάδα καλούνται να αποφασίσουν 

σε ηλικία δεκαεπτά ετών αν θα προσπαθήσουν να σπουδάσουν και σε ποιο 

αντικείµενο, χωρίς να αντιλαµβάνονται πλήρως τη σηµασία αυτής της 

απόφασης και χωρίς να έχουν υπ’ όψιν τους όλα τα δεδοµένα. ∆εν έχουν 

                                                                                                                             
ορθότητά της. Αντίπαλος του ρασιοναλισµού είναι ο εµπειρικισµός, δηλαδή η θεωρία κατά την 

οποία η γνώση είναι προϊόν της εµπειρίας. Ο ρασιοναλισµός θα µπορούσε να αποδοθεί στα 

ελληνικά ως «λογικισµός», χωρίς δηλαδή να εισάγονται αξιολογήσεις (∆ρακόπουλος, 1985, σ. 

143-148). 
37

 Βλέπε τον πρόλογο του Αντώνη Μακρυδηµήτρη και το εισαγωγικό σηµείωµα του Κ. Β. 

Αναγνωστόπουλου στο March και Simon (1993 / 2003). Για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο 

µιας οργάνωσης, βλέπε και Robbins, 2001, pp. 135-143.  
38

 Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι η περιορισµένη ορθολογικότητα δεν βρήκε εφαρµογή και σε 
άλλες κοινωνικές επιστήµες. Για παραδείγµατα περιορισµένης ορθολογικότητας στην πολιτική 

επιστήµη, βλέπε Simon, 1985, pp. 297-301. 
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άλλωστε απεριόριστο χρόνο ώστε να συλλέξουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες και να τις επεξεργαστούν για να λάβουν τη βέλτιστη δυνατή 

απόφαση: η επιλογή πρέπει να γίνει σε συγκεκριµένη στιγµή. Γενικότερα, 

πολλές από τις σηµαντικότερες αποφάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου 

λαµβάνονται υπό την επίδραση όχι µόνο του συνειδητού αλλά και του 

ασυνείδητου (Wolozin, 2002, pp. 52-55). Μάλιστα, είναι πιθανό, να 

προσπαθήσει κάποιος να εκλογικεύσει και να εξηγήσει εκ των υστέρων  

αποφάσεις που έχουν µια µη ορθολογική διάσταση, παρουσιάζοντάς τες ως 

ορθολογικές (Morgan, 1997 / 2000, σ. 454).
39

  

Η προσπάθεια εκλογίκευσης παλαιοτέρων αποφάσεων πιθανώς να 

σχετίζεται µε το γεγονός ότι συνήθως αυτές δεν µπορούν να αντιστραφούν και 

οι παρενέργειές τους να εξαλειφθούν. Έτσι, το άτοµο δεν επιθυµεί να 

πληροφορηθεί για τις παρενέργειες αυτές, αν η πληροφόρηση αυτή δεν 

µπορεί να οδηγήσει σε µεταβολή των συνθηκών. Οι περισσότεροι άνθρωποι 

δεν θέλουν να στεναχωριούνται ή να αγχώνονται µάταια. Με τη λογική αυτή, 

µόνο στην περίπτωση που πιστεύει κανείς ότι θα χρειαστεί να λάβει 

                                            
39

 Η άποψη των νεοκλασικών περί ορθολογικότητας των ατόµων δέχθηκε πολύ σκληρή 

επίθεση και από τον Θόρσταϊν Βέµπλεν (Thorstein Veblen), που το πιο γνωστό έργο του είναι 
η Θεωρία της Αργόσχολης Τάξης (The Theory of the Leisure Class),  ο οποίος έβλεπε στη 

σύγχρονη ζωή την κληρονοµιά του παρελθόντος και στα κίνητρα των ατόµων βαθιά 

ριζωµένους ανορθολογισµούς. Για το Βέµπλεν, ο άνθρωπος είναι ένα πλάσµα γεµάτο έντονες 

και παράλογες ορµές και δεν µπορεί να κατανοηθεί µέσα από επιτηδευµένα µοντέλα που 

προσπαθούν να εκλογικεύσουν την έµφυτη αγριότητα και τη δηµιουργικότητά του (Heilbroner, 

1998 / 2000, σ. 314-337). Ο πραγµατιστής και δαρβινιστής Βέµπλεν θεωρεί τα ένστικτα και τις 

συνήθειες ως τα θεµελιώδη κίνητρα της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Μπορεί οι σκοποί που 

πρέπει να επιτευχθούν να οφείλονται στις ενστικτώδεις ροπές του ανθρώπου, οι τρόποι όµως 

για την επίτευξή τους και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν αποτελούν ζήτηµα ευφυΐας. Κάθε 
ενστικτώδης ανθρώπινη δράση είναι λοιπόν σκόπιµη και ευφυής σε κάποιο βαθµό (Yilmaz, 

2007, p. 849). Με άλλα λόγια, η ανθρώπινη συµπεριφορά δεν καθορίζεται για το Βέµπλεν 

άµεσα από τα ένστικτα. Τα τελευταία παρέχουν ένα σύνολο αρχικών ή βασικών σκοπών της 

δράσης, οι άνθρωποι όµως πρέπει να επεξεργαστούν τις µεθόδους για την επίτευξη των 

αντικειµενικών αυτών σκοπών εντός των περιβαλλοντικών συνθηκών που αντιµετωπίζουν. 

Το περιβάλλον είναι καθοριστικό για τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται και δρουν, µε 
αποτέλεσµα να επικρατούν κοινές συνήθειες σκέψης και συµπεριφοράς (Yilmaz, 2007, p. 

852). Τα δρώντα υποκείµενα αντιµετωπίζουν προβλήµατα είτε το θέλουν είτε όχι. Η λύση 

όµως στα προβλήµατα αυτά δεν είναι προδιαγεγραµµένη από την πραγµατικότητα: η 

προσπάθεια για λύση προκαλεί την ανθρώπινη δηµιουργικότητα και φέρνει στον κόσµο κάτι 
αντικειµενικά νέο. Ο άνθρωπος µε τη δράση του αλλάζει την πραγµατικότητα που 

αντιµετωπίζει (Yilmaz, 2007, pp. 846-848). Ο Βέµπλεν ανήκει στη Θεσµική Σχολή, η οποία 

αντιστρατεύεται πολλά από τα συµπεράσµατα της νεοκλασικής θεώρησης (Στασινόπουλος, 

2004, σ. 78-79). 
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αντίστοιχες αποφάσεις στο µέλλον, θα θεωρήσει χρήσιµη την ενηµέρωσή του 

για τους κινδύνους που προκύπτουν (Dorman, 1996, pp. 148-150).
40

 

Το ότι κάποιος δεν έχει πλήρη πληροφόρηση πριν διαλέξει επάγγελµα 

δεν είναι λόγος για να µη διαλέξει, φοβούµενος ότι δεν θα µεγιστοποιήσει την 

ωφέλειά του. Κανείς δεν θέλει να έχει την τύχη του γαϊδάρου της γνωστής 

ιστορίας, που πέθανε από την πείνα γιατί δεν µπορούσε να αποφασίσει ποια 

από τις δύο θηµωνιές που είχε µπροστά του ήταν µεγαλύτερη. Ο γάιδαρος 

δεν είχε επαρκείς λόγους για να επιλέξει τη µια θηµωνιά αντί για την άλλη, είχε 

όµως κάθε λόγο να διαλέξει οποιαδήποτε από τις δύο για να φάει (Sen, 1987 / 

2000, σ. 100-101). 

Σήµερα υπάρχει µια διευρυνόµενη αποδοχή της άποψης της 

περιορισµένης ορθολογικότητας, που πλησιάζει την οµόφωνη αποδοχή εντός 

της σχολής της Νέας Θεσµικής Οικονοµικής (New Institutional Economics).
41

 

Έτσι, µε δεδοµένα τα όρια της ανθρώπινης γνωστικής ικανότητας, όλες οι 

πολύπλοκες συµβάσεις – όπως αυτές που σχετίζονται µε τη σχέση εργασίας 

– είναι αναπόφευκτα ατελείς: αφού το άτοµο δεν µπορεί να αντιληφθεί 

ολόκληρο το δέντρο αποφάσεων (decision tree), κάποια από τα κλαδιά του 

δέντρου δεν θα συµπεριληφθούν στη σύµβαση (Foss, 2003, p. 253).
42

 Ο 

συνδυασµός της ατέλειας αυτής των συµβάσεων µε τον καιροσκοπισµό 

                                            
40

 Γενικότερα, η γνώση της έκθεσης στον κίνδυνο είναι δυσάρεστη, δηλαδή έχει «αρνητική 

χρησιµότητα» (disutility). Η διανοητική προσπάθεια για την κατανόηση του κινδύνου δεν 

αποτελεί απλώς ένα µέσο για την αποφυγή του, αλλά και µια ξεχωριστή εµπειρία, ικανή να 

προκαλέσει «αρνητική χρησιµότητα». Τα άτοµα κάποιες φορές προσπαθούν να αποφύγουν 

αυτή την «αρνητική χρησιµότητα» και παραβλέπουν τις σχετικές πληροφορίες. Η «άρνηση» 

αυτή της ύπαρξης του κινδύνου αποτελεί ένα σηµαντικό εµπόδιο στην διάδοση ασφαλών 

εργασιακών πρακτικών (Dorman, 2006, pp. 42-44). 
41

 Αντιθέτως, ο Posner (1993), από τους βασικούς εκφραστές του Law and Economics, 

αδυνατεί να κατανοήσει γιατί οι άνθρωποι δεν µεγιστοποιούν ορθολογικά την ωφέλειά τους. 

Χρησιµοποιεί µάλιστα ένα απλοϊκό αριθµητικό παράδειγµα του τύπου: ο καθένας προτιµά τα 

3 από τα 2, τα 5 από τα 4 κ.ο.κ. Παρ’ όλα αυτά, ο Posner (1993) θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά 

περιθώρια σύγκλισης των Law and Economics και New Institutional Economics και ότι βασικό 

εµπόδιο για τη σύγκλιση αυτή είναι η αγάπη του Williamson για τους νεολογισµούς! (Posner, 

1993, p. 85)  
42

 Έχει ασκηθεί κριτική στο Williamson και τη σχολή της Νέας Θεσµικής Οικονοµικής (New 

Institutional Economics) για το γεγονός ότι η περιορισµένη ορθολογικότητα δεν παίρνει τη 

µορφή κάποιου µοντέλου, αλλά παραµένει σε χαλαρή µορφή, προσδίδοντας αξιοπιστία στην 

έννοια της ατέλειας των συµβάσεων (Foss, 2003, p. 253). Ο ίδιος ο Simon πάντως, 

παραδέχεται ότι εισήγαγε την έννοια της περιορισµένης ορθολογικότητας για να επισηµάνει 
στους οικονοµολόγους τη σηµασία των περιορισµών στην ικανότητα λήψης ορθολογικών 

αποφάσεων και δεν σκόπευε να δηµιουργήσει µια συνεκτική θεωρία (Augier and Kreiner, 

2000, p. 668).  
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(οπορτουνισµό) δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα (Williamson, 2000b, pp. 600-

601). Αφού ο εργοδότης αποκρύπτει τους εργασιακούς κινδύνους και ο 

εργαζόµενος αδυνατεί να κατανοήσει τη συνδυασµένη επίδρασή τους, ενώ η 

σύµβαση εργασίας είναι αναγκαστικά ατελής, τότε δεν είναι δυνατή η 

µισθολογική αποζηµίωση του εργαζοµένου για τους κινδύνους στους οποίους 

εκτίθεται.43
 Γενικότερα, το κόστος συναλλαγών, η έλλειψη πλήρους 

πληροφόρησης και η αβεβαιότητα των ατοµικών υποκειµένων, είναι οι 

παράγοντες που εµποδίζουν τη µεγιστοποίηση του οικονοµικού 

αποτελέσµατος και οδηγούν στην αντικατάσταση της αντίληψης περί 

ορθολογικής δράσης των ατόµων, µε εκείνη της προσαρµοστικής 

συµπεριφοράς (Στασινόπουλος, 2004, σ. 80-81). 

 Ακόµη όµως κι αν αγνοήσει κανείς την ταυτόχρονη ύπαρξη πολλών 

κινδύνων και µελετήσει την αντιµετώπιση µεµονωµένων κινδύνων από τους 

ανθρώπους θα διαπιστώσει το εξής φαινόµενο: οι άνθρωποι συστηµατικά 

υπερεκτιµούν θανατηφόρους κινδύνους µε µικρή πιθανότητα εµφάνισης 

(όπως οι κίνδυνοι από πυροτεχνήµατα ή από κεραυνούς) και υποεκτιµούν 

άλλους µε µεγάλη πιθανότητα εµφάνισης, όπως ο καρκίνος του  πνεύµονα ή 

τα καρδιακά επεισόδια (Viscusi, 1993, p. 1918, Viscusi, 2006, pp. 11-12 και 

Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος, 1998, σ. 321-323). Στο παρακάτω σχήµα 

φαίνεται η γραµµή της αντιληπτής πιθανότητας (perceived probability), η 

οποία έχει κλίση µικρότερη των 45
0
. 
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 Η ατέλεια των συµβάσεων που χαρακτηρίζει τη σχέση εργασίας µπορεί να αποβεί ενίοτε 
και σε βάρος του εργοδότη ο οποίος πληρώνει ένα σταθερό συµφωνηµένο µισθό που δεν 

συνδέεται µε την απόδοση του εργαζοµένου. Ο τελευταίος πάλι µπορεί σε κάποιες 

περιπτώσεις να έχει ουσιαστική διακριτική ευχέρεια για την προσπάθεια που θα καταβάλει 
κατά την εργασία του, τις πρωτοβουλίες που θα λάβει, την πίστη που θα επιδείξει προς την 

επιχείρηση κλπ. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά είναι φυσικά πολύ δύσκολο να 

συµπεριληφθούν σε µια σύµβαση εργασίας (Fehr and Gächter, 2000, p. 168). Προφανώς 

αυτού του είδους η επιχειρηµατολογία µπορεί να βρει εφαρµογή στην περίπτωση ανώτατων ή 

υπερεξειδικευµένων στελεχών, διάσηµων αθλητών ή δηµοσιογράφων κλπ. Για τους 

υπόλοιπους εργαζοµένους του ιδιωτικού τοµέα, ο φόβος της ανεργίας αποτελεί συνήθως 

επαρκές µέσο εξαναγκασµού για να εργαστούν αποδοτικά. 
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Σχήµα 2: Σχέση πραγµατικής και αντιληπτής πιθανότητας 

 

Έτσι, σε µια θέση εργασίας όπου αυξάνεται ο πραγµατικός κίνδυνος 

ατυχήµατος κατά Α0Β0, ο εργαζόµενος θα εκλάβει αυτή την επιδείνωση ως 

µικρότερη απ’ ότι πραγµατικά είναι, δηλαδή κατά Α1 Β1. Κι αν λοιπόν ήταν σε 

θέση να ζητήσει κάποια αύξηση µισθού, αυτή θα ήταν µικρότερη αναλογικά 

από την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας (Viscusi, 1993, p. 1919). 

Το σηµείο τοµής της γραµµής αντιληπτής πιθανότητας µε τη γραµµή 

των 45
0
 βρίσκεται στις ΗΠΑ περίπου στους 1500 θανάτους ετησίως. Για 

κινδύνους που οδηγούν σε λιγότερους από 1500 θανάτους ετησίως 

παρατηρείται η τάση για υπερεκτίµηση του κινδύνου, ενώ για περισσότερους 

από 1500 θανάτους υπάρχει η τάση για υποεκτίµηση. Πάντως, η γραµµή 

αντιληπτής πιθανότητας δεν είναι απολύτως ευθεία, αλλά παρουσιάζει µια 

ελαφρά καµπυλότητα προς τα επάνω: οι κίνδυνοι µε µεγαλύτερη πιθανότητα 

εµφάνισης γίνονται καλύτερα αντιληπτοί απ’ ότι εκείνοι µε µικρή πιθανότητα 

εµφάνισης (Hakes and Viscusi, 2004, pp. 656-657). 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

= ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

Α0   Β0 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

Β1 

 

 

Α1 
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Μια λογική ερµηνεία για το φαινόµενο αυτό θα µπορούσε να είναι ότι οι 

άνθρωποι ξεκινούν µε τις ίδιες αρχικές πεποιθήσεις για όλες τις κατηγορίες 

κινδύνων. Σταδιακά όµως αποκτούν µερική πληροφόρηση µέσω των 

προσωπικών τους εµπειριών, εκποµπών και άρθρων στα Μ.Μ.Ε.
44

 και άλλων 

µηχανισµών. Έτσι, οι πεποιθήσεις τους θα µετατοπιστούν προς την 

κατεύθυνση της αληθινής πιθανότητας, την οποία όµως δεν θα φθάσουν 

λόγω έλλειψης πλήρους πληροφόρησης. Το αποτέλεσµα είναι η 

υπερεκτίµηση των κινδύνων µε µικρή πιθανότητα εµφάνισης και η 

υποεκτίµηση των κινδύνων µε µεγάλη πιθανότητα εµφάνισης (Viscusi, 1999, 

pp. 30-31). Η αντιµετώπιση αυτή των διαφόρων κινδύνων εµφανίζεται σε όλες 

τις σηµαντικές δηµογραφικές κατηγορίες (Hakes and Viscusi, 2004, p. 663), 

ακόµη και σε επαγγελµατικές οµάδες µορφωµένων και έµπειρων από 

ατυχήµατα επαγγελµατιών, όπως οι δικαστές (Viscusi, 1999, pp. 31-33). 

Βέβαια, οι πιο µορφωµένοι άνθρωποι έχουν πεποιθήσεις που βρίσκονται 

πλησιέστερα στην αλήθεια, δηλαδή η µεροληψία τους είναι µικρότερη από 

των υπολοίπων (Hakes and Viscusi, 2004, p. 663). Γενικότερα, η εµπειρική 

έρευνα δείχνει την ύπαρξη του εξής φαινοµένου – που ονοµάζεται anchoring 

and adjustment – σχετικά µε το σχηµατισµό αριθµητικών εκτιµήσεων για 

αβέβαιες ποσότητες: οι άνθρωποι ξεκινούν από (πιθανώς αυθαίρετες) αρχικές 

τιµές και προσαρµόζουν τις εκτιµήσεις τους ανεπαρκώς (Rabin, 1998, p. 29). 

Αντίστοιχη αδυναµία κατανόησης της πιθανότητας να συµβεί κάποιος 

συγκεκριµένος τύπος ατυχήµατος, αλλά και των συνεπειών του αν συµβεί, 

εµφανίζεται συχνά και µεταξύ των δικαστών των ελληνικών ποινικών 

δικαστηρίων. Ελλείψει στατιστικών στοιχείων θα αναφερθεί ένα παράδειγµα. 

Σε Τριµελές Πληµµελειοδικείο εκδικαζόταν υπόθεση µε κατηγορουµένους τους 

συνιδιοκτήτες γνωστής οικοδοµικής εταιρείας, µετά από µηνυτήρια αναφορά 
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 Φυσικά, συχνότατη είναι και η συστηµατική δηµοσιογραφική παρουσίαση συµβάντων που 

δεν είναι τόσο συχνά και η έκθεση του κοινού σε δραµατικές πληροφορίες που αφορούν 

θανάτους και καταστροφές. Τα συµβάντα που αποκτούν τη µεγαλύτερη δηµοσιότητα φαίνεται 
να αντιστοιχούν στα πιο υπερτιµηµένα αίτια θανάτου. Για παράδειγµα, η πτώση ενός 

ελικοπτέρου και ο θάνατος των επιβαινόντων λαµβάνει µεγάλη δηµοσιότητα και είναι πιθανό 

να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι τα ελικόπτερα είναι πολύ επικίνδυνα, ακόµη κι αν αυτό δεν 

έχει σχέση µε την πραγµατικότητα (Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος, 1998, σ. 320-323). Η 

µεγάλη δηµοσιογραφική κάλυψη αµελητέων κινδύνων µπορεί µάλιστα να οδηγήσει στη λήψη 

από τις αρµόδιες αρχές µέτρων που δεν δικαιολογούνται από το πραγµατικό επίπεδο 

κινδύνου (Viscusi, 2006, p. 11).  
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που είχε συντάξει Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας. Η µηνυτήρια αναφορά 

περιελάµβανε παραβάσεις σχετιζόµενες µε κινδύνους πτώσης από ύψος στα 

φρεάτια των ανελκυστήρων (Π.∆. 1073 / 1981 άρθρα 37, 38 και 40 και του 

Π.∆. 305 / 1996 άρθρο 12 παράρτηµα IV µέρος Β τµήµα ΙΙ §5) και στα 

εξωτερικά ικριώµατα του 9
ου

 ορόφου µιας υπό ανέγερση οικοδοµής (Π.∆. 778 

/ 1980 άρθρο 3 παράγ. 2, άρθρο 9 και άρθρο 13 παράγ. 6), δηλαδή δύο από 

τις πιο συνηθισµένες περιπτώσεις που οδηγούν σε θανατηφόρα ατυχήµατα 

στις οικοδοµές. Οι παραβάσεις αυτές είχαν διαπιστωθεί σε δύο ελέγχους µε 

χρονική απόσταση ενός µηνός. 

Στη µηνυτήρια αναφορά περιλαµβανόταν επίσης η παράβαση της µη 

χρήσης υποδηµάτων ασφαλείας (Π.∆. 1073 / 1981 άρθρο 106), που είναι µεν 

απολύτως απαραίτητα στις οικοδοµές, αλλά που δεν θα προστατέψουν 

κανέναν αν πέσει κάτω από τον 9
ο
 όροφο. Ο Τεχνικός Επιθεωρητής, 

απαντώντας σε ερώτηση του συνηγόρου υπεράσπισης, κατέθεσε µάλιστα ότι 

είναι δύσκολο να πειστούν οι εργαζόµενοι στις οικοδοµές να φορούν τα 

υποδήµατα ασφαλείας. Το αποτέλεσµα ήταν να αθωωθούν οι κατηγορούµενοι 

για τα φρεάτια των ανελκυστήρων και τα εξωτερικά ικριώµατα και να 

καταδικαστούν σε εξάµηνη φυλάκιση (µε αναστολή) για τα υποδήµατα 

ασφαλείας. Μάλιστα, η εισαγγελέας της έδρας έκανε σε κάποια στιγµή 

κήρυγµα για τη σηµασία των υποδηµάτων ασφαλείας στις οικοδοµές. Η 

περίπτωση αυτής της υπόθεσης δείχνει την αδυναµία κατανόησης των 

ουσιαστικών ζητηµάτων ασφάλειας που τίθενται σε ένα οικοδοµικό έργο. 

Εµφανίζεται µάλιστα ενώ έχει καταθέσει αναλυτικά ο Τεχνικός Επιθεωρητής 

που χειρίστηκε την υπόθεση. Πολύ χειρότερα µπορεί να συµβούν αν δεν 

θεωρηθεί σκόπιµο να κληθεί ο Τεχνικός Επιθεωρητής και απλώς αναγνωστεί 

η έκθεσή του στο ακροατήριο.    

Μια πρόσφατη εµπειρική διαπίστωση είναι ότι οι άνθρωποι 

αφοµοιώνουν εύκολα το συνολικό αριθµό των ατυχηµάτων σε µια επιχείρηση, 

όχι όµως και το επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας που οδήγησε σε 

αυτά τα ατυχήµατα. ∆εν µπορούν συνεπώς να κατανοήσουν και να 

αξιοποιήσουν τη συχνότητα των ατυχηµάτων, που ισούται µε το πηλίκο του 

αριθµού των ατυχηµάτων (αριθµητής) και του επιπέδου της δραστηριότητας 



 52 

(παρονοµαστής). Έτσι όµως, αδυνατούν να εκτιµήσουν αν ένας κίνδυνος έχει 

πραγµατικά µεγάλη πιθανότητα εµφάνισης ή όχι (Viscusi and Zeckhauser, 

2004). Το φαινόµενο αυτό πιθανώς να σχετίζεται µε το ρόλο των Μ.Μ.Ε., 

αφού αυτά δηµοσιοποιούν κατά κανόνα δυσάρεστα περιστατικά ή το συνολικό 

αριθµό τους (τον αριθµητή δηλαδή του κλάσµατος) και όχι τη συχνότητα των 

συµβάντων. Ακούει έτσι κανείς ειδήσεις για τον αριθµό των θυµάτων της 

νόσου των τρελών αγελάδων, χωρίς όµως να πληροφορείται για το πόσοι 

καταναλώνουν µοσχαρίσιο κρέας, δηλαδή θα µπορούσαν να απειληθούν από 

τη νόσο (παρονοµαστής). Η δηµοσιότητα λοιπόν για κάποια απειλή µπορεί να 

οδηγεί στην υπερεκτίµησή της και στη λήψη χειρότερων αποφάσεων (Viscusi, 

2006, p. 13).  

Αντίστοιχα είναι τα συµπεράσµατα της πειραµατικής έρευνας σχετικά 

µε τη δυνατότητα των ανθρώπων να επεξεργαστούν πληροφορίες για 

κινδύνους µε χαµηλή πιθανότητα εµφάνισης αλλά πολύ σοβαρές συνέπειες. Η 

παρουσίαση στους συµµετέχοντες σε σειρά πειραµάτων της πιθανότητας να 

λάβει χώρα ένα σοβαρό ατύχηµα σε εργοστάσιο χηµικών προϊόντων, δεν 

καθιστά τους συµµετέχοντες αυτούς ικανούς να αξιολογήσουν την υφιστάµενη 

επικινδυνότητα. Το να ειπωθεί σε κάποιον ότι αντιµετωπίζει κίνδυνο θανάτου 

µε ετήσια πιθανότητα µία στις 100 000, δεν επαρκεί για να κατανοήσει αν η 

πιθανότητα αυτή είναι µικρή ή µεγάλη και πόσο πρέπει να ανησυχήσει. Το ίδιο 

συµβαίνει και µε το ασφάλιστρο που πρέπει να καταβάλει η επιχείρηση για να 

ασφαλιστεί έναντι αυτού του κινδύνου, παρά την υποτιθέµενη εξοικείωση του 

κοινού µε την ασφάλιση και την έκφραση του ασφαλίστρου σε χρηµατικές 

µονάδες, όπως τα δολάρια. Απαιτείται η παρουσίαση ενός πλαισίου µε 

πλούσιο περιεχόµενο σε πληροφορίες για άλλους συγκρίσιµους κινδύνους σε 

πεδία οικεία για τους ανθρώπους (όπως τα τροχαία ατυχήµατα), για να 

καταστούν αυτοί ικανοί να κάνουν συγκρίσεις µεταξύ ατυχηµάτων µε χαµηλή 

πιθανότητα εµφάνισης (Kunreuther, Novemsky and Kahneman, 2001, pp. 

103-117). 

Θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η απόκτηση εµπειρίας και η 

µάθηση είναι σε θέση να εξαλείψουν τα είδη µεροληψίας που περιγράφηκαν 

παραπάνω, καθιστώντας τα αντίστοιχα εµπειρικά ευρήµατα αδιάφορα για την 
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οικονοµική θεωρία. Η έρευνα όµως οδηγεί σε ανάµικτα συµπεράσµατα για το 

πότε και πώς λαµβάνει χώρα η µάθηση και δεν επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι 

η εµπειρία και η γνώση λύνουν κάθε πρόβληµα. Για παράδειγµα, πολλοί 

άνθρωποι που µαθαίνουν γενικές αρχές, δεν είναι σε θέση να τις εφαρµόσουν 

σε συγκεκριµένες περιπτώσεις: γνωρίζουν γενικά τα όρια των δυνατοτήτων 

τους να προβλέψουν µε ακρίβεια, αλλά δεν εφαρµόζουν αυτή τη γενική γνώση 

σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση, επιδεικνύοντας υπερβολική εµπιστοσύνη 

στην κρίση τους (Rabin, 1998, p. 31). 

Στην περίπτωση τουλάχιστον των δικαστών του παραπάνω 

παραδείγµατος µε τα υποδήµατα ασφαλείας, η ενηµέρωση και η εκπαίδευσή 

τους για τα θέµατα υγείας και ασφάλειας θα µπορούσε πιθανότατα να 

βοηθήσει. Η ενηµέρωση αυτή θα µπορούσε να περιλαµβάνει στοιχεία για τη 

συχνότητα και τις συνέπειες διαφόρων τύπων ατυχηµάτων (εντός ενός 

κατάλληλου πλαισίου ώστε να γίνουν κατανοητές), για τη διαδικασία και το 

κόστος θεραπείας των παθόντων κλπ. Ακόµη καλύτερα, η θεωρητική 

εκπαίδευση θα µπορούσε να συνδυαστεί µε επισκέψεις σε τυπικούς χώρους 

εργασίας (οικοδοµές, βιοτεχνίες, αποθήκες κλπ), αλλά και σε χώρους 

νοσηλείας παθόντων, όπως οι µονάδες πλαστικής χειρουργικής και 

χειρουργικής χειρός. Έτσι, θα µπορούσαν οι δικαστές να γνωρίσουν άµεσα τι 

σηµαίνουν οι διατάξεις που καλούνται να εφαρµόσουν, να παρακολουθήσουν 

τους εργαζοµένους στο περιβάλλον εργασίας τους και τελικά να είναι σε θέση 

να κρίνουν καλύτερα. 

 Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, προκύπτει ότι τα εµπλεκόµενα 

µέρη (εργοδότες και εργαζόµενοι) δεν επιδεικνύουν πλήρως ορθολογική 

συµπεριφορά και συνεπώς δεν υπάρχει η δεύτερη από τις προϋποθέσεις για 

την ικανοποιητική λειτουργία της αγοράς. Υπάρχει µάλιστα η άποψη, 

στηριγµένη σε εµπειρικές µελέτες, ότι τα άτοµα εµφανίζουν µια συστηµατική 

αντιφατικότητα στην αξιολόγηση του κινδύνου και στη συγκριτική εκτίµηση 

των εναλλακτικών αποφάσεων (Sen, 1987 / 2000, σ. 102). Άλλωστε, οι 

προτιµήσεις και οι στόχοι των ανθρώπων µεταβάλλονται µε το πέρασµα του 

χρόνου. Αφού µάλιστα οι συνέπειες µιας απόφασης συχνά δεν επέρχονται 

άµεσα, προκύπτει το ερώτηµα µε βάση ποιες προτιµήσεις πρέπει να 
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αξιολογηθεί µια επιλογή: αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο λήψης της 

απόφασης ή αυτές που ισχύουν κατά το χρόνο επέλευσης των συνεπειών; 

(Augier and Kreiner, 2000, p. 675) 

 

 

1.5 Ι∆ΙΟΤΕΛΕΙΑ Ή ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ; 

 

Στην προηγούµενη ενότητα παρουσιάστηκαν τα σηµαντικά 

προβλήµατα που παρουσιάζει η υπόθεση της ορθολογικότητας των ατόµων 

και ιδίως των εργαζοµένων. Το άλλο βασικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό µε το 

οποίο πρέπει να ασχοληθεί κανείς είναι αυτό της ιδιοτέλειας. Γενικά, µια απλή 

υπόσχεση που δεν συνοδεύεται από αξιόπιστες δεσµεύσεις, δεν είναι βέβαιο 

ότι θα εφαρµοστεί. Παρ’ όλο που αυτός ο καιροσκοπισµός (οπορτουνισµός) 

δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικός χαρακτηρισµός για τους ανθρώπους, η 

αναγνώριση της ύπαρξής του είναι αναγκαία για την κατανόηση της λογικής 

των οργανώσεων. ∆εν είναι απαραίτητο να υποθέσει κανείς ότι όλα τα άτοµα 

επιδεικνύουν διαρκώς καιροσκοπική συµπεριφορά· αρκεί να θεωρήσει ότι 

ένας µεγάλος αριθµός ατόµων δεν είναι άγιοι.45
 Χωρίς µια ειλικρινή εξέταση 

των κινδύνων που δηµιουργεί αυτή η συµπεριφορά, δεν είναι δυνατή η 

αντιµετώπισή τους (Williamson, 1998, p. 31).
46

 

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες πειραµατικής διερεύνησης της 

συµπεριφοράς των ανθρώπων47
 ώστε να ελεγχθεί αν αυτοί είναι απολύτως 

                                            
45

 Η παρατήρηση αυτή απαντά εν µέρει στην κριτική που ασκεί ο Θεοχαράκης (2005, σ. 219-

221) στη Νέα Θεσµική Οικονοµική για τις υποθέσεις της σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των 

ατόµων. Για το Θεοχαράκη, η Νέα Θεσµική Οικονοµική υποθέτει ότι τα άτοµα είναι 
µακιαβελικά, σχεδόν σατανικά και µάλιστα µοιράζονται τις ίδιες απόψεις για τον κόσµο και για 

τα πιθανά ενδεχόµενα. 
46

 Η ιδιοτελής συµπεριφορά θεωρείται και από άλλους ως δεδοµένη. Οι άνθρωποι έχουν 

διαφορετικούς στόχους, επιθυµίες, δεξιότητες και περιορισµένους πόρους, ενώ επιδεικνύουν 

συνήθως ιδιοτελή συµπεριφορά. Για τον περιορισµό και τη διαχείριση των συγκρούσεων που 

θα προκύψουν, δηµιουργήθηκαν κάποιοι κοινωνικοί θεσµοί. Ένας από αυτούς είναι η αγορά, 

που έχει ως πλεονέκτηµα – µεταξύ άλλων – τον απρόσωπο χαρακτήρα: η αµοιβαία 

συµπάθεια δεν αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει µια συναλλαγή µεταξύ δύο ατόµων. Όπως 

όµως αναλύεται σε ολόκληρο το κεφάλαιο αυτό, η αγορά δεν µπορεί να αναλάβει το βάρος 

της επίλυσης όλων των διαφορών και απαιτείται η ύπαρξη και άλλων θεσµών – όπως οι 
πολιτικοί – και διαδικασιών λήψης συλλογικών αποφάσεων (Rose-Ackerman, 1994, p. 64). 
47

 Για µια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και τις ανάλογες παραποµπές, βλέπε 
Θεοχαράκη, 2005, σ. 244-250: οι δυνατότητες των πειραµάτων είναι περιορισµένες, 

παράγουν όµως ένα σαφές εµπειρικό αποτέλεσµα για την κατάρριψη του προτύπου 

οικονοµικής συµπεριφοράς που υποθέτει η νεοκλασική θεωρία, ενώ αναδεικνύουν την 

επίδραση που έχουν το περιβάλλον και οι κοινωνικές προκαταλήψεις στη συµπεριφορά. 
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ιδιοτελείς και πάντα έτοιµοι να εξαπατήσουν τους υπόλοιπους µόλις τους 

δοθεί η ευκαιρία ή αντίθετα ανταποδίδουν τη συµπεριφορά των άλλων 

συνεργαζόµενοι µε όσους έχουν τέτοια διάθεση και εκδικούµενοι όσους 

συµπεριφέρονται εχθρικά. Το ποσοστό των ατόµων που συµπεριφέρεται µε 

αµοιβαιότητα σε τέτοια πειράµατα βρίσκεται µεταξύ 40 και 66%, ενώ το 

ποσοστό αυτών που δρουν απολύτως ιδιοτελώς και χωρίς αµοιβαιότητα 

βρίσκεται µεταξύ 20 και 30%. Συνεπώς, µια σηµαντική µερίδα των ανθρώπων 

επιδεικνύει ιδιοτέλεια και καιροσκοπισµό. Το ποια από τις δύο πρακτικές θα 

επικρατεί κάθε φορά εξαρτάται από τις λεπτοµέρειες του θεσµικού 

περιβάλλοντος, όπως η ύπαρξη δυνατοτήτων τιµωρίας (εκδίκησης) των 

ιδιοτελών από τους υπόλοιπους (Fehr and Gächter, 2000, pp. 159-163).  

Ακόµη κι όταν δεν υπάρχουν δυνατότητες εκδίκησης, υπάρχουν 

άνθρωποι που ενεργούν χωρίς ιδιοτέλεια και ενίοτε εις βάρος των 

προσωπικών τους συµφερόντων. Στο πλαίσιο ενός πειράµατος, ερευνητές 

άφησαν στους δρόµους της Νέας Υόρκης πορτοφόλια που περιείχαν στοιχεία 

του υποτιθέµενου ιδιοκτήτη και ένα µικρό ποσό µετρητών. Σχεδόν τα µισά 

πορτοφόλια επιστράφηκαν µε τα χρήµατα άθικτα. Η συσκευασία και  

αποστολή ενός πορτοφολιού µε το ταχυδροµείο σίγουρα προκαλεί 

ταλαιπωρία και δεν προσφέρει κανένα υλικό όφελος σε αυτόν που το βρήκε. 

Η επιστροφή του πορτοφολιού µπορεί λοιπόν να αποδοθεί είτε σε 

αλτρουισµό48
 για τον ιδιοκτήτη του είτε το πιθανότερο σε έναν ηθικό κανόνα 

κατά της ιδιοποίησης της ξένης περιουσίας (Hausman and McPherson, 2006, 

p. 86). 

Σηµασία φαίνεται να έχει λοιπόν ποιοι κοινωνικοί και ιδίως ποιοι ηθικοί 

«κανόνες» ή «νόρµες» επικρατούν κάθε στιγµή. Με την επαναλαµβανόµενη 

κοινωνική επαφή αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις και διαµορφώνονται 

αναγνωρίσιµα πρότυπα επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής. Τα 

πρότυπα αυτά παράγουν προσδοκίες για τη συµπεριφορά των άλλων, ενώ οι 

προσδοκίες συνοδεύονται συχνά από κυρώσεις: οι άνθρωποι που δεν 

                                            
48

 Ο αλτρουισµός είναι συµπεριφορά προς όφελος άλλων ανθρώπων και συνήθως υποτίθεται 
ότι υποκινείται από ανιδιοτελές ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους. Σήµερα, αντί του 

«αλτρουισµού», χρησιµοποιείται πλέον περισσότερο ο όρος «αλληλεγγύη» (Spicker, 2004, σ. 

80-81). 
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προσαρµόζονται στις προσδοκίες επικρίνονται, απορρίπτονται, ακόµη και 

τιµωρούνται. Οι προσδοκίες αποκτούν έτσι το χαρακτήρα υποχρεώσεων που 

ονοµάζονται «κανόνες» (Spicker, 2004, σ. 43-44) ή «νόρµες».  

Οι κοινωνικές νόρµες είναι κοινοί σε ένα σύνολο ανθρώπων κανόνες 

που προδιαγράφουν τη συµπεριφορά και που εν µέρει διατηρούνται από την 

επιδοκιµασία και την αποδοκιµασία των υπολοίπων. Οι κοινωνικές νόρµες 

περιλαµβάνουν και ζητήµατα όπως τα πρότυπα ένδυσης και εθιµοτυπίας. Οι 

ηθικές νόρµες αποτελούν υποσύνολο των κοινωνικών και χαρακτηρίζονται 

από το αντικείµενό τους που είναι οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις όπου 

διακυβεύονται σηµαντικά οφέλη ή βλάβες, το βάρος τους – αφού κατά κανόνα 

ξεπερνούν σε σηµασία άλλου είδους προβληµατισµούς – και τις κυρώσεις 

που συνοδεύουν την παραβίασή τους, από τις τύψεις µέχρι την κατακραυγή 

(Hausman and McPherson, 2006, p. 81).
 49

 

Ένας τέτοιος κανόνας είναι και αυτός της «αµοιβαιότητας» που 

εµφανίζεται σε δύο µορφές. Η πρώτη αφορά την ισορροπηµένη (ή 

«περιορισµένη») ανταλλαγή: οι άνθρωποι ανταλλάσσουν αγαθά άµεσα, 

προσφέροντας κάτι ως αντάλλαγµα για κάτι άλλο. Η προσδοκία για κάτι τέτοιο 

παρουσιάζεται στις εµπορικές συναλλαγές και τις συµβάσεις. Θεωρείται έτσι 

συνήθως ότι η εµπιστοσύνη επιδρά θετικά στην ασφάλεια µέσω της 

αµοιβαιότητας: κάποιο άτοµο συµπεριφέρεται εθελοντικά κατά τρόπο που 

ωφελεί κάποιο άλλο. Σε αντάλλαγµα, η συµπεριφορά αυτή δηµιουργεί 

αισθήµατα εµπιστοσύνης και µια αίσθηση υποχρέωσης για ανταπόδοση. 

Εξειδικεύοντας στο πλαίσιο της εργασιακής ασφάλειας, οι θετικές 

κινήσεις από τη διοίκηση της επιχείρησης – όπως η διαβούλευση µε τους 

εργαζοµένους για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε την ασφάλεια – 

γεννούν συνήθως την εµπιστοσύνη των εργαζοµένων και µια αίσθηση 

υποχρέωσης των τελευταίων να επιδείξουν συµπεριφορές που δεν 

                                            
49

 Ένα δηµόσιο αγαθό του οποίου η παροχή βασίζεται σε ηθικούς κανόνες είναι η ύπαρξη 

ενός νοµικού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για την ιδιοκτησία. Όπως 

επισήµανε ο Άνταµ Σµιθ ήδη από το 18
ο
 αιώνα, κανένα νοµικό σύστηµα – ιδίως αν βασίζεται 

στην ευρεία ελευθερία των συναλλαγών – δεν µπορεί να στηριχτεί για την εφαρµογή του 

αποκλειστικά στις ποινικές κυρώσεις. Μια γενική πεποίθηση ότι οι άνθρωποι οφείλουν να 

υπακούουν στο νόµο είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης. Συνεπώς, οι 
ηθικοί κανόνες έχουν εξαιρετική σηµασία (Hausman and McPherson, 2006, p. 85). Βλέπε και 
παρακάτω, «Η ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – 

ΟΦΕΛΟΥΣ».  
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απαιτούνται από τη θέση εργασίας τους, βοηθούν όµως στη δηµιουργία ενός 

ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος (Conchie and Donald, 2008, pp. 93-

94).
50

 

Υπάρχει όµως και η «γενικευµένη» ανταλλαγή. Σε αυτήν, η 

ανταπόδοση δεν είναι απαραίτητο να γίνει από το πρόσωπο που έλαβε την 

παροχή: ο Α δίνει στο Β, ο Β στο Γ, ο Γ στο ∆ κ.ο.κ. Η ανταλλαγή συνδέει το 

ένα άτοµο µε το επόµενο σε ένα µεγάλο κύκλωµα που δεν είναι απαραίτητο 

να ολοκληρωθεί. Για παράδειγµα, οι άνθρωποι γίνονται αιµοδότες όχι µόνο 

επειδή είχαν λάβει αίµα οι ίδιοι, αλλά επειδή κάποιος άλλος είχε λάβει, επειδή 

θα µπορούσαν να λάβουν ή επειδή θα µπορούσαν να έχουν κάποιο άλλο 

όφελος από το σύστηµα υγείας (Spicker, 2004, σ. 44-46). Ακόµη 

χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση των δωρητών οργάνων: τα 

περισσότερα όργανα δωρίζονται µετά το θάνατο του δότη, ο οποίος δεν έχει 

να περιµένει για την παροχή του καµµία ανταπόδοση, τουλάχιστον επίγεια. 

Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί οικονοµολόγοι που αµφισβητούν ότι οι 

ηθικοί κανόνες παίζουν έναν ανεξάρτητο ρόλο στην ερµηνεία της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς. Θεωρούν ότι η συµπεριφορά που φαινοµενικά επηρεάζεται 

από τις νόρµες, είναι στην πραγµατικότητα ιδιοτελής και ότι οι άνθρωποι 

ακολουθούν τις νόρµες µόνο όταν αυτό εξυπηρετεί τα συµφέροντά τους 

(Hausman and McPherson, 2006, p. 81). Το άτοµο είναι – πάντα κατά την 

προσέγγιση αυτή – εντελώς εγωιστικό, ιδιοτελές και πλήρως ελεύθερο από 

οποιαδήποτε ηθική, ή µε τη ορολογία του Amartya Sen ένας «ορθολογικός 

ανόητος» (“rational fool”). Για το Sen, τα οικονοµικά ασχολούνται µε την 

                                            
50

 Από την άλλη, η πλήρης εµπιστοσύνη µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια, 

αφού αυξάνει την πιθανότητα να περάσουν απαρατήρητα κάποια σφάλµατα και µειώνει τη 

γενική επαγρύπνηση για τις ανασφαλείς συνθήκες. Το να αµφιβάλλει κάποιος εργαζόµενος 

δεν σηµαίνει ότι αποδίδει κακές προθέσεις στους συναδέλφούς του ή τη διοίκηση, αλλά ότι 
αναγνωρίζει το γεγονός ότι όλοι κάνουν λάθη. Ο συνδυασµός ενός µέτριου επιπέδου 

εµπιστοσύνης που ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία και διαβούλευση µε ένα µέτριο 

επίπεδο σκεπτικισµού που οδηγεί στον έλεγχο και την επαγρύπνηση, αποτελεί µια 

συµπεριφορά που βελτιώνει την ασφάλεια και µειώνει τα ατυχήµατα. Αυτά που πρέπει να 

αποφεύγονται είναι η πλήρης εµπιστοσύνη και η απόλυτη δυσπιστία. Η τελευταία µπορεί να 

οδηγήσει στη δηµιουργία µιας «παγίδας δυσπιστίας» (“distrust trap”) – όπου η δυσπιστία 

τρέφει τη δυσπιστία – που ενθαρρύνει τη µυστικότητα και την έλλειψη συνεργασίας. Οι 
ακρότητες, είτε προς την κατεύθυνση της εµπιστοσύνης είτε προς την κατεύθυνση της 

δυσπιστίας, καταλήγουν εις βάρος της ασφάλειας (Conchie and Donald, 2008, pp. 95-97). 
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ανθρώπινη συµπεριφορά που βέβαια επηρεάζεται από µια ποικιλία κινήτρων, 

από τα οποία δεν µπορεί να απουσιάζει η ηθική (Sen, 2008, p. 8).  

Αν πάντως υποθέσει κανείς – όπως συνήθως κάνουν οι οικονοµολόγοι 

– ότι η συµπεριφορά των επιχειρήσεων έχει εντελώς ιδιοτελή κίνητρα, 

κινδυνεύει να καταλήξει να δικαιολογεί ή να συγχωρεί τη συµπεριφορά αυτή 

όταν οδηγεί στην έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους ή στη ρύπανση του 

περιβάλλοντος. Με τη λογική αυτή, η ευθύνη πρέπει να επιρριφθεί στην 

κυβέρνηση που δεν δίνει τα κατάλληλα κίνητρα στην επιχείρηση. Το να µη 

βλέπει κανείς κάτι αξιοσηµείωτο στην καταστροφική ή ανήθικη συµπεριφορά, 

οδηγεί στον κυνισµό και η διάδοση αυτού του τρόπου σκέψης πέραν των 

οικονοµολόγων µπορεί να δηµιουργήσει αυτοεκπληρούµενες προφητείες 

(Hausman and McPherson, 2006, pp. 72-77). 

Οι επιχειρήσεις προβάλλουν συνήθως ως δικαιολογία την ύπαρξη των 

ανταγωνιστικών πιέσεων, που µπορούν να τις οδηγήσουν σε πτώχευση µε 

την αύξηση του κόστους λειτουργίας τους. Κατ’ αρχήν δεν είναι απολύτως 

βέβαιο ότι θα αυξηθεί το κόστος λειτουργίας. Κι αν όµως συµβεί αυτό, θα 

ισχύσει για όλες τις επιχειρήσεις (τουλάχιστον στην Ευρώπη) περίπου το ίδιο, 

αφού όλες πρέπει να συµµορφωθούν στους ίδιους κανόνες ασφάλειας, υγείας 

και περιβαλλοντικής προστασίας. Σε κάθε περίπτωση όµως, όποιες κι αν είναι 

οι ανταγωνιστικές πιέσεις, δεν µπορεί παρά να τίθενται κάποια ηθικά όρια. Για 

παράδειγµα, κανείς οικονοµολόγος δεν θα έδειχνε την ίδια ανοχή απέναντι σε 

µια επιχείρηση που λόγω οικονοµικών πιέσεων θα προσλάµβανε 

επαγγελµατίες εκτελεστές για να σκοτώσουν τους διοικούντες τη βασική 

ανταγωνίστριά της. Για τη µεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, η επιθυµία για 

περισσότερα αγαθά µπορεί να δικαιολογήσει τη µεγαλύτερη εργασιακή 

προσπάθεια,
51

 αλλά όχι τις ληστείες τραπεζών (Hausman and McPherson, 
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 Ακόµη κι αυτό δεν είναι για όλους αυτονόητο: το κέρδος για το κέρδος είναι και σήµερα µια 

έννοια ξένη σε µεγάλο τµήµα του πληθυσµού της γης, όπως ήταν και στο µεγαλύτερο µέρος 

της καταγεγραµµένης ιστορίας. Η έννοια του κέρδους, η ιδέα ότι κάθε εργαζόµενος όχι µόνο 

µπορεί αλλά και πρέπει να παλεύει διαρκώς για να βελτιώσει την υλική του κατάσταση, ήταν 

µια άγνωστη ιδέα στο ευρύ κοινό του Μεσαίωνα, ενώ η κοινωνική αποδοχή του κέρδους είναι 
ακόµη πιο πρόσφατη. Γύρω στο 1700 έγινε γενικώς αποδεκτή η έννοια του κέρδους, ενώ 

γεννήθηκε η ιδέα του «οικονοµικού ανθρώπου» (Heilbroner, 1998 / 2000, σ. 33-52). Την 

πορεία αυτή περιγράφει µε ιδιαίτερη γλαφυρότητα ο Heilbroner. 
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2006, pp. 72-77) ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όπως τα 

βασανιστήρια και η δουλεία (Dorman, 1996, pp. 102-104).   

 

 

1.6 ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ένα άλλο εµπόδιο στην αποτελεσµατική λειτουργία των δυνάµεων της 

αγοράς είναι ότι το αποτέλεσµα της απόφασης δεν επιδρά µόνο στα 

συµβαλλόµενα µέρη (τον εργοδότη και τον εργαζόµενο), αλλά και στην 

ευρύτερη κοινωνία, της οποίας τα συµφέροντα δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά 

τη λήψη της απόφασης.
52

 Στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες υφίσταται 

µια σηµαντική – αλλά κρυφή – επιδότηση των επιχειρήσεων στο θέµα των 

εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών. Το τµήµα του 

κόστους που δεν αναλαµβάνεται από τους εργοδότες, διαχέεται στα 

συστήµατα δηµόσιας υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, τους 

φορολογούµενους και τις οικογένειες των θυµάτων. Σε κάποιες χώρες έχει 

υπολογιστεί ότι η κατανοµή αυτή του κόστους έχει ως εξής: οι εργοδότες 

αναλαµβάνουν περίπου το 30% του συνολικού κόστους (κυρίως µέσω των 

ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν), οι παθόντες και οι οικογένειές 

τους άλλο ένα 30%, ενώ οι φορολογούµενοι καλύπτουν το υπόλοιπο 40% 

(Quinlan, 1999, p. 450). 

Τα εργατικά ατυχήµατα και οι επαγγελµατικές ασθένειες προκαλούν 

λοιπόν µεγάλο κόστος στα ασφαλιστικά ταµεία και τα νοσηλευτικά ιδρύµατα.
53

 

                                            
52

 Φαίνεται µάλιστα ότι η ύπαρξη των αρνητικών εξωτερικών επιβαρύνσεων αποτελεί έναν 

από τους βασικότερους λόγους για την κρατική παρέµβαση σε θέµατα αντιµετώπισης 

διαφόρων κινδύνων και προστασίας του περιβάλλοντος (Viscusi, 2006, pp. 19-20). 
53

 Φαίνεται µάλιστα ότι το κόστος των επαγγελµατικών ασθενειών είναι µεγαλύτερο του 

κόστους των εργατικών ατυχηµάτων. Έτσι, οι επαγγελµατικές ασθένειες και ιδίως εκείνες που 

συνδέονται µε τις νέες συνθήκες εργασίας αναδεικνύονται σε σηµαντικό πρόβληµα: πόνοι 

Η επιστήµη έδωσε πελώριες νέες 

δυνάµεις στον άνθρωπο και 
ταυτόχρονα, δηµιούργησε συνθήκες 

που ήταν σε µεγάλο µέρος πέρα από 

την κατανόησή του κι ακόµη 

περισσότερο, πέρα από τον έλεγχό του.  

 

Τσώρτσιλ (οµιλία στο ΜΙΤ στις 31.03.1949, 

αναφέρεται στο Chambers Dictionary of 
Quotations, 1996, p. 265) 
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Το πρόβληµα οξύνεται µε τη διαρκή αύξηση του κόστους παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών και την κρίση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης 

(Σπυρόπουλος, 2000, σ. 190). Συνεπώς, για το κοινωνικό σύνολο είναι 

επιθυµητή η πρόληψη των ατυχηµάτων και των ασθενειών που προκαλούνται 

από την εργασία. Από την άλλη, ο εργοδότης θεωρεί δεδοµένη την χωρίς 

κόστος γι’ αυτόν νοσηλεία των παθόντων στα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα, 

οπότε δηµιουργείται ένας «ηθικός κίνδυνος» (moral hazard). 

Ο όρος «ηθικός κίνδυνος» (moral hazard) προέρχεται από τη 

βιβλιογραφία που σχετίζεται µε το χώρο της ασφάλισης: όσο µεγαλύτερη είναι 

η ασφαλιστική κάλυψη, τόσο λιγότερα κίνητρα έχει ο ασφαλισµένος να 

προσέχει. Αν ένα περιουσιακό στοιχείο ασφαλιστεί για περισσότερο από το 

100% της αξίας του, υπάρχει µάλιστα κίνητρο για να γίνει το «ατύχηµα» (για 

παράδειγµα µια πυρκαγιά). Το να µη λαµβάνεται η δέουσα µέριµνα 

θεωρήθηκε ως «ανήθικο» κι έτσι προέκυψε ο όρος «ηθικός κίνδυνος» (Stiglitz, 

2002, p. 465).
54

 

Ακόµη, οι παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας µπορεί να ενισχύουν 

βραχυχρόνια την κερδοφορία µιας επιχείρησης, ταυτόχρονα όµως µειώνουν 

τη συνολική παραγωγικότητα της χώρας. Για παράδειγµα, η εργασία των 

ανηλίκων ίσως ελαττώνει το µισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, 

µακροχρόνια όµως αποµακρύνει τους νέους από την εκπαίδευση και 

επιδεινώνει το µελλοντικό ανθρώπινο κεφάλαιο της οικονοµίας.
55

 Κατά τον 

                                                                                                                             
στην πλάτη, πόνοι στα χέρια από την επαναληπτική εργασία και τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, άγχος και καρδιαγγειακά νοσήµατα αποτελούν τους νέους κινδύνους από την 

εργασία (Σπυρόπουλος, 2000, σ. 185-187 και Ιωάννου, 2002, σ. 96-98). Για τον Dorman 

(1996, pp. 16-18), οι επαγγελµατικές ασθένειες, µπορεί να είναι δυσκολότερα αναγνωρίσιµες, 

προκαλούν όµως περισσότερους θανάτους από ότι τα εργατικά ατυχήµατα. 
54

 Το πρόβληµα του ηθικού κινδύνου εµφανίζεται γιατί το επίπεδο της προσοχής δεν µπορεί 
να παρατηρηθεί. Το κάθε άτοµο αγνοεί την επίδραση των πράξεών του επί του κόστους (για 

παράδειγµα στο ασφάλιστρο). Όταν όµως ο καθένας δείχνει λιγότερη προσοχή, το κόστος 

(ασφάλιστρο) αυξάνεται. Η έλλειψη προσοχής από τον καθένα δηµιουργεί µια αρνητική 

εξωτερική επιβάρυνση για τους υπόλοιπους. Τέτοιες επιβαρύνσεις είναι διάχυτες όταν η 

πληροφόρηση είναι ατελής ή η αγορά λειτουργεί ανεπαρκώς, δηλαδή πάντοτε (Stiglitz, 2002, 

p. 478). 
55

 Βλέπε για παράδειγµα την περιγραφή για τους ανήλικους εργάτες (11 έως 17 ετών) της 

αγγλικής τυπογραφίας του 19
ου

 αιώνα, που η εργασία τους συνίστατο αποκλειστικά στην 

τροφοδοσία της µηχανής µε κόλλες χαρτιού και στην αφαίρεση από τη µηχανή των ήδη 

τυπωµένων χαρτιών επί 14 έως 16 ώρες την ηµέρα. Όταν ήταν πλέον πολύ µεγάλοι για την 

εργασία αυτή (µετά τα 17 έτη), οι νέοι αυτοί κατά κανόνα απολύονταν, ενώ η εξεύρεση 

εργασίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη µια που ήταν αγράµµατοι, χωρίς καµµία εξειδίκευση και 
σωµατικά καταπονηµένοι (Μαρξ, 1867 / 1978, σ. 502-503). Η παιδική εργασία ανθεί και 



 61 

ίδιο τρόπο, µια επιχείρηση στην οποία λαµβάνουν χώρα πολλά εργατικά 

ατυχήµατα λόγω έλλειψης των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας, µπορεί 

συνήθως να αντικαταστήσει σχετικά εύκολα και µε µικρό κόστος τους 

παθόντες. Βέβαια, οι παθόντες αυτοί θα έχουν στο µέλλον µειωµένη 

παραγωγικότητα, το κόστος της οποίας θα διαχυθεί στην υπόλοιπη κοινωνία 

και όχι στον «αµελή» εργοδότη (Elliott and Freeman, 2003, p. 20 και Tsogas, 

2001, p. 24 & p. 43). 

 Επιπλέον, υπάρχουν ατυχήµατα που µπορεί να πάρουν διαστάσεις 

τέτοιες που να αποτελέσουν απειλή για τη γύρω περιοχή, είτε προκαλώντας 

οικολογική καταστροφή, είτε εκθέτοντας σε άµεσο κίνδυνο τη ζωή των 

περιοίκων. Στην ακραία περίπτωση ενός πυρηνικού εργοστασίου 

ηλεκτροπαραγωγής, φαίνεται πόσο άστοχο θα ήταν να αντιµετωπιστεί η 

ασφάλεια ως ένα θέµα που αφορά απλώς τη διοίκηση του εργοστασίου και 

τους εργαζοµένους: από το ατύχηµα που έλαβε χώρα το 1986 στο 

Τσερνοµπίλ της Ουκρανίας, σκοτώθηκαν επί τόπου 31 άτοµα, σύντοµα 4300 

πέθαναν από τη ραδιενέργεια, ενώ 8000 πέθαναν αργότερα· πιθανολογείται 

ότι πάνω από ένα εκατοµµύριο άνθρωποι εκτέθηκαν στη ραδιενέργεια και 

µπορεί να νοσήσουν στο µέλλον (French, 1998, p. 534).
56

 

 Σε σχέση κυρίως µε τα µεγάλης έκτασης τεχνολογικά ατυχήµατα, 

γίνεται πλέον αναφορά σε µετάβαση στην εποχή του ρίσκου, µετάβαση που 

συντελείται αθέλητα και αναγκαστικά κατά την εξέλιξη αυτονοµηµένων 

διαδικασιών εκσυγχρονισµού· οι διαδικασίες αυτές παράγουν αθέατους 

κινδύνους που θέτουν σε αµφισβήτηση τα θεµέλια της βιοµηχανικής 

κοινωνίας. Στην κοινωνία του ρίσκου, οι συγκρούσεις γύρω από τον 

επιµερισµό των κοινωνικών αγαθών (εισόδηµα, θέσεις εργασίας, κοινωνική 

                                                                                                                             
σήµερα εκεί όπου το πολύ χαµηλό κόστος εργασίας αποτελεί το βασικό ζητούµενο, όπως 

συµβαίνει στις υπεργολαβίες παραγωγής ενδυµάτων και χαλιών και ιδίως στις χώρες της 

Νότιας Ασίας: παιδιά δίνονται ως σκλάβοι για να αποπληρωθούν τα χρέη των οικογενειών 

τους. Κάποιες χώρες µε µεγάλη διάδοση της παιδικής εργασίας έχουν µάλιστα ως στόχο να 

περιορίσουν τη µόρφωση των πολιτών τους, ακριβώς για να εµποδίσουν την χειραφέτησή 

τους, προς όφελος βέβαια των αυταρχικών και διεφθαρµένων ηγεσιών (Tsogas, 2001, pp. 43-

44). 
56

 Είναι σφάλµα να πιστεύει κανείς ότι µόνο τα πυρηνικά εργοστάσια δηµιουργούν κινδύνους 

για τους περιοίκους: από τους επικίνδυνους χηµικούς παράγοντες που διέρρευσαν το 1984 

από το εργοστάσιο της Union Carbide στο Μποπάλ της Ινδίας, πέθαναν άµεσα 4000 

άνθρωποι και αργότερα άλλοι 11000, ενώ πολλές δεκάδες χιλιάδες υπέστησαν σοβαρές 

βλάβες (French, 1998, p. 534). 
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ασφάλιση), υπερκαλύπτονται από τις συγκρούσεις σχετικά µε τον επιµερισµό 

των συνακόλουθων δεινών, δηλαδή των κινδύνων από τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος, τη γενετική έρευνα, την πυρηνική ενέργεια κλπ (Beck, 1993 / 

1996, σ. 74-76). Έτσι, συχνά υπάρχει αντιπαράθεση για τη χωροθέτηση µιας 

επιβλαβούς ή ενοχλητικής εγκατάστασης ή ακόµη και για τη διαδροµή που θα 

ακολουθηθεί κατά τη µεταφορά επικίνδυνων υλικών. Στις αναπτυγµένες 

δυτικές κοινωνίες ανθεί η αντίληψη «µακριά από µας» (not in my backyard) 

για τη χωροθέτηση ρυπογόνων εργοστασίων, πυρηνικών εργοστασίων, 

χώρων ταφής απορριµµάτων κλπ (Nivolianitou, 2002, p. 170). «Κινητήρια 

δύναµη της κοινωνικής ιστορίας γίνεται η δευτερογενής συνέπεια και όχι η 

ορθολογικότητα ως προς το σκοπό» (Beck, 1993 / 1996, σ. 124).
57

 

Βέβαια, ρίσκα υπήρχαν και στο παρελθόν. Έως πρόσφατα όµως, οι 

άνθρωποι ανησυχούσαν κυρίως για τα ρίσκα που προέρχονταν από τη φύση, 

όπως οι πληµµύρες, οι επιδηµίες και οι λιµοί.58
 Τελευταία όµως, οι άνθρωποι 

άρχισαν να ανησυχούν περισσότερο για το «κατασκευασµένο ρίσκο», δηλαδή 

το «ρίσκο που δηµιουργείται από την επίδραση της εξελισσόµενης γνώσης 

πάνω στον κόσµο µας» και για την αντιµετώπιση του οποίου υπάρχει 

ελάχιστη ιστορική εµπειρία (Giddens,  1999 / 2002, σ. 63-64 και Vogel, 2001, 

p. 17). Αναπτύσσεται έτσι στην Ευρώπη η πεποίθηση ότι η επιστηµονική 

γνώση είναι ανεπαρκής για την αντιµετώπιση των νέων κινδύνων και για την 

καθοδήγηση της ρυθµιστικής παρέµβασης, λόγω των πιθανών εγγενών 
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 Υπάρχει όµως και η άποψη ότι δεν υπάρχει κοινωνία του ρίσκου, αλλά µόνο καθεστώτα 

ρύθµισης των κινδύνων, διαφορετικά για τον καθέναν από αυτούς. Με τη λογική αυτή, οι 
γενικευτικές τοποθετήσεις για την κοινωνία του ρίσκου συσκοτίζουν τις διαφορές αυτές (Hood, 

Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 171-172). Για άλλους, η κοινωνία του ρίσκου είναι απλώς 

µια χίµαιρα. Κάποιοι υποδαυλίζουν τις ανησυχίες του κοινού για να ικανοποιήσουν τους 

δικούς τους σκοπούς, δηµιουργώντας έτσι ένα κλίµα φόβου. Σύµφωνα µε µια άλλη άποψη, η 

διαχείριση του κινδύνου σε κάθε τι (the risk management of everything) αποτελεί απλώς ένα 

τελετουργικό επικύρωσης και µια απάντηση στην αναπτυσσόµενη κουλτούρα «απόδοσης 

ευθυνών» (blame culture) (Rothstein, 2006, p. 216).  
58

 Άλλωστε, τέτοιου είδους απειλές γνώριζαν, αφού τις αντιµετώπιζαν προσωπικά οι ίδιοι και 
οι οικείοι τους. Αφού δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας και ενηµέρωσης, οι 
κίνδυνοι που διέτρεχαν άλλοι άνθρωποι παρέµεναν εν πολλοίς άγνωστοι. Έτσι, ο καθένας 

ανησυχούσε µόνο για τους κινδύνους που αντιµετώπιζε ο ίδιος. Σήµερα όµως, µπορεί κανείς 

να πληροφορηθεί για ένα πλήθος κινδύνων «από δεύτερο χέρι». Κατά κανόνα µάλιστα, ο 

κόσµος που περιγράφεται στην οθόνη της τηλεόρασης δείχνει πολύ επικίνδυνος (Βρετανικός 

Ιατρικός Σύλλογος, 1998, σ. 318-319). 
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περιορισµών που αντιµετωπίζει η επιστηµονική γνώση στην προσπάθειά της 

να παράσχει την κατάλληλη πληροφόρηση στο σωστό χρόνο.
59

  

Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις η ρυθµιστική δράση προηγείται πλέον 

της επιστηµονικής απόδειξης της βλάβης, αφού οι πολιτικοί δεν µπορούν να 

επικαλεστούν για την όποια αδράνειά τους την επιστηµονική αβεβαιότητα και 

υποχρεώνονται να νοµοθετούν προληπτικά (precautionary principle). Όταν 

υπάρχει η απειλή σοβαρής ή µη αναστρέψιµης βλάβης, η επιστηµονική 

αβεβαιότητα δεν θα χρησιµοποιείται για να αναβληθεί η λήψη προληπτικών 

µέτρων.
60

 Επιπλέον, για τη λήψη των αποφάσεων λαµβάνονται υπ’ όψιν και 

µη – επιστηµονικοί παράγοντες, όπως η κοινή γνώµη και οι κοινωνικές αξίες. 

Το βασικό επιχείρηµα για τη θεώρηση αυτή – που παρουσιάζεται ως µια 

δηµοκρατική συµµετοχική διαδικασία – είναι ότι η βούληση των ανθρώπων 

πρέπει να είναι πάνω από αυτή του ιερατείου των τεχνοκρατών (Goldstein 

and Carruth, 2004, pp. 491-493, Vogel, 2001, p. 16  και Baldwin, Hutter and 

Rothstein, 2000, p. 13 & pp. 34-35).
61

 

Η απάντηση που δίνεται συνήθως στην επιχειρηµατολογία αυτή είναι 

ότι οι εµπορικοί φραγµοί µειώνουν τη δυνατότητα επιλογής του καταναλωτή, η 
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 Σηµαντική επίδραση προς αυτή την κατεύθυνση είχε µια σειρά από ρυθµιστικές αποτυχίες 

σε θέµατα δηµόσιας υγείας και ιδίως θέµατα διατροφής. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 

είναι η νόσος των τρελών αγελάδων (BSE) που ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στο Ηνωµένο 

Βασίλειο το 1982, αλλά οδήγησε σε κρίση και απαγόρευση των εισαγωγών βρετανικού 

βοδινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µόλις το 1996. Η υπόθεση αυτή κατέδειξε την 

αδυναµία των ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων να προστατέψουν τους καταναλωτές από 

προϊόντα που κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην ενιαία αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε 
στο πρόβληµα µε σφιχτότερους ελέγχους και την έκδοση 80 οδηγιών (Vogel, 2001, pp. 11-

13). Το πρόβληµα της αναξιοπιστίας της επιστηµονικής κοινότητας επιδεινώνεται από τις 

διαφωνίες µεταξύ των ειδικών σχετικά µε την επικινδυνότητα κάθε απειλής για την υγεία, την 

ασφάλεια ή το περιβάλλον. Ελλείψει κατάλληλων θεωρητικών µοντέλων και επαρκών 

δεδοµένων για κάποιους από τους κινδύνους, είναι δύσκολο να αξιολογηθούν οι διαφορές 

µεταξύ των επιµέρους εκτιµήσεων (Nivolianitou, 2002, pp. 161-162). Βλέπε επίσης Baldwin 

and McCrudden, 1987, pp. 48-50 και Goldstein and Carruth, 2004, p. 496. Μάλιστα, το κοινό 

τείνει να πιστεύει περισσότερο την πιο απαισιόδοξη από τις προβλέψεις για την 

επικινδυνότητα της απειλής (Viscusi, 2006, pp. 28-29). 
60

 Φαίνεται ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται παραδοσιακά την «αρχή της πρόληψης». Έτσι, 
χρησιµοποιεί παροιµίες όπως «φύλαγε τα ρούχα σου για να’ χεις τα µισά» ή – σε συνέχεια 

του παραπάνω παραδείγµατος µε το συµπαθές τετράποδο – «κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά 

γαϊδουρογύρευε».  
61

 Σχετική είναι και η πρακτική του πολύ αυστηρότερου ρυθµιστικού ελέγχου για τις συνθετικές 

χηµικές ουσίες σε σχέση µε τις ουσίες που προέρχονται από τη φύση. Αγνοείται έτσι ο µικρός 

κίνδυνος πρόκλησης καρκίνου που προέρχεται από παραδοσιακά τρόφιµα, ενώ γίνεται 
λεπτοµερής έλεγχος στην κυκλοφορία συνθετικών – αλλά λιγότερο καρκινογόνων – ουσιών: 

κυρίαρχο θέµα δεν είναι η πιθανότητα πρόκλησης καρκίνου, αλλά η προέλευση της ουσίας. 

Το γεγονός αυτό πιθανώς να οφείλεται στην επίδραση των απόψεων των πολιτών επί της 

κυβερνητικής πολιτικής (Viscusi, 2006, pp. 15-16). 
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οποία είναι επίσης πολύ σηµαντική για τις δηµοκρατικές οικονοµίες της 

αγοράς. Προκύπτει επίσης ένα ζήτηµα ισότητας, αφού πλουσιότερες και 

ισχυρότερες κοινωνίες µπορεί να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη µείωση 

της επικινδυνότητας και να είναι αποτελεσµατικότερες στον επικοινωνιακό 

χειρισµό του θέµατος. Το αποτέλεσµα θα είναι µια πιο άνιση κατανοµή των 

κινδύνων, περιβαλλοντικών και άλλων (Goldstein and Carruth, 2004, p. 

497).
62

 

Η «αρχή της πρόληψης» (precautionary principle)
63

 τυγχάνει ευρείας 

αποδοχής στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
64

 όταν πρόκειται για την 

προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Για τους κυνικούς 

των ΗΠΑ πάντως, η «αρχή της πρόληψης» είναι ένα νεφελώδες δόγµα που 

εφευρέθηκε από τους Ευρωπαίους ως µέσο για την τοποθέτηση εµπορικών 

φραγµών σε οποιοδήποτε προϊόν παράγεται αποδοτικότερα αλλού. Η αρχή 

αυτή αποτελεί (µαζί µε την κλιµατική αλλαγή) µια από τις σηµαντικότερες 

αιτίες τριβής µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Εκτός από τους 

πολιτισµικούς παράγοντες που σχετίζονται µε τις διαφορές στην διαχείριση 

του κινδύνου, µια άλλη πιθανή αιτία της αντίθεσης Ευρώπης και ΗΠΑ ίσως να 

είναι ο διαφορετικός ρόλος που παίζουν τα δικαστήρια: στις ευρωπαϊκές 

χώρες η αντιδικία δεν έχει τη σηµασία που προσλαµβάνει στις ΗΠΑ και έτσι η 
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 Σε µια προσπάθεια τυποποίησης, θα µπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι υπάρχουν δύο είδη 

σφαλµάτων στην επιλογή των επιµέρους κινδύνων στων οποίων τη ρύθµιση θα προχωρήσει 
η πολιτεία. Το πρώτο είδος σφάλµατος είναι η επιβολή περιορισµών σε ουσίες ή διαδικασίες 

που είναι ακίνδυνες και η αποθάρρυνση δραστηριοτήτων που είναι επιθυµητές. Το δεύτερο 

είδος σφάλµατος είναι η µη επιβολή περιορισµών ή ελέγχων σε ουσίες ή διαδικασίες που είναι 
επικίνδυνες και η µη παρεµπόδιση ανεπιθύµητων δραστηριοτήτων. Αυτοί που κάθε φορά 

θέτουν τους ρυθµιστικούς κανόνες πρέπει να ισορροπήσουν µεταξύ των δύο ειδών 

σφάλµατος. Το πρόβληµα προκύπτει κυρίως από τις νέες επιστηµονικές και τεχνικές εξελίξεις, 

των οποίων οι συνέπειες δεν είναι πλήρως προβλέψιµες (Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, 

p. 181). Για να έχει ένας κανόνας τις επιθυµητές ιδιότητες απαιτείται ακριβής πληροφόρηση 

αυτών που τον θέτουν για τις τεχνολογικές και οικονοµικές συνθήκες, πληροφόρηση που 

συχνά έχει υψηλό κόστος και µπορεί να απαιτεί τη διαπραγµάτευση µε τον ελεγχόµενο κλάδο 

ή εργοδότη που έχει ήδη στην κατοχή του τις σχετικές πληροφορίες. Για την αποφυγή του 

προβλήµατος, τίθενται συνήθως κανόνες µε πολύ µεγάλο εύρος εφαρµογής που 

εξωτερικεύουν το κόστος στους ελεγχόµενους ή τους Επιθεωρητές που θα κληθούν να τους 

εφαρµόσουν. Έτσι, το πρώτο είδος σφάλµατος είναι πολύ συχνό (Baldwin, 1995, pp. 182-

183). 
63

 Ο όρος µεταφράζεται επίσης ως «αρχή της προφύλαξης» (Καζάκος, 2006, σ. 227). 
64

 Υπάρχει πάντως και η άποψη ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αποµακρύνονται πλέον από 

την «αρχή της πρόληψης» και υιοθετούν λογικές που είναι πλησιέστερα προς την ανάλυση 

κόστους - οφέλους (Viscusi, 2006, p. 38). 
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«αρχή της πρόληψης» καθίσταται σηµαντικότερη για την Ευρώπη (Goldstein 

and Carruth, 2004, p. 492 & p. 496). 

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των ανεπτυγµένων κρατών στην επιλογή των κινδύνων για τους 

οποίους θα υπάρξει ρυθµιστική παρέµβαση και του τρόπου που η τελευταία 

λειτουργεί. Οι διαφορές αυτές ενίοτε οδηγούν σε αντιδικίες ή «εµπορικούς 

πολέµους».
65

 Για παράδειγµα, ο Καναδάς που αποτελεί το µεγαλύτερο 

παγκοσµίως εξαγωγέα λευκού αµιάντου (white asbestos), προσέφυγε 

ανεπιτυχώς στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου για την «προληπτική» 

απαγόρευση του υλικού αυτού από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 5-6 και Goldstein and Carruth, 2004, 

pp. 494-495). 

Υπάρχει πάντως η άποψη ότι παρ’ όλους αυτούς τους κινδύνους, οι 

άνθρωποι είναι αθεράπευτα αισιόδοξοι: είναι τόσα πολλά τα επιτεύγµατα των 

τελευταίων δεκαετιών, ώστε τα σηµερινά προβλήµατα δεν πείθουν ότι είναι 

ανυπέρβλητα. Μάλιστα, ακόµη κι αν αποδειχτούν ανυπέρβλητα τα 

προβλήµατα αυτά, η µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων µάλλον θα 

προτιµούσε να συνυπάρχει µαζί τους, αρκεί να συνεχίζεται η δυναµική της 

ανάπτυξης µε την ευηµερία που εξασφαλίζει. Το ότι η κοινή γνώµη πιστεύει 

στη δυνατότητα επίλυσης των προβληµάτων φαίνεται από την ενεργοποίησή 

της για το σκοπό αυτό: κινήµατα όπως το οικολογικό αποδεικνύουν την πίστη 

των ανθρώπων πως αν πιεσθούν οι κυβερνήσεις, θα προχωρήσουν στη λήψη 

των απαιτούµενων µέτρων. Όµως, µε τα σηµερινά δεδοµένα, κάθε 

σχεδιασµός ανατρεπτικός της αναπτυξιακής λογικής θα συνεπαγόταν τέτοια 

απορρύθµιση της λειτουργίας της οικονοµίας, που θα κατέληγε σε οικονοµική 

καταστροφή ίσως πιο επικίνδυνη κι από την επαπειλούµενη οικολογική 

(Γιανναράς, 1989, σ. 225-227). 

Σε κάθε περίπτωση, όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την 

επιστηµονική αβεβαιότητα και την «αρχή της πρόληψης», δεν πρέπει να 

οδηγήσουν κάποιον στην εντύπωση ότι τα περισσότερα ή τα χειρότερα 
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 Και πάλι, πολλές από αυτές τις αντιδικίες σχετίζονται µε θέµατα διατροφής (Hood, 

Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 5-6). 
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εργατικά ατυχήµατα έχουν σχέση µε τα όρια της γνώσης και της τεχνολογίας. 

Στην πραγµατικότητα, τα περισσότερα από τα εργατικά ατυχήµατα συνδέονται 

µε την ανεπαρκή αντιµετώπιση από την πλευρά του εργοδότη ανασφαλών 

συνθηκών στο χώρο εργασίας και απειλών που είναι γνωστές εδώ και καιρό: 

η προστασία των εργαζοµένων δεν σχετίζεται τόσο µε τις τεχνολογικές 

προκλήσεις όσο µε τη δυνατότητα των ρυθµιστικών αρχών να επιβάλλουν τη 

σχετική νοµοθεσία και να πιέσουν τους εργοδότες (Barab, 2006, pp. 13-14). 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα µπορούν εύκολα να βρεθούν στον κλάδο των 

τεχνικών έργων: συχνότερα όλων είναι τα ατυχήµατα που οφείλονται σε 

πτώσεις, για την επιστηµονική εξήγηση των οποίων δεν υπάρχει η παραµικρή 

αµφιβολία εδώ και αιώνες.
66

  

 

 

1.7 Η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το φιλελεύθερο κράτος γεννήθηκε µέσα στον αγώνα κατά του 

απολυταρχισµού: στην προσπάθεια για τη νοµική κατοχύρωση της ελευθερίας 

του ανθρώπου προέκυψαν οι ιδέες του κράτους δικαίου και των ατοµικών 

δικαιωµάτων. Αφού µέχρι τότε η βασική απειλή για την ελευθερία του 

ανθρώπου ήταν το κράτος, δηλαδή η αυθαιρεσία του µονάρχη, τα ατοµικά 

δικαιώµατα στρέφονται κατά της απειλής αυτής. Βασικό χαρακτηριστικό του 

φιλελεύθερου κράτους δικαίου είναι η αποχή του από κάθε επέµβαση στην 

κοινωνικοοικονοµική διαδικασία: η κοινωνία λειτουργεί και αυτορυθµίζεται 

χωρίς το κράτος. Η οικονοµική δράση είναι από τη φύση της ιδιωτική  και 

προϋποθέτει την προστασία της ατοµικής ιδιοκτησίας και την οικονοµική 

ελευθερία (Λεβέντης, 1976, σ. 123-125).  
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 Βλέπε σχετικά και την ενότητα «5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ». 

ΣΑΫΛΟΚ: Θα µου απαντήσετε: οι 
σκλάβοι είναι δικοί µας. Αυτό σας 

απαντάω κι εγώ: η λίτρα κρέας που του 

ζητάω, είναι ακριβοπληρωµένη· είναι δική 

µου και τη θέλω. 

 

Σαίξπηρ, Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 
(µετάφραση Βασίλη Ρώτα – Βούλας ∆αµιανάκου) 



 67 

 Κατά το 19
ο
 αιώνα – και ιδίως την περίοδο από το 1830 µέχρι το 1870 

– η φιλοσοφία του laissez-faire κυριάρχησε στην Αγγλία:
67

 οι περισσότεροι 

µορφωµένοι άνθρωποι, µεταξύ των οποίων και οι δικαστές, πίστευαν ότι ο 

νόµος πρέπει να παρεµβαίνει όσο γίνεται λιγότερο και µάλιστα, ότι η βασική 

του λειτουργία είναι να διευκολύνει τους ανθρώπους να υλοποιούν τη θέλησή 

τους. Θεµελιώδης για τη λειτουργία αυτή είναι η «ελευθερία των συµβάσεων», 

η οποία περιλαµβάνει δύο στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους ιδέες: οι 

συµβάσεις βασίζονται στη συµφωνία των µερών και ταυτόχρονα αποτελούν 

το αποτέλεσµα µιας ελεύθερης επιλογής που δεν παρακωλύεται από 

κυβερνητικές ή νοµοθετικές παρεµβάσεις. Ελεύθερη επιλογή σηµαίνει 

ελευθερία για κάποιον να αποφασίσει αν θα συµβληθεί ή όχι, ελευθερία να 

επιλέξει µε ποιον θα συµβληθεί και ελευθερία να διαπραγµατευθεί τους όρους 

της σύµβασης.
68

 Έτσι, οι δικαστές του 19ου αιώνα ήταν απρόθυµοι να 

επιβάλλουν υποχρεώσεις σε αυτούς που δεν τις είχαν ηθεληµένα αναλάβει 

(Atiyah, 1995, pp. 7-15).  

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σύµφωνα µε τη «θεωρία του 

διαφορικού µισθού αποζηµίωσης» (”Compensating Wage Differential 

Theory”), οι εργαζόµενοι θα απαιτήσουν µια διαφορά στο µισθό τους ως 

αποζηµίωση για εργασίες τις οποίες θεωρούν επικίνδυνες ή δυσάρεστες. Η 

θεωρία αυτή βασίζεται σε µια κρίσιµη υπόθεση, η οποία όµως περνά 

απαρατήρητη: οι όροι της σχέσης εργασίας καθορίζονται από συµβάσεις τις 

οποίες ελεύθερα συνάπτουν οι δύο πλευρές και µάλιστα οι όροι αυτοί 

εφαρµόζονται από τα δικαστήρια. Ο εργοδότης πρέπει να πληρώσει το µισθό 

στον οποίο έχει συµφωνήσει, ενώ ο εργαζόµενος δεν µπορεί να πάρει αυτό το 
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 Αντίθετα, την εποχή που ο Adam Smith έγραφε τον «Πλούτο των Εθνών» (1776), το δόγµα 

της «ελευθερίας των συµβάσεων» δεν είχε επικρατήσει πλήρως στις εργασιακές σχέσεις, 

αφού υπήρχε η δυνατότητα προσφυγής κάποιας πλευράς στα δικαστήρια, µε στόχο την 

ακύρωση δυσβάστακτων ή δυσανάλογων όρων της σύµβασης. Αυτό που είναι αξιοσηµείωτο, 

είναι το γεγονός ότι η ανάλυση του Adam Smith – ενώ δεν περιέγραφε µε ακρίβεια την 

κατάσταση της εποχής του – επηρέασε βαθιά τους µεταγενέστερούς του που προσπάθησαν 

να κάνουν πράξη ένα σύστηµα πλήρους οικονοµικής ελευθερίας (Dorman, 1996, pp. 111-

112).  
68

 Για το ελληνικό ενοχικό δίκαιο, η αρχή της αυτονοµίας της ιδιωτικής βούλησης 

πραγµατώνεται µε την αρχή της «ελευθερίας των συµβάσεων», η οποία αναγνωρίζει στα 

πρόσωπα εξουσία να διαπλάθουν τις περιουσιακές έννοµες σχέσεις µε µόνη τη συµφωνία 

των βουλήσεών τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 361 του Αστικού Κώδικα, για τη σύσταση ή 

αλλοίωση ενοχής µε δικαιοπραξία απαιτείται σύµβαση, εφ’ όσον ο νόµος δεν ορίζει 
διαφορετικά (Γεωργιάδης, 1993, σ. 269-270). 
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µισθό χωρίς να εκτελέσει την εργασία που έχει συµφωνηθεί, αποδεχόµενος 

και τις αντίστοιχες συνθήκες εργασίας.
69

 

 Με τη λογική αυτή, ο εργαζόµενος συµφωνεί σε ένα «πακέτο» 

απασχόλησης που συµπεριλαµβάνει και τους κινδύνους και παραιτείται του 

δικαιώµατος να διαµαρτυρηθεί γι’ αυτούς: αν ζητούσε δικαστική προστασία ή 

νοµοθετική παρέµβαση για να γίνει η εργασία του ασφαλέστερη, θα ήταν σαν 

να ζητά την κατάργηση της «ελευθερίας των συµβάσεων». Επίσης, αφού 

σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή ο εργαζόµενος αποζηµιώνεται για τους επιπλέον 

κινδύνους µε επιπλέον αµοιβή, δεν έχει κανένα δικαίωµα να προσφύγει στα 

δικαστήρια µετά από κάποιο εργατικό ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια· 

κάθε πρόσθετη αποζηµίωση θα ήταν άδικη και µη αποδοτική. Αν ο 

εργαζόµενος φοβάται τις συνέπειες ενός ατυχήµατος δεν έχει παρά να 

ασφαλιστεί, πληρώνοντας µε την επιπλέον αµοιβή που λαµβάνει (Dorman, 

1996, pp. 108-110). 

 Η ειρωνεία είναι ότι, µε το παραπάνω σκεπτικό, η διαµαρτυρία ενός 

εργαζοµένου στον προϊστάµενό του για κάποιον εργασιακό κίνδυνο αποτελεί 

απόδειξη ότι ο εργαζόµενος γνωρίζει τον κίνδυνο. Αφού ο εργαζόµενος 

παραµένει στην εργασία του και δεν παραιτείται, σηµαίνει ότι αποδέχεται τον 

κίνδυνο στο πλαίσιο µιας ευρύτερης εργασιακής συµφωνίας! Όσο κι αν 

σήµερα κάτι τέτοιο φαίνεται εξωφρενικό, έχουν υπάρξει αποφάσεις 

αµερικανικών δικαστηρίων (στις αρχές του εικοστού αιώνα) που βασίστηκαν 

σε αυτή τη λογική (Dorman, 1996, pp. 112-113). Μάλιστα, τα αµερικανικά 

δικαστήρια εµπόδισαν τις πρώτες προσπάθειες κρατικής ρύθµισης 

επιχειρηµατολογώντας µε βάση την «ελευθερία των συµβάσεων»: στην 

υπόθεση Lochner v. New York (1905), τα ανώτατα δικαστήρια της Νέας 

Υόρκης και των Η.Π.Α. έκριναν ότι η νοµοθεσία που καθόριζε ανώτατο όριο 

ωρών εργασίας στα αρτοποιεία ήταν αντισυνταγµατική (Glaeser and Shleifer, 

2003, p. 405).  
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 Έτσι, υπάρχουν αποφάσεις αγγλικών δικαστηρίων κατά το 19
ο
 αιώνα που αποδέχονται το 

περιεχόµενο του κανονισµού εργασίας του εργοστασίου, όσο ακραίες ρυθµίσεις κι αν 

περιλαµβάνει. Αν πάλι ο εργαζόµενος σταµατούσε να εργάζεται, για παράδειγµα λόγω µιας 

διαφωνίας µε τον εργοδότη, ο τελευταίος µπορούσε να τον οδηγήσει για αθέτηση του 

συµβολαίου, όχι µόνο στα αστικά, αλλά και στα ποινικά δικαστήρια (Μαρξ, 1867 / 1978, σ. 

440-442 και Dorman, 1996, pp. 110-111). 
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 Η οικονοµική υπεροχή του εργοδότη απέναντι στον εργαζόµενο, είχε 

ως αποτέλεσµα την πλήρη υποταγή του δεύτερου στους όρους εργασίας που 

υπαγορεύουν τα συµφέροντα του εργοδότη (Λεβέντης, 1976, σ. 125-126 και 

Ιγγλεζάκης, 2005, σ. 49). Η εµµονή στην «ελευθερία των συµβάσεων» στο 

χώρο της εργασίας οδήγησε σε ακραία αποτελέσµατα: τα ετήσια θύµατα των 

εργατικών ατυχηµάτων στις Η.Π.Α. έφθασαν το 1900 τους 35000 νεκρούς και 

δύο εκατοµµύρια τραυµατίες, ενώ χιλιάδες επιβάτες και τρίτοι σκοτώθηκαν σε 

σιδηροδροµικά ατυχήµατα (Glaeser and Shleifer, 2003, p. 414). 

∆ηµιουργήθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις για την αλλαγή του τρόπου σκέψης και 

τη µετατόπιση από το ιδιωτικό στο δηµόσιο δίκαιο, δηλαδή από την κυριαρχία 

των συµβάσεων στην κρατική ρύθµιση.
70

 Αυτή η µετατόπιση αποτελεί φυσικά 

κι ένα βαρύ πλήγµα στη «θεωρία του διαφορικού µισθού αποζηµίωσης»: αν ο 

εργαζόµενος δεν συµφωνεί ελεύθερα στην έκθεσή του σε κάποιους 

κινδύνους, τι βάση αποµένει για τη θεωρία αυτή; (Dorman, 1996, pp. 116-117) 

Σήµερα, η νοµοθεσία για τους όρους υγείας και ασφάλειας της εργασίας 

αποτελεί τον κατεξοχήν τοµέα δηµοσιοποίησης του εργατικού δικαίου 

(Κουκιάδης, 1995, σ. 471). 

 Αντίστοιχη ήταν και η γενικότερη πορεία της σκέψης στο θέµα αυτό: 

την περίοδο από το 1870 µέχρι το 1980 η «ελευθερία των συµβάσεων» 

γνώρισε µια σταδιακή υποχώρηση. Την περίοδο αυτή υπήρχε ένας 

αυξανόµενος σκεπτικισµός για το πόσο πραγµατική είναι η ελευθερία της 

επιλογής στην αγορά. Για παράδειγµα, µεταξύ του 1870 και του 1950 

δηµιουργήθηκαν στην Αγγλία (αλλά και στις άλλες αναπτυγµένες χώρες) 

τεράστια δίκτυα µονοπωλίων που περιόριζαν την ελευθερία της επιλογής 

στους κλάδους της ενέργειας, των µεταφορών και της ύδρευσης. Ταυτόχρονα, 
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 Προς την ίδια κατεύθυνση οδήγησε και η πεποίθηση που επικρατούσε στην αµερικανική 

κοινή γνώµη ότι οι µεγάλες εταιρείες δωροδοκούσαν µάρτυρες, δικαστές και ενόρκους κι έτσι 
επιτύγχαναν ευνοϊκές αποφάσεις. Οι παθόντες και οι οικογένειές τους, γνωρίζοντας τα 

δεδοµένα, αναγκάζονταν να συµβιβάζονται αποδεχόµενοι ασήµαντα χρηµατικά ποσά, που 

κατά µέσο όρο αντιστοιχούσαν σε µισθούς οκτώ µηνών σε περιπτώσεις θανατηφόρων 

ατυχηµάτων. Μάλιστα στο 40 % των περιπτώσεων δεν υπήρξε καµµιά αποζηµίωση (Glaeser 

and Shleifer, 2003, pp. 406-407). Επιπλέον, τα εργατικά και τα σοσιαλιστικά κινήµατα 

ασκούσαν πίεση στους δικαστές, θεωρώντας ότι η αναγνώριση της ευθύνης του εργοδότη για 

τα ατυχήµατα θα οδηγούσε σε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ενώ ιδιαίτερη δηµοσιότητα 

δόθηκε στις αθωωτικές αποφάσεις σε περιπτώσεις πολύνεκρων ατυχηµάτων (Dorman, 1996, 

p. 113). 
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στους κλάδους αυτούς (αλλά και σε άλλους όπως οι τραπεζικές εργασίες και η 

ασφάλιση ζωής ή ζηµιών), διαδόθηκε η χρήση τυποποιηµένων συµβάσεων, 

που συντάσσονταν από το ισχυρότερο µέρος και περιλάµβαναν πλήθος 

προκαθορισµένων όρων για τους οποίους το άλλο µέρος δεν είχε λόγο.
71

 

Έγινε επίσης κατανοητή η σηµασία των επιβαρύνσεων (externalities), δηλαδή 

των παρενεργειών από µια συναλλαγή που υφίσταται µια τρίτη πλευρά που 

δεν είναι καν συµβαλλόµενη (Atiyah, 1995, pp. 15-26).  

 Στις αναπτυγµένες χώρες της Ευρώπης, το φιλελεύθερο κράτος 

δικαίου µεταβλήθηκε την περίοδο αυτή σε κοινωνικό κράτος δικαίου και 

επεκτάθηκε έτσι το πεδίο της κρατικής δραστηριότητας. Η τελευταία απέβλεπε 

στο να καταστήσει, όχι µόνο θεωρητικά, αλλά και ουσιαστικά δυνατή τη 

συµµετοχή όλων των πολιτών στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ζωή 

και να προωθήσει έτσι την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Υπάρχει 

µάλιστα η άποψη ότι, στο κοινωνικό κράτος δικαίου η διάκριση και αντίθεση 

κράτους και κοινωνίας εξαφανίζεται: η αντίληψη περί µη παρέµβασης του 

κράτους στην οικονοµική και κοινωνική ζωή υποχωρεί.72
 Γίνεται προσπάθεια 

για την κατοχύρωση της ατοµικής ελευθερίας τόσο έναντι της κρατικής 

αυθαιρεσίας, όσο και έναντι των ιδιωτικών δυνάµεων (Λεβέντης, 1976, σ. 126-

131).  

 Από το 1980 και έπειτα εµφανίστηκε µια ραγδαία αντιστροφή του 

πολιτικού κλίµατος, που στην Αγγλία σηµατοδοτήθηκε µε την εκλογή της Μ. 

Θάτσερ στην πρωθυπουργία το 1979: Ενισχύθηκε η πεποίθηση ότι είναι 

δικαίωµα του ατόµου να κάνει ελεύθερα τις επιλογές του, χωρίς τις 

παρεµβάσεις κάποιας γραφειοκρατίας. Ανανεώθηκε έτσι η εµπιστοσύνη στην 

«ελευθερία των συµβάσεων» και τον ανταγωνισµό: αυτό σηµαίνει 
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 «Γενικοί όροι συναλλαγών» είναι οι ρήτρες που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων µε ισχύ 

γενική και ενιαία, για να αποτελέσουν τυπικό και οµοιόµορφο περιεχόµενο απροσδιόριστου 

και µεγάλου αριθµού µελλοντικών συµβάσεων. Με αυτούς επιδιώκεται η τυποποίηση των 

συναλλακτικών σχέσεων χάριν απλοποίησης και ταχύτερης σύναψής τους, αλλά και χάριν της 

βέλτιστης εξυπηρέτησης των συµφερόντων του συντάκτη τους (Ψυχοµάνης, 1998, σ. 15). Για 

τη σηµερινή λειτουργία των «γενικών όρων συναλλαγών» βλέπε Σκαλίδη, 1994, σ. 50-56, 

όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «αποτελούν το µέσο απλοποίησης και τυποποίησης των 

δικαιοπραξιών, αλλά ταυτόχρονα και µέσο εξυπηρέτησης των συµφερόντων της επιχείρησης 

που τους συνέταξε.»  
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 Εµφανίζεται όµως και άλλη άποψη, δηλαδή ότι ο νέος αυτός ρόλος που αναλαµβάνει το 

κράτος δηλώνει τη συνοχή του µε την κοινωνία, αλλά δεν συνεπάγεται την κατάργηση της 

διαίρεσης µεταξύ τους (Ιγγλεζάκης, 2005, 48). 
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µεγαλύτερες ανταµοιβές γι’ αυτούς που επιτυγχάνουν και µικρότερη βοήθεια 

γι’ αυτούς που αποτυγχάνουν. Ένα πλήθος δραστηριοτήτων που ασκούνταν 

από το κράτος πέρασε πλέον στα χέρια ιδιωτών και συνεπώς µετατράπηκε 

από αντικείµενο του δηµοσίου δικαίου σε αντικείµενο συµβάσεων. 

Στο κλίµα αυτό και κατά το µεγαλύτερο µέρος της δεκαετίας του 1980, ο 

προϋπολογισµός του Health and Safety Executive (HSE) έγινε αντικείµενο 

περικοπών. Οι περικοπές αυτές αντανακλούσαν την εχθρότητα της 

κυβέρνησης των Συντηρητικών έναντι κάθε είδους ρύθµισης που θα 

µπορούσε να θεωρηθεί ως εµπόδιο στην επιχειρηµατικότητα. Παράλληλα, 

έγινε µια συστηµατική προσπάθεια να λαµβάνεται υπ’ όψιν το κόστος που θα 

προκαλέσει κάθε προτεινόµενη νέα ρύθµιση (Beck and Woolfson, 2000, p. 

42). Η τάση αυτή συνεχίστηκε και τη δεκαετία του 1990, µε την επικράτηση 

ενός τεκµηρίου κατά της ρύθµισης, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητη. Για 

την κυβέρνηση των Συντηρητικών το προτιµώµενο αποτέλεσµα ήταν η µη – 

ρύθµιση (Beck and Woolfson, 2000, p. 45). Στην προσπάθεια µείωσης του 

βάρους επί των επιχειρήσεων ιδρύθηκαν σε κάθε υπουργείο µονάδες 

απορρύθµισης (Departmental Deregulation Units), ενώ η κυβέρνηση εξέδωσε 

έγγραφα µε εύγλωττους τίτλους, όπως: “Burdens on Business”, “Building 

Business, Not Barriers”, “Counting the Cost to Business” κ.ο.κ. (Baldwin, 

1995, pp. 196-199 και Baldwin and McCrudden, 1987, pp. 24-25).
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 Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις των Η.Π.Α., του Ηνωµένου Βασιλείου, 

αλλά και άλλων χωρών, εισήγαγαν µεταρρυθµίσεις που περιόριζαν τη δύναµη 

των συνδικάτων ή κάποτε και το δικαίωµα της απεργίας, εν ονόµατι της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Την ίδια εποχή, υπήρξαν εξελίξεις στην 

οργάνωση της παραγωγής που οδηγούσαν επίσης προς την ίδια κατεύθυνση: 

αυξήθηκε η ευελιξία των επιχειρήσεων µέσω της διεύρυνσης της χρήσης των 

υπεργολαβιών, της υποκατάστασης των συµβάσεων εργασίας µε συµβάσεις 

έργου ή παροχής υπηρεσιών, της χρησιµοποίησης εργαζοµένων µε 

συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή µερικής απασχόλησης αντί για τις κλασικές 

συµβάσεις αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης, της εισαγωγής της 
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 Όπως θα αναλυθεί σε επόµενο κεφάλαιο, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο η πορεία των πραγµάτων ήταν εντελώς διαφορετική. 
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τηλεεργασίας ή της εργασίας κατ’ οίκον (Standing, 2002, pp. 31-34 και 

Tsogas, 2001, pp. 3-6).   

 Παράλληλα, ιδίως στις Η.Π.Α., ανανεώνεται το ενδιαφέρον για τη σχέση 

µεταξύ των νοµικών κανόνων και του οικονοµικού τους αποτελέσµατος και η 

«ελευθερία των συµβάσεων» αναγνωρίζεται και πάλι ως ένα σηµαντικό 

εργαλείο που βοηθά στην επίτευξη της οικονοµικής αποδοτικότητας.
74

 Στο 

πλαίσιο του κυρίαρχου νεοκλασικού υποδείγµατος, οποιοσδήποτε θεσµικός 

περιορισµός µειώνει την ευηµερία του ατόµου. Έτσι, η οκτάωρη εργασία 

δηµιουργεί έναν περιορισµό που µειώνει την ευηµερία του εργαζοµένου, αφού 

δεν του επιτρέπει να επιλέξει τον ακριβή αριθµό των ωρών που οδηγεί στην 

ορθολογική µεγιστοποίηση (Θεοχαράκης, 2005, σ. 147-148). Για παράδειγµα, 

ο νοµοθετικός καθορισµός ενός ελάχιστου µισθού δέχεται επιθέσεις από 

οικονοµολόγους που πιστεύουν ότι δεν είναι αποδοτικός και ότι οδηγεί στην 

άνοδο του κόστους παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών. 

Μακροπρόθεσµα µάλιστα, θεωρούν ότι οδηγεί σε µεγαλύτερη ανεργία, αφού η 

αύξηση του κόστους εργασίας (δηλαδή του µισθού) θα µειώσει τη ζήτηση για 

τα προϊόντα της εργασίας και συνεπώς και για την ίδια την εργασία.
75

 Αυτή η 

µετατόπιση του εκκρεµούς προς την κατεύθυνση της «ελευθερίας των 
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 Όπως είναι αναµενόµενο, η κυβέρνηση του Ρ. Ρήγκαν µείωσε δραστικά το προϋπολογισµό 

του OSHA και διατήρησε σε πολύ χαµηλά επίπεδα τον αριθµό των Επιθεωρητών, ενώ 

µετέβαλε τις διαδικασίες, έτσι ώστε ο OSHA να µην επιλαµβάνεται των καταγγελιών των 

εργαζοµένων για θέµατα ασφάλειας (Dorman, 1996, p. 193). 
75

 Από την άλλη βέβαια, αφού ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να κάνουν οικονοµία στη χρήση της 

εργασίας, ο κατώτατος µισθός µπορεί να οδηγεί στην καινοτοµία και αντίστοιχες αυξήσεις 

στην παραγωγικότητα (Hausman and McPherson, 1994, pp. 254-255 και Deakin, 1997, p. 

141). Επιπλέον, υπάρχει και η άποψη ότι η αύξηση του µισθολογικού κόστους – λόγω της 

ύπαρξης κατοχυρωµένου κατώτατου µισθού ή της δράσης των συνδικάτων – δεν οδηγεί κατ’ 
ανάγκη σε υψηλότερο µέσο κόστος παραγωγής, αν υπάρχει περιθώριο αύξησης της 

παραγωγικότητας µέσω της έντασης της προσπάθειας των εργαζοµένων. Αντίστοιχα, το 

χαµηλότερο µισθολογικό κόστος δεν κάνει πάντα µια επιχείρηση ανταγωνιστικότερη, αν 

αντισταθµίζεται από χαµηλότερα επίπεδα προσπάθειας και µειωµένη παραγωγικότητα. Η 

παραδοσιακή οικονοµική σκέψη δεν µπορεί να κατανοήσει τα παραπάνω, αφού υποθέτει ότι 
οι επιχειρήσεις λειτουργούν αποδοτικά και οι εργαζόµενοι µεγιστοποιούν σε κάθε περίπτωση 

την προσπάθειά τους, ποσοτικά αλλά και ποιοτικά (Altman, 2005, pp. 701-702, αλλά και 
Tsogas, 2001, p. 144). Ανάλογες σκέψεις µπορεί να κάνει κανείς και για τη µείωση των ωρών 

εργασίας. Ήδη από το 19
ο
 αιώνα, είχε παρατηρηθεί ότι η µείωση του επιτρεπτού χρόνου 

εργασίας στα εργοστάσια της αγγλικής κλωστοϋφαντουργίας δεν οδήγησε σε µείωση της 

παραγωγής, αλλά σε αύξησή της, αφού έγινε αφορµή για εντατικοποίηση της εργασίας, 

αύξηση του αριθµού των µηχανών που επέβλεπε ένας εργάτης και αύξηση της ταχύτητας των 

µηχανών. Η εντατικοποίηση αυτή της εργασίας αποδείχθηκε βλαβερή για την υγεία των 

εργατών (Μαρξ, 1867 / 1978, σ. 424-433). Θα µπορούσε βέβαια να αντιτάξει κανείς το 

επιχείρηµα ότι η εντατικοποίηση αυτή θα λάµβανε χώρα έτσι κι αλλιώς, ακόµη κι αν δεν 

µειωνόταν ο επιτρεπτός χρόνος εργασίας. 
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συµβάσεων» δε σηµαίνει πάντως ότι κάθε νοµοθετική παρέµβαση θεωρείται 

πλέον ύποπτη: το πρόβληµα των εξωτερικών επιβαρύνσεων εξακολουθεί να 

είναι στο προσκήνιο, όπως και το ζήτηµα των µονοπωλίων (Atiyah, 1995, pp. 

27-34). 

 Αντίστοιχα, η ελληνική νοµική σκέψη θεωρεί ότι η ισότητα των 

συµβαλλοµένων µερών στην οποία στηρίζεται η «ελευθερία των συµβάσεων» 

έχει αποδειχθεί πλασµατική κατασκευή, που δεν ανταποκρίνεται στην 

υφιστάµενη πραγµατικότητα. Έτσι, η σύµβαση αντιµετωπίζεται ως σύνθεση 

ατοµικής βούλησης και διοικητικής παρέµβασης. Η τελευταία µάλιστα πρέπει 

να εκδηλώνεται συστηµατικά µε βάση συγκεκριµένα σταθερά κριτήρια και να 

µην ασκείται συµπτωµατικά (Γεωργιάδης, 1993, σ. 272-273). Γενικότερα, µε 

το Σύνταγµα του 1975 / 1986 / 2001 αναγνωρίζεται και προστατεύεται κατ’ 

αρχήν η οικονοµική και συµβατική ελευθερία των ατόµων και των κοινωνικών 

οµάδων, εφ’ όσον αυτή δεν γίνεται αντικοινωνική και δεν εµποδίζει την 

πραγµατοποίηση της καθολικής κατάστασης ελευθερίας που καθιερώνουν τα 

ατοµικά δικαιώµατα (Λεβέντης, 1976, σ. 138-139). Με την αναθεώρηση 

µάλιστα του 2001 κατοχυρώνεται ρητά η αρχή του κοινωνικού κράτους 

δικαίου.
76

 

 Σήµερα γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις 

συµβάσεις που αποτελούν στιγµιαίες συναλλαγές – δηλαδή διακριτά 

γεγονότα, όπως µια αγοραπωλησία σε ένα πρατήριο καυσίµων ή ένα 

περίπτερο – και αυτές που σχετίζονται µε µακροχρόνιες σχέσεις, όπως οι 

συµβάσεις εργασίας.
77

 Στην τελευταία περίπτωση, οι υποχρεώσεις και τα 

δικαιώµατα των συµβαλλοµένων µερών τροποποιούνται συνεχώς και 

προσαρµόζονται µε την πάροδο του χρόνου, χωρίς αυτές οι τροποποιήσεις 

να είναι πάντα αποτέλεσµα ξεκάθαρης συµφωνίας. Συχνά, η προσαρµογή 

αυτή οφείλεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται στην 

παραγωγή και βέβαια γίνεται µε µονοµερή απόφαση του εργοδότη και χωρίς 

τη συµφωνία του εργαζοµένου.  Ο νόµος δεν µπορεί λοιπόν παρά να 

                                            
76

 Βλέπε παρακάτω, στη ενότητα µε τίτλο «ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ». 
77

 Μάλιστα, η σύµβαση εργασίας αποτελεί το πρότυπο για τις διαρκείς ενοχικές σχέσεις, 

όπως η σύµβαση πώλησης αποτελεί το πρότυπο για τις στιγµιαίες συµβάσεις (Κουκιάδης, 

1995, σ. 505). 
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αναγνωρίζει αυτές τις διαφορές µεταξύ συναλλαγών και µακροχρόνιων 

σχέσεων (Atiyah, 1995, pp. 50-53). 

 Υπάρχει µάλιστα η άποψη, ότι όταν το ένα σκέλος της συναλλαγής 

απέχει στον χρόνο ή το χώρο από το άλλο – ή όταν δηµιουργείται µια 

µακροχρόνια σχέση – απαιτείται η ύπαρξη µιας τρίτης πλευράς που θα 

επιβάλλει την εφαρµογή των συµφωνηθέντων. Για παράδειγµα, οι πιστωτές 

δεν µπορούν να βασίζονται αποκλειστικά στην καλή θέληση των οφειλετών 

για την αποπληρωµή ενός µακροχρόνιου δανείου, αλλά ζητούν µια αξιόπιστη 

δέσµευση που συνήθως  βασίζεται σε µια τρίτη πλευρά, όπως ένα δικαστήριο. 

Αντίστοιχα, οι εξωτερικοί επενδυτές (θεσµικοί και ιδιώτες) δεν εµπιστεύονται 

απλώς τη διοίκηση µιας εισηγµένης στο χρηµατιστήριο εταιρείας για να 

επενδύσουν σ’ αυτήν, αλλά χρειάζονται και την προστασία του εταιρικού και 

του χρηµατιστηριακού δικαίου που επιβάλλονται όχι µόνο από τα δικαστήρια, 

αλλά και από κάποιο ρυθµιστικό µηχανισµό, όπως η επιτροπή κεφαλαιαγοράς 

(Olson and Kähkönen, 2000, pp. 3-4). Τα δικαστήρια και οι ρυθµιστικές αρχές 

δεν δηµιουργούνται αυτόµατα από τις δυνάµεις της προσφοράς και της 

ζήτησης, αλλά αποτελούν προϊόντα της κοινωνικής ή της κυβερνητικής 

εφευρετικότητας. Τελικά, στις κοινωνίες που δεν διαθέτουν κατάλληλους 

θεσµούς σπανίζουν και ο µακροχρόνιος δανεισµός αλλά και οι µεγάλες 

ιδιωτικές εταιρείες (Olson and Kähkönen, 2000, p. 4).
78

  

 

 

1.8 ΤΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

 

 Αν σε κάποιο πεδίο γίνεται πραγµατική διαπραγµάτευση για τις 

αποδοχές των εργαζοµένων και τις συνθήκες εργασίας, αυτό είναι οι 

συλλογικές διαπραγµατεύσεις, το αποτέλεσµα των οποίων (αν υπάρξει 

συµφωνία) καταγράφεται στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Θα περίµενε 

λοιπόν κανείς, αν υπάρχει µια σχέση ανταλλαγής αποδοχών και συνθηκών 

ασφάλειας, αυτή να εµφανίζεται στις συλλογικές συµβάσεις. 

 Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι η ενασχόληση µε τα θέµατα υγείας και 

ασφάλειας αποτελεί για τα συνδικάτα ένα εγχείρηµα πολύ δυσκολότερο από 
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 Για την επίδραση της νοµικής προστασίας στην ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, βλέπε το 

αντίστοιχο κεφάλαιο του Μέκου (2003, σ. 101-107). 
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τη διαπραγµάτευση για θέµατα µισθού και λοιπών παροχών: εµπεριέχει έναν 

µεγάλο αριθµό τεχνικών λεπτοµερειών και απαιτεί τη συστηµατική 

δραστηριοποίηση των συνδικαλιστών και πιθανώς την προσφυγή σε ειδικούς 

τεχνικούς συµβούλους, απορροφώντας έτσι σηµαντικό τµήµα των 

ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων των συνδικάτων. Επίσης, µπορεί να 

οδηγήσει σε τριβές µεταξύ της διοίκησης της επιχείρησης και του σωµατείου, 

υποσκάπτοντας τη σχέση τους, γεγονός που συνήθως τα σωµατεία θέλουν να 

αποφύγουν. Ακόµη, µεταφέρει το κέντρο βάρους στο χώρο της παραγωγής 

(όπου συνήθως υπάρχουν οι κίνδυνοι), γεγονός που κάποιες φορές είναι 

ανεπιθύµητο από ορισµένα συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αποκοπεί από 

το χώρο αυτό (Dorman, 1996, p. 130). 

 Παρ’ όλα τα παραπάνω προβλήµατα, τα συνδικάτα συνήθως 

αποδίδουν σηµασία στα ζητήµατα ασφάλειας, γεγονός το οποίο εκφράζεται 

στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, αλλά και στα αιτήµατα κάποιων 

απεργιακών κινητοποιήσεων. Ήδη από το 19
ο
 αιώνα λάµβαναν χώρα στο 

Ηνωµένο Βασίλειο κινητοποιήσεις συνδικάτων µε αιτήµατα αποκλειστικά 

σχετιζόµενα µε την υγεία και την ασφάλεια: παραδείγµατα αποτελούν το 

αίτηµα για τον έλεγχο των πλοίων µεταφοράς πετρελαίου (τάνκερ) πριν την 

εκτέλεση εργασιών επισκευής, έτσι ώστε να µην υπάρχουν επικίνδυνοι ατµοί, 

το αίτηµα των αγγειοπλαστών να µην υποχρεώνονται να εργάζονται σε υψηλή 

θερµοκρασία, αιτήµατα των σιδηροδροµικών κ.ο.κ.
79

 Αντίστοιχες 

κινητοποιήσεις για θέµατα υγείας και ασφάλειας γίνονται και στη σύγχρονη 

εποχή, όπως αυτή των ηλεκτρολόγων που εργάζονταν στις επεκτάσεις του 

υπογείου σιδηροδρόµου (µετρό) του Λονδίνου (Litwin, 2000, pp. 1-2) ή των 

εργαζοµένων σε χαλυβουργεία και αυτοκινητοβιοµηχανίες των ΗΠΑ (Dorman, 

1996, p. 18).     

 Όπως φαίνεται από έρευνες των συλλογικών συµβάσεων στις ΗΠΑ, 

ένα µεγάλο ποσοστό των συµβάσεων (που ξεπερνά το 60%) περιλαµβάνουν 

όρους που συνδέονται µε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 
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 Βλέπε σχετικά και τα πρακτικά βρετανικής κοινοβουλευτικής επιτροπής του 1866 για τα 

ορυχεία, όπου οι εργάτες των ορυχείων δηλώνουν ότι δεν είναι σε θέση να προστατέψουν 

µόνοι τους την ασφάλειά τους χωρίς τη βοήθεια της κυβέρνησης και ότι πρέπει να αυξηθεί ο 

αριθµός των επιθεωρητών που είναι πολύ µικρός (Μαρξ, 1867 / 1978, σ. 517-519). 
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Σύµφωνα µάλιστα µε µία από αυτές, το 94% των συµβάσεων στις 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις περιέχει τέτοιους όρους (French, 1998, p. 532). Την 

ίδια στιγµή όµως, πολύ µικρότερο ποσοστό των ίδιων συµβάσεων (κυµαίνεται 

µεταξύ 12 και 13%) προβλέπει µισθολογική αποζηµίωση για τους κινδύνους. 

Η µισθολογική αποζηµίωση αποτελεί το µηχανισµό που εµφανίζεται λιγότερο 

συχνά από κάθε άλλο µηχανισµό που σχετίζεται µε την ασφάλεια (σύσταση 

επιτροπών υγείας και ασφάλειας, χορήγηση εξοπλισµού κλπ). 

 Στη Γερµανία τα συνδικάτα αποφεύγουν να ασχολούνται µε θέµατα 

υγείας και ασφάλειας κατά τη συλλογική διαπραγµάτευση, προτιµώντας να 

αφήσουν τα ζητήµατα αυτά να αντιµετωπιστούν στη διαπραγµάτευση µεταξύ 

εργοδότη και συµβουλίου εργαζοµένων, δηλαδή σε επίπεδο µεµονωµένης 

εγκατάστασης. Ταυτόχρονα όµως, τα γερµανικά συνδικάτα οργανώνουν 

οµάδες εργασίας που φέρνουν σε επαφή τις ενδιαφερόµενες για την υγεία και 

την ασφάλεια πλευρές και επιτρέπουν την ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών. 

Ακόµη, οργανώνουν σχετικά σεµινάρια και παρεµβαίνουν ενεργά στη 

διαδικασία θεσµοθέτησης νέων κανόνων (Koch and Salter, 1999, pp. 69-70). 

Υπάρχουν πρόσφατα παραδείγµατα συνδικαλιστικών οµοσπονδιών 

που διαπραγµατεύονται µε µεγάλες εταιρείες για θέµατα υγείας και ασφάλειας, 

αλλά και γενικότερων συνθηκών εργασίας: η διαπραγµάτευση αυτή δεν 

αφορά µόνο τις εγχώριες εγκαταστάσεις της κάθε εταιρείας, αλλά και τη διεθνή 

δραστηριότητά της, είτε γίνεται σε ιδιόκτητα εργοστάσια είτε σε εργοστάσια 

υπεργολάβων. Μια περίπτωση είναι αυτή της συµφωνίας που επιτεύχθηκε το 

1997 µεταξύ των ιταλικών συνδικάτων και της εταιρείας βρεφικών ειδών και 

παιχνιδιών Artsana (µε το διακριτικό τίτλο Chicco). Στόχος της συµφωνίας 

είναι να επιβάλλει στην εταιρεία και τους – κυρίως Κινέζους – προµηθευτές 

της δεσµεύσεις για θέµατα εργασιακής ασφάλειας και δικαιωµάτων των 

εργαζοµένων. Η εκστρατεία που οδήγησε στην υπογραφή της συµφωνίας 

ξεκίνησε το 1993, µετά από µια πυρκαγιά σε εργοστάσιο παιχνιδιών στην Κίνα 

που προκάλεσε το θάνατο 87 εργατριών που κάηκαν κλειδωµένες µέσα στο 

κτίριο. Μια άλλη αντίστοιχη συµφωνία που υπογράφηκε το 1998 αφορά την 

σουηδικής ιδιοκτησίας εταιρεία επίπλων ΙΚΕΑ και καλύπτει ένα εκατοµµύριο 

εργαζοµένους σε εβδοµήντα χώρες (Tsogas, 2001, pp. 77-79). 
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Το συµπέρασµα είναι ότι η χορήγηση επιδοµάτων για τους 

εργασιακούς κινδύνους έχει χαµηλή προτεραιότητα µεταξύ των στόχων των 

συνδικάτων: η διαπραγµάτευση για θέµατα υγείας και ασφάλειας έχει 

συνήθως ως στόχο τη µείωση της επικινδυνότητας και όχι την οικονοµική 

αποζηµίωση (Dorman, 1996, pp. 134-135). Προφανώς αρκετοί από τους 

συνδικαλιστές θεωρούν – αντίθετα από κάποιους οικονοµολόγους – ότι είναι 

πολύ δύσκολο να αποζηµιωθεί κάποιος επαρκώς για ένα κοµµένο χέρι. 

Στην Ελλάδα πάντως, αντίθετα από τη διεθνή πραγµατικότητα, η 

πληρωµή επιδοµάτων ανθυγιεινής εργασίας – αλλά και η συνταξιοδότηση σε 

ηλικία µικρότερη αυτής που ισχύει για τους υπόλοιπους – είναι πολύ 

διαδεδοµένη80
 και έχει την υποστήριξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

81
 

Μάλιστα, έχοντας ξεφύγει από τον αρχικό σκοπό τους, αυτά τα επιδόµατα 

δίνονται και σε εργαζοµένους που δεν εκτίθενται σε κανένα συγκεκριµένο 

κίνδυνο, αποτελώντας έτσι µια µορφή αύξησης των αποδοχών. Η διεκδίκηση 

αυτών των επιδοµάτων οδηγεί τα ελληνικά συνδικάτα προς µια κατεύθυνση 

που δεν µεταβάλλει τις ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας (Σπυρόπουλος, 2000, 

σ. 93-94 και σ. 287, Ιωάννου, 2002, σ. 105 και Μπάζας, 2006, σ. 12-14). 

Προς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της χορήγησης επιδοµάτων τείνει η 

ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

(ΕΛΙΝΥΑΕ) µε ισοµερή εκπροσώπηση εργοδοτών και εργαζοµένων στη 
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 Τα επαγγέλµατα που χαρακτηρίζονται ως βαρέα και ανθυγιεινά ή λαµβάνουν επίδοµα 

ανθυγιεινής εργασίας στην Ελλάδα είναι αρκετές εκατοντάδες: συµπεριλαµβάνονται µάλιστα 

οι συντάκτες ηµερησίων επαρχιακών εφηµερίδων και οι εκφωνητές ραδιοφωνικών σταθµών. 

Την ίδια στιγµή, σε πλήθος χωρών της Ευρώπης (Βέλγιο, ∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Κύπρο, Σουηδία) δεν αναγνωρίζεται κανένα επάγγελµα ως βαρύ και ανθυγιεινό, 

ενώ στην Ιταλία τα αντίστοιχα επαγγέλµατα είναι εννέα (Μπάζας, 2006, σ. 13). Το θέµα των 

επαγγελµάτων αυτών βρίσκεται το τελευταίο διάστηµα στην επικαιρότητα µε αφορµή τη 

γενικότερη συζήτηση για τη µεταρρύθµιση της κοινωνικής ασφάλισης. ∆ηµιουργήθηκε 
µάλιστα και επιτροπή για την επανεξέταση του σχετικού καταλόγου. Σύµφωνα µε το 

Υπουργείο Απασχόλησης, στις σχετικές διατάξεις εντάσσονται σήµερα περίπου επτακόσιες 

χιλιάδες µισθωτοί (Χριστίνα Κοψίνη, «Τι Σχεδιάζει η Κυβέρνηση για το Ασφαλιστικό.», Η 
Καθηµερινή, Κυριακή 09 ∆εκεµβρίου 2007, σ. 9). 
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 Βλέπε χαρακτηριστικά το ∆ελτίο Τύπου της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας 

(ΓΣΕΕ) µε ηµεροµηνία 29 Νοεµβρίου 2007, όπως δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της 

(http://www.gsee.gr/news/news_facts.php). Στο ∆ελτίο Τύπου αυτό, αφού επικρίνονται η 

ελλιπής καταγραφή των εργατικών ατυχηµάτων, η µηδενική καταγραφή των επαγγελµατικών 

ασθενειών, η ανασφάλιστη εργασία και η εισφοροδιαφυγή, η ΓΣΕΕ τάσσεται κατά του 

αποχαρακτηρισµού των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, αφού αυτή θα συνοδεύεται 
από µείωση αποδοχών και συντάξεων και αύξηση ορίων ηλικίας. Αντίστοιχες απόψεις 

εκφράζονται και στο ∆ελτίο Τύπου της ΓΣΕΕ µε ηµεροµηνία 16 Ιανουαρίου 2008. 
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διοίκησή του. Το ΕΛΙΝΥΑΕ έχει κυρίως ερευνητική, ενηµερωτική, εκπαιδευτική 

και εκδοτική δραστηριότητα (Σπυρόπουλος, 2000, σ. 66-67 και 142-145).  

Φυσικά, αφού τελειώσουν οι διαπραγµατεύσεις και υπογραφεί η 

συλλογική σύµβαση εργασίας, η ζωή συνεχίζεται. Πλέον, απαιτείται κάποιο 

διαφορετικό εργαλείο για να εξηγήσει την αλληλεπίδραση εντός της σχέσης 

εργασίας και το εργαλείο αυτό – σύµφωνα µε µια άποψη – είναι η θεωρία 

παιγνίων.
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 Από την εφαρµογή του προκύπτει ότι, η εργασιακή ασφάλεια δεν 

αποτελεί ένα αγαθό που απλώς «αγοράζεται» από τους εργαζοµένους τη 

στιγµή της σύµβασης, αλλά πρέπει να δοθεί µάχη γι’ αυτήν κατά την 

καθηµερινή ζωή στην επιχείρηση (Dorman, 1996, pp. 166-182). 

Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι κάθε ζήτηµα που µπορεί να τεθεί ως 

ζήτηµα σύµβασης – όπως η σχέση εργασίας – µπορεί να εξεταστεί µε όρους 

κόστους συναλλαγών (Williamson, 2000b, p. 608). Το κόστος συναλλαγών 

(transaction costs) συνίσταται από το κόστος κατάρτισης της σύµβασης (ex 

ante) και το κόστος παρακολούθησης της εφαρµογής της (ex post). Από την 

άλλη, το κόστος παραγωγής είναι το κόστος εκτέλεσης της σύµβασης. Ο όρος 

κόστος συναλλαγών µπορεί να µην αναφέρεται µόνο σε µεµονωµένες 

συναλλαγές, αλλά και σε σύνολα συναλλαγών: στην κατηγορία αυτή µπορούν 

να ενταχθούν τα έξοδα ίδρυσης µιας εταιρείας ή φύλαξης των εγκαταστάσεών 

της (Matthews, 1986, p. 906). 

 Πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι η εµπειρική έρευνα για την σχέση της 

εργασιακής ασφάλειας µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων σε συνδικάτα δεν 

καταλήγει σε ξεκάθαρα συµπεράσµατα: η συµµετοχή αυτή δεν έχει στατιστικά 

σηµαντικό αποτέλεσµα στη µείωση των εργατικών ατυχηµάτων (Fenn and 

Ashby, 2004, p. 475). Σύµφωνα µάλιστα µε κάποιες έρευνες, οι κλάδοι µε το 

µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής των εργαζοµένων σε συνδικάτα 

εµφανίζονται να έχουν και τις µεγαλύτερες συχνότητες ατυχηµάτων. Αυτό 

πιθανότατα οφείλεται στο ότι οι επιχειρήσεις όπου λειτουργούν συνδικάτα 

                                            
82

 Για τα παράδοξα και τις δυσκολίες που εµφανίζονται κατά την εφαρµογή της θεωρίας 

παιγνίων, βλέπε Hausman and McPherson, 2006, pp. 245-251. Κριτική στην 

παιγνιοθεωρητική αντιµετώπιση της εργασίας ασκεί και ο Θεοχαράκης (2005, σ. 261-264), 

κυρίως για το γεγονός ότι θεωρεί σταθερή τη στρατηγική συµπεριφορά των ατόµων, όπως 

θεωρεί σταθερές και τις προτιµήσεις τους: στην πραγµατικότητα όµως, η στρατηγική 

συµπεριφορά και τα κίνητρα των ανθρώπων αλλάζουν και το παιχνίδι συνεχώς 

µετασχηµατίζεται. 
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αποκρύπτουν σπανιότερα τα εργατικά ατυχήµατα (Litwin, 2000, pp. 3-4 και 

Fenn and Ashby, 2004, p. 464). 

 Επιπλέον, φαίνεται ότι η δηµιουργία ενός συνδικάτου είναι πιθανότερη 

στις επιχειρήσεις µε πιο ανασφαλείς συνθήκες: οι εργαζόµενοι που εκτίθενται 

σε µεγαλύτερους εργασιακούς κινδύνους τείνουν περισσότερο προς τη 

συµµετοχή σε συνδικάτα, η οποία καθίσταται έτσι ενδογενής (Dorman, 1996, 

pp. 123, Litwin, 2000, p. 4 και Fenn and Ashby, 2004, p. 464). Σύµφωνα 

πάντως µε τη στατιστική ανάλυση του Litwin (2000), η µεγάλη πιθανότητα 

τραυµατισµού στο χώρο εργασίας ωθεί στη συλλογική δράση· από εκεί και 

πέρα όµως, η δράση του σωµατείου επιτυγχάνει να µειώσει σηµαντικά την 

πιθανότητα ατυχήµατος (Litwin, 2000, pp. 6-7).
83

 Μάλιστα, η ύπαρξη 

αντιπροσώπων των εργαζοµένων για θέµατα υγείας και ασφάλειας που 

διαβουλεύονται µε την εργοδοτική πλευρά φαίνεται να ασκεί θετική επίδραση 

στη µείωση των εργατικών ατυχηµάτων (Reilly, Paci and Holl, 1995, pp. 283-

284) και να οδηγεί σε καλύτερες πρακτικές της διοίκησης για τέτοια θέµατα και 

πληρέστερη συµµόρφωση προς τους ρυθµιστικούς κανόνες (Johnstone, 

Quinlan and Walters, 2005, pp. 94-95). 

 Ανάλογα µε τη θέση εργασίας τους, οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν 

διαφορετικούς κινδύνους να υποστούν ατύχηµα, εκτίθενται σε διαφορετικά 

επίπεδα φυσικών ή χηµικών παραγόντων κλπ. Αφού οι εργαζόµενοι δεν 

γνωρίζουν ή δεν µπορούν να εκτιµήσουν τους κινδύνους στους οποίους 

εκτίθενται και αφού οι εργοδότες δεν τους αποζηµιώνουν πλήρως για την 

έκθεσή τους αυτή, η κατανοµή της απασχόλησης µεταξύ των διαφόρων 

κλάδων και τοµέων της οικονοµίας δεν θα είναι η αποδοτικότερη: 

περισσότεροι εργαζόµενοι απ’ ότι πρέπει θα απασχολούνται στις πιο 

επικίνδυνες εργασίες. Υπάρχει η άποψη – τεκµηριωµένη και µε κάποιες 

εµπειρικές έρευνες – ότι η δράση των συνδικάτων προς την κατεύθυνση της 

αποκάλυψης των κινδύνων µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση της 

στρέβλωσης αυτής και στη βελτίωση της γενικής ευηµερίας. Ακόµη, η ύπαρξη 

εργατικού συνδικάτου οδηγεί σε πιο µακρόχρονη παραµονή των εργαζοµένων 
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 Προς την ίδια κατεύθυνση οδηγεί και η παρατήρηση ότι σε όσες από τις πολιτείες των 

Η.Π.Α. υπάρχουν αυξηµένα εµπόδια στη συλλογική δράση των συνδικάτων, τα θανατηφόρα 

εργατικά ατυχήµατα είναι πολύ περισσότερα (Standing, 2002, p. 49). 
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στην επιχείρηση, γεγονός που αυξάνει τη διάθεση των εργαζοµένων να 

εξειδικευθούν και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που έχει ανάγκη η 

συγκεκριµένη επιχείρηση, καθώς και τα κίνητρα της επιχείρησης να τους 

καταρτίσει (Tzannatos and Aidt, 2006, pp. 267-271). 

 Για να σχηµατιστεί, πάντως, καλύτερη εικόνα για τις δυνατότητες που 

έχουν τα συνδικάτα,  πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τις δεκαετίες του 1980 και 

του 1990, η συµµετοχή σε αυτά σηµείωσε διεθνώς πολύ µεγάλη υποχώρηση, 

πέφτοντας σε κάποιες χώρες ακόµα και σε µονοψήφια ποσοστά του 

εργατικού δυναµικού. Η µείωση αυτή της συµµετοχής στα συνδικάτα οφείλεται 

σε µια πληθώρα λόγων, µερικοί απ’ τους οποίους φαίνεται να είναι: 

(α) Η αύξηση της ευελιξίας στην οργάνωση της παραγωγής: είναι πολύ 

δυσκολότερη η ένταξη σε συνδικάτα των υπεργολάβων, των 

αυτοαπασχολούµενων, των τηλεεργαζοµένων, των εργαζοµένων κατ’ οίκον 

κ.ο.κ.
84

 

(β) Οι νοµοθετικές παρεµβάσεις πολλών κυβερνήσεων µε στόχο τον 

περιορισµό της δύναµης των συνδικάτων ώστε να βελτιωθεί η διεθνής 

ανταγωνιστικότητα και να γίνουν ξένες επενδύσεις. 

(γ) Πολλές εταιρείες βρήκαν την ευκαιρία να ιδρύσουν επιχειρησιακά 

σωµατεία φιλικά προσκείµενα προς τη διοίκηση, για να υποκαταστήσουν έτσι 

τα ανεξάρτητα συνδικάτα. 

(δ) Αυξήθηκε η διεθνής κινητικότητα των επιχειρήσεων και τα σωµατεία 

αναγκάστηκαν να κάνουν οδυνηρούς συµβιβασµούς µε το φόβο της 

µετεγκατάστασης σε άλλη χώρα. Έτσι, µειώθηκε η αξιοπιστία των συνδικάτων 

έναντι των µελών τους. 

(ε) Μια σειρά από διεθνής οργανισµούς85
 – µε προεξάρχοντα τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) – προσέφεραν εγγυήσεις για τη διεθνή 
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 Για το λόγο αυτό περιορίστηκε και η δυνατότητα δράσης µέσω εκπροσώπων των 

εργαζοµένων για θέµατα υγείας και ασφάλειας ή επιτροπών υγείας και ασφάλειας της 

εργασίας (Johnstone, Quinlan and Waters, 2005, pp. 102-107). 
85

 Γίνεται µάλιστα λόγος από κάποιους για µια εν τοις πράγµασι παγκόσµια κυβέρνηση (de 

facto world government) που αποτελείται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆.Ν.Τ.), την 

Παγκόσµια Τράπεζα, τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και 
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου: η πολιτική που προωθείται από τους διεθνείς αυτούς 

οργανισµούς βασίζεται στην απελευθέρωση των αγορών, τις ιδιωτικοποιήσεις, την 

απορρύθµιση της αγοράς εργασίας και τη δηµοσιονοµική πειθαρχία (Tsogas, 2001, pp. 4-5). 
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προστασία του κεφαλαίου, χωρίς να υπάρξουν αντίστοιχες εγγυήσεις για την 

προστασία της εργασίας. 

(στ) Υπήρξε µια ιδεολογική µεταστροφή υπέρ του ατοµισµού και της ευελιξίας 

και κατά της συλλογικής δράσης (Standing, 2002, pp. 59-67 και Tsogas, 2001, 

pp. 3-6). 

(ζ) Η επικράτηση της εντύπωσης ότι τα συνδικάτα συχνά αποτελούν 

εκφραστές µιας «εργατικής αριστοκρατίας» και όχι των πολλών και των 

αδυνάτων. Θεωρείται ότι στις ανεπτυγµένες βιοµηχανικά κοινωνίες η δράση 

των συνδικάτων µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της απασχόλησης των νέων 

και των αποκλεισµένων από το σύστηµα (outsiders) και να ευνοήσει τους 

εντός του συστήµατος (Tzannatos and Aidt, 2006, p. 258 & p. 274).
86

  

  Έτσι, η δυνατότητα των συνδικάτων να διαπραγµατεύονται µε τους 

εργοδότες και να υπερασπίζονται τα συµφέροντα των µελών τους 

περιορίστηκε δραστικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Σε 

απάντηση, τα συνδικάτα έθεσαν ως στόχο τη σύνδεση των δικαιωµάτων των 

εργαζοµένων µε τις συµφωνίες για την απελευθέρωση του διεθνούς 

εµπορίου, ζητώντας να ενσωµατωθεί σε αυτές µια ρήτρα κοινωνικών 

δικαιωµάτων (social clause) που να περιλαµβάνει θεµελιώδη δικαιώµατα, 

όπως η συνδικαλιστική ελευθερία, το δικαίωµα συλλογικής διαπραγµάτευσης 

και η απαγόρευση της δουλείας και της παιδικής εργασίας (Tsogas, 2001, pp. 

28-30).87
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 Η γενικότερη οικονοµική επίδραση των εργατικών συνδικάτων διαφέρει από χώρα σε χώρα 

και από εποχή σε εποχή. Η συµπεριφορά τους εξαρτάται από τις οικονοµικές, θεσµικές και 
πολιτικές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν (Tzannatos and Aidt, 2006, p. 258 & pp. 268-

269). 
87

 Πιθανότατα, η προσπάθεια αυτή των συνδικάτων και των ακτιβιστών για τη σύνδεση των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων µε τις συµφωνίες για το διεθνές εµπόριο οφείλεται στην 

αναγνώριση της αδυναµίας της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας να επιβάλλει τους κανόνες 

της (Tsogas, 2001, p. 54). 
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1.9 Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   

 

Το µεγαλύτερο πάντως πρόβληµα της «θεωρίας του διαφορικού 

µισθού αποζηµίωσης» είναι η ύπαρξη της µη ηθεληµένης ανεργίας, την οποία 

η θεωρία αυτή αγνοεί επιδεικτικά. Υπενθυµίζεται ότι θεµέλιο της θεωρίας είναι 

η δυνατότητα των εργαζοµένων να απαιτήσουν µια διαφορά στο µισθό τους 

ως αποζηµίωση για εργασίες τις οποίες θεωρούν επικίνδυνες ή δυσάρεστες. 

Με την ύπαρξη όµως της ανεργίας, κάνει την εµφάνισή της µια εφεδρική 

στρατιά ανέργων που ψάχνουν για εργασία και ταυτόχρονα πλήττεται η 

διαπραγµατευτική ικανότητα της εργατικής πλευράς έναντι της εργοδοτικής. Ο 

εργαζόµενος δεν αντιµετωπίζει πλέον µια σχέση ανταλλαγής µεταξύ µισθού 

και ασφάλειας, αλλά µεταξύ µισθού και ανεργίας. Η πιθανότητα απώλειας της 

εργασίας αποτελεί µια σηµαντική πηγή άγχους για τον εργαζόµενο, τόσο 

σηµαντική που υστερεί µόνο έναντι του θανάτου ενός αγαπηµένου προσώπου 

ή του διαζυγίου (Dorman, 1996, pp. 155-157). 

 Το εντυπωσιακό είναι ότι οι οπαδοί της «θεωρίας του διαφορικού 

µισθού αποζηµίωσης» παραπέµπουν στον Adam Smith, αλλά σπανίως στον 

John Stuart Mill που επισήµανε το πρόβληµα: Αν η προσφορά εργασίας 

υστερεί της αντίστοιχης ζήτησης από τους εργοδότες, για να αναληφθεί µια 

δυσάρεστη εργασία θα απαιτηθεί υψηλότερος από τον κανονικό µισθό. Όταν 

όµως η προσφορά εργασίας ξεπερνά τη ζήτηση (δηλαδή υπάρχει µη 

ηθεληµένη ανεργία) τόσο ώστε η εξεύρεση εργασίας να αποτελεί αβεβαιότητα 

και η πρόσληψη µε οποιουσδήποτε όρους να συνιστά χάρη, τα πράγµατα 

αλλάζουν. Οι περιζήτητοι εργαζόµενοι θα έχουν και πάλι κάποιο περιθώριο 

επιλογής· οι υπόλοιποι όµως θα δεχθούν οτιδήποτε. Όσο πιο αποκρουστική 

είναι η εργασία, τόσο πιο βέβαιο είναι ότι θα λάβει τις ελάχιστες αποδοχές, 

Στις ανθρώπινες σχέσεις το δίκιο 

λογαριάζεται όταν υπάρχει ίση δύναµη 

για την επιβολή του, και πως, όταν αυτό 

δε συµβαίνει, οι δυνατοί κάνουν όσα τους 

επιτρέπει η δύναµή τους κι οι αδύναµοι 
αποδέχονται όσα είναι υποχρεωµένοι ν’ 

αποδεχτούν. 

 

Θουκυδίδης, ΙΣΤΟΡΙΑ Ε 89 
(µετάφραση Αναστάσιος Γεωργοπαπαδάκος) 
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αφού ανατίθεται σε αυτούς που είναι οι πιο αδύναµοι, που λόγω έλλειψης 

δεξιοτήτων και εκπαίδευσης δεν γίνονται δεκτοί σε άλλες θέσεις εργασίας. Ο 

µισθός αντί να είναι ευθέως ανάλογος των δυσκολιών και των κινδύνων, θα 

βρίσκεται σε αντίστροφη σχέση µαζί τους (Mill, 1965, p. 383).
88

 

 Μια απάντηση των υποστηρικτών της «θεωρίας του διαφορικού µισθού 

αποζηµίωσης» θα µπορούσε βέβαια να είναι ότι ο µισθός δεν καθορίζεται 

µόνο από τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο εργαζόµενος, αλλά και 

από την εκπαίδευση, την εµπειρία και άλλους παράγοντες που επιδρούν στην 

παραγωγικότητά του:
89

 συνεπώς είναι δύσκολο να διαχωριστεί η επίδραση 

των κινδύνων στις αποδοχές του κάθε εργαζοµένου και να ανιχνευθεί η 

υπαρκτή σχέση ανταλλαγής επικινδυνότητας – αποδοχών του (Viscusi, 1993, 

p. 1917). 

Μια άλλη απάντηση – της σχολής των «ορθολογικών προσδοκιών» την 

οποία όµως ασπάζονται και άλλοι – θα µπορούσε να είναι ότι απλώς δεν 

υπάρχει αθέλητη ανεργία:
90

 η ανεργία είναι µια ηθεληµένη συνέπεια της 

ορθολογικής έρευνας που κάνει το άτοµο. Ψάχνοντας για µια καινούρια θέση 

εργασίας, ο άνεργος σταθµίζει συνεχώς την ποιότητα της καλύτερης από τις 

εναλλακτικές που έχει ήδη βρει, έναντι της πιθανότητας εύρεσης µιας ακόµη 

καλύτερης θέσης µέσω περισσότερης έρευνας. Οι περίοδοι υψηλής ανεργίας 

εµφανίζονται όταν για κάποιο λόγο περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουν και η 

µέση αναζήτηση κρατά περισσότερο (Hausman and McPherson, 2006, p. 35).  

Ακόµη όµως κι αν ξεπεραστεί το πρόβληµα της υποτιθέµενης 

«ορθολογικότητας», το οποίο σχολιάστηκε ήδη σε προηγούµενη ενότητα, το 

παραπάνω σκεπτικό συγχέει την ηθεληµένη επιλογή µε τη λογική ή τη 
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 Για παράδειγµα, στις σύγχρονες ΗΠΑ, οι λευκοί αντιµετωπίζουν λιγότερους 

επαγγελµατικούς κινδύνους, ενώ οι λατινοαµερικανικής καταγωγής είναι σε χειρότερη µοίρα 

από όλες τις οµάδες εργαζοµένων (Dorman, 1996, pp. 20-21). 
89

 Είναι απορίας άξιον πώς – ενώ γίνεται διεθνώς ευρεία συζήτηση για την έλλειψη δεξιοτήτων 

και τη διαρθρωτική ανεργία – δεν υπάρχουν συνεκτικά στατιστικά στοιχεία για το επίπεδο και 
την κατανοµή των δεξιοτήτων στον πληθυσµό. Υπάρχουν µόνο κάποιες πληροφορίες για τη 

διάρθρωση των θέσεων εργασίας και για τα έτη σχολικής εκπαίδευσης του πληθυσµού 

(Standing, 2002, p. 46). 
90

 Αντίστοιχα, για τη νεοκλασική θεωρία προσφοράς εργασίας αποκλείεται ταυτολογικά η 

ύπαρξη ακούσιας ανεργίας. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή – και ιδίως σύµφωνα µε το Marshall 

– όποιος εργάζεται, το κάνει διότι επιθυµεί να εργασθεί στον τρέχοντα µισθό. Αν δεν 

εργάζεται, αυτό συµβαίνει επειδή ο µισθός δεν είναι αρκετός για να τον «ξεκουνήσει» 

(Θεοχαράκης, 2005, σ. 126-128). Γενικότερα, για κάποιους συντηρητικούς οικονοµολόγους, 

οτιδήποτε ακούσιο σε µια οικονοµία της αγοράς αποτελεί οξύµωρο (Dorman, 1996, p. 157). 
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συνειδητή επιλογή. Το αν µια επιλογή είναι ηθεληµένη ή όχι εξαρτάται από τη 

διαδικασία που καθορίζει τις εναλλακτικές λύσεις κι από το αν υπάρχουν 

αποδεκτές εναλλακτικές. Όταν ένας ένοπλος ληστής ζητά από το θύµα τα 

«λεφτά ή τη ζωή» του, η επιλογή που κάνει το θύµα δεν είναι ηθεληµένη: το 

σύνολο των εναλλακτικών επιβάλλεται από το ληστή, ενώ στο θύµα δε µένει 

καµµιά καλή λύση. 

Το αν κάποιος θεωρείται ότι βρίσκεται άνεργος παρά τη θέλησή του ή 

αντίθετα θεωρείται ότι επιλέγει µόνος του να µην εργαστεί, καταλήγει να είναι 

θέµα κοινωνικών δεδοµένων και συνηθειών σχετικά µε το είδος της 

απασχόλησης που ο κάθε άνθρωπος αναµένεται να αποδεχθεί και των 

διαδικασιών που νοµιµοποιούνται να περιορίζουν τις ατοµικές επιλογές. Το 

θέµα καταλήγει να έχει και ηθικό χαρακτήρα, αφού σχετίζεται µε τις 

υποχρεώσεις που η κάθε κοινωνία έχει έναντι των µελών της και µε τη 

σηµασία που δίνεται στην ασφάλεια και την αλληλεγγύη σε σχέση µε την 

ελευθερία και την ανεξαρτησία. Ένας άνεργος µηχανικός που δεν δέχεται να 

εργαστεί ως λούστρος ή χαµάλης είναι αθέλητα άνεργος αν και µόνο αν 

νοµιµοποιείται να προσδοκά καλύτερη εργασία. Αν υπάρχει κοινωνική 

δέσµευση για εργασία ανάλογη µε τις δεξιότητες και την εµπειρία, τότε ένα 

σηµαντικό τµήµα της ανεργίας είναι µη ηθεληµένη και αντανακλά µια 

κοινωνική αποτυχία (Hausman and McPherson, 2006, pp. 274-278). 

Υπάρχει µάλιστα και η άποψη ότι η αξία της εργασίας είναι συµβατική 

και προσδιορίζεται από την κοινωνία. Με τη λογική αυτή, οι διαφορές στις 

αµοιβές των τραπεζιτών από αυτές των βρεφονηπιοκόµων ή των 

εργαζοµένων στην επεξεργασία λυµάτων δεν εξηγούνται από τη σπανιότητα 

των δεξιοτήτων ή τη σηµασία της κάθε εργασίας για την κοινωνία. Οι διαφορές 

αντανακλούν την κοινωνική θέση µάλλον, παρά τις απαιτήσεις της 

απασχόλησης. Έτσι, η βρώµικη εργασία, όπως η επεξεργασία λυµάτων και η 

συλλογή απορριµµάτων, αµείβεται γενικά λιγότερο από την καθαρή εργασία 

(Spicker, 2004, σ. 220-221). 

Μια άλλη ερµηνεία για την ύπαρξη της ανεργίας σχετίζεται µε τα 

οικονοµικά της πληροφορίας (information economics): οι ατέλειες στην 

πληροφόρηση και τις συµβάσεις οδηγούν σε µια εξάρτηση της 
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παραγωγικότητας από τους µισθούς και οι επιχειρήσεις βρίσκουν ενίοτε 

συµφέρον να πληρώσουν µισθούς υψηλότερους από τους ελάχιστους,
91

 

µισθούς που είναι γνωστοί ως µισθοί αποδοτικότητας (efficiency wages). 

Πολλές εταιρείες ισχυρίζονται ότι πληρώνοντας υψηλότερους µισθούς ωθούν 

τους εργαζοµένους τους να εργάζονται σκληρότερα. Ο υψηλός µισθός όµως 

αποτελεί κίνητρο µόνο αν υπάρχει ανεργία, αφού µόνο τότε η τεµπελιά έχει 

ένα τίµηµα για τον εργαζόµενο. Η ανεργία αποτελεί το µηχανισµό πειθαρχίας 

που αναγκάζει τους εργαζοµένους να εργάζονται σκληρά.
92

 Στην κατάσταση 

ισορροπίας πρέπει λοιπόν να υπάρχει ανεργία. Μια άλλη εξήγηση για την 

ύπαρξη των µισθών αποδοτικότητας είναι ότι η παραγωγικότητα των 

εργαζοµένων σχετίζεται µε το ηθικό τους, δηλαδή µε το πόσο δίκαια 

πιστεύουν ότι αντιµετωπίζονται (Stiglitz, 2002, pp. 464-465).
93

 

 Εκτός όµως από την ανεργία, σηµασία έχουν και οι διάφορες µορφές 

που µπορεί να λάβει η σχέση εργασίας. Εκτός από την κλασική εργασία µε 

πλήρη απασχόληση και αόριστη διάρκεια υπάρχουν και άλλες µορφές, όπως 

η µερική απασχόληση, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, η τηλεεργασία και η 

εργασία στο σπίτι,94
 οι συµβάσεις έργου και οι υπεργολαβίες κλπ. Η επέκταση 

των άτυπων ή «ευέλικτων» µορφών εργασίας έχει αποτελέσει αντικείµενο 

εκτεταµένης οικονοµικής και κοινωνιολογικής ανάλυσης. ∆εν εκτιµήθηκε όµως 

πλήρως η επίδραση που έχουν οι αλλαγές αυτές στην υγεία και την ασφάλεια 
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 Το γεγονός αυτό ήταν γνωστό στους θεµελιωτές της κλασικής πολιτικής οικονοµίας, όπως 

ο Adam Smith: «η γενναιόδωρη ανταµοιβή της εργασίας, όπως ενθαρρύνει την αύξηση του 

πληθυσµού, έτσι και αυξάνει την εργατικότητα των κοινών ανθρώπων.» (Θεοχαράκης, 2005, 

σ. 222). 
92

 Με τη λογική αυτή, οι εργάτες δεν θέλουν να καταβάλλουν το συµφωνηµένο επίπεδο 

προσπάθειας και ο µόνος λόγος που το κάνουν είναι ο φόβος της απόλυσης: οι άνεργοι 
βρίσκονται εκεί για να θυµίζουν σε αυτούς που έχουν δουλειά ότι πρέπει να εργάζονται 
(Θεοχαράκης, 2005, σ. 226-228). Για το Θεοχαράκη (2005, σ. 261-262), η νεοκλασική 

θεωρία, έχοντας εκτοπίσει την εργασία από το κέντρο της ανάλυσης της πολιτικής οικονοµίας, 

επιπλέον, την υβρίζει: η παραγωγική εργασία είναι κάτι που παντού και πάντα οι εργαζόµενοι 
απεχθάνονται και αυτό ισχύει είτε πρόκειται για το πιο υψηλόβαθµο στέλεχος είτε για εκείνον 

που κάνει την πιο απάνθρωπη βρωµοδουλειά. 
93

 Για τα διάφορα υποδείγµατα που προσπαθούν να προσδώσουν µικροοικονοµική 

θεµελίωση στην ιδέα των µισθών αποδοτικότητας, βλέπε Θεοχαράκη (2005, σ. 222-231), 

όπου και σχετική κριτική. 
94

 Η τηλεεργασία και η εργασία στο σπίτι δυσκολεύουν πολύ τη ρύθµιση και τον έλεγχο από 

την Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ καθιστούν πιθανή την επανεµφάνιση της παιδικής εργασίας 

στις αναπτυγµένες χώρες. Χαρακτηριστικά τέτοιου είδους εργασιών που σχετίζονται µε την 

υγεία και την ασφάλεια είναι η αποµόνωση, το άγχος, οι οικιακές παρενοχλήσεις και η χαµηλή 

αµοιβή (Quinlan, 1999, p. 435).  
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των εργαζοµένων, ιδίως σε συνδυασµό µε τις µεταβολές στην οργάνωση της 

εργασίας και τις παραγωγικές διαδικασίες.
95

  

 Ο κίνδυνος ατυχηµάτων σε βάρος των εργαζοµένων ενός 

υπεργολάβου είναι µεγαλύτερος από τον κίνδυνο για τους εργαζοµένους της 

κυρίως επιχείρησης: οι εργαζόµενοι του υπεργολάβου αναλαµβάνουν 

διαφορετικά καθήκοντα από τους υπόλοιπους (για παράδειγµα συντήρηση ή 

επεκτάσεις) και συχνά πιέζονται από ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα λόγω των 

αναγκών για την επανέναρξη της παραγωγής. Η χρονική πίεση σε συνδυασµό 

µε τον άγριο ανταγωνισµό µεταξύ των υποψήφιων υπεργολάβων για την 

ανάληψη του έργου και το περιορισµένο περιθώριο κέρδους, ενθαρρύνει τη 

χρήση επικίνδυνων εργασιακών πρακτικών. Επιπλέον, η παρουσία τους 

αποδιοργανώνει συνήθως το χώρο εργασίας και δυσκολεύει τον έλεγχο από 

τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Έτσι, αυξάνεται ο κίνδυνος και για τους υπόλοιπους 

εργαζοµένους (Quinlan, 1999, pp. 432 - 433).
96

 

Οι εργαζόµενοι µε συµβάσεις µερικής απασχόλησης και ορισµένου 

χρόνου αυξήθηκαν σηµαντικά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 στις 

περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Η αύξηση των µορφών αυτών απασχόλησης 

σχετίζεται κυρίως µε τους νέους και τις γυναίκες, ενώ οι κλάδοι στους οποίους 

εµφανίζεται βρίσκονται συνήθως στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών. Για 

παράδειγµα, στις ΗΠΑ οι περισσότεροι νέοι εργάζονται στον κλάδο των 

ταχυφαγείων (fast food). Έτσι, έχει αυξηθεί η συχνότητα ατυχηµάτων µεταξύ 

των νέων εργαζοµένων και ένας συνηθισµένος τύπος είναι τα εγκαύµατα. 

Συνολικά, οι εργαζόµενοι µε άτυπες µορφές εργασίας έχουν χειρότερες 

συνθήκες εργασίας, δυσκολότερη πρόσβαση στη ρυθµιστική προστασία, ενώ 

είναι λιγότερο πιθανό να έχουν συνδικαλιστική εκπροσώπηση (Quinlan, 1999, 
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 Το γεγονός αυτό µάλλον αντανακλά τον κατακερµατισµό των ερευνητικών ενδιαφερόντων 

των επιστηµόνων: οι οικονοµολόγοι και οι κοινωνικοί επιστήµονες που παρακολουθούν τις 

αλλαγές στην αγορά εργασίας, συνήθως δεν ασχολούνται µε την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων (Quinlan, 1999, p. 429). 
96

 Ο πολλαπλασιασµός των υπεργολαβιών, που οδηγεί σε διάσπαση της οικονοµικής 

ενότητας της επιχείρησης προκαλεί ερωτήµατα για το ποιος είναι ο τελικός υπεύθυνος για την 

εφαρµογή του εργατικού δικαίου και των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Αντίστοιχα 

ερωτήµατα θέτει η ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων αυτόνοµων επιχειρήσεων σε 
ενιαίο χώρο, όπως συµβαίνει στα σύγχρονα εµπορικά κέντρα (Κουκιάδης, 2006, σ. 389). 
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p. 440 και Dorman, 1996, p. 185).
97, 98

 Τα δεδοµένα αυτά δεν συνάδουν µε τη 

«θεωρία του διαφορικού µισθού αποζηµίωσης». 

 

 

1.10 Η ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΒΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης της ρύθµισης, σηµειώνεται µια στροφή 

σε εναλλακτικές πηγές ρύθµισης, όπως είναι οι µη-κυβερνητικές οργανώσεις 

(Non-Governmental Organizations, NGOs), δηλαδή ανεξάρτητοι, µη 

κερδοσκοπικοί, µη βίαιοι, εθελοντικοί οργανισµοί. Οι οργανισµοί αυτοί 

ασχολούνται και µε τα τρία συστατικά στοιχεία της ρύθµισης. Σηµαντικό µέρος 

της δραστηριότητάς τους αποτελεί η συλλογή πληροφοριών: δηµοσιοποιούν  

«τα δεδοµένα» και προσπαθούν να διαµορφώσουν την κοινή γνώµη 

σύµφωνα µε τις δικές τους αντιλήψεις. Ακόµη, παρακολουθούν τις 

κυβερνητικές πολιτικές και αξιολογούν την αποτελεσµατικότητά τους, ενώ 

συµµετέχουν και σε διαδικασίες διαβούλευσης. Όσον αφορά τη µεταβολή της 

συµπεριφοράς, χρησιµοποιούν διάφορα µέσα για να προσελκύσουν την 

προσοχή, όπως συνεντεύξεις τύπου, διανοµή εντύπων, διαδηλώσεις και 

ευρηµατικές διαµαρτυρίες. Όταν προσπαθούν να επηρεάσουν την κρατική 

πολιτική σε κάποιον τοµέα αποτελούν τµήµα του ρυθµιστικού περιβάλλοντος, 
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 Βλέπε και το Κεφάλαιο 3, ιδίως τα σχετικά µε την περίπτωση της Ισπανίας.  
98

 Υπάρχει µάλιστα η άποψη ότι ο τελικός στόχος της «ευελιξίας» είναι ακριβώς αυτός: η 

ακύρωση των κανόνων του εργατικού δικαίου, ατοµικού και συλλογικού (Κουκιάδης, 2006, σ. 

394). Ο ίδιος ο Κουκιάδης πάντως, τροποποιεί πλέον τις απόψεις του: οι «νέες µορφές 

ατοµικών σχέσεων εργασίας προωθήθηκαν από τις νέες οργανωτικές ανάγκες του κεφαλαίου 

και επιβλήθηκαν για να εξυπηρετήσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την 

παραγωγικότητα της εργασίας. Η επιβολή τους έγινε για καθαρά οικονοµικούς λόγους και, 
από την άποψη αυτή, ήταν αναπόφευκτη η µονοµερής προσέγγιση. Η κοινωνική απάντηση 

έπεται. Η νοµική µεταχείριση αποτελεί το τελευταίο στάδιο» (Κουκιάδης, 2007, σ. 18). 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ∆ε µπορεί ο δόγης ν’ 

αρνηθεί τη λειτουργία του νόµου, τι αν τις 

ευκολίες που ‘χουν οι ξένοι στη Βενετιά 

τις κόψει, αυτό πολύ θα βλάψει του 

κράτους τη δικαιοσύνη· εφόσον το 

εµπόριο και τ’ όφελος του κράτους 

βγαίνει απ’ όλα τα έθνη. 

 

Σαίξπηρ, Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 
(µετάφραση Βασίλη Ρώτα – Βούλας ∆αµιανάκου) 
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ενώ όταν επιδρούν άµεσα στις επιχειρήσεις µπορούν να καταταχθούν στο 

περιεχόµενο της ρύθµισης (Hutter, 2006, pp. 7-8). 

Τη δεκαετία του 1990 αναδείχθηκε το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας 

στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες: ακτιβιστές από την Ευρώπη και τη Βόρεια 

Αµερική προσπάθησαν να διεγείρουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών και να 

εµποδίσουν τη διεξαγωγή συναντήσεων για θέµατα διεθνούς εµπορίου, 

απαιτώντας παγκόσµια προστασία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος, 

αντίστοιχη µε την προστασία που παρέχεται για τις επενδύσεις και την 

πνευµατική ιδιοκτησία.
99

 Ιδιαίτερη δηµοσιότητα δόθηκε στα θέµατα της 

παιδικής και της καταναγκαστικής εργασίας (Tsogas, 2001, pp. 10-13).  

Το ενδιαφέρον είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις την πρωτοβουλία 

είχαν νεαροί που προσλήφθηκαν από την οµοσπονδία των αµερικανών 

εργαζοµένων στην κλωστοϋφαντουργία (UNITE), ακριβώς για να συντονίσουν 

τέτοιες δραστηριότητες σtα πανεπιστήµια (Elliott and Freeman, 2003, pp. 57-

58). Μεγάλες αµερικανικές εταιρείες (κυρίως ειδών ένδυσης και άθλησης) 

αποφάσισαν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της υγείας και της ασφάλειας, 

φοβούµενες την αντίδραση των καταναλωτών και τη µείωση των πωλήσεων. 

∆ηµιούργησαν κώδικες συµπεριφοράς για τους υπεργολάβους τους και 

προγράµµατα παρακολούθησης για να ελέγχουν τη συµµόρφωση µε τους 

κώδικες αυτούς (Tsogas, 2001, pp. 12-13 & pp. 37-38 και Mihail, 2005, p. 75). 

Μια από τις πιο γνωστές σχετικές πρωτοβουλίες – που ξεκίνησε το 

1996 µε την ενθάρρυνση του Προέδρου Κλίντον – είναι η οµάδα εργασίας 

στον ευρύτερο κλάδο της ένδυσης των Η.Π.Α. µε την επωνυµία Apparel 

Industry Partnership (AIP). Σε αυτή συµµετείχαν αρχικά εκπρόσωποι µεγάλων 

εταιρειών του χώρου, εργατικών οµοσπονδιών και µη-κυβερνητικών 

οργανώσεων µε στόχο τη δηµιουργία ενός καθαρά εθελοντικού κώδικα που 

θα έθετε τα πρότυπα για αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και 

θα δηµιουργούσε ένα µηχανισµό παρακολούθησης. Οι σχετικές διαδικασίες 

διαπραγµάτευσης αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρονοβόρες, ενώ οι διαφωνίες 

οδήγησαν στην αποχώρηση των εργατικών οµοσπονδιών και µιας µη-
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 Εκτός από τη δράση των µη-κυβερνητικών οργανώσεων, σηµαντικό ρόλο στην ενηµέρωση 

του κοινού για τις κακές συνθήκες εργασίας έπαιξε και η ραγδαία εξέλιξη στην επικοινωνία 

(Tsogas, 2001, p. 9 και pp. 11-12). 
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κυβερνητικής οργάνωσης. Όσοι παρέµειναν στην πρωτοβουλία, σχηµάτισαν 

τη Fair Labor Association (FLA), που ανέλαβε την πιστοποίηση των 

ανεξάρτητων επιθεωρητών που έχουν ως αποστολή την πραγµατοποίηση 

ελέγχων στις εταιρείες που συµµετέχουν.
100

 Μια αντίστοιχη πρωτοβουλία στη 

Ηνωµένο Βασίλειο ξεκίνησε το 1998 µε την υποστήριξη της κυβέρνησης της 

χώρας. Ονοµάζεται Ethical Trading Initiative (ETI) και σε αυτή συµµετέχουν – 

όχι µόνο εργατικά συνδικάτα, µη-κυβερνητικές οργανώσεις και εταιρείες 

ένδυσης – αλλά και εταιρείες άλλων καταναλωτικών προϊόντων (Tsogas, 

2001, pp. 68-72).
101

 

 Προϋπόθεση για να συµβούν τα παραπάνω, είναι η ύπαρξη 

ενδιαφέροντος  από τους ανθρώπους για τις συνθήκες υπό τις οποίες 

παράγονται τα προϊόντα που αγοράζουν. Αν οι καταναλωτές αδιαφορούσαν 

για τις συνθήκες αυτές, οι επιχειρήσεις θα µπορούσαν απλώς να αγνοήσουν 

τις διαµαρτυρίες των ακτιβιστών. Φαίνεται πάντως ότι ορισµένοι καταναλωτές 

ενδιαφέρονται όχι µόνο για τις φυσικές ιδιότητες και την τιµή των προϊόντων, 

αλλά και για τους όρους εργασίας που σχετίζονται µε αυτά. Είναι έτσι 

διατεθειµένοι να πληρώσουν κάπως ακριβότερα για κάτι, αρκεί να παράγεται 

υπό αξιοπρεπείς συνθήκες (Elliott and Freeman, 2003, pp. 27-29). Ο «ηθικός 

καταναλωτής», ευαίσθητος στα ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 

περιβάλλοντος, βλέπει τα ψώνια ως συµπλήρωµα ή υποκατάστατο της 

άµεσης κοινωνικής δράσης (Tsogas, 2001, p. 11). Πιθανώς να συµβάλει προς 

την ίδια κατεύθυνση και το γεγονός ότι οι µισθωτοί – που ευλόγως είναι πιο 

ευαίσθητοι σε θέµατα εκµετάλλευσης των εργαζοµένων – αποτελούν τη 

µεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών (Mihail, 2005, p. 76).  

Ακόµη, υπάρχουν µέτοχοι πολυεθνικών εταιρειών που δείχνουν 

ενδιαφέρον για την αντιµετώπιση των εργαζοµένων από τις εταιρείες αυτές. 

                                            
100

 Για τη µεγάλη σηµασία που έχει η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου και αποτελεσµατικού 

µηχανισµού ελέγχου και επαλήθευσης για την τήρηση των συµφωνηµένων, βλέπε Mihail, 

2005, pp. 76-77. 
101

 Και οι δύο πρωτοβουλίες δέχονται κριτική για το ίδιο βασικό χαρακτηριστικό τους, δηλαδή 

ότι αποτελούν δηµιουργήµατα κορυφής κεντροαριστερών κυβερνήσεων που ήθελαν να 

προλάβουν µε τον τρόπο αυτό τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων της µεσαίας τάξης ως προς 

την προέλευση των προϊόντων που καταναλώνουν. ∆έχονται επίσης κριτική για το ότι 
κυριαρχούνται από τα ισχυρά εταιρικά συµφέροντα που έχουν ως βασικό στόχο τη 

διασφάλιση της δηµόσιας εικόνας τους µε το ελάχιστο δυνατό κόστος και µε παράλληλη 

διατήρηση του ελέγχου της διαδικασίας (Tsogas, 2001, p. 71). 
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Το ενδιαφέρον τους εκδηλώνεται συχνά µε την υποβολή σχεδίων ψηφισµάτων 

στις γενικές συνελεύσεις ή µε τη δηµιουργία εταιρειών επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου, οι οποίες επενδύουν µόνο σε µετοχές εταιρειών που 

ακολουθούν  κάποια πρότυπα κοινωνικής ευθύνης. Στις ΗΠΑ τέτοιες εταιρείες 

επενδύσεων ελέγχουν το 13% των κεφαλαίων που βρίσκονται υπό 

επαγγελµατική διαχείριση (Elliott and Freeman, 2003, pp. 40-42).    

 Τα περιθώρια που έχουν οι καταναλωτές για να βελτιώσουν τους 

όρους εργασίας στις πολυεθνικές εταιρείες και τους υπεργολάβους τους είναι 

πάντως πεπερασµένα. Η δυνατότητα αυτή των καταναλωτών αφορά κυρίως 

καταναλωτικά προϊόντα και εταιρείες που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το 

διακριτικό τίτλο τους (brand-name). Αντίθετα, δεν αφορά προϊόντα  και 

υπηρεσίες που δεν τυγχάνουν αντικείµενο του διεθνούς εµπορίου, ούτε 

κλάδους µε άτυπες µορφές εργασίας. Επίσης, δεν αφορά τον οικοδοµικό 

κλάδο, όπου µάλιστα συµβαίνουν πολλά σοβαρά ατυχήµατα. Συνεπώς, 

ακόµη και οι πιο επιτυχηµένες εκστρατείες του καταναλωτικού κινήµατος 

µπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες εργασίας ενός µικρού µόνο µέρους 

των εργαζοµένων. 

Φυσικά, οι πληροφορίες για τους όρους εργασίας αποκτώνται δύσκολα 

και µε κόστος και δεν είναι διαθέσιµες στα σηµεία πώλησης των προϊόντων. 

Έτσι, η καταναλωτική πίεση εξαρτάται από τη δράση ενδιάµεσων, όπως οι 

µη-κυβερνητικές οργανώσεις, που έχουν περιορισµένους πόρους και 

συνεπώς µικρές δυνατότητες να ανακαλύψουν τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές  

συνθήκες εργασίας. Το αποτέλεσµα είναι οι προσπάθειες των ακτιβιστών να 

περιορίζονται σε λίγες πολύ µεγάλες εταιρείες, ενώ οι µικρότερες µένουν στο 

απυρόβλητο (Elliott and Freeman, 2003, pp. 46-48). Ακόµη και για τις πολύ 

µεγάλες εταιρείες ένδυσης όµως, είναι δύσκολη η αποκάλυψη της αλυσίδας 

που συνδέει την πολυεθνική µε τους χιλιάδες προµηθευτές και υπεργολάβους 

µε τους οποίους αυτή συνεργάζεται. Για παράδειγµα, εκτιµάται ότι τα 

προϊόντα της Disney παράγονται σε τριάντα χιλιάδες εργοστάσια διάσπαρτα 

σε όλο τον κόσµο. Ταυτόχρονα, πολλές κυβερνήσεις χωρών µε αυταρχικά 

καθεστώτα προσπαθούν να εµποδίσουν τη διερεύνηση των συνθηκών 

εργασίας, ακόµη και µε τη βία (Elliott and Freeman, 2003, pp. 50-54).  
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Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Ινδονησίας που έλαβε 

ιδιαίτερη δηµοσιότητα κατά τη δεκαετία του 1990, λόγω και της παραγωγής 

εκεί των αθλητικών υποδηµάτων της ΝΙΚΕ. Εκτός από τα πολύ χαµηλά 

ηµεροµίσθια ($2.25), είδαν το φως της δηµοσιότητας και συστηµατικές 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εις βάρος των εργαζοµένων και 

των ακτιβιστών: οι παρεµβάσεις του στρατού και της αστυνοµίας οδηγούσαν 

σε φυλακίσεις, βασανιστήρια, βιασµούς και δολοφονίες. Υπάρχουν βέβαια και 

κερδισµένοι από τις συνθήκες αυτές, όπως οι υπεργολάβοι των πολυεθνικών, 

οι διεφθαρµένες διοικήσεις και τα αυταρχικά καθεστώτα των κρατών αυτών. 

Όπως όµως είναι αναµενόµενο, οι πολυεθνικές είναι ανά πάσα στιγµή έτοιµες 

να µετακινήσουν την παραγωγή τους σε κάποια άλλη χώρα, η οποία έχει 

πλέον χαµηλότερο κόστος εργασίας και τους προσφέρει καλύτερα κίνητρα. 

Υπό την πίεση του ανταγωνισµού οι παραγωγικές διαδικασίες έντασης 

εργασίας θα µετακινούνται συνεχώς σε µια διαρκή αναζήτηση για το 

χαµηλότερο δυνατό κόστος (Tsogas, 2001, p. 10 & p. 34). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ Η 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  

 

2.1 ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Από όσα εκτέθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, φαίνεται ότι οι 

µηχανισµοί της αγοράς δεν είναι επαρκείς για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Θα µπορούσε όµως 

κάποιος να ισχυριστεί ότι το γεγονός αυτό δεν καθιστά απαραίτητη τη 

δηµιουργία µιας δηµόσιας υπηρεσίας που θα αναλάβει τον έλεγχο των χώρων 

και των συνθηκών εργασίας: ο εργαζόµενος που υφίσταται κάποιο ατύχηµα ή 

κάποια βλάβη της υγείας του έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στα δικαστήρια 

και να διεκδικήσει αποζηµίωση. Αν το ατύχηµα είναι θανατηφόρο, τη 

δυνατότητα αυτή έχει η οικογένειά του. Έτσι, δεν θα αναλάβει το δηµόσιο το 

κόστος δηµιουργίας και συντήρησης ακόµη µιας γραφειοκρατικής οργάνωσης, 

ούτε θα υφίστανται οι επιχειρηµατίες το κόστος περιττών ελέγχων. Κάποιοι 

µάλιστα θεωρούν ότι η νοµοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια µπορεί να 

µετατραπεί σε εργαλείο στα χέρια των µεγάλων επιχειρήσεων που 

προσπαθούν να εµποδίσουν την είσοδο µικρότερων ανταγωνιστών στον 

κλάδο, αυξάνοντας το κόστος συµµόρφωσης µε τις σχετικές διατάξεις 

(Djankov et al., 2003, p. 603).
102

  

Θα µπορούσε λοιπόν η προσφυγή του παθόντα στα πολιτικά 

δικαστήρια να θεωρηθεί ως ένας οιονεί µηχανισµός ασφαλιστικής κάλυψης 

του εργαζοµένου και ταυτόχρονα ως ένας µηχανισµός πίεσης των 

επιχειρήσεων για τη λήψη των µέτρων ασφαλείας. Ένα δικαστικό σύστηµα 
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 Βλέπε και Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 65-67. Υπάρχει φυσικά πληθώρα 

θεωριών που προσπαθούν να εξηγήσουν την εµφάνιση και την εξέλιξη της κρατικής ρύθµισης 

σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής ζωής. Για µια επισκόπησή τους, βλέπε Hägg, 1997, pp. 

337-370. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Πρέπει να µπουν 

προστατευτικά κιγκλιδώµατα για να µην 

πέσουν οι εργάτες από τη σκαλωσιά…  

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: Μη φοβάσαι, τους έχω 

όλους ασφαλισµένους! 
 

(επαναλαµβανόµενος διάλογος σε οικοδοµές) 
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που λειτουργεί αποτελεσµατικά δηµιουργεί κίνητρα για όσους µπορούν να 

προκαλέσουν κάθε είδους ατυχήµατα: καθιστώντας τους υπεύθυνους για τις 

βλάβες που µπορεί να προκαλέσουν, τους ωθεί να λαµβάνουν υπ’ όψιν το 

κόστος των βλαβών αυτών και να καθορίζουν ανάλογα τη συµπεριφορά τους. 

Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις αποκτούν κίνητρο να «εσωτερικεύσουν»  

(internalize) το κόστος των «εξωτερικών επιβαρύνσεων» (externalities) που 

προκαλούν (Rubin and Shepherd, 2007, p. 221).  

Η πραγµατικότητα όµως είναι ότι η µέθοδος της προσφυγής του 

εργαζοµένου στη δικαιοσύνη µετά το ατύχηµα αντιµετωπίζει περιορισµούς:
103

 

η δικαστική διαµάχη µπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια και να κοστίσει 

περισσότερο από όσο αντέχει οικονοµικά ένας εργάτης, ενώ αντίθετα η 

επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες καλύτερων και 

ακριβότερων δικηγόρων.
104

 Η καθυστέρηση στην απονοµή της δικαιοσύνης 

µπορεί να υποσκάψει την πρακτική αξία της όποιας απόφασης και συνεπώς, 

ο χρόνος εκδίκασης και έκδοσης της απόφασης αποτελεί πολύ σηµαντικό 

παράγοντα. Υπάρχει µάλιστα η άποψη, ότι οι µεγάλες καθυστερήσεις µπορεί 

να σχετίζονται µε την επιδείνωση άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών της 

δικαιοσύνης: η αύξηση της διαδικαστικής πολυπλοκότητας δεν αυξάνει απλώς 
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 Γενικότερα για την επίδραση των αποζηµιώσεων στην αναπαραγωγή των ανισοτήτων, 

βλέπε Spicker, 2004, σ. 204-205: η αξία ενός πράγµατος αντανακλά την αξιολόγηση που του 

κάνουν οι αγορές, οι οποίες διαµορφώνονται από τις επιθυµίες των ανθρώπων που 

διαθέτουν πόρους. Η αποζηµίωση για την απώλεια εισοδηµάτων έχει λοιπόν µεγαλύτερη αξία 

για το πρόσωπο που κερδίζει περισσότερα. Για παράδειγµα, η αποζηµίωση για τον 

τραυµατισµό κάποιου αντανακλά τη δοµή των µισθών, η οποία µε τη σειρά της αντανακλά τη 

δοµή της ανισότητας. Αντίστοιχα προβλήµατα δηµιουργούνται κατά την αποζηµίωση της 

ακίνητης περιουσίας: αφού το σπίτι ενός πλουσίου αξίζει πολύ περισσότερα από το σπίτι ενός 

φτωχού, είναι πολύ φθηνότερο να απαλλοτριωθεί το σπίτι του φτωχού για να περάσει ο 

αστικός σιδηρόδροµος. Συνεπώς, το σιδηροδροµικό δίκτυο θα κατασκευαστεί πιθανότατα στις 

φτωχογειτονιές.    
104

 Υπάρχει η άποψη ότι το κύριο πρόβληµα του ιδιωτικού δικαίου είναι αυτό του κόστους 

συναλλαγών: το άτοµο θα προσπαθήσει να επιτύχει την εφαρµογή των δικαιωµάτων του 

µόνο όταν το προσδοκώµενο όφελος ξεπερνά το προσδοκώµενο κόστος. Το τελευταίο 

περιλαµβάνει όχι µόνο τα δικαστικά έξοδα, αλλά και το χρόνο και την ταλαιπωρία. Για το λόγο 

αυτό παραλείπεται συχνά η διεκδίκηση δίκαιων απαιτήσεων (Ogus, 2002, p. 630). Ιδίως στις 

ΗΠΑ, το κόστος των κάθε είδους αποζηµιώσεων (για ιατρικά σφάλµατα, ελαττωµατικά 

προϊόντα, ατυχήµατα κλπ) που δίνονται µέσω του δικαστικού συστήµατος, είναι µεγαλύτερο 

από το αντίστοιχο οποιασδήποτε άλλης χώρας και εκτιµάται  περίπου στο 2.3% του ΑΕΠ. Η 

λειτουργία του συστήµατος όµως είναι πολύ ακριβή και πάνω από το µισό των χρηµάτων 

αυτών αντιστοιχεί σε δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αµοιβές (Rubin and Shepherd, 2007, 

pp. 222 & 235).  
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το κόστος και τη διάρκεια, αλλά δηµιουργεί ταυτόχρονα και περισσότερες 

ευκαιρίες δωροδοκίας (Mitsopoulos and Pelagidis, 2007, pp. 221-222).
105

  

Από την άλλη, αν πρόκειται για κάποιο πολύνεκρο ατύχηµα, η 

επιχείρηση µπορεί να µην είναι σε θέση να πληρώσει τις αποζηµιώσεις που 

θα επιδικαστούν και να οδηγηθεί στην πτώχευση, µε αποτέλεσµα οι 

οικογένειες των παθόντων να µην αποζηµιωθούν πλήρως.
106

 Υπάρχει ακόµη 

η περίπτωση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέµατα υγείας όπου οι αιτιώδεις 

σχέσεις είναι δύσκολο να ανιχνευθούν, να µην υπάρξει ποτέ προσφυγή των 

παθόντων στη δικαιοσύνη, αφού αυτοί δεν θα γνωρίζουν την αιτία του 

προβλήµατός τους (Shavell, 1984, p. 271), ή δεν θα µπορούν να την 

αποδείξουν. Όταν η βλάβη µπορεί να καταδειχθεί µε στατιστικό τρόπο, αλλά 

όχι σε ατοµική βάση, τότε η ρυθµιστική παρέµβαση µπορεί να επηρεάσει τη 

συµπεριφορά, χωρίς να απαιτείται απόδειξη της αιτιώδους σχέσης που 

οδήγησε στη βλάβη (Rose-Ackerman, 1991, p. 54). Ταυτόχρονα, οι δικαστές 

πιθανότατα θα δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα τεχνικά ζητήµατα που θα 

προκύπτουν, αφού δεν έχουν ούτε τις κατάλληλες σπουδές ούτε την ανάλογη 

εµπειρία από χώρους παραγωγής.
107

 Υπάρχει µάλιστα και η άποψη ότι οι 

ακολουθούµενες ενώπιον των δικαστηρίων διαδικασίες (δηλαδή η δικονοµία), 

δεν είναι κατάλληλες για την αποκάλυψη της επιστηµονικής αλήθειας (Rose-

Ackerman, 1991, p. 55). Επιπλέον, τα δικαστήρια έχουν συχνά την τάση να 

ακολουθούν τα νοµολογιακά προηγούµενα, γεγονός που µειώνει την ευελιξία 
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 Το επιχείρηµα αυτό αποκτά µεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπ’ όψιν η έκταση που 

φαίνεται να έχουν τα φαινόµενα της διαφθοράς και της δωροδοκίας στους δικαστές. Σύµφωνα 

µε πρόσφατη έκθεση («βαρόµετρο») της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, οι δικαστές κατατάσσονται στο 

σύνολο του δείγµατος δεύτεροι σε δωροδοκίες µετά τους αστυνοµικούς, ενώ στη Βόρεια 

Αµερική είναι πρώτοι. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί αµφιβολίες για την ίση πρόσβαση των 

πολιτών στη δικαστική προστασία (Transparency International, 2007, pp. 6-7). 
106

 Στο πεδίο των τροχαίων ατυχηµάτων το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε την 

υποχρεωτική ασφάλιση του οχήµατος σε κάποια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Θα µπορούσε 
να εξεταστεί η εφαρµογή της υποχρέωσης ασφάλισης για τα εργατικά ατυχήµατα (πέραν της 

υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης), ενώ ο φόβος αύξησης του ασφαλίστρου πιθανώς θα 

αποτελούσε κίνητρο για τη λήψη πρόσθετων µέτρων ασφαλείας (Viscusi, 2006, p. 25). 
107

 Θεωρητικά, θα µπορούσαν και οι δικαστές να εκπαιδευθούν κατάλληλα ώστε να 

αποκτήσουν την κατάλληλη εξειδίκευση σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ή στα υπόλοιπα 

θέµατα που αντιµετωπίζονται από ελεγκτικά σώµατα. Έτσι όµως, θα έπρεπε να υπάρχει ένας 

πολύ µεγάλος αριθµός ειδικευµένων δικαστηρίων και δικαστών για να γίνει δυνατή η κάλυψη 

όλων των ελεγκτικών δραστηριοτήτων της σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης. Τελικά, η λύση 

αυτή – κι αν ακόµη µπορούσε να εφαρµοστεί – θα ήταν πολύ ακριβότερη λόγω των υψηλών 

αποδοχών των δικαστών (Baldwin and McCrudden, 1987, p. 5). 

 



 95 

τους και την ικανότητα γρήγορης προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες 

συνθήκες (Baldwin and McCrudden, 1987, p. 5). 

 Ακόµη πάντως κι όταν αποζηµιώνονται οι εργαζόµενοι ή οι οικογένειές 

τους, αυτό δεν µεταφράζεται αναγκαστικά σε βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και µείωση των κινδύνων ατυχήµατος. Θα περίµενε κανείς ότι οι 

αποζηµιώσεις ή η απειλή γι’ αυτές, καθώς και άλλοι παράγοντες όπως οι 

ζηµιές στον εξοπλισµό, οι καθυστερήσεις στην παραγωγή και η δυσφήµιση 

της εταιρείας, θα ωθούσαν τα στελέχη της διοίκησής της στη λήψη των 

αναγκαίων µέτρων. Αυτό όµως δεν συµβαίνει πάντα, αφού οι κάθε φορά 

αρµόδιοι δεν έχουν πλήρη πληροφόρηση, ούτε τη γνώση και την εµπειρία για 

να αξιολογήσουν το σύνολο των κινδύνων και την αλληλεπίδρασή τους. 

Άλλωστε, οι κίνδυνοι µπορεί να µην προκαλούνται από πράξεις µεµονωµένων 

ατόµων που είναι εύκολο να προσδιοριστούν, αλλά να είναι συστηµικές και 

διάχυτες στον οργανισµό (Baldwin, Hutter and Rothstein, pp. 23-24).  

 Επιπλέον, στην περίπτωση των µεγάλων πολυµετοχικών εταιρειών – 

όπου υπάρχουν και τα προβλήµατα εταιρικής διακυβέρνησης – τα ανώτατα 

στελέχη δεν έχουν συνήθως προσωπικό κίνητρο να διαθέσουν τον 

«πολύτιµο» χρόνο τους για τη µείωση των εργατικών ατυχηµάτων. Κατά 

κανόνα, η αµοιβή των ανωτάτων στελεχών δεν συνδέεται µε τη συχνότητα 

των ατυχηµάτων. Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις πολύνεκρων καταστροφών 

που δεν οδήγησαν σε οικονοµική βλάβη όσων τις διοικούσαν, αλλά ενίοτε και 

σε όφελος. Για ν’ αλλάξει αυτό πρέπει να µεταβληθεί η δοµή των αµοιβών των 

ανωτάτων στελεχών, ώστε να τους παρέχεται το κίνητρο να εστιάζουν τις 

προσπάθειές τους στην αποφυγή ατυχηµάτων, ενώ παράλληλα πρέπει να 

τονίζεται η σηµασία των ποινικών ευθυνών (Hopkins, 1999, pp. 149-153 και 

O’Neill, 2006, pp. 23-24). 

 Η πιο σηµαντική διαφορά δικαστικής διεκδίκησης αποζηµίωσης και 

κρατικής ρύθµισης είναι ότι η πρώτη λαµβάνει χώρα µετά το συµβάν (τη 

βλάβη), ενώ η δεύτερη παρεµβαίνει και εκ των προτέρων, δηλαδή 

προληπτικά. Ο επιθεωρητής εργασίας (συνήθως µηχανικός) που ελέγχει 

προληπτικά έναν χώρο εργασίας µπορεί να διαπιστώσει αν υπάρχει µια 

προστατευτική διάταξη σε κάποιο µηχάνηµα πολύ ευκολότερα απ’ ότι ένα 
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δικαστήριο  που γίνεται µετά το ατύχηµα και πρέπει να βασίσει την απόφασή 

του κυρίως στους µάρτυρες που χρησιµοποιούν οι διάδικοι ή αστυνοµικά 

όργανα. Συνεπώς, η πιθανότητα ανίχνευσης της παραβίασης της νοµοθεσίας 

(αλλά και του κινδύνου) είναι µεγαλύτερη στην περίπτωση της κρατικής 

ρύθµισης απ’ ότι σε εκείνη του περιορισµού αποκλειστικά στη δικαστική 

διεκδίκηση αποζηµίωσης (Glaeser and Shleifer, 2003, p. 408 και Djankov et 

al., 2003, pp. 603-604). Έτσι, η κρατική ρύθµιση και ο προληπτικός έλεγχος 

µειώνουν την αβεβαιότητα που σχετίζεται µε τον κίνδυνο ενός ατυχήµατος και 

συνεπώς προτιµώνται από τον άνθρωπο που αποφεύγει τον κίνδυνο. 

 Η αβεβαιότητα αυτή δεν αφορά µόνο τον εργαζόµενο, αλλά και τον 

εργοδότη: ο τελευταίος µπορεί να µη γνωρίζει τον κίνδυνο (ειδικά αν πρόκειται 

για µικρή επιχείρηση), την τεχνολογία της πρόληψης (ειδικά αν πρόκειται για 

κάτι καινούριο), το κόστος ενός ατυχήµατος ή τη βούληση του παθόντα να 

προσφύγει στα δικαστήρια. Και φυσικά, δεν µπορεί παρά να πιθανολογήσει 

την απόφαση ενός δικαστηρίου σχετικά µε το ατύχηµα (Kolstad et al., 1990, p. 

889). ∆ηλαδή, τη στιγµή που ο εργοδότης αποφασίζει για το επίπεδο 

προστασίας που θα προσφέρει στους εργαζοµένους της επιχείρησής του, 

αντιµετωπίζει µια αναπόφευκτη αβεβαιότητα για το πώς ένα δικαστήριο θα 

αξιολογήσει στο µέλλον τις αποφάσεις του. Άλλωστε, υπάρχει µια 

αβεβαιότητα που είναι εγγενής στη δικαστική διαµάχη: αν η υπόθεση ήταν 

ξεκάθαρη, πιθανότατα οι διάδικοι θα είχαν συµβιβαστεί εκτός δικαστηρίου 

(Kolstad et al., 1990, p. 891). 

 Υπάρχει µάλιστα η άποψη, ότι όσο µεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα 

σχετικά µε τη µελλοντική δικαστική κρίση, τόσο πιθανότερο είναι ο εργοδότης 

να λάβει λιγότερα µέτρα πρόληψης, ενώ αντιθέτως, η µικρότερη αβεβαιότητα 

οδηγεί σε µεγαλύτερη προστασία (Kolstad et al., 1990, p. 894). Αν, εκτός από 

τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης αποζηµίωσης, υπάρξει και ρυθµιστική 

παρέµβαση, ο εργοδότης θα αναθεωρήσει τις αντιλήψεις του για το επίπεδο 

επιµέλειας που απαιτείται να επιδείξει και θα εξαλειφθούν κάποιες από τις 

ανεπάρκειες του δικαστικού µηχανισµού (Kolstad et al., 1990, p. 898). 

Άλλωστε, τα δικαστήρια δεν αλληλογραφούν, δεν δίνουν τηλεφωνικά 

πληροφορίες, δεν εκδίδουν ενηµερωτικά φυλλάδια, δεν οργανώνουν 
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σεµινάρια κ.ο.κ. Αντίθετα ένας ειδικός ελεγκτικός µηχανισµός µπορεί να κάνει 

όλα τα παραπάνω για να διευκολύνει τη διάχυση των πληροφοριών, πέραν 

του ελεγκτικού του έργου.   

 Επιπλέον, ο προληπτικός έλεγχος µπορεί να οδηγήσει στην επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων (προστίµων) που κατά κανόνα όµως θα έχουν πολύ 

µικρότερο ύψος απ’ ότι µια αποζηµίωση που θα επιδικαστεί για ένα σοβαρό 

ατύχηµα. Συνεπώς, η επιχείρηση έχει πολύ µικρότερο κίνητρο να αντισταθεί 

µε κάθε τρόπο σε ένα πρόστιµο, από το αντίστοιχο κίνητρο για µια µεγάλη 

αποζηµίωση: στην τελευταία περίπτωση, η επιχείρηση µπορεί να 

προσπαθήσει να υπονοµεύσει την απονοµή δικαιοσύνης, για παράδειγµα 

µέσω δωροδοκιών, άσκησης πίεσης κλπ. Μάλιστα, για να έχει βάση το 

επιχείρηµα αυτό, δεν έχει σηµασία αν το πρόστιµο θα επιβληθεί άµεσα από τη 

δηµόσια υπηρεσία ή θα χρειαστεί δικαστική απόφαση· το ουσιώδες είναι ότι 

ένα µετριοπαθές πρόστιµο είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει προσπάθειες 

διαφθοράς ή υπονόµευσης της δικαιοσύνης (Glaeser and Shleifer, 2003, pp. 

401-408). 

Ένα ακόµη µειονέκτηµα της εκ των υστέρων προσφυγής στη 

δικαιοσύνη για τη λήψη αποζηµίωσης είναι ότι δεν µπορεί να αξιοποιήσει τις 

αυθόρµητες – και δωρεάν προσφερόµενες – υπηρεσίες ιδιωτών για την 

ανίχνευση των παραβάσεων και των κινδύνων. Αντιθέτως,  ένας δηµόσιος 

ελεγκτικός µηχανισµός µπορεί να δέχεται τις επώνυµες ή ανώνυµες 

καταγγελίες µεµονωµένων εργαζοµένων, σωµατείων και περιοίκων και να 

διερευνά τη βασιµότητά τους. Βέβαια, η δυνατότητα µη ειδικών να εντοπίζουν 

τις παραβάσεις είναι περιορισµένη και συνήθως σχετίζεται µε απλούς κανόνες 

και βασικούς κινδύνους που είναι γνωστοί σε όλους (Glaeser and Shleifer, 

2001, pp. 431-435). Για παράδειγµα, ένας γείτονας µπορεί εύκολα να 

διαπιστώσει αν σε µια υπό ανέγερση οικοδοµή υπάρχει περίφραξη και αν 

υπάρχει κίνδυνος πτώσης των εργαζοµένων. Φυσικά, ο γείτονας µπορεί να 

βλέπει παραβάσεις και εκεί που δεν υπάρχουν, ιδίως αν ενοχλείται από τη 

σκόνη και το θόρυβο που προκαλούνται κατά την ανέγερση. 

Ο µηχανισµός των καταγγελιών µπορεί πάντως να είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµος σε πολύ µεγάλες επιχειρήσεις όπου η διοίκηση δεν είναι σε θέση να 
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παρακολουθεί επαρκώς τη δράση των ενδιάµεσων στελεχών. Όταν οι 

ενδιάµεσες βαθµίδες της ιεραρχίας αποκρύπτουν τα προβλήµατα, τα 

παράπονα των εργαζοµένων µπορούν να φθάσουν στη διοίκηση µέσω των 

καταγγελιών και των ελέγχων που τις ακολουθούν (Scholz and Gray, 1997, p. 

706). Μετά τον έλεγχο και µε βάση τα πορίσµατά του, το σωµατείο των 

εργαζοµένων µπορεί να πιέσει αποτελεσµατικά για την εφαρµογή των 

υποδείξεων από την επιχείρηση, ιδίως αφού δεν περιορίζεται από τις 

διαδικαστικές δεσµεύσεις (όπως ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) που 

περιορίζουν τους Επιθεωρητές Εργασίας ή άλλες δηµόσιες αρχές (Malmberg, 

2004, p. 224). 

Ο µηχανισµός των καταγγελιών µπορεί να αποκτήσει ένα πιο µόνιµο 

και θεσµοποιηµένο χαρακτήρα. Στη Βαλένθια της Ισπανίας για παράδειγµα, 

συνδικαλιστές της οµοσπονδίας οικοδόµων κυκλοφορούν στην πόλη µε  

αυτοκίνητο, εντοπίζουν εργοτάξια µε προφανείς παραβάσεις και ενηµερώνουν 

σχετικά την Επιθεώρηση Εργασίας. Αντίστοιχη δραστηριότητα επιδεικνύουν 

εκπρόσωποι των εργαζοµένων στη Σουηδία, για παράδειγµα στον κλάδο των 

µεταφορών (Walters, 2004, p. 177). 

 Το συµπέρασµα είναι ότι η προσφυγή των παθόντων στα δικαστήρια 

για τη λήψη αποζηµίωσης δεν είναι από µόνη της αποτελεσµατική για τον 

έλεγχο του κινδύνου ατυχηµάτων (Rose-Ackerman, 1991, p. 58) και πρέπει 

να συνοδεύεται από την ύπαρξη ενός ελεγκτικού µηχανισµού: στην πράξη οι 

επιχειρήσεις οφείλουν να συµµορφώνονται µε κάποιες ελάχιστες 

προδιαγραφές για τους χώρους και τον εξοπλισµό εργασίας, ενώ ταυτόχρονα 

διατρέχουν τον κίνδυνο να εµπλακούν σε δικαστικές διαµάχες λόγω σοβαρών 

ατυχηµάτων ή βλαβών της υγείας (Glaeser and Shleifer, 2003, pp. 401-408 

και Shavell, 1984, pp. 271-272). Επιπλέον, ο ελεγκτικός µηχανισµός δεν 

πρέπει να περιορίζεται σε εκ των υστέρων διερεύνηση των αιτιών των 

ατυχηµάτων, αλλά οφείλει να ελέγχει και εκ των προτέρων: έτσι η ελεγχόµενη 

επιχείρηση θα αντιµετωπίζει πάντα το ενδεχόµενο – ή κατά την αντίληψη 

κάποιων θα διατρέχει πάντα τον κίνδυνο – επιβολής κυρώσεων για την αµελή 

συµπεριφορά της και όχι µόνο µετά την εµφάνιση ενός ατυχήµατος. Το 
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αποτέλεσµα θα είναι η καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων που 

έχει στη διάθεσή του ο ελεγκτικός µηχανισµός (Innes, 2004, p. 31). 

 Υπάρχει µάλιστα και η άποψη ότι ένα θεµελιώδες πρόβληµα που 

αντιµετωπίζουν οι κοινωνίες είναι η προσπάθεια ταυτόχρονης αποφυγής της 

αταξίας και του απολυταρχισµού (ή της δικτατορίας): στην προσπάθεια 

ελέγχου της αταξίας, οδηγούνται προς µεγαλύτερη κρατική παρέµβαση, που 

έχει ως ακραίο όριο τη δικτατορία· στην προσπάθεια περιορισµού των 

υπερβολών της κρατικής παρέµβασης κινούνται προς την αντίθετη 

κατεύθυνση. Μεταξύ των δύο άκρων υπάρχει µία καµπύλη θεσµικών 

δυνατοτήτων (institutional possibility frontier) για τον κοινωνικό έλεγχο των 

επιχειρήσεων, σηµεία της οποίας – ταξινοµηµένα κατ’ αύξουσα κυβερνητική 

παρέµβαση – είναι: ο µηχανισµός της αγοράς, η δικαστική διεκδίκηση 

αποζηµιώσεων, η ρυθµιστική παρέµβαση του κράτους και η κρατική 

ιδιοκτησία. Τα τέσσερα αυτά εργαλεία δεν είναι αµοιβαία αποκλειόµενα, αλλά 

µπορούν να συνυπάρχουν. Ακόµη, µεταξύ των σηµείων αυτών υπάρχουν και 

ενδιάµεσες στρατηγικές, όπως η προσφυγή ιδιωτών στα δικαστήρια για την 

εφαρµογή κανόνων δηµοσίου δικαίου (Djankov et al., 2003, pp. 597-601). 

 Μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στο θέµα αποτελεί η µεταφορά της 

κυβερνητικής εργαλειοθήκης (governmental tool-box). Η εργαλειοθήκη αυτή 

περιλαµβάνει έναν αριθµό πιθανών στρατηγικών που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε διαφορετικούς συνδυασµούς και πλαίσια, για να 

ταιριάξουν σε µια ποικιλία σκοπών. Μπορεί να µιλήσει κανείς για τέσσερα 

βασικά είδη κυβερνητικών δυνατοτήτων (Baldwin, 1995, pp. 291-295): 

(α) Την κοµβικότητα (nodality), δηλαδή τη θέση της κυβέρνησης στο κέντρο 

ενός πληροφοριακού ή κοινωνικού δικτύου, µέσω της οποίας µπορεί να 

αποκρύψει πληροφορίες ή να τις µεταδώσει επιλεκτικά, να απευθύνει 

µηνύµατα στο κοινωνικό σύνολο (για παράδειγµα για θέµατα δηµόσιας υγείας) 

ή σε στοχευµένες οµάδες υψηλού κινδύνου. 

(β) Την περιουσία (treasure), δηλαδή τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τον 

κρατικό πλούτο για να προσφέρει οικονοµικά κίνητρα, που µπορεί να 

συνοδεύονται από όρους ή προϋποθέσεις. Τέτοια κίνητρα µπορεί να έχουν τη 

µορφή συµβάσεων για την εκτέλεση δηµοσίων έργων ή την προµήθεια υλικών 
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και την παροχή υπηρεσιών (υπό τον όρο για παράδειγµα της απασχόλησης 

ενός ποσοστού αναπήρων), επιδοτήσεις ή φοροαπαλλαγές (για παράδειγµα 

για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας), δάνεια ή εγγυήσεις κ.ο.κ.
108

 

(γ) Την εξουσία (authority), δηλαδή τη νοµική δυνατότητα να εκδίδει 

νοµοθετήµατα που απαγορεύουν, επιτρέπουν ή απαιτούν. Τα εργαλεία αυτά 

µπορεί να έχουν γενικό (όπως η καθολική απαγόρευση χρήσης µιας 

επικίνδυνης ουσίας) ή συγκεκριµένο χαρακτήρα, όπως για παράδειγµα η 

χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας. 

(δ) Την οργάνωση, δηλαδή τη δηµιουργία και τον έλεγχο σωµάτων ειδικών 

προσώπων που επιτρέπουν στην κυβέρνηση να δρα άµεσα, είτε σε σχέση µε 

µεµονωµένα πρόσωπα ή οµάδες, είτε σε σχέση µε το κοινωνικό σύνολο. Για 

παράδειγµα, παρ’ όλη την πληροφόρηση που µπορεί να παρέχει το κράτος 

για τους κινδύνους, παρ’ όλη τη θέσπιση νόµων για την υγεία και την 

ασφάλεια, παρ’ όλη τη θέσπιση κινήτρων για τη µείωση των ατυχηµάτων 

(όπως µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές), κάποια εργατικά ατυχήµατα θα 

γίνουν. Το κράτος δηµιουργεί και στελεχώνει λοιπόν ένα δίκτυο επείγουσας 

µεταφοράς των τραυµατιών µε ασθενοφόρα, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις 

συνέπειες των ατυχηµάτων, εργατικών και µη. 

Στην περίπτωση της αποτελεσµατικής εφαρµογής του εργατικού 

δικαίου – στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και αλλού – ο κρατικός έλεγχος, οι 

συλλογικές σχέσεις και η δικαστική διαδικασία  δεν πρέπει να θεωρούνται ως 

εναλλακτικές λύσεις, αλλά ως συµπληρωµατικοί µεταξύ τους µηχανισµοί 

(Malmberg, 2004, p. 227). Μάλιστα, οι διαδικασίες του κρατικού ελέγχου και 

των συλλογικών σχέσεων είναι καταλληλότερες για την εφαρµογή σε επίπεδο 

συνόλων (µακρο-οπτική), ενώ η προσφυγή των εργαζοµένων στα δικαστήρια 

είναι καταλληλότερη για την εφαρµογή στο επίπεδο του µεµονωµένου 

εργαζοµένου (µικρο-οπτική) (Malmberg, 2004, p. 224). 
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 Για παράδειγµα, θα µπορούσε το κράτος να συγχρηµατοδοτεί την εφαρµοσµένη έρευνα 

έχοντας σε αντάλλαγµα λόγο για την κατεύθυνσή της και έτσι, τη δυνατότητα να προωθεί 
λύσεις ασφαλέστερες για τους εργαζοµένους και το περιβάλλον. Ακόµη, οι δηµόσιες 

επιχειρήσεις θα µπορούσαν όταν προχωρούν σε συνεργασίες µε τον ιδιωτικό τοµέα να 

επηρεάζουν την πορεία και το ρυθµό των καινοτοµιών που θα προκύψουν (Dorman, 1996, p. 

231). Θα µπορούσε επίσης το κράτος και οι επιχειρήσεις του να απαιτούν από τους 

προµηθευτές και εργολάβους τους την ύπαρξη σήµανσης (social labeling) που να πιστοποιεί 
το σεβασµό στα δικαιώµατα των εργαζοµένων (Mihail, 2005, p. 76). 
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Θα µπορούσε βέβαια να αναρωτηθεί κανείς: Ακόµη κι αν απαιτείται η 

ύπαρξη ειδικού νοµοθετικού πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων που θα εφαρµόζεται από κάποιο ελεγκτικό µηχανισµό, γιατί 

πρέπει ο µηχανισµός αυτός να είναι µια δηµόσια υπηρεσία που θα 

κατατρύχεται από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, από τη µονιµότητα των 

δηµοσίων υπαλλήλων και από την εγγενή έλλειψη αποδοτικότητας του 

δηµοσίου; Γιατί δεν µπορεί η κυβέρνηση να αναθέσει το έργο αυτό σε έναν 

ιδιωτικό οργανισµό µε διαγωνισµό, εξοικονοµώντας έτσι πόρους;
109

 Σε τελική 

ανάλυση, η δηµόσια υπηρεσία ως οργανωσιακή µορφή αποτελεί την ύστατη 

λύση: πριν καταφύγει κανείς σε αυτή, οφείλει να δοκιµάσει πρώτα την αγορά 

(spot market), τη µακροχρόνια σύµβαση, την ιδιωτική επιχείρηση κλπ 

(Williamson, 2000b, p. 603).  

 Η απάντηση είναι ότι κάθε µορφή οργάνωσης έχει µειονεκτήµατα και 

δεν έχει νόηµα να τη συγκρίνει κανείς µε ένα θεωρητικό και αφηρηµένο 

ιδεώδες που ελαχιστοποιεί το κόστος, αλλά µόνο µε άλλες εφικτές – και 

γεµάτες ελαττώµατα – µορφές. Προκύπτει έτσι το κριτήριο της 

διορθωσιµότητας (remediableness). Σύµφωνα µε αυτό, µια υπάρχουσα 
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 Οι οικονοµολόγοι διαχωρίζουν µεταξύ της δηµόσιας χρηµατοδότησης για κάποιο προϊόν ή 

υπηρεσία και της άµεσης παροχής του από δηµοσίους υπαλλήλους. Θεωρούν τη δηµόσια 

χρηµατοδότηση απαραίτητη για την αύξηση κάποιας υπηρεσίας (όπως η βασική εκπαίδευση), 

αλλά σε ό,τι αφορά το µηχανισµό παροχής της, συνήθως προτιµούν την αγορά που είναι 
αποδοτικότερη. Η αποδοτικότητα δεν σηµαίνει όµως ότι η αγορά είναι πάντα προτιµότερη: 

εκτός από τις περιπτώσεις αποτυχίας της αγοράς (για παράδειγµα στην υγεία και την 

ασφάλεια), ακόµη κι όταν επιτυγχάνει, η αγορά µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να 

υποσκάψει άλλες αξίες, όπως η εθνική ενότητα ή η κοινωνική συνοχή. Κατά κανόνα πάντως, 

οι οικονοµολόγοι θεωρούν τις αγορές ως ουδέτερες έναντι των υπόλοιπων αξιών, δηλαδή ως 

µέσα για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου. Η τελευταία παραδοχή όµως δεν ισχύει σε όλες 

τις περιπτώσεις (Hausman and McPherson, 2006, pp. 23-29). 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ: Αντί να στέκεστε εσείς 

σούζα σε µένα, θέλετε να στέκοµαι εγώ 

σούζα σε σας. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο 

τον υφυπουργό (…). 
 

(ο εργοδότης και αθλητικός παράγων απευθύνεται 
προς τους Επιθεωρητές Εργασίας που του 

υποδείκνυαν τα προβλεπόµενα απ΄ τη νοµοθεσία 

µέτρα ασφαλείας) 
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µορφή οργάνωσης θεωρείται αποδοτική, αν δεν είναι δυνατή η περιγραφή 

µιας εφικτής εναλλακτικής µορφής, που εφαρµοζόµενη θα αποδώσει καθαρά 

οφέλη. Θα µπορούσε βέβαια να ισχυριστεί κανείς ότι έτσι το υπάρχον 

σύστηµα αποκτά ένα άδικο ή αθέµιτο πλεονέκτηµα· το κριτήριο της 

διορθωσιµότητας όµως υποστηρίζεται από το γεγονός της επιβίωσης της 

υπάρχουσας µορφής στον συγκριτικό θεσµικό ανταγωνισµό, η οποία 

δικαιούται έτσι κατ’ ελάχιστον ενός απρόθυµου σεβασµού (Williamson, 1999, 

p. 316). 

Γενικά, η οργάνωση και η διοίκηση στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα 

φαίνεται να έχουν θεµελιώδεις διαφορές. Οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής: 

(α) Το δηµόσιο συµφέρον διαφέρει από τα ιδιωτικά συµφέροντα. 

(β) Οι αξιωµατούχοι του δηµοσίου, επειδή ασκούν την κρατική κυριαρχία, 

(οφείλουν να) διαπνέονται από δηµοκρατικές αξίες και λογοδοτούν στους 

δηµοκρατικούς θεσµούς και όχι σε κάποια συγκεκριµένη οµάδα 

συµφερόντων.
110

 

(γ) Το Σύνταγµα (ή γενικότερα ο νόµος και το θεσµικό πλαίσιο) απαιτεί ίση 

µεταχείριση των προσώπων και απαγορεύει την επιλεκτική συµπεριφορά που 

είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της κερδοφορίας στον ιδιωτικό τοµέα.
111
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 Κάποιοι µάλιστα ισχυρίζονται, ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να χρησιµοποιούν τη 

διακριτική τους ευχέρεια ώστε να διατηρείται η συνταγµατική ισορροπία των εξουσιών και να 

υποστηρίζονται τα ατοµικά δικαιώµατα. Με τη λογική αυτή, µια δηµόσια διοίκηση που 

χαρακτηρίζεται από επαγγελµατισµό, αυτοεκτίµηση και αφοσίωση µπορεί να εµποδίσει το 

πολιτικό σύστηµα από το να διολισθήσει είτε σε µια επικίνδυνη υπερσυγκέντρωση της 

εξουσίας είτε στην ανικανότητα και την αυτοκαταστροφή (Lynn, 2003, p. 19). Σύµφωνα µε τον 

Τάχο, εν’ όψει της διάκρισης των λειτουργιών η οποία συνεπάγεται την ισοτιµία τους, 

προκύπτει ότι και τα διοικητικά όργανα µπορούν να ελέγχουν την αντισυνταγµατικότητα των 

νόµων. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν πίστη στο Σύνταγµα και έτσι υποχρεούνται να µην 

εφαρµόσουν αντισυνταγµατική διάταξη νόµου ή διοικητική πράξη (Τάχος, 2003, σ. 713). Στην 

ελληνική πραγµατικότητα αυτά µάλλον αποτελούν ευσεβείς πόθους, αφού οι αλλαγές 

κυβέρνησης συνοδεύονται συχνά από την αντικατάσταση όλων των προϊσταµένων 

εκπαίδευσης και όλων των διευθυντών ∆.Ο.Υ. της χώρας. 
111

 Ακόµη, όταν πρόκειται για δηµόσιες ή κοινωνικές υπηρεσίες, η προσφορά και η ζήτηση 

υπηρεσιών δεν είναι µεταξύ τους ανεξάρτητες, όπως υποτίθεται συνήθως στη συµβατική 

οικονοµική ανάλυση. Αντιθέτως, η προσφορά και η ζήτηση κρατικών υπηρεσιών αυξάνονται 
και µειώνονται ταυτόχρονα. Μια αύξηση στην προσφορά οδηγεί άµεσα σε µια αύξηση στη 

ζήτηση, αφού κάποιοι συνειδητοποιούν ότι µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια υπηρεσία που 

ικανοποιεί τις ανάγκες ή τις επιθυµίες τους (Spicker, 2004, σ. 308-309). Στην περίπτωση της 

υγείας και της ασφάλειας, οι µαζικές προσλήψεις του 2000 και η δραστηριοποίηση των νέων 

Επιθεωρητών Εργασίας οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για τις «υπηρεσίες» τους: 

επιχειρήσεις που παλαιότερα απέκρυπταν τα ατυχήµατά τους άρχισαν να τα αναγγέλουν, ενώ 

και οι καταγγελίες εργαζοµένων και τρίτων φαίνεται πώς αυξήθηκαν αρκετά. Άρχισαν µάλιστα 

να γίνονται καταγγελίες από εργαζοµένους του δηµοσίου τοµέα.   
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Επιπλέον, η έκταση των διαφορών µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού 

τοµέα είναι καλά τεκµηριωµένη από την εµπειρική έρευνα. Άλλωστε, οι δύο 

τοµείς έχουν συσταθεί για να εξυπηρετούν διαφορετικά είδη κοινωνικών 

λειτουργιών (ή συµφερόντων) και συνεπώς χρειάζονται στελέχη µε 

διαφορετικά είδη δεξιοτήτων και αξιών. Οι διαφορές αυτές όµως µπορούν να 

µειωθούν ή και να ελαχιστοποιηθούν κατά την ανάλυση συγκεκριµένων 

λειτουργιών ή αποστολών της διοίκησης σε επιµέρους οργανισµούς. 

Συνεπώς, η άντληση µαθηµάτων και η µεταφορά τεχνογνωσίας από τον ένα 

τοµέα στον άλλο µπορεί να είναι χρήσιµη και δεν πρέπει να αποκλείεται για 

ιδεολογικούς λόγους (Lynn, 2003, p. 17). 

 Εξετάζοντας τα µειονεκτήµατα που συνήθως αποδίδονται σε ένα 

δηµόσιο ελεγκτικό µηχανισµό, ανακαλύπτει ότι τα περισσότερα από αυτά είναι 

ηθεληµένες επιλογές και έγιναν για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων 

κινδύνων (Williamson, 1999, p. 318 και Williamson, 2000b, p. 603). Ένα από 

αυτά τα «µειονεκτήµατα» είναι η αυξηµένη εργασιακή ασφάλεια, που συνήθως 

αποκαλείται µονιµότητα. Ο υπάλληλος όµως του ελεγκτικού µηχανισµού 

οφείλει να αποκτήσει βαθιά γνώση όχι µόνο του τεχνικού του αντικειµένου, 

αλλά και µιας πληθώρας διαδικασιών που σχετίζονται µε την επιβολή 

κυρώσεων, καθώς και την ικανότητα να υποστηρίξει εγγράφως και 

προφορικώς τις θέσεις της υπηρεσίας του σε κάθε είδους δικαστήρια. Για το 

σκοπό αυτό ο υπάλληλος πρέπει να διαθέσει χρόνο και να καταβάλει 

προσπάθεια, πράγµα που δεν έχει συµφέρον να κάνει αν φοβάται ότι ανά 

πάσα στιγµή υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει επάγγελµα.  

 Εξειδικεύοντας στον επιθεωρητή εργασίας που ασχολείται µε θέµατα 

υγείας και ασφάλειας, εκτός από την αναγκαιότητα απόκτησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων που αναφέρθηκε παραπάνω, απαιτείται και η ύπαρξη 

ακεραιότητας και συνέπειας στο καθήκον: µέσα στις υποχρεώσεις του είναι 

και η λήψη πρωτοβουλίας για την επιβολή διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων 

σε εργοδότες, πράγµα που τον καθιστά αντιπαθή σε αρκετούς από αυτούς. 

Αν διατρέχει τον κίνδυνο να απολυθεί, ο επιθεωρητής εργασίας θα είναι πολύ 

διστακτικός στην έναρξη της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, ακριβώς για να 

µην µετατρέψει σε αντιπάλους τους πιθανούς µελλοντικούς εργοδότες του. 
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 Τα παραπάνω ισχύουν ακόµη περισσότερο για µια ιδιωτική επιχείρηση 

που καλείται να παίξει το ρόλο του ελεγκτικού µηχανισµού: οι υπάλληλοί της 

δεν θα έχουν τη διάθεση ούτε να εξειδικευθούν ιδιαίτερα στα καθήκοντά τους, 

ούτε να λαµβάνουν πρωτοβουλίες για την επιβολή κυρώσεων, αφού ανά 

πάσα στιγµή θα κινδυνεύουν να αλλάξουν επάγγελµα, είτε λόγω απόλυσης, 

είτε λόγω πτώχευσης της επιχείρησής τους, είτε λόγω λήξης της σύµβασης 

και ανάθεσης του έργου από την κυβέρνηση σε άλλη εταιρεία. Το επιχείρηµα 

αυτό γίνεται ισχυρότερο όταν πρόκειται για µια µικρή χώρα µε σχετικά 

περιορισµένες δυνατότητες εναλλακτικής απασχόλησης ή αν η γεωγραφική 

κινητικότητα των εργαζοµένων είναι µικρή. 

 Ένα άλλο «µειονέκτηµα» που συνήθως αποδίδεται σε έναν δηµόσιο 

ελεγκτικό µηχανισµό είναι η γραφειοκρατική τήρηση των διαδικασιών. Σε 

πολλές όµως περιπτώσεις, οι διαδικασίες προβλέπονται από νοµοθετικές 

ρυθµίσεις που σκοπό έχουν την προστασία του πολίτη ή σχετίζονται µε τη 

διάκριση των εξουσιών και τη δυνατότητα του ενδιαφερόµενου να προσφύγει 

στη δικαιοσύνη.
112

 Τυπικό παράδειγµα αποτελεί η περίπλοκη διαδικασία που 

απαιτείται για την επιβολή προστίµου σε κάποιον εργοδότη: έγγραφη κλήση 

για παροχή εξηγήσεων113
 µε προθεσµία, ακρόαση, επαρκής αιτιολόγηση της 

απόφασης, κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόµενο, δυνατότητα 

προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια κλπ. Εφόσον η διάκριση των εξουσιών 
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 Το δικαίωµα δικαστικής προστασίας συνιστά ατοµικό δικαίωµα κάθε φυσικού ή νοµικού 

προσώπου που προστατεύεται από το Σύνταγµα (άρθρο 20 παράγ. 1) και την Ευρωπαϊκή 

Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (άρθρα 6 παράγ. 1 και 13) και που δεν µπορεί να 

αναιρεθεί άµεσα ή έµµεσα από τον κοινό νοµοθέτη (Τάχος, 2003, σ. 749). 
113

 Πρόκειται για την κλήση για ακρόαση του ενδιαφεροµένου που προβλέπεται στο άρθρο 20 

παράγ. 2 του Συντάγµατος και στο άρθρο 6 του Ν. 2690 / 1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας». Το Σύνταγµα καθιερώνει ατοµικό δικαίωµα και κατά συνέπεια αντίστοιχη 

υποχρέωση της δηµόσιας διοίκησης: το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί σε άµεση 

εφαρµογή του Συντάγµατος, χωρίς δηλαδή να είναι απαραίτητη η ύπαρξη σχετικού 

εκτελεστικού νόµου. Η ακρόαση προϋποθέτει την προηγούµενη πραγµατική ενηµέρωση του 

«διοικουµένου», που έτσι θα µπορέσει να εκθέσει κι αυτός τις απόψεις του στη δηµόσια 

διοίκηση (Τάχος, 2003, σ. 618-622 και Χρυσόγονος, 2006, σ. 469-470). Η προέλευση του 

δικαιώµατος µπορεί να ανιχνευθεί  στη νοµολογία, ιδίως του Συµβουλίου της Επικρατείας 

(ΣτΕ), από την προδικτατορική ακόµη περίοδο. Απέκτησε όµως µεγάλη αίγλη όταν το ΣτΕ 

ακύρωσε (µε βάση το δικαίωµα αυτό) το 1969 τα διατάγµατα µε τα οποία η δικτατορία 

απέλυσε ανεπιθύµητους δικαστές των πολιτικών δικαστηρίων. Η απόφαση αυτή όχι µόνο δεν 

οδήγησε τότε στην επιστροφή των απολυµένων, αλλά σε ευρείες εκκαθαρίσεις στο ίδιο το 

ΣτΕ. Μετά την πτώση της δικτατορίας όµως, η εισαγωγή του δικαιώµατος της προηγούµενης 

ακρόασης στο κείµενο του Συντάγµατος θεωρήθηκε αυτονόητη (Χρυσόγονος, 2006, σ. 469). 
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θεωρείται δεδοµένη και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης απαραβίαστη, πρέπει 

να γίνουν δεκτές και οι συνέπειές τους (Williamson, 1999, p. 318).
114

 

 Μια ιδιωτική επιχείρηση πιθανότατα δεν θα µπορούσε να τηρεί τις 

διαδικασίες µε την επιµονή και τη συνέπεια µιας δηµόσιας υπηρεσίας, αφού 

θα είχε ως βασικό στόχο τη µείωση του κόστους λειτουργίας της και την 

αύξηση της κερδοφορίας. Το διοικητικό συµβούλιο και το µάνατζµεντ της 

επιχείρησης θα έπρεπε να λαµβάνουν ταυτόχρονα υπ’ όψιν τις προτιµήσεις 

και τα συµφέροντα της κυβέρνησης που τους ανέθεσε το έργο και των 

µετόχων που τους διόρισαν (Williamson, 1999, p. 332 και Tirole 1994 / 2003, 

pp. 216-217). Οι πολίτες και οι πολιτικοί που αντιλαµβάνονται – έστω και εν 

µέρει – τα παραπάνω δεν εµπιστεύονται ότι µια ιδιωτική επιχείρηση θα 

λειτουργούσε µε πλήρη διαφάνεια και θα εφάρµοζε όλους τους κανόνες και τις 

διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ισονοµία και τη δικαιοσύνη. Επιπλέον, η 

ανάθεση του ελεγκτικού έργου σε κάποια εταιρεία µπορεί να δώσει τη 

δυνατότητα στους πολιτικούς να επιδείξουν καιροσκοπισµό, να απεκδυθούν 

των ευθυνών τους και να αποδώσουν τα λάθη και τις παραλείψεις στην 

εταιρεία. Έτσι, προτιµάται συνήθως η άσκηση του ελεγκτικού έργου να 

παραµένει στο δηµόσιο, ακόµη κι αν αυτό σηµαίνει µεγαλύτερο κόστος 

λειτουργίας και µικρότερη οικονοµική αποδοτικότητα (Bogt, 2003, pp. 156-

158). 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των δηµόσιων ελεγκτικών µηχανισµών – 

αλλά και πολλών άλλων υπηρεσιών του δηµοσίου – είναι ότι είναι υπόλογοι 

έναντι πολλών «εντολέων» ταυτόχρονα, ενώ επηρεάζονται από πλήθος 

φορέων και οµάδων συµφερόντων (Knott and Hammond, 2003, p. 143). Σε 

πρώτη προσέγγιση, η εκτελεστική εξουσία είναι σε θέση να διορίζει άµεσα τα 
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 Πρέπει βέβαια να γίνεται διαχωρισµός ανάµεσα στην ακαµψία που είναι εγγενής στο νόµο 

και την ακαµψία που οφείλεται στον καλοπροαίρετο ζήλο του υπαλλήλου που έχει ανεπαρκώς 

εκπαιδευθεί και που υποτιµά το περιθώριο ελιγµών που του δίνει ο νόµος. Στην τελευταία 

κατηγορία πρέπει να ενταχθούν και οι συντάκτες εγκυκλίων που προσπαθούν να ρυθµίσουν 

µε λεπτοµέρεια τα πάντα (Ziller, 2003, pp. 266-267). Πρέπει να σηµειωθεί πάντως, ότι εκτός 

από τον τυπολάτρη και ευθυνόφοβο, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις υπαλλήλων. Ενώ 

υπάρχει πλήθος δηµοσίων υπαλλήλων που έχουν ενδιαφέρον και γνώση για την επίδραση 

του νοµικού πλαισίου στο έργο τους, υπάρχουν και άλλοι που δείχνουν πλήρη άγνοια ακόµη 

και βασικών νοµικών αρχών: σε πολλές περιπτώσεις υπάλληλοι µπορεί να αναλάβουν θέσεις 

ευθύνης χωρίς να κατανοούν τους περιορισµούς που επιβάλλει ο νόµος στις δραστηριότητές 

τους (Baldwin and McCrudden, 1987, pp. 58-59). 
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ανώτατα στελέχη (που στην Ελλάδα ονοµάζονται γενικός γραµµατέας και 

ειδικός γραµµατέας και συνήθως δεν προέρχονται από την υπαλληλική 

ιεραρχία του αρµόδιου υπουργείου) και να επιλέγει έµµεσα (µε τη βοήθεια για 

παράδειγµα των υπηρεσιακών συµβουλίων) τα διάφορα διευθυντικά στελέχη. 

Οι δυνατότητες αυτές της εκτελεστικής εξουσίας ποικίλουν από χώρα σε 

χώρα: στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, η κυβέρνηση µπορεί να ορίζει ένα 

πλήθος µετακλητών υπαλλήλων ή συµβούλων, ενώ αντίθετα στη Μ. Βρετανία 

οι δυνατότητες αυτές είναι πενιχρές (Peters, 2001, p. 324). 

Συγκεκριµένα, οι επιθεωρήσεις εργασίας υπάγονται κατ’ αρχήν στην 

εκτελεστική εξουσία (κάποιο υπουργείο που µπορεί να ονοµάζεται εργασίας ή 

απασχόλησης ή κοινωνικών υποθέσεων) η οποία και πληρώνει τις σχετικές 

δαπάνες.
115

 Ταυτόχρονα όµως, υποχρεούνται να απαντούν σε ερωτήµατα στο 

πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου,
116

 να δέχονται παράπονα και 

καταγγελίες σωµατείων, οµοσπονδιών και εργατικών κέντρων, να 

ενηµερώνουν τον τύπο και να υφίστανται την κριτική του. Και φυσικά, 

οφείλουν να απευθύνονται στην ποινική δικαιοσύνη για την επιβολή ποινικών 

κυρώσεων και να υπόκεινται στον έλεγχο της διοικητικής δικαιοσύνης117
 για τα 

πρόστιµα που έχουν επιβάλλει.118
  

                                            
115

 Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις επιθεωρητών εργασίας που κατάφεραν να επιδείξουν 

πραγµατική ανεξαρτησία από την κυβέρνηση. Βλέπε για παράδειγµα τον ύµνο του Μαρξ για 

τον Λέοναρντ Χόρνερ (Leonard Horner, 1785-1864): «… πρόσφερε αθάνατες υπηρεσίες στην 

αγγλική εργατική τάξη. Εκτός από τον αγώνα του ενάντια στους εξαγριωµένους 

εργοστασιάρχες, διεξήγαγε ισόβιο αγώνα και ενάντια στους υπουργούς, που θεωρούσαν 

ασύγκριτα σπουδαιότερο να µετρούν τους “ψήφους” των εργοστασιαρχών στην Κάτω Βουλή 

παρά τις ώρες εργασίας των “χεριών” στο εργοστάσιο» (Μαρξ, 1867 / 1978, σ. 236). 
116

 Στην Ελλάδα, οι βουλευτές δικαιούνται να υποβάλλουν εγγράφως στους αρµόδιους 

Υπουργούς ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις (αιτήσεις παροχής πληροφοριών) ή 

επερωτήσεις και επίκαιρες επερωτήσεις (αιτήσεις έρευνας των αιτίων και του σκοπού της 

κυβερνητικής δράσης), καθώς και να ζητούν την κατάθεση εγγράφων. Ακόµη, η Βουλή µπορεί 
να συστήσει εξεταστική επιτροπή, να άρει την εµπιστοσύνη της προς µέλος της Κυβέρνησης 

(ή ολόκληρη την Κυβέρνηση) και να προκαλέσει την ποινική δίωξη µελών της Κυβέρνησης για 

παρανοµία που συντελέσθηκε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Συνήθως όµως, ο 

κοινοβουλευτικός έλεγχος περιορίζεται απλώς στην επισήµανση της παρανοµίας: η κοµµατική 

οµοιογένεια Κυβέρνησης και Βουλής περιορίζει την πιθανότητα αποτελεσµατικού ελέγχου και 
επιβολής κυρώσεων. Επιπλέον, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος χαρακτηρίζεται από βραδύτητα 

και µερικότητα, αφού αφορά µικρό µόνο τµήµα της δράσης της δηµόσιας διοίκησης (Τάχος, 

2003, σ. 743-745). Ακόµη και η επισήµανση όµως της παρανοµίας µπορεί να οδηγήσει στην 

εξάλειψή της, αν συνοδευθεί από κατάλληλη προβολή από τα ΜΜΕ και ανάλογη πίεση από 

την κοινή γνώµη. 
117

 Στην πλειονότητα των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης – εξαιρείται η ∆ανία – υπάρχει 
ένα σύστηµα διοικητικών δικαστηρίων, ξεχωριστό από τα κανονικά δικαστήρια που 

ασχολούνται µε πολιτικές και ποινικές υποθέσεις. Η ύπαρξη των διοικητικών δικαστηρίων 
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Επιπλέον των παραπάνω, υπάρχουν οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης119
 και της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

120
 Όλοι οι φορείς 

αυτοί µπορεί να έχουν διαφορετικούς ή και αντικρουόµενους στόχους και έτσι, 

οι επιθεωρήσεις εργασίας λειτουργούν εντός ενός πολιτικού πλαισίου (Dixit, 

1997, p. 378). Η ταυτόχρονη επίδραση των φορέων αυτών περιορίζει πιθανή 

µεροληψία ή αυθαιρεσία από µέρους της εκάστοτε κυβέρνησης ή των ίδιων 

των επιθεωρητών. Ταυτόχρονα έχει και κάποιο κόστος: το περιβάλλον γίνεται 

τόσο πολύπλοκο που οδηγεί ενίοτε σε αναποφασιστικότητα ή συµβιβασµούς 

(Dixit, 1997, p. 381). 

Προς την κατεύθυνση των συµβιβασµών οδηγεί και η τάση των 

πολιτικών – και συνεπώς και των πολιτικών προϊσταµένων των 

επιθεωρήσεων εργασίας – να λαµβάνουν τις αποφάσεις τους µε βασικό 

κριτήριο την τύχη τους στις επόµενες εκλογές: δεν έχουν λοιπόν σηµασία 

µόνο τα οικονοµικά δεδοµένα, αλλά και το πολιτικό κόστος και όφελος (Bogt, 

                                                                                                                             
επιτρέπει την εξειδίκευση των διοικητικών δικαστών, που µπορούν έτσι να εµβαθύνουν 

περισσότερο στο αντικείµενό τους, ώστε και οι πολίτες να προστατεύονται καλύτερα, αλλά και 
να γίνονται καλύτερα κατανοητές οι ανάγκες και οι σκοποί της διοίκησης (Ziller, 2003, p. 265). 

Η προσωπική εµπειρία του γράφοντος δείχνει ότι τα διοικητικά δικαστήρια, εξετάζοντας 

προσφυγές κατά προστίµων που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις, αντιµετωπίζουν πολύ 

σοβαρότερα τα πράγµατα απ’ ότι τα ποινικά δικαστήρια όταν κρίνουν υποθέσεις µε 
κατηγορουµένους εργοδότες. Συχνά, οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων δίνουν την 

εικόνα του τυχαίου. 
118

 Αυτό ισχύει βέβαια για τις χώρες εκείνες (όπως η Ελλάδα) που οι επιθεωρήσεις εργασίας 

έχουν τη δυνατότητα επιβολής προστίµων. Υπάρχουν και άλλες (όπως η Μ. Βρετανία) όπου 

τα πρόστιµα επιβάλλονται από τα δικαστήρια. 
119

 Οι Έλληνες πολίτες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ατοµική αναφορά κατά διοικητικών οργάνων του Ελληνικού Κράτους, όταν τα τελευταία δεν 

εφαρµόζουν το κοινοτικό δίκαιο και δεν εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους (Τάχος, 

2003, σ. 745). 
120

 Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (International Labor Organization, ILO) ιδρύθηκε αµέσως 

µετά το τέλος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου (το 1919) και έτσι αποτελεί το Μαθουσάλα των 

διεθνών οργανισµών. Ο ρόλος της επαναβεβαιώθηκε προς το τέλος του Β’ Παγκοσµίου 

Πολέµου (το 1944) µε τη ∆ιακήρυξη της Φιλαδέλφειας (Declaration of Philadelphia). Πρόκειται 
για τριµερή οργανισµό, αφού η αντιπροσωπεία του κάθε κράτους-µέλους αποτελείται από δύο 

αντιπροσώπους της κυβέρνησης, έναν αντιπρόσωπο των εργοδοτών και έναν των 

εργαζοµένων (Tsogas, 2001, pp. 49-51). Θεωρητικά, οι θέσεις εργοδοτών και εργαζοµένων 

είναι ανεξάρτητες από εκείνες των κυβερνήσεών τους. Η βασική δραστηριότητα του ILO είναι 
η διαπραγµάτευση για την υπογραφή των διεθνών συµβάσεων εργασίας, που πρέπει να 

επικυρωθούν από τα κράτη-µέλη, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρµογής των ήδη 

υπαρχουσών συµβάσεων. Το κυριότερο πρόβληµα του ILO είναι η πολύ περιορισµένη 

δυνατότητα που έχει να επιβάλλει την εφαρµογή των συµβάσεων αυτών (Elliott and Freeman, 

2003, pp. 93-109 και Tsogas, 2001, p. 54). Μέχρι τώρα έχουν ψηφισθεί 185 διεθνείς 

συµβάσεις εργασίας και 195 συστάσεις, από τις οποίες περίπου το ένα τέταρτο αναφέρεται σε 
θέµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Η Ελλάδα έχει κυρώσει µε νόµο 70 διεθνείς 

συµβάσεις εργασίας (Πισιµίση, 2005, σ. 21). 
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2003, p. 155 και Rose-Ackerman, 1994, pp. 59-60). Η υποχρέωση 

λογοδοσίας των κυβερνήσεων αποδεικνύεται κρίσιµη: θα ήταν αφελές να 

υποτεθεί ότι οι κυβερνήσεις συµµορφώνονται απλώς στις δεσµεύσεις που 

έχουν αναλάβει. Οι κυβερνήσεις – ανησυχώντας για την έκβαση των εκλογών 

– δείχνουν συχνά ευαίσθητες στις απαιτήσεις των ψηφοφόρων και 

προσπαθούν να υπερασπίσουν, αν και ελλιπώς, τα συµφέροντα των πολιτών 

τους (Spicker, 2004, σ. 246-247). 

Ακόµη, οι πολιτικοί δεν συνηθίζουν να εστιάζουν σε βάθος χρόνου, 

αλλά στο κοντινό µέλλον, στο οποίο πρέπει να «επιβιώσουν» πολιτικά.
121

 

Συχνά λοιπόν, αποφεύγουν να δώσουν έµφαση σε δραστηριότητες που δεν 

βελτιώνουν την προβολή τους από τα Μ.Μ.Ε. και δεν επιδρούν θετικά στην 

κοινή γνώµη. Συνολικά, οι πολιτικοί (αλλά και οι ψηφοφόροι) έχουν πολλούς 

στόχους, χωρίς ο κυριότερος από αυτούς να είναι πάντα η οικονοµική 

αποδοτικότητα (Bogt, 2003, p. 162) ή η µεγιστοποίηση του εθνικού 

εισοδήµατος (Williamson, 1999, p. 318). Μέσα στους στόχους αυτούς µπορεί 

βέβαια να συµπεριλαµβάνεται και η αναδιανοµή εισοδήµατος.
122

 Επιπλέον, οι 

στόχοι εκτός από ποικίλοι είναι και χρονικά µεταβαλλόµενοι: οι δυνατότητες 

µακροχρόνιας δέσµευσης στο δηµόσιο τοµέα είναι πιο περιορισµένες απ’ ότι 

στον ιδιωτικό (Tirole, 1994 / 2003, pp. 204-205). Άλλωστε, οι προϋπολογισµοί 

του κράτους είναι κατά κανόνα ετήσιοι, ενώ οι εκλογές γίνονται συνήθως κάθε 

τέσσερα χρόνια.
123

 

                                            
121

 Το γεγονός ότι οι πολιτικοί ενεργούν σκεπτόµενοι βραχυχρόνια προκύπτει και από µια 

σειρά ερευνών που έγιναν σε κάθε είδους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα, κυρίως στη 

Σουηδία και τη Νορβηγία. Ο χρόνος, η διάθεση και η προσοχή των πολιτικών ηγετών 

αποτελούν σπάνιους πόρους, ενώ οι διοικητικές µεταρρυθµίσεις µοιάζουν περισσότερο µε 
διαδικασίες οργανωµένης προσοχής. Έτσι, οι οργανωµένες και συνεκτικές προσπάθειες 

οργανωσιακής αλλαγής ή ανακατασκευής δηµοσίων οργανισµών από το µηδέν, συνήθως 

αποτυγχάνουν (Thoenig, 2003, p. 132). 
122

 ∆εν µπορεί πάντως να αγνοείται πλήρως η οικονοµική αποδοτικότητα. Ένα κράτος που 

λειτουργεί αποδοτικά, έχει περισσότερους πόρους διαθέσιµους για κοινωνική πολιτική και 
αναδιανοµή εισοδήµατος. Ακόµη, οι µη αποδοτικές πολιτικές εκτός από τα εµπόδια που 

θέτουν στις επενδύσεις και την ανάπτυξη, οδηγούν και σε µεγαλύτερη παραοικονοµία 

(Winston, 2006, pp. 90-91 & pp. 106-107). 
123

 Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει η άποψη ότι το καθεστώς που 

διαµορφώθηκε µεταδικτατορικά αποτελεί το µη σχεδιασµένο αποτέλεσµα του αγώνα για 

µερίδια του εισοδήµατος µεταξύ διαφόρων κοινωνικοοικονοµικών οµάδων, µε τις κυβερνήσεις 

να προσπαθούν να ικανοποιήσουν αντικρουόµενους στόχους όπως η επανεκλογή, η 

µεγέθυνση, η αναδιανοµή και η κοινωνική ειρήνη. Η προβληµατική αυτή κατάσταση 

συντηρήθηκε για πολύ καιρό χάρη στις µεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση που 

συγκάλυπταν τα προβλήµατα της οικονοµίας (Alogoskoufis, 1995, pp. 158-161). 
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Η κυβέρνηση (αλλά και ολόκληρος ο κρατικός µηχανισµός) υπόκειται 

στις πιέσεις που ασκούνται πάνω της από τις διάφορες οµάδες 

συµφερόντων.
124

 Μπορεί µάλιστα να υποτεθεί ότι η συµπεριφορά της είναι η 

συνισταµένη αυτής της πολλαπλότητας επιρροών ή δυνάµεων που ασκούνται 

πάνω της. Μια από τις πιο βασικές λειτουργίες της κυβέρνησης είναι η 

επίλυση των σηµαντικών συγκρούσεων ή η ανάπτυξη ενός modus vivendi αν 

η επίλυση δεν είναι πιθανή. Συνεπώς, το πρόβληµα του ελέγχου της 

επιχείρησης αποτελεί για την κυβέρνηση ζήτηµα άµεσου ενδιαφέροντος: 

τµήµα της εξουσίας που ασκεί η κυβέρνηση κατευθύνεται προς την επίλυση 

της σύγκρουσης µεταξύ των οµάδων συµφερόντων που µάχονται για τον 

έλεγχο της επιχείρησης. Ένα µεγάλο κοµµάτι της εργατικής νοµοθεσίας, του 

εταιρικού δικαίου και των ρυθµίσεων για τη λειτουργία των χρηµατιστηρίων 

έχει αυτόν ακριβώς το στόχο. Από την άλλη, όσο πιο ενεργά συµµετέχει η 

κυβέρνηση στην επίλυση της σύγκρουσης για τον έλεγχο της επιχείρησης, 

τόσο αυξάνεται η πιθανότητα οι αντιµαχόµενες πλευρές να µεταφέρουν το 

πεδίο µάχης από το επίπεδο της επιχείρησης στο πολιτικό πεδίο: ο έλεγχος 

της κυβέρνησης µπορεί να γίνει το µέσο για την κατοχύρωση του ελέγχου της 

επιχείρησης. Μια τέτοια εξέλιξη πιθανότατα θα υπέσκαπτε πολλούς από τους 

θεσµούς που σχετίζονται µε µια αποκεντρωµένη κοινωνία (Papandreou, 1952, 

p. 203).
125

 

Επιπλέον, αυτή καθ’ αυτή η ανάθεση του συγκεκριµένου έργου σε µια 

ιδιωτική επιχείρηση θα αντιµετώπιζε µια σειρά προβληµάτων λόγω των 

δυσκολιών διαχείρισης της συµβατικής σχέσης, ιδίως από την πλευρά του 

δηµοσίου. Η συγγραφή των όρων της σύµβασης και η εξειδίκευση των 

ποιοτικών απαιτήσεων, έτσι ώστε να µη µένουν περιθώρια υπεκφυγής από 

την πλευρά της «εργολάβου» επιχείρησης, αποτελεί δύσκολο και απαιτητικό 

εγχείρηµα, µε δεδοµένη την πολυπλοκότητα του έργου. Από την άλλη, η 

παρακολούθηση της εφαρµογής της σύµβασης απαιτεί την ύπαρξη ενός 

                                            
124

 Βλέπε και παρακάτω, «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ». 
125

 Για το Spicker (2004, σ. 236-237), η κυβέρνηση νοείται όχι ως το ανώτατο όργανο 

άσκησης εξουσίας σε µια γεωγραφική περιοχή, αλλά ως το πεδίο όπου συντελείται 
διαπραγµάτευση µεταξύ των πολιτικών υποκειµένων. Η τάση αυτή ενισχύεται µάλιστα από τα 

µεταβαλλόµενα πρότυπα κοινωνικών και οικονοµικών σχέσεων, όπως είναι η 

παγκοσµιοποίηση. 
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αντίστοιχου δηµόσιου µηχανισµού, µε στελέχη που θα έχουν σχετική εµπειρία 

(Boardman and Hewitt, 2004, pp. 924-925). Άρα, το κόστος συναλλαγών θα 

ήταν µεγάλο, αφού και οι δύο συνιστώσες του – δηλαδή το κόστος κατάρτισης 

της σύµβασης (ex ante) και το κόστος παρακολούθησης της εφαρµογής της 

(ex post) – θα είχαν υψηλή τιµή. 

Τέλος, τα συνήθη επιχειρήµατα περί ανταγωνισµού που µειώνει τις 

τιµές και βελτιώνει την ποιότητα µπορεί να µην έχουν βάση στη συγκεκριµένη 

περίπτωση. Αφού το κράτος παρέχει αυτό το έργο µέχρι τώρα, είναι πολύ 

αµφίβολο αν υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες µε τη γνώση, την εµπειρία και το 

κατάλληλο δίκτυο στελεχών για να το αναλάβουν. Συνεπώς, σε ένα 

διαγωνισµό που θα διεξαχθεί και στον οποίο θα έχουν τεθεί σοβαρά ποιοτικά 

κριτήρια, είναι πιθανό να προσέλθουν µε αξιόπιστες προτάσεις ελάχιστες 

εταιρείες (Boardman and Hewitt, 2004, pp. 921-922). 

 Το συµπέρασµα είναι ότι η προσπάθεια υποκατάστασης του δηµόσιου 

ελεγκτικού µηχανισµού από µια ιδιωτική επιχείρηση θα αποτύγχανε. Αυτή η 

λογική επικράτησε άλλωστε και παγκοσµίως και εκφράζεται από το άρθρο 6 

της υπ’ αριθµόν 81 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας (κυρώθηκε µε το Ν. 3249 / 

1955), σύµφωνα µε το οποίο το προσωπικό της επιθεώρησης εργασίας 

αποτελείται από δηµοσίους υπαλλήλους για τους οποίους πρέπει να 

εξασφαλίζεται η µονιµότητα της απασχόλησής τους και η ανεξαρτησία τους.
126

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Σύµβασης οι επιθεωρητές εργασίας 

προσλαµβάνονται αποκλειστικά µε βάση τις ικανότητες που έχουν για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους και πρέπει να λαµβάνουν την ανάλογη 

κατάρτιση. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2, επαφίεται στην 

ελεύθερη κρίση των επιθεωρητών να προβαίνουν σε ειδοποιήσεις ή 

συµβουλές, αντί να προβαίνουν ή συνιστούν διώξεις.
127

 Οι διατάξεις αυτές 

δηµιουργούν ένα πλαίσιο αυτονοµίας µεγαλύτερο από εκείνο άλλων 

δηµοσίων υπαλλήλων. 

                                            
126

 Για την υπ’ αριθµόν 81 ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας, βλέπε και Τσαρακλή, 2002, σ. 322-323. 
127

 Αντίστοιχη λογική έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση: οι επιθεωρητές εργασίας πρέπει να είναι 
αµερόληπτοι και ανεξάρτητοι από εξωτερικές επιρροές και από τις επιχειρήσεις που 

ελέγχουν, να µην αναλαµβάνουν άλλα καθήκοντα που θα εµποδίσουν την εκπλήρωση των 

κύριων υποχρεώσεών τους, να προσλαµβάνονται µε βάση την ικανότητά τους, να τους 

παρέχονται κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισµός κλπ (SLIC, 2004, pp. 6-7). 
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 Θα µπορούσε βέβαια κάποιος να αναρωτηθεί µήπως – ακόµη κι αν δεν 

µπορεί να αντικατασταθεί ο δηµόσιος ελεγκτικός µηχανισµός – θα µπορούσε 

να συµπληρωθεί η δράση της Επιθεώρησης Εργασίας από έναν ιδιωτικό 

ελεγκτικό φορέα που θα λειτουργούσε παράλληλα µε αυτήν. Στην περίπτωση 

για παράδειγµα των τελωνείων, πενήντα «αναπτυσσόµενες» χώρες, 

παράλληλα µε τα δικά τους τελωνεία, συνεργάζονται µε ιδιωτικές εταιρείες 

ελέγχου που εδρεύουν σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα και διαθέτουν παγκόσµιο 

δίκτυο. Οι εταιρείες αυτές παρέχουν υπηρεσίες επιθεώρησης πριν την 

αποστολή (preshipment inspection, PSI), συνήθως στις εγκαταστάσεις του 

εξαγωγέα ή το λιµάνι αναχώρησης, εκτιµώντας έτσι την ποσότητα και την αξία 

των εξαγοµένων προϊόντων. Βοηθούν έτσι την κυβέρνηση της χώρας 

υποδοχής των προϊόντων µε την οποία συνεργάζονται, να εντοπίσει τους 

ανειλικρινείς εισαγωγείς και τους ανίκανους ή διεφθαρµένους τελωνειακούς. 

Σε αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες τους, οι εταιρείες PSI χρεώνουν µια αµοιβή 

της τάξης του 1% της αξίας των εισαγοµένων προϊόντων. Ο συνολικός 

ετήσιος τζίρος των εταιρειών αυτών ξεπερνά τα πεντακόσια εκατοµµύρια 

δολάρια (Yang, 2008, pp. 30-31). 

 Θα µπορούσε λοιπόν αντίστοιχα να συνεργάζεται η κυβέρνηση µε µια 

τέτοια εταιρεία που θα ελέγχει τους χώρους εργασίας παράλληλα µε τους 

Επιθεωρητές Εργασίας και θα αποστέλλει τα πορίσµατα των ελέγχων της όχι 

στις κατά τόπους υπηρεσίες (π.χ. τα ΚΕΠΕΚ), αλλά στην ηγεσία του ΣΕΠΕ. 

Θα υπήρχαν έτσι δύο παράλληλοι µηχανισµοί που ο ένας δεν θα γνώριζε τι 

ακριβώς κάνει ο άλλος. Θα αναγκαζόταν έτσι ο καθένας από τους δύο να 

ενεργεί µε µεγαλύτερη επιµέλεια και αυστηρότητα. 

 Το κόστος όµως λειτουργίας ενός ακόµη µηχανισµού θα ήταν µεγάλο 

και κατά πάσα πιθανότητα καµµία κυβέρνηση δεν θα ήθελε να το αναλάβει: 

την ίδια στιγµή πολλές τοπικές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ (Τµήµατα Τεχνικής και 

Υγειονοµικής Επιθεώρησης) υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού, 

ενώ σε κάποιους νοµούς δεν υπάρχουν καν. Στην περίπτωση της υγείας και 

της ασφάλειας των εργαζοµένων δεν υπάρχει το ισχυρό κίνητρο της άµεσης 

είσπραξης δασµών επί των εισαγοµένων προϊόντων (όπως στην περίπτωση 

των τελωνείων), ενώ η επιβολή υπέρογκων προστίµων – για να καλύπτονται 
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έτσι τα έξοδα του δεύτερου ελεγκτικού µηχανισµού – θα προκαλούσε µεγάλες 

αντιδράσεις: η κοινωνία δεν φαίνεται να είναι προετοιµασµένη για κάτι τέτοιο 

και οι επιχειρήσεις έχουν ήδη εγκατεστηµένο εξοπλισµό που δεν µπορούν να 

αντικαταστήσουν γρήγορα µε στόχο να συµµορφωθούν. 

 Επιπλέον, όταν οι δύο µηχανισµοί κατέληγαν σε διαφορετικά 

συµπεράσµατα για την ασφάλεια µιας εγκατάστασης, θα προέκυπτε µια 

αβεβαιότητα ως προς την επικινδυνότητά της, αβεβαιότητα την οποία θα 

µπορούσε να εκµεταλλευθεί ο ασυνείδητος εργοδότης για να µην βελτιώσει 

τίποτε. Θα έπρεπε τότε να δηµιουργηθεί ένας νέος (τρίτος) µηχανισµός για να 

επιλύει τέτοιες διαφωνίες, µε αποτέλεσµα ακόµη µεγαλύτερο κόστος και 

καθυστέρηση. Κι αυτό γιατί οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια 

αποτελούν πολύ πιο περίπλοκο θέµα από τα τεµάχια και την αξία ενός 

εισαγοµένου προϊόντος.   

 

 

2.3 Η Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Γιατί όµως δεν µπορεί να εξασφαλιστεί το κατάλληλο περιβάλλον 

εργασίας µέσω της διαδικασίας αδειοδότησης για τη λειτουργία µιας 

εγκατάστασης; Γιατί δεν τίθενται κατάλληλοι όροι ασφαλείας ως εκ των 

προτέρων προϋποθέσεις, ώστε να είναι βέβαιο ότι οι εργαζόµενοι δεν θα 

εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους; Ακόµη καλύτερα, γιατί να µην δίνονται 

άδειες λειτουργίας ορισµένου χρόνου, ώστε να επανεξετάζονται οι συνθήκες 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα; Άλλωστε, δύσκολα µπορεί να βρεθεί βαρύτερη 

διοικητική κύρωση και αποτελεσµατικότερη µέθοδος για την εξάλειψη του 

κινδύνου από την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και τελικά το κλείσιµο της 

εγκατάστασης. 

Η παραπάνω προσέγγιση παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα. Το να 

διατυπωθούν µε ακρίβεια και πληρότητα οι αρχικοί όροι και συνθήκες για την 

ασφαλή λειτουργία µιας εγκατάστασης, θα απαιτούσε εκτεταµένη 

πληροφόρηση και θα οδηγούσε έτσι σε υψηλό κόστος και µεγάλη 

καθυστέρηση έκδοσης της άδειας. Παράλληλα, θα εµφανίζονταν προβλήµατα 

λόγω της ανελαστικότητας των κανόνων, προβλήµατα που θα εµπόδιζαν την 

ανάπτυξη νέων τρόπων αντιµετώπισης του κινδύνου ή προσαρµογής στα 
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δεδοµένα της αγοράς. Αν πάλι οι όροι και οι συνθήκες διατυπώνονταν µε 

ευρύτητα, οι απορρέουσες αβεβαιότητες θα µείωναν δραστικά τη χρησιµότητα 

της αδειοδότησης για τον περιορισµό των κινδύνων (Baldwin, Hutter and 

Rothstein, p. 8). 

Όσο για το επιχείρηµα περί εξάλειψης του κινδύνου µέσω αφαίρεσης 

της άδειας λειτουργίας και κλεισίµατος της εγκατάστασης, παραβλέπει απλώς 

την επίδραση που θα είχε η απόλυση των εργαζοµένων της εγκατάστασης, 

ιδίως σε χώρες µε σοβαρό πρόβληµα ανεργίας. Παραβλέπει επίσης, το 

κίνητρο που θα είχε ο εργοδότης να δώσει µάχη µε κάθε µέσο για να 

εµποδίσει το κλείσιµο της επιχείρησής του, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει 

στην άσκηση πιέσεων και τη διαφθορά των ελεγκτικών οργάνων. Ίσως για 

τους λόγους αυτούς, ενώ υπάρχει η νοµική δυνατότητα (Ν. 2639 / 1998 άρθρο 

16 παρ. 1β) οι Επιθεωρητές Εργασίας δεν προβαίνουν σε διακοπή της 

λειτουργίας παραγωγικών επιχειρήσεων αλλά µόνο στη διακοπή εργασιών σε 

τεχνικά έργα. 

Η ισχύουσα στην Ελλάδα πρακτική σχετικά µε τις άδειες λειτουργίας 

εργοστασίων είναι να χορηγούνται αυτές από τη ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας και 

Ορυκτού Πλούτου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης «µε την επιφύλαξη της 

τήρησης των κειµένων διατάξεων» και µε µια σειρά από όρους, όπως η λήψη 

των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των 

εργαζοµένων, η τήρηση των µέτρων πυρασφάλειας, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η συντήρηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η εφαρµογή 

των διατάξεων κατά του θορύβου κλπ. Όπως διαπιστώνεται συχνά από τους 

Επιθεωρητές Εργασίας, οι όροι αυτοί παραβιάζονται µερικώς ή ολικώς από 

τις επιχειρήσεις, χωρίς όµως να αφαιρείται η άδεια ή να διακόπτεται η 

λειτουργία της εγκατάστασης. 

 

 

2.4 Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Το δόγµα της κυριαρχίας του δικαίου (rule of law) θέτει πρότυπα 

(standards) για τη νοµιµοποίηση της κυβερνητικής λειτουργίας που 

λειτουργούν παράλληλα και συµπληρώνουν άλλα πρότυπα νοµιµοποίησης, 
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όπως η δηµοκρατική λογοδοσία, η αντιπροσωπευτικότητα, η αποδοτικότητα, 

η εξειδίκευση και ο σεβασµός για τα δικαιώµατα των πολιτών.
128

 Κατ’ 

ελάχιστον, η εφαρµογή αυτών των νοµικών προτύπων παρέχει τη βάση σε 

ανεξάρτητα δικαστήρια να προστατεύουν τα άτοµα από κρατικές υπηρεσίες 

που δεν πληρούν αυτά τα ελάχιστα πρότυπα.
129

 Έτσι, µπορεί να θεωρήσει 

κανείς ότι η νοµιµότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

νοµιµοποίηση της δηµόσιας διοίκησης. Από την άλλη πλευρά όµως, µια σειρά 

από παράγοντες έχουν την τάση να µειώνουν την επίδραση του νόµου στη 

δηµόσια διοίκηση και ιδίως στην καθηµερινή της λειτουργία (Feldman, 2003, 

p. 281). 

 Πρώτα απ’ όλα, η δηµόσια διοίκηση είναι µια λειτουργία 

προσανατολισµένη στην επίτευξη κάποιων σκοπών και την υλοποίηση 

κάποιων προγραµµάτων που µπορεί να εκτείνονται στο χώρο και το χρόνο, 

ενώ στους µεµονωµένους υπαλλήλους µπορεί να τίθενται συγκεκριµένοι 

στόχοι.130
 Από την άλλη, ο νόµος µπορεί να θέτει στόχους, να ιδρύει µια 

υπηρεσία για την επίτευξή τους και να της παρέχει τις εξουσίες που 

θεωρούνται απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων. Όµως, ο νόµος 

σπανιότατα ορίζει τί σηµαίνουν οι στόχοι στην πράξη, πώς θα αξιοποιηθούν οι 

εξουσίες ή πώς θα ανταποκριθούν οι υπάλληλοι στις διαρκώς 
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 Σύµφωνα µε τον Ελευθεριάδη (2007, σ. 169-170), το κράτος δικαίου αποτελεί µια µόνο 

αξία, η οποία µάλιστα βρίσκεται σε ανταγωνισµό µε άλλες: η ενίσχυση του κράτους δικαίου 

δεν σηµαίνει ότι πρέπει να αγνοηθούν οι υπόλοιπες αξίες – όπως η δηµοκρατία, η ισότητα και 
η οικονοµική πρόοδος – τις οποίες οι δηµόσιοι λειτουργοί οφείλουν επίσης να προωθούν. 
129

 Έτσι και το Σύνταγµα της Ελλάδος περιλαµβάνει όλες τις εγγυήσεις που παραδοσιακά 

υπάγονται στην έννοια του κράτους δικαίου, µεταξύ των οποίων είναι η αρχή της νοµιµότητας 

της διοίκησης, το δικαίωµα παροχής δικαστικής προστασίας, η ανεξαρτησία του δικαστή και ο 

έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων από τα δικαστήρια (Τσάτσος, 1993, σ. 154-155). 

Βεβαίως, οι διακηρύξεις γενικών αρχών δεν αρκούν για να δώσουν µια πλήρη εικόνα: η 

ποιότητα των συνταγµατικών θεσµών εξαρτάται από βαθύτερα και πιο σύνθετα κριτήρια που 

έχουν να κάνουν µε την επιτυχή εφαρµογή αρχών σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Έτσι, δεν 

αρκεί να λαµβάνονται υπ’ όψιν µόνο οι αφηρηµένες διατάξεις, αλλά και οι πραγµατικές 

σχέσεις µεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωµένων που προκύπτουν από την εφαρµογή τους 

(Ελευθεριάδης, 2007, σ. 151-153). 
130

 Τα δικαστήρια αντίθετα, προσανατολισµένα συνήθως στην επίλυση ατοµικών διαφορών, 

δεν έχουν καµµιά θεσµική υποχρέωση – ούτε και αρµοδιότητα – να οργανώσουν και να 

εφαρµόσουν ένα σχέδιο ή µια οµάδα νοµοθετηµάτων για την αντιµετώπιση ενός κοινωνικού 

προβλήµατος (Baldwin and McCrudden, 1987, p. 74), όπως αυτό των εργατικών ατυχηµάτων 

και των επαγγελµατικών ασθενειών, ούτε βέβαια να πραγµατοποιούν εκστρατείες σε 
συγκεκριµένους κλάδους αυξηµένης επικινδυνότητας. Άλλο το γεγονός ότι µε τη νοµολογία 

τους υποδεικνύουν συχνά µια πολιτική, την οποία ενίοτε υιοθετεί εκ των υστέρων ο 

νοµοθέτης. 
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µεταβαλλόµενες περιστάσεις. Τα ζητήµατα αυτά αφήνονται στη διακριτική 

ευχέρεια των υπαλλήλων, που δρουν µε βάση τη γνώση και την εµπειρία 

τους, αλλά και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, οι δηµόσιοι υπάλληλοι λαµβάνουν ιδιαίτερα υπ’ όψιν τους 

περιορισµούς στους οικονοµικούς και άλλους πόρους. Οι περιορισµοί αυτοί 

έχουν µάλλον σηµαντικότερη επίδραση στην καθηµερινή συµπεριφορά των 

υπαλλήλων απ’ ό,τι οι νόµοι (Feldman, 2003, p. 281). Υπάρχει µάλιστα η 

άποψη ότι, κατά το χειρισµό των υποθέσεων, οι υπάλληλοι δεν κάνουν απλώς 

ό,τι θέλουν ή ό,τι τους λένε, αλλά απλώς αυτό που µπορούν (Meyers and 

Vorsanger, 2003, p. 247). 

Από την άλλη, οι ευσυνείδητοι δηµόσιοι υπάλληλοι προσπαθούν να 

αποφεύγουν τη λήψη αποφάσεων που θα καταρριφθούν σε ένα δικαστήριο. Ο 

σεβασµός των ορίων της αρµοδιότητας του καθενός αποτελεί τµήµα της 

κανονικής λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, όσο και η εξεύρεση τρόπων 

εργασίας εντός των περιορισµών του προϋπολογισµού. Αντίστοιχα, κανένας 

λογικός υπάλληλος δεν θα ισχυριστεί ποτέ ότι η ισονοµία και η αιτιολόγηση 

των αποφάσεων δεν αποτελούν προϋποθέσεις της λήψης ορθών αποφάσεων 

(Feldman, 2003, p. 284). Η αιτιολόγηση των αποφάσεων έχει ως σκοπό να 

διασφαλίσει ότι ο λήπτης µιας απόφασης λαµβάνει υπ’ όψιν του τα σχετικά 

ζητήµατα και όχι τα άσχετα, βοηθώντας έτσι στην διατήρηση της ποιότητας 

της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων. Ταυτόχρονα, βοηθά να 

αντιµετωπίζονται µε σεβασµό τα πρόσωπα τα οποία αφορούν οι αποφάσεις, 

αφού οι τελευταίες πρέπει να αιτιολογούνται στους «διοικουµένους» και να 

διευκολύνεται έτσι ο δικαστικός έλεγχος (Craig, 2003, pp. 273-274).
131

 

Βεβαίως, είναι σηµαντικό να µην απαιτείται αιτιολόγηση των αποφάσεων µε 

τέτοια λεπτοµέρεια που να εµποδίζεται η αποδοτική λειτουργία του ελεγκτικού 

                                            
131

 Στο πλαίσιο του ελληνικού διοικητικού δικαίου, η αιτιολογία αποτελεί εσωτερικό τύπο της 

διοικητικής πράξης, αφού εµπεριέχεται στη διοικητική πράξη, κατ’ εφαρµογήν της αρχής της 

φανερής δράσης των διοικητικών οργάνων. Με την αιτιολογία, η δηµόσια διοίκηση 

αναγκάζεται να αποδείξει ότι είναι αµερόληπτη και χρηστή, δηλαδή τηρεί την αρχή της 

νοµιµότητας (Τάχος, 2003, σ. 609). Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγ. 1 του Ν. 2690 / 1999 

«Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», η ατοµική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει 
αιτιολογία, η οποία να περιλαµβάνει τη διαπίστωση της συνδροµής των κατά νόµο 

προϋποθέσεων για την έκδοσή της. Σύµφωνα µε την παράγ. 2 του ίδιου άρθρου, η αιτιολογία 

πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός 

αν προβλέπεται ρητώς στο νόµο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώµα της πράξης. 
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µηχανισµού: τα δικαστήρια δεν πρέπει να ανατέµνουν την αιτιολογία κάθε 

απόφασης – για παράδειγµα ενός προστίµου για θέµατα ασφάλειας που 

επιβάλλεται από µη νοµικούς – σαν να επρόκειτο για προσχέδιο 

νοµοθετήµατος γραµµένο από νοµοπαρασκευαστική επιτροπή (Feldman, 

2003, p. 286).
132, 133

 

Η ανεξαρτησία των δικαστών – σε συνδυασµό µε τους κανόνες της 

δικονοµίας – τους καθιστά απρόσβλητους από πολιτικές πιέσεις, τουλάχιστον 

περισσότερο από τους δηµοσίους υπαλλήλους. Ο δικαστικός έλεγχος των 

αποφάσεων µιας ελεγκτικής υπηρεσίας έχει λοιπόν νόηµα, τουλάχιστον ως 

προς τη νοµιµότητα και ως προς το διαδικαστικό σκέλος των αποφάσεων 

αυτών.
134

 Ωστόσο, λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων και σχετικής εµπειρίας, 

οι δικαστές δεν είναι κατά τεκµήριο εξίσου κατάλληλοι για να ελέγξουν το 

ουσιαστικό µέρος της δράσης της επιθεώρησης εργασίας. Άλλωστε, η 

νοµοθεσία (εγχώρια και διεθνής) έχει δώσει τη σχετική διακριτική ευχέρεια 

στους επιθεωρητές εργασίας και ο ρόλος των δικαστών δεν είναι να 

επιβάλλουν την άποψή τους για το πώς η διακριτική αυτή ευχέρεια θα έπρεπε 

να είχε ασκηθεί.135
 Από την άλλη πλευρά, η µεγάλη καθυστέρηση στην 
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 Σύµφωνα µε τον Τάχο, η απαίτηση της «ειδικής» αιτιολογίας για όλες γενικά τις διοικητικές 

πράξεις, είναι υπερβολική και µπορεί να αποτελέσει έναν εύκολο τρόπο ακύρωσης των 

διοικητικών πράξεων λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Συνεπώς, η 

απαίτηση αυτή πρέπει να ερµηνεύεται συσταλτικά (Τάχος, 2003, σ. 612) 
133

 Σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις, ένας ειδικός καλείται να λάβει µια απόφαση επιλέγοντας 

µεταξύ των εναλλακτικών λύσεων µε βάση µια ατελή και µεταβαλλόµενη πληροφόρηση. Στην 

περίπτωση αυτή, δεν έχει νόηµα να του ζητείται αιτιολόγηση πέραν ενός ορισµένου σηµείου. 

Για να διασφαλιστεί η διακριτική αυτή ευχέρεια του «τεχνοκράτη» ειδικού απαιτούνται δύο 

πράγµατα: η όσο γίνεται πιο ξεκάθαρη σχετική νοµοθετική εξουσιοδότηση προς το ελεγκτικό 

σώµα και ο περιορισµός των παρεµβάσεων της πολιτικής ηγεσίας στο ελάχιστο (Baldwin and 

McCrudden, 1987, pp. 48-50). 
134

 Αποφασίζοντας για το διαδικαστικό σκέλος, το δικαστήριο θα πρέπει να ισορροπήσει 
ανάµεσα στη φύση του δικαιώµατος του ιδιώτη, το πιθανό όφελος που θα προκύψει από την 

αυστηρότερη τήρηση των διαδικασιών και το αντίστοιχο κόστος για τη διοίκηση. Η 

εξισορρόπηση αυτή απαιτεί ταυτόχρονα και µια αξιολόγηση για τη σηµασία του δικαιώµατος 

του ιδιώτη ή το βάρος που δίνεται σε αυτό. Η αξιολόγηση του κοινωνικού κόστους και του 

αντίστοιχου οφέλους των διαδικαστικών ασφαλιστικών δικλείδων είναι φυσικά ένα πολύ 

δύσκολο έργο και δεν αποτελεί απλώς ένα µαθηµατικό υπολογισµό (Craig, 2003, p. 273). 
135

 Βλέπε γενικότερα, Craig, 2003, p. 275. Για αντίστοιχη κριτική στη «διοίκηση των 

δικαστών», βλέπε Τάχο, 2003, σ. 776-778. Προσφάτως και µε αφορµή νοµοσχέδιο του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για την οργάνωση των δικαστηρίων, επανεµφανίστηκε στο δηµόσιο 

διάλογο ο όρος «κράτος δικαστών» σε αντιδιαστολή µάλιστα µε το «κράτος δικαίου». 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, σε κάποιες περιπτώσεις τα δικαστήρια – 

παραβιάζοντας την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών – εκφεύγουν των αρµοδιοτήτων τους 

και κρίνουν τις πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες του νοµοθέτη ή τα κίνητρά του 

(Σωτήρης Χατζηγάκης, «Κράτος δικαστών: φάντασµα ή πραγµατική απειλή;» Η Καθηµερινή, 
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απονοµή δικαιοσύνης σε αρκετές χώρες,
136

 όπως και στην Ελλάδα,
137

 

δηµιουργεί κίνητρα στους εργοδότες να εκµεταλλεύονται στο έπακρο τις 

δυνατότητες που προσφέρει η δικονοµία, απλώς για λόγους κωλυσιεργίας και 

παρεµπόδισης της εφαρµογής της νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια 

(Ogus, 2002, p. 630). 

Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις για τη λήψη µιας απόφασης που να 

µπορεί να αντέξει στο δικαστικό έλεγχο µπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να 

είναι τόσο χρονοβόρες και να δηµιουργούν τέτοιες απαιτήσεις σε πόρους, 

ώστε η αποτελεσµατικότητα του ελεγκτικού µηχανισµού να τίθεται σε 

αµφιβολία. Κάποιες φορές µπορεί να θεωρηθεί ότι εµφανίζεται το φαινόµενο 

της «αµυντικής διοίκησης» (defensive administration): προτεραιότητα των 

υπαλλήλων δεν είναι πλέον η επίτευξη των στόχων της υπηρεσίας, αλλά η 

επιβίωση στο δικαστικό έλεγχο. Έτσι, οι υπάλληλοι του ελεγκτικού 

µηχανισµού µπορεί να προτιµούν την ενηµέρωση, την πειθώ και τη 

διαπραγµάτευση από την επιβολή, ακριβώς λόγω των διαδικαστικών 

προϋποθέσεων (Feldman, 2003, p. 284 και Baldwin and McCrudden, 1987, p. 

61). Μια άλλη πιθανή περίπτωση, είναι οι υπάλληλοι να ξεκινούν τη 

διαδικασία επιβολής κυρώσεων (ιδίως ποινικών), για παραβάσεις της 

νοµοθεσίας που µπορούν ευκολότερα να αποδειχθούν στο δικαστήριο (για 

παράδειγµα µε έγγραφα) ή µπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητές από τους 

δικαστές. 

Κατά την εκδίκαση ορισµένων υποθέσεων για θέµατα υγείας και 

ασφάλειας στα ελληνικά ποινικά δικαστήρια παρουσιάζονται φαινόµενα που 

δηµιουργούν αµφιβολίες για το αν οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα είναι 

                                                                                                                             
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου 2008, σ. 34). Φυσικά, εκφράζονται και αντίθετες απόψεις: βλέπε 
Επ. Σπηλιωτόπουλος, Χρίστος Πολίτης και Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, «Όχι στην απαξίωση του 

ΣτΕ.» στο ίδιο φύλλο της εφηµερίδας Η Καθηµερινή και Φίλιππος Κ. Σπυρόπουλος, «Το 

κράτος, η νοµιµότητα και το Συµβούλιο της Επικρατείας.» Η Καθηµερινή, Κυριακή 10 

Φεβρουαρίου 2008, σ. 29.   
136

 Ο Adam Smith, µε την ακλόνητη εµπιστοσύνη που έτρεφε στις συνέπειες των 

πεποιθήσεών του, υποστήριζε ότι οι δικαστές πρέπει να πληρώνονται από τους αντιδίκους 

και όχι από το κράτος, επειδή µ’ αυτό τον τρόπο το προσωπικό τους συµφέρον θα τους κάνει 
να διεκπεραιώνουν ταχύτερα τις υποθέσεις που αναλαµβάνουν (Heilbroner, 1998 / 2000, σ. 

98). 
137

 Για την περίπτωση της Ελλάδας, βλέπε Mitsopoulos and Pelagidis (2007): σύµφωνα µε τα 

διαθέσιµα στοιχεία, οι καθυστερήσεις στην απονοµή της δικαιοσύνης αυξάνονται, όπως 

αυξάνεται και το ποσοστό των πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων που εφεσιβάλλονται.  
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σωστές: καταθέτει πρώτα ως µάρτυρας ο Επιθεωρητής Εργασίας και µετά 

από αυτόν καταθέτουν οι µάρτυρες που έχει προτείνει ο δικηγόρος του 

κατηγορούµενου επιχειρηµατία, είτε µε τρόπο που καθιστά την υπόθεση 

περίπλοκη και δυσνόητη είτε λέγοντας απλώς ψέµατα.
138

 Ο Επιθεωρητής 

Εργασίας δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να απαντήσει σε αυτούς που τον 

διαψεύδουν, ούτε βέβαια να προτείνει δικούς του µάρτυρες. Οι εργαζόµενοι 

που κινδυνεύουν από τις επικίνδυνες συνθήκες καλούνται από το συνήγορο 

υπεράσπισης µόνο αν είναι βέβαιο ότι θα καταθέσουν υπέρ του εργοδότη 

τους, ενώ οι οµοσπονδίες εργαζοµένων και τα εργατικά κέντρα δεν καλούνται 

ποτέ. ∆εν είναι παράδοξο που ο κατηγορούµενος εργοδότης συχνά 

απαλλάσσεται.139
 Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις εργατικών ατυχηµάτων, 

όπου ο παθών αποζηµιώνεται από την επιχείρηση ώστε να δηλώσει ότι 

ευθύνεται ο ίδιος για το ατύχηµα, ο Επιθεωρητής Εργασίας δεν καλείται καν 

στο ακροατήριο και ο εργοδότης φυσικά αθωώνεται.140
   

 Έτσι, οι µεµονωµένοι υπάλληλοι του ελεγκτικού µηχανισµού µπορεί να 

αποδέχονται τις γενικές αρχές του δικαίου, αλλά ταυτόχρονα να 

αντιµετωπίζουν ως ενόχληση (ή και απειλή) τον έλεγχο των αποφάσεών τους 

από µια εξωτερική ως προς την υπηρεσία τους αρχή όπως τα δικαστήρια. 

Τρεις είναι οι λόγοι γι’ αυτό: 

(α) Οι πράξεις της διοίκησης παύουν να έχουν τελικό χαρακτήρα, καθίστανται 

αβέβαιες και σίγουρα καθυστερεί η εφαρµογή τους. 

(β) Οι δηµόσιοι υπάλληλοι θεωρούν τους εαυτούς τους ειδικούς στο χειρισµό 

των υποθέσεων της υπηρεσίας τους και στην εξισορρόπηση διαφόρων 

απαιτήσεων και συµφερόντων, ενώ δεν αναγνωρίζουν αντίστοιχη ικανότητα 

                                            
138

 Το πρόβληµα επιτείνεται από τον τρόπο τήρησης των πρακτικών της ποινικής δίκης, αφού 

η διαδικασία δεν µαγνητοφωνείται, ούτε υπάρχει κάποια άλλη ισοδύναµη µέθοδος που να 

εξασφαλίζει την πληρότητα και την ακρίβεια των τηρούµενων πρακτικών. 
139

 Συχνά βέβαια συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο: οι δικαστές δίνουν στις καταθέσεις των 

µαρτύρων υπεράσπισης πολύ µικρότερη βαρύτητα απ’ ότι στα ∆ελτία Ελέγχου και στην 

κατάθεση του Επιθεωρητή Εργασίας, τον οποίο θεωρούν ουδέτερο και αµερόληπτο.  
140

 Μια περίπτωση που προκάλεσε την αγανάκτηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων – που 

εκφράστηκε και µε ανακοίνωση της ΓΣΕΕ στις 03 ∆εκεµβρίου 2007 – είναι αυτή της έκρηξης 

που είχε γίνει στις 03 Απριλίου 2003 στο εργοστάσιο της εταιρείας Σωληνουργία Κορίνθου 

Α.Ε. Στο ατύχηµα αυτό είχαν βρει το θάνατο έξι εργαζόµενοι και είχαν τραυµατιστεί άλλοι 
τρεις. Η δίκη έγινε µετά από 4.5 χρόνια και τρεις αναβολές και όλοι οι κατηγορούµενοι 
αθωώθηκαν από το Τριµελές Πληµµελειοδικείο Κορίνθου.
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στα δικαστήρια. Ειδικά η µορφή αντιδικίας που λαµβάνουν οι δίκες θεωρείται 

ακατάλληλη για τη λήψη τεχνικών αποφάσεων. 

(γ) Η δηµόσια διοίκηση τείνει να γίνει µια επαγγελµατική δραστηριότητα και οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι να αποκτήσουν το δικό τους σύστηµα αξιών και µεθόδων 

λειτουργίας, ενώ η απονοµή του δικαίου είναι µια άλλη επαγγελµατική 

δραστηριότητα. Η µια οµάδα αντιµετωπίζει την άλλη µε αµοιβαία καχυποψία. 

Κάθε επαγγελµατίας που ανήκει σε µια οµάδα που θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερες 

δεξιότητες, ενοχλείται όταν οι αποφάσεις του ελέγχονται από µέλη µιας άλλης 

επαγγελµατικής οµάδας (Feldman, 2003, p. 286). 

 Ειδικά για το σηµείο (β), αξίζει να αναφερθεί ότι οι υποθέσεις που 

χειρίζονται τα δικαστήρια περιλαµβάνουν ορισµένες µόνο από τις 

αλληλένδετες πλευρές ενός ευρύτερου «πολυκεντρικού» ζητήµατος και έτσι οι 

δικαστές µπορεί να µην έχουν υπ’ όψιν τους όλα τα επιχειρήµατα και όλες τις 

σχετικές πληροφορίες. Ούτε βέβαια όλοι οι ενδιαφερόµενοι έχουν την ίδια 

δυνατότητα να εκθέσουν τις απόψεις τους στο δικαστήριο εξαιτίας νοµικών και 

οικονοµικών κωλυµάτων ή έλλειψης πληροφόρησης. Το αποτέλεσµα σε 

κάποιες περιπτώσεις είναι, µια υπόθεση να κρίνεται µόνο µε βάση τα 

επιχειρήµατα των διαδίκων, ενώ το θέµα αφορά ιδιαίτερα ευρύτερες 

κοινωνικές οµάδες που δεν έχουν όµως τη δυνατότητα παράστασης στο 

δικαστήριο (Baldwin and McCrudden, 1987, pp. 63-65). 

Γενικότερα, µεταξύ των πιθανών παρενεργειών του δικαστικού ελέγχου 

µπορεί να συµπεριληφθεί και η αποθάρρυνση του µακροχρόνιου σχεδιασµού 

και των ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών. Στα δικαστήρια προσβάλλονται 

συνήθως οι πράξεις και οι ενέργειες της διοίκησης: µια προσφυγή για να 

εξαναγκαστεί µια υπηρεσία να προβεί σε µακροχρόνιο σχεδιασµό είναι 

απίθανο να τελεσφορήσει, ενώ πιθανότατα δεν θα προσελκύσει το 

ενδιαφέρον της κοινής γνώµης. Έτσι, οι ελεγκτικές αρχές δεν πιέζονται από το 

δικαστικό έλεγχο να ενεργήσουν, να λάβουν πρωτοβουλίες και να 

σχεδιάσουν. Όσο σκληρότερος είναι ο δικαστικός έλεγχος των ενεργειών της, 

τόσο πιο απρόθυµη γίνεται η διοίκηση να επιχειρήσει µεταβολές της 

υπάρχουσας κατάστασης (Baldwin and McCrudden, 1987, p. 60 και Dorman, 

1996, p. 226).  
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 Σε κάθε περίπτωση, αν η κυβέρνηση επιχειρούσε να αναθέσει το έργο 

των ελέγχων για θέµατα υγείας και ασφάλειας σε έναν ιδιωτικό οργανισµό 

µέσω διαγωνισµού, τα νοµικά προβλήµατα θα ήταν πολύ χειρότερα. Η 

δηµόσια υπηρεσία που θα ανέθετε το έργο και θα επέβλεπε την εκτέλεσή του 

θα υπέκειτο στο δηµόσιο δίκαιο (για παράδειγµα θα εφαρµοζόταν ο κώδικας 

διοικητικής διαδικασίας, ο δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας κλπ) και οι πράξεις 

της θα ελέγχονταν από τα διοικητικά δικαστήρια, ενώ το νοµοθετικό καθεστώς 

για την εταιρεία που θα αναλάµβανε το έργο θα ήταν διαφορετικό και τα 

αρµόδια δικαστήρια θα ήταν τα πολιτικά: αρκεί να αναλογιστεί κανείς την 

περίπτωση της πτώχευσης. Ταυτόχρονα, αυτή καθ’ αυτή η συµβατική σχέση 

δηµοσίου και αναδόχου εταιρείας θα δηµιουργούσε πλήθος νοµικά 

προβλήµατα.
141

 

 Στην Ελλάδα, η υποχρέωση της δηµόσιας διοίκησης να 

συµµορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις προβλέπεται από το Σύνταγµα και 

συγκεκριµένα από το άρθρο 94 παράγ. 4 και το άρθρο 95 παράγ. 5. Σύµφωνα 

µε την τελευταία διάταξη, η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη 

για κάθε αρµόδιο όργανο, όπως νόµος ορίζει. Ακόµη, σύµφωνα µε το Π.∆. 18 

/ 1989 (ΦΕΚ 8/Α/09.01.1989) άρθρο 50 παράγ. 4, οι διοικητικές αρχές πρέπει 

να συµµορφώνονται προς το περιεχόµενο των αποφάσεων του Συµβουλίου 

της Επικρατείας, ενώ σύµφωνα µε το Ν. 2717 / 1999 (ΦΕΚ 97/Α/17.05.1999) 

άρθρο 198 παράγ. 1, πρέπει να συµµορφώνονται προς το περιεχόµενο των 

αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων σχετικά µε προσφυγές. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο παραβάτης δηµόσιος υπάλληλος απειλείται 

µε ποινικές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα για 

παράβαση καθήκοντος, µε αστικές κυρώσεις (προσωπική ευθύνη για 

αποζηµίωση) και πειθαρχικές κυρώσεις (Τάχος, 2003, σ. 827-832).  

 

 

 

 

                                            
141

 Βλέπε και παραπάνω, «Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ Ή ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ;»
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2.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΝΟΡΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των δηµοσίων υπηρεσιών που είναι 

υπόλογοι έναντι πολλών «εντολέων» ταυτόχρονα – και που η επίδοσή τους 

είναι δύσκολο να αξιολογηθεί – είναι η µειωµένη αποτελεσµατικότητα της 

χορήγησης στους υπαλλήλους κινήτρων απόδοσης συνδεδεµένων µε 

ποσοτικούς στόχους (Sinclair-Desgagné, 1999, p. 419). Οι υπάλληλοι αυτοί 

(για παράδειγµα οι επιθεωρητές εργασίας), αντιµετωπίζουν ταυτόχρονα 

πολλούς στόχους (ο καθένας από τους οποίους µπορεί να έχει αρκετές 

διαστάσεις), για κάποιους από τους οποίους µπορούν να αξιολογηθούν 

εύκολα και µε ακρίβεια, για κάποιους άλλους όµως η αξιολόγηση αυτή είναι 

πολύ δύσκολη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το να καταβάλλει ο υπάλληλος 

µεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη των µετρήσιµων στόχων και να 

αυξήσει έτσι τις συνολικές αποδοχές του, θα οδηγούσε στην αφιέρωση 

λιγότερου χρόνου και την καταβολή µικρότερης προσπάθειας για τους εξίσου 

σηµαντικούς, αλλά µη - ποσοτικοποιηµένους στόχους (Sinclair-Desgagné, 

1999, p. 430 και Tirole, 1994 / 2003, pp. 206-207). Όµως, η κοινωνική 

ευηµερία εξαρτάται συνήθως από ένα σύνολο πολλαπλών στόχων. Έτσι, η 

κατανοµή της προσπάθειας του δηµοσίου υπαλλήλου µεταξύ των στόχων 

αυτών έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ικανοποίηση όλου του φάσµατος των 

κοινωνικών αναγκών (Tirole 1994 / 2003, pp. 209-210). 

Γενικότερα, η καταλληλότητα παροχής κινήτρων για µία από τις 

δραστηριότητες του υπαλλήλου, είναι αντιστρόφως ανάλογη της δυσκολίας 

µέτρησης της επίδοσης στις άλλες δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να 

κατανεµηθεί ο χρόνος και η προσοχή του. Έτσι εξηγείται εν µέρει και η 

επικράτηση του σταθερού µισθού (Holmstrom and Milgrom, 1991, p. 26), ο 

οποίος εξαρτάται κυρίως από την «αρχαιότητα» και όχι από την 

παραγωγικότητα (Williamson, 1999, p. 328). Με τη λογική αυτή, αποφεύγεται 

Ο δηµόσιος υπάλληλος είναι σαν τα υγρά: 

ασυµπίεστος 

 

Α. Τσιρπάνης (Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας) 
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η χορήγηση ισχυρών κινήτρων συνδεδεµένων µε ποσοτικούς στόχους142
 

όπως ο αριθµός των ελέγχων ή των ποινικών διώξεων, το µέγεθος των 

προστίµων και άλλα τέτοια που θα µπορούσαν να αποβούν σε βάρος της 

ποιότητας, του βάθους των ελέγχων και να µετατρέψουν τις επιθεωρήσεις 

εργασίας σε εισπρακτικούς µηχανισµούς του δηµοσίου.
143

 Ακόµη, ο σταθερός 

µισθός και τα ασθενή κίνητρα – σε συνδυασµό µε τη µονιµότητα – 

αποτρέπουν την εµφάνιση υπερβάλλοντος ζήλου και περιορίζουν τη ροπή 

προς την περιπέτεια (Williamson, 1999, p. 325), µειώνοντας έτσι και την 

πιθανότητα δηµιουργίας οξύτητας ή συγκρούσεων µε τους εργοδότες.
144

  

Βέβαια ο σταθερός µισθός έχει  και µια πολύ σηµαντική παρενέργεια, 

αφού ωθεί τους υπαλλήλους στη φυγοπονία. Για τον περιορισµό του 

φαινοµένου αυτού, τίθενται σε ισχύ γραφειοκρατικοί κανόνες και διαδικασίες 

(Williamson, 1999, p. 325), όπως η µηνιαία καταγραφή των δραστηριοτήτων 

του κάθε Επιθεωρητή Εργασίας που εφαρµόζεται στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια 

δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να δίνονται κίνητρα οποιουδήποτε είδους στους 

δηµοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε κάποιον ελεγκτικό µηχανισµό. Σε 

µια πρώτη προσέγγιση, τα κίνητρα αυτά µπορούν να σχετίζονται µε την 

υπηρεσιακή εξέλιξη και τις προαγωγές των υπαλλήλων (MacLeod, 1999, p. 

344). Ο υπάλληλος θα πρέπει να αξιολογείται για την απόδοσή του σε ένα 

µεγάλο χρονικό διάστηµα και αναλόγως να προάγεται σε θέσεις που θα έχουν 

ουσιαστικά µεγαλύτερο µισθό, ώστε να υπάρχει το κίνητρο της προαγωγής 

(Θεοχαράκης, 2005, σ. 219).
145

 

                                            
142

 Γενικά, το σύστηµα του «µισθού µε το κοµµάτι», αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, 

γεννά κόλπα και απάτες (Θεοχαράκης, 2005, σ. 234-235). Με δεδοµένη την περιορισµένη ή 

έµµεση επίδραση που συνήθως έχουν όσοι ασκούν διοίκηση επί των αποτελεσµάτων της 

οργάνωσης, αλλά και τις δυσκολίες διαχωρισµού των επιδράσεων των διαφόρων ιεραρχικών 

επιπέδων, είναι αναµενόµενη η προσπάθεια αρκετών στελεχών να «χειριστούν» τα µέτρα της 

επίδοσης έτσι ώστε να βελτιώσουν τη µετρούµενη αλλά όχι την πραγµατική επίδοση 

(Heinrich, 2003, p. 31). 
143

 Ο Sinclair-Desgagné (1999) επιχειρεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα προτείνοντας ένα 

συνδυασµό παρακολούθησης της επίδοσης του υπαλλήλου ως προς τους ποσοτικούς 

στόχους µε επιλεκτικούς ενδελεχείς ελέγχους ως προς τα ποιοτικά κριτήρια. 
144

 Ίσως, να πρέπει να βρει και εδώ εφαρµογή η επιτακτική εντολή του Ταλεϋράνδου: «Πάνω 

απ’ όλα, όχι ζήλος» (Williamson, 1999, p. 323). 
145

 Για να λειτουργήσει το σύστηµα αυτό  πρέπει οι προαγωγές να γίνονται κατά κανόνα εκ 

των έσω και όχι από την εξωτερική αγορά εργασίας και να βασίζονται τουλάχιστον εν µέρει 
και στην αρχαιότητα ή σε συγκεκριµένους κανόνες: έτσι οι παλαιότεροι θα έχουν κίνητρο να 

ενηµερώνουν και να εκπαιδεύουν τους νεώτερους και οι προϊστάµενοι θα έχουν κίνητρο να 

αξιολογούν αντικειµενικά τους υφισταµένους (Θεοχαράκης, 2005, σ. 219). 
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Θα µπορούσε κάποιος να προτείνει, αντί για προσπάθεια µέτρησης του 

ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών Εργασίας (επιθεωρήσεις, πρόστιµα, 

µηνυτήριες αναφορές) να γίνει µια προσπάθεια µέτρησης του αποτελέσµατος, 

δηλαδή της µείωσης των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών 

ασθενειών. Για να γίνει όµως κάτι τέτοιο, πρέπει να είναι δυνατή η 

αποµόνωση της επίδρασης του ελεγκτικού έργου από τους υπόλοιπους 

παράγοντες, όπως οι µεταβολές στη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία (εισαγωγή 

αυτοµατισµών, νέων υλικών κλπ), στο εργατικό δυναµικό (για παράδειγµα 

απασχόληση µεταναστών), στο µάνατζµεντ των επιχειρήσεων κ.ο.κ. Το έργο 

αυτό είναι δύσκολο, απαιτεί πλήθος στοιχείων και βέβαια στελέχη µε γνώσεις 

οικονοµετρίας. Όπως θα φανεί παρακάτω, η µέτρηση της επίδρασης του 

ελεγκτικού έργου έχει δυσκολίες ακόµη και σε περιορισµένη κλίµακα. 

Επιπλέον, πολλές από τις επαγγελµατικές ασθένειες εκδηλώνονται µε τέτοια 

χρονική υστέρηση, που καθιστά αδύνατη τη χρησιµοποίησή τους για την 

αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου.  

Μια άλλη πρόκληση που έχουν να αντιµετωπίσουν όσοι ασκούν 

διοίκηση στο δηµόσιο τοµέα στην προσπάθειά τους για µέτρηση των 

αποτελεσµάτων είναι η δυσκολία για την επίτευξη συναίνεσης σε κάποιους 

ξεκάθαρους και επαληθεύσιµους αντικειµενικούς σκοπούς δηµόσιου 

χαρακτήρα. Ο κατακερµατισµός της αποστολής και η αλληλεπικάλυψη 

προγραµµάτων είναι διάχυτα χαρακτηριστικά της δηµόσιας διοίκησης. 

Κάποιες µάλιστα φορές, η πολλαπλότητα και ο κατακερµατισµός του σκοπού 

είναι εγγενείς στη νοµοθεσία µε την οποία συστήνονται διάφορες υπηρεσίες. 

Σε µερικές περιπτώσεις αυτοί που ασκούν διοίκηση «ξεπερνούν το εµπόδιο» 

των αντιφάσεων επιλέγοντας θολούς, εύκολους και γενικά αποδεκτούς 

στόχους ή επιτρέπουν απλώς την παράλληλη ύπαρξη διαφορετικών 

απόψεων και τον κατακερµατισµό των αποφάσεων: κάποια τµήµατα του 

οργανισµού αποτελούν το µηχανισµό ελέγχου και περιορισµού των άλλων 

τµηµάτων (Heinrich, 2003, p. 29). 

Για το Fukuyama (2005, pp. 69-71) µια από τις αιτίες για την 

αντιφατικότητα και τον ελλιπή προσδιορισµό των στόχων είναι η περιορισµένη 

ορθολογικότητα των συµµετεχόντων σε µια οργάνωση. Σε καµµιά χρονική 
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στιγµή δεν υπάρχουν ξεκάθαρα προσδιορισµένοι στόχοι αλλά αναδύονται 

(emerge) ως αποτέλεσµα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των διαφόρων 

δρώντων υποκειµένων. Η περιορισµένη ορθολογικότητα δεν έχει εδώ απλώς 

την έννοια της αδυναµίας πρόβλεψης του µέλλοντος, αλλά και της ερµηνείας 

των γεγονότων µέσω µιας κοινωνικής διαδικασίας που χρωµατίζει ή και 

παραµορφώνει τον τρόπο που γίνονται κατανοητά. ∆εν µαθαίνουν µόνο τα 

άτοµα, αλλά και οι οργανώσεις και µάλιστα µε τρόπο που διαφέρει από το 

άθροισµα των ατοµικών µαθήσεων: οι οργανώσεις έχουν τους δικούς τους 

µύθους, ιστορίες και παραδόσεις που διαµορφώνουν τις ατοµικές αντιλήψεις. 

Μια επιπλέον πρόκληση για όσους διοικούν στο δηµόσιο είναι ότι οι 

απαιτήσεις για επιδόσεις µπορούν να συµβάλουν στην «ασθένεια της 

βράχυνσης του χρονικού ορίζοντα» (time-shortening disease) που οδηγεί την 

οργάνωση να εστιάζει στο βραχυχρόνιο και όχι στο µακροχρόνιο: η 

µετάφραση των µακροχρόνιων αποστολών ή των στρατηγικών σκοπών σε 

ετήσιους στόχους επίδοσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη (Heinrich, 2003, p. 30). 

Πολλές οργανώσεις πάντως, επιδιώκουν τη βέλτιστη επίδοση σε 

δραστηριότητες µε µικρή δυνατότητα αξιολόγησης, όχι µε λεπτοµερή 

συστήµατα ελέγχου των υπαλλήλων και τη χορήγηση ατοµικών κινήτρων, 

αλλά βασιζόµενες σε νόρµες που προωθούν τη συνεργασία και που 

ονοµάζονται κοινωνικό κεφάλαιο (Fukuyama, 2005, pp. 84-85). Οι 

εσωτερικευµένες αυτές νόρµες που ωθούν τους υπαλλήλους να κάνουν 

περισσότερα από τα ελάχιστα δυνατά δεν δηµιουργούνται από µόνες τους: 

είναι αποτέλεσµα της εκπαίδευσης και µιας διαδικασίας κοινωνικοποίησης 

που σχετίζεται εν µέρει µε το κάθε επάγγελµα και εν µέρει µε την ευρύτερη 

κοινωνία (Fukuyama, 2005, pp. 89-90).
146

 Οι δηµόσιοι υπάλληλοι εργάζονται 

– αντί να τεµπελιάζουν – πρωτίστως επειδή αποδέχονται τις νόρµες της 

δηµόσιας διοίκησης και επιπλέον επειδή τις ίδιες νόρµες µοιράζονται και οι 

συνάδελφοί τους. Οι αποφάσεις και η δράση τους καθοδηγείται λιγότερο από 
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 Για τον Τσούκα (2007a, σ. 18), «η αξία του κοινωφελούς επαγγελµατισµού αποτελεί 
ουσιώδες µέρος µιας οργανωσιακής κουλτούρας, η οποία καλλιεργείται από τους 

παλαιότερους και ιεραρχικά ανώτερους στο επάγγελµα, ενθαρρύνεται από ένα πλέγµα 

κινήτρων και τιµωριών σε ένα επαγγελµατικό σύστηµα διοίκησης και αρθρώνεται µέσα σε µια 

ευρύτερη οικολογία αξιών δηµόσιας προσφοράς που ιστορικά έχει εµπεδωθεί». Το 

απόσπασµα αυτό αποτελεί τµήµα της απάντησης στο ερώτηµα γιατί, σε αντίθεση µε ότι 
συµβαίνει στο ελληνικό ΕΣΥ, ο γιατρός του βρετανικού ΕΣΥ δεν παίρνει φακελάκι.  
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κανόνες και διαδικασίες και περισσότερο από τις πεποιθήσεις τους για το τί 

είναι θεµιτό (Meyers and Vorsanger, 2003, p. 248). Αυτές οι νόρµες πάντως, 

µπορεί να αποτελούν επαρκές κίνητρο για τους εργαζοµένους στη Βόρεια 

Ευρώπη, αλλά µάλλον δεν είναι αρκετές για να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα του µέσου Έλληνα δηµοσίου υπαλλήλου. 

 Με το Ν. 3230 / 2004 «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, 

µέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/11.02.2004) 

γίνεται µια προσπάθεια να µεταφερθεί στο σύνολο του ελληνικού δηµοσίου η 

λογική της «διοίκησης µέσω στόχων», προφανώς µια µεταφορά του γνωστού 

εργαλείου της διοίκησης επιχειρήσεων management by objectives. Με το 

σύστηµα αυτό, σε κάθε επίπεδο της ∆ιοίκησης, οι προϊστάµενοι και οι 

υφιστάµενοι δεσµεύονται σε ετήσια βάση για την υλοποίηση συγκεκριµένων 

ενεργειών και την επίτευξη συγκεκριµένων ποσοτικών και ποιοτικών 

αποτελεσµάτων. Με το νόµο αυτό, καθιερώνεται επίσης η µέτρηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας της ∆ιοίκησης: ως αποδοτικότητα 

ορίζεται η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων από τη δράση της ∆ιοίκησης µε 

δεδοµένους πόρους, ενώ ως αποτελεσµατικότητα ορίζεται η επίτευξη 

συγκεκριµένων και προκαθορισµένων στόχων.  

Στο νόµο αυτό γίνεται αναφορά και σε δείκτες µέτρησης που 

χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας. Οι δείκτες αυτοί χωρίζονται σε γενικούς και ειδικούς: 

γενικοί δείκτες είναι ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήµατα των πολιτών, το 

ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται, η εφαρµογή των 

νέων τεχνολογιών, το κόστος διαχείρισης και η ποιότητα των παρεχοµένων 

υπηρεσιών. Οι ειδικοί δείκτες αφορούν τις συγκεκριµένες υπηρεσίες που 

παρέχει η κάθε υπηρεσιακή µονάδα. Για την εξειδίκευση και εφαρµογή του 

νόµου αυτού έχει εκδοθεί σειρά υπουργικών αποφάσεων κατά το διάστηµα 

από το ∆εκέµβριο  του 2005 έως το Μάρτιο του 2007,
147

 ενώ γίνονται και 
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 Με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/01.03.2007 

«Ανάπτυξη Συστήµατος Στρατηγικής ∆ιοίκησης (ν. 3230/2004)» προτείνεται ως µέθοδος για 

τη διαµόρφωση της στρατηγικής της κάθε δηµόσιας οργάνωσης (για παράδειγµα υπουργείου) 

η ανάλυση SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats). Με τη µέθοδο αυτή 

καταγράφονται τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία της οργάνωσης που συσχετίζονται µε τις 

ευκαιρίες και τις απειλές που διαµορφώνονται στο εξωτερικό περιβάλλον της. Για την 
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σχετικά σεµινάρια από το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α). 

 Στο πλαίσιο του Ν. 3230 / 2004 έχει καταρτιστεί ένας κατάλογος µε 

ενδεικτικούς δείκτες µέτρησης αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας ανά 

τοµέα πολιτικής. Στον τοµέα της απασχόλησης υπάρχουν είκοσι δείκτες που 

σχεδόν όλοι αφορούν την ανεργία και τις πολιτικές αντιµετώπισής της, ενώ 

µόνο ο τελευταίος αφορά τον αριθµό ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας. 

Μια τόσο πρόχειρη προσέγγιση για τη µέτρηση του έργου της Επιθεώρησης 

Εργασίας έχει όλα τα ελαττώµατα που αναφέρθηκαν στην αρχή της ενότητας 

αυτής: µετρά µόνο αυτό που είναι εύκολο να µετρηθεί, αγνοώντας µια σειρά 

παραγόντων όπως το είδος της ελεγχόµενης επιχείρησης, το µέγεθός της και 

τον αριθµό των εργαζοµένων που εκτίθενται σε κινδύνους, το βαθµό 

επικινδυνότητας, την προϊστορία της σε ατυχήµατα κ.ο.κ. Αγνοεί επίσης το 

έναυσµα για τον έλεγχο (προγραµµατισµένος, µετά από καταγγελία ή από 

ατύχηµα), τον αριθµό των υποδείξεων που συµπεριλαµβάνονται στο ∆ελτίο 

Ελέγχου, το αν ο έλεγχος οδήγησε σε διοικητικές κυρώσεις ή στα ποινικά 

δικαστήρια και βέβαια την απόφαση του δικαστηρίου. 

 Ταυτόχρονα, ο αριθµός των ελέγχων αποτελεί ένα δείκτη εκροής 

(output) και όχι ένα δείκτη αποτελεσµάτων (outcome). ∆εν εξετάζει δηλαδή το 

αποτέλεσµα των ελέγχων στην πορεία των εργατικών ατυχηµάτων και τη 

βαρύτητά τους, ούτε βέβαια την επίδρασή τους στις επαγγελµατικές ασθένειες 

ή τις συνθήκες εργασίας γενικότερα. Τελικά ένας τέτοιος δείκτης µπορεί να 

έχει αρνητικά αποτελέσµατα: να οδηγήσει δηλαδή σε µια αύξηση των εύκολων 

ελέγχων σε επιχειρήσεις χαµηλής επικινδυνότητας, σε µια µείωση των 

χρονοβόρων ελέγχων και σε µια ελάττωση των επιβαλλόµενων κυρώσεων, 

αποπροσανατολίζοντας έτσι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

αποβαίνοντας τελικά σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων.    

 

 

                                                                                                                             
εφαρµογή της στρατηγικής προτείνεται ως µέθοδος η Balanced Scorecard (Εξισορροπηµένη 

Μέτρηση Απόδοσης), που βασίζεται στη µέτρηση της απόδοσης της οργάνωσης υπό 

τέσσερις οπτικές γωνίες: τους πολίτες, τις εσωτερικές διαδικασίες, τη µάθηση και τους 

διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους. 
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2.6 ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

 Στις προηγούµενες ενότητες έγινε προσπάθεια να αναλυθεί η 

ανεπάρκεια της αγοράς και της πολιτικής δικαιοσύνης στην επίλυση των 

προβληµάτων υγείας και ασφάλειας, αλλά και η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός 

δηµόσιου ελεγκτικού µηχανισµού που θα εφαρµόζει ένα ειδικό νοµοθετικό 

πλαίσιο. Μήπως όµως το νοµοθετικό αυτό πλαίσιο πρέπει να είναι όσο πιο 

ευρύ γίνεται και να µην προδιαγράφει συγκεκριµένες απαιτήσεις για τους 

χώρους και τον εξοπλισµό εργασίας; Μήπως έργο του νόµου είναι να 

καθορίζει µόνο τις γενικές υποχρεώσεις «θεσµικού» χαρακτήρα του εργοδότη 

και να αφήνει τα υπόλοιπα στη συναίνεση των κοινωνικών εταίρων; Μήπως 

έργο των Επιθεωρητών Εργασίας είναι µόνο η ενηµέρωση και η διευκόλυνση 

των κοινωνικών εταίρων και όχι η σύνταξη δελτίων ελέγχου και η επιβολή 

κυρώσεων; Οι αντιλήψεις που εµπεριέχονται στα ερωτήµατα αυτά καλλιερ- 

γήθηκαν ιστορικά στη Μ. Βρετανία, όπου η αυτορρύθµιση (self-regulation)
148

 

αποτελεί τυπική πρακτική και η πειθώς εκ µέρους των Επιθεωρητών το 

προτιµώµενο εργαλείο. Για να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα χαρακτηριστικά 

αυτά, απαιτείται µια σύντοµη παράθεση της ιστορίας της βρετανικής επιθεώ- 

ρησης εργασίας. 

 Η τοποθέτηση των πρώτων Επιθεωρητών Εργοστασίων (Factory 

Inspectors) έγινε µε βάση τις διατάξεις του Factory Act του 1833 σε µια εποχή 

που επικρατούσαν οι αντιλήψεις του laissez-faire και της ελευθερίας των 

συµβάσεων. Ίσως, ακόµη και εκείνη την περίοδο, οι νοµοθέτες να µην είχαν 

την απόλυτη εµπιστοσύνη στις δυνάµεις της αγοράς που έχουν οι σύγχρονοι 
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 Οι υποστηρικτές της αυτορρύθµισης θεωρούν ότι αυτή συνοδεύεται από ισχυρή δέσµευση 

από την πλευρά των ελεγχοµένων των οποίων αυξάνει την υπευθυνότητα, ενώ αυτοί που 

θέτουν και εφαρµόζουν τους κανόνες είναι καλά πληροφορηµένοι, ακόµη και για τα κόλπα του 

επαγγέλµατος. Επίσης, θεωρούν ως πλεονεκτήµατα τον εύκολο συνδυασµό άτυπων και 
τυπικών ελέγχων και το χαµηλό κόστος για το δηµόσιο (Baldwin, Hutter and Rothstein, 2000, 

p. 7 & p. 39 και Hutter, 2006, pp. 12-13). Υπάρχουν βέβαια και µειονεκτήµατα όπως η 

µεροληψία, ο ανεπαρκής συντονισµός µε την κυβερνητική πολιτική και τα προβλήµατα 

επιβολής των κανόνων: ένας σύλλογος, επιµελητήριο ή άλλος φορέας που εκπροσωπεί έναν 

κλάδο είναι δύσκολο να συµβιβάσει το ρόλο της προστασίας των συµφερόντων των µελών 

του µε το ρόλο της ρύθµισης των προδιαγραφών της παρεχόµενης υπηρεσίας (Baldwin, 

Hutter and Rothstein, 2000, pp. 40-44 και Μέκος, 2003, σ. 65). Ακόµη, η έλλειψη 

εµπιστοσύνης της κοινής γνώµης προς τη διάθεση των επιχειρηµατιών να αυτορρυθµιστούν, 

δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα αξιοπιστίας. Προς την ίδια κατεύθυνση οδηγεί και η 

ανυπαρξία λογοδοσίας και δηµοκρατικού ελέγχου (Hutter, 2006, p. 14).   
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οπαδοί τους και να θεωρούσαν απαραίτητη την ύπαρξη ενός στοιχείου 

ρύθµισης. Βέβαια, οι Επιθεωρητές της εποχής εκείνης δεν ήταν σε θέση να 

ελέγξουν συστηµατικά όλους τους χώρους ενώ – όπως αναπτύχθηκε και 

παραπάνω – οι δικαστές αντιµετώπιζαν µε ιδιαίτερη επιείκεια τους εργοδότες. 

 Έτσι, οι Επιθεωρητές δεν επιδίωκαν τη συνεπή εφαρµογή όλων των 

διατάξεων, αλλά οδηγούνταν σε κάποιο είδος διαπραγµάτευσης µε τους ελεγ- 

χόµενους και προσπαθούσαν να τους πείσουν για τις αρχές της νοµοθεσίας 

και τις ορθές πρακτικές, ακόµη και για θέµατα ασφάλειας όπως οι προφυλα- 

κτήρες στα µηχανήµατα. Η προσφυγή στα δικαστήρια εθεωρείτο ως το ύστατο 

µέτρο, κατάλληλο µόνο για όσους παραβίαζαν τη νοµοθεσία κατάφωρα και 

συστηµατικά. Με το πέρασµα του χρόνου, αυτή η κουλτούρα των Επιθεω- 

ρητών παγιώθηκε και παρέµεινε αµετάβλητη παρ’ όλες τις πολιτικές και 

κοινωνικές µεταβολές. Είναι άλλωστε σύµφωνη µε την αγγλική προτίµηση για 

την αυτορρύθµιση (Dawson et al., 1988, pp. 207-211). 

Το 1970 συστάθηκε µια επιτροπή υπό την προεδρία του Λόρδου 

Robens για να διερευνήσει το θέµα των εργατικών ατυχηµάτων στη Μ. Βρετα- 

νία. Η επιτροπή αυτή εξέδωσε την έκθεση µε τα πορίσµατά της το 1972. Επί 

της έκθεσης αυτής βασίστηκε το ρυθµιστικό πλαίσιο για την υγεία και την 

ασφάλεια στη Μ. Βρετανία και ιδίως ο νόµος του 1974 (Health and Safety at 

Work Act 1974).
149

 Κυρίαρχη στη φιλοσοφία της έκθεσης Robens ήταν η 

υπόθεση ότι όχι µόνο δεν υπάρχει σηµαντική σύγκρουση συµφερόντων 

µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας, αλλά 

υπάρχει φυσική ταύτιση συµφερόντων των δύο πλευρών. Σύµφωνα µε τη 

λογική αυτή, η υγεία και η ασφάλεια δεν είναι απλώς ευθύνη των εργοδοτών ή 

των διοικούντων αλλά και των ίδιων των εργαζοµένων. Ακόµη, η κύρια 

                                            
149

 Με βάση το νόµο του 1974, δηµιουργήθηκε το 1975 ο Health and Safety Executive (στο 

εξής HSE) και σε αυτόν εντάχθηκαν οι προϋπάρχουσες Επιθεωρήσεις εργοστασίων, 

ορυχείων, γεωργίας, πυρηνικών εγκαταστάσεων κλπ. Στους Επιθεωρητές δόθηκαν 

περισσότερες αρµοδιότητες απ’ ότι στο παρελθόν, ενώ για τους παραβάτες εργοδότες 

προβλέφθηκαν βαρύτερες χρηµατικές και ποινικές κυρώσεις. Και υπό το νέο καθεστώς 

πάντως παρέµεινε ζωντανή η παραδοσιακή προτίµηση προς την πειθώ και την ενηµέρωση, 

παρά προς τη δίωξη των παραβατών, ενώ και τα δικαστήρια έχουν δεχθεί κριτική για το 

χαµηλό ύψος των προστίµων που συνήθως επιβάλλουν. Το τελευταίο είναι ίσως 

αναµενόµενο, αφού τα δικαστήρια εξετάζουν κάθε φορά τις συγκεκριµένες πράξεις ή 

παραλείψεις του εργοδότη και όχι την προϊστορία παραβάσεων και έλλειψης συνεργασίας µε 
τους Επιθεωρητές (Dawson et al., 1988, pp. 215-230 & p. 243). 
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λειτουργία της σχετικής νοµοθεσίας είναι η δηµιουργία ενός πλαισίου εντός 

του οποίου µπορεί να ανθίσει η αυτορρύθµιση µε τους κοινωνικούς εταίρους 

να αναλαµβάνουν την ευθύνη της θέσπισης κανόνων (Baldwin, 1995, pp. 125-

129).
150

 

Η λογική αυτή της συναίνεσης δεν έγινε βέβαια δεκτή απ’ όλους και 

θεωρήθηκε ότι βασίζεται όχι σε σοβαρή ανάλυση αλλά σε ευσεβείς πόθους 

ανθρώπων που, έχοντας οι ίδιοι καλή θέληση, πιστεύουν αφελώς ότι αντίστοι- 

χα σκέφτονται και όλοι οι επιχειρηµατίες. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι πολλοί 

από τους διοικούντες επιχειρήσεις – ιδίως σε κλάδους µε έντονο ανταγωνισµό 

– θέτουν το κέρδος και την παραγωγικότητα πάνω από την ασφάλεια. Μεταξύ 

άλλων, αυτό συµβαίνει γιατί οι επιχειρήσεις δεν αναλαµβάνουν παρά ένα 

τµήµα του κόστους των εργατικών ατυχηµάτων, αφού το µεγαλύτερο τµήµα 

αναλαµβάνουν οι ίδιοι οι παθόντες και οι οικογένειές τους, το ασφαλιστικό 

σύστηµα και το δηµόσιο. Έτσι, η αντίληψη της ταύτισης οικονοµικών συµφε- 

ρόντων εργοδοτών και εργαζοµένων είναι συνήθως λανθασµένη. Ούτε βέβαια 

η ηθική των εργοδοτών αρκεί για να προσφέρει την ασφάλεια κατά την 

εργασία.
151

 Στον πραγµατικό κόσµο υπάρχει µια ποικιλία ανθρώπων και συνε- 

πώς και µια ποικιλία εργοδοτών: κάποιοι από τους τελευταίους δεν ενδια- 

φέρονται για την ευηµερία των υπαλλήλων τους αλλά για το ίδιον όφελος152
 

(Baldwin, 1995, pp. 133-138). 
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 Βλέπε επίσης σχετικά Baldwin and McCrudden, 1987, pp. 132-135 και Beck and 

Woolfson, 2000, pp. 36-41. 
151

 Υπάρχει βέβαια και η προσέγγιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σύµφωνα µε αυτή, οι 
εταιρείες συµµορφώνονται όχι µόνο µε το γράµµα, αλλά κυρίως µε το πνεύµα του νόµου, 

λόγω της πίστης τους σε ηθικές αρχές, όπως για παράδειγµα ένα γνήσιο ενδιαφέρον για την 

προστασία του περιβάλλοντος ή της υγείας των εργαζοµένων τους (Baldwin, Hutter and 

Rothstein, 2000, p. 51). 
152

 Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις που ένα σοβαρό ατύχηµα θα έχει καταστροφικές 

συνέπειες για ολόκληρη την εγκατάσταση: το προφανές παράδειγµα είναι το χηµικό 

εργοστάσιο όπου µια έκρηξη θέτει σε κίνδυνο όχι µόνο την ασφάλεια των εργαζοµένων, αλλά 

και τη βιωσιµότητα του εργοστασίου. Ως προς τους κινδύνους αυτούς, η ιδιοτέλεια του 

εργοδότη αποτελεί παράγοντα πίεσης υπέρ της ασφάλειας και τα εταιρικά συµφέροντα 

συνήθως συµπίπτουν µε τις ανησυχίες των ελεγκτικών οργάνων (Baldwin, Hutter and 

Rothstein, 2000, p. 50). Έτσι, µετά το ατύχηµα στο Μποπάλ, χηµικές βιοµηχανίες από 37 

χώρες σχηµάτισαν εθελοντικά ένα φορέα (Responsible Care) µε στόχο τη µείωση των 

ατυχηµάτων, την αύξηση της αξιοπιστίας του κλάδου και τη συνεργασία µε τις τοπικές 

κοινωνίες. Η κριτική που ασκείται στο φορέα αυτό είναι ότι ευνοεί τα συµφέροντα των 

µεγάλων του κλάδου εις βάρος των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Αντίστοιχο παράδειγµα 

αυτορρύθµισης εµφανίζεται στον κλάδο των πυρηνικών εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής 

στις ΗΠΑ µε το Institute of Nuclear Power Operations (INPO), που αναπτύσσει πρότυπα, 

διενεργεί επιθεωρήσεις και διερευνά ατυχήµατα (Hutter, 2006, pp. 4-5). 
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Όσο για το κύριο έργο των Επιθεωρητών Εργασίας και την 

αναγκαιότητα ή µη επιβολής κυρώσεων, η απάντηση δίνεται και πάλι από την 

υπάρχουσα ποικιλία επιχειρήσεων και εργοδοτών, αλλά και από τη διαφο- 

ρετική βαρύτητα των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια. Υπάρχουν 

καλοπροαίρετοι και ενηµερωµένοι εργοδότες – συνήθως πρόκειται για 

µεγάλες και σοβαρές εταιρείες στελεχωµένες µε εκπαιδευµένο τεχνικό προ- 

σωπικό – στην περίπτωση των οποίων αρκούν απλές υποδείξεις που δεν 

είναι καν αναγκαίο να συνοδεύονται από αναφορά των αντίστοιχων νοµικών 

διατάξεων. Στην περίπτωση πάλι του καλοπροαίρετου αλλά απληροφόρητου 

εργοδότη, ο Επιθεωρητής Εργασίας θα είναι πιο αναλυτικός, θα συνδυάσει τις 

υποδείξεις του µε ενηµέρωση και εκπαίδευση και πιθανότατα θα δώσει 

κάποιο χρονικό περιθώριο για συµµόρφωση. 

Από την άλλη, όταν πρόκειται για κακοπροαίρετο εργοδότη, ο Επιθεω- 

ρητής θα αξιοποιήσει σε µεγαλύτερο βαθµό το νοµικό οπλοστάσιο που έχει 

στη διάθεσή του και πιθανώς θα καταφύγει σε κυρώσεις. Στην περίπτωση 

τέλος του προβληµατικού εργοδότη, αυτού που έχει εφήµερο χαρακτήρα ή 

αλλάζει συχνά τόπο εργασίας – όπως γίνεται στις οικοδοµές – δεν είναι 

εύκολο να δηµιουργηθεί µια αντίληψη συνέχειας και σταθερής σχέσης 

ελέγχοντα και ελεγχόµενου, ενώ οι κίνδυνοι είναι συνήθως σοβαρότεροι: 

τυπικό παράδειγµα αποτελεί ο κίνδυνος πτώσης στις οικοδοµές. Συνεπώς, ο 

Επιθεωρητής θα προσφεύγει συχνότερα στο διαθέσιµο νοµικό οπλοστάσιο 

και θα απειλεί συνήθως µε προσφυγή στην επιβολή κυρώσεων (Baldwin, 

1995, pp. 148-149 και Hood, Rothstein and Baldwin, 2004, p. 27).  

Η σύγκριση των µεθόδων επιβολής της νοµοθεσίας για την υγεία και 

την ασφάλεια µε τις αντίστοιχες µεθόδους για την οδική ασφάλεια είναι 

αποκαλυπτική. Στη δεύτερη περίπτωση, κανείς δεν υποστηρίζει ότι το βασικό 

έργο των τροχονόµων είναι η εκπαίδευση και η πληροφόρηση των οδηγών, 

ούτε ότι οι κυρώσεις πρέπει να επιβάλλονται µόνο στους πιο επίµονους και 

προκλητικούς παραβάτες, ενώ κανείς δεν προβάλλει τα πλεονεκτήµατα της 

αυτορρύθµισης (Dawson et al., 1988, pp. 212-213).
153

 Αυτό βέβαια πιθανώς 
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 Η σύγκριση αυτή είναι χαρακτηριστική της γενικότερης τάσης που υπάρχει η έννοια που 

δίνεται στη ρύθµιση να εξαρτάται συχνά από το ζήτηµα στο οποίο εστιάζει κανείς. Αν για 

παράδειγµα ασχολείται κανείς µε τα ζητήµατα της διεθνούς οικονοµίας, µπορεί να θεωρήσει 
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να οφείλεται στις κατά κανόνα σοβαρότατες συνέπειες των τροχαίων 

ατυχηµάτων και στην εντελώς περιστασιακή σχέση τροχονόµου και οδηγού. Η 

περίπτωση δηλαδή των παραβατών οδηγών είναι αντίστοιχη µε εκείνη του 

προβληµατικού εργοδότη – εργολάβου οικοδοµών. 

 

 

2.7 ΚΑΝΟΝΕΣ Ή ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ; 

 

 Γιατί όµως να υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τις προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας και να µην αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια154
 των 

ελεγκτικών οργάνων να υποδείξουν συγκεκριµένα µέτρα, εξειδικεύοντας έτσι 

κατά περίπτωση τη γενική υποχρέωση του εργοδότη να προστατεύει την 

υγεία των εργαζοµένων και να τους προφυλάσσει από ατυχήµατα; Μια τέτοια 

λύση δεν θα επέτρεπε άραγε µεγαλύτερη ευελιξία και δεν θα περιόριζε τη 

γραφειοκρατία; Υπάρχουν µια σειρά από λόγοι που συνηγορούν υπέρ της 

ύπαρξης κανόνων που να περιορίζουν – τουλάχιστον εν µέρει – τη διακριτική 

ευχέρεια των οργάνων της δηµόσιας διοίκησης (Baldwin, 1995, pp. 12-14): 

(α) Οι κανόνες επιτρέπουν την αξιοποίηση της ήδη συσσωρευµένης εµπειρίας 

και γνώσης. Έτσι, γίνεται δυνατό να κριθεί η κάθε φορά συγκεκριµένη 

υπόθεση υπό το φως της εµπειρίας και εντός του ευρύτερου πλαισίου και να 

υπάρξει η απαραίτητη αποστασιοποίηση από την ένταση της στιγµής. 

(β) Οι κανόνες βοηθούν να υπάρξει συνέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα στη 

µεταχείριση, όχι µόνο µεταξύ ατόµων ή οµάδων, αλλά και στο χρόνο. 

(γ) Η χρήση κανόνων µειώνει την πιθανότητα λάθους και επιτρέπει σε 

προσωπικό σχετικά χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου να αντιµετωπίζει 

πολύπλοκα ζητήµατα. 

(δ) Η εκ των προτέρων ύπαρξη ενός κανόνα αυξάνει τη νοµιµοποίηση και την 

αποδοχή µιας απόφασης από την κοινωνία. 

                                                                                                                             
ότι η δράση των κυβερνήσεων αποτελεί αντικείµενο ρύθµισης από τους οργανισµούς 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (Standard and Poor’s, Moody’s κλπ) που 

αξιολογούν τα κρατικά οµόλογα (Black, 2002, pp. 9-10). 
154

 Για τις διαφορές «διάκρισης» (discretion) και «κρίσης» (judgment), βλέπε Bennion (2000, 

pp. 368-373): η διακριτική ευχέρεια υπάρχει όταν ο λειτουργός έχει την ελευθερία να κινηθεί 
κατά τη λήψη µιας απόφασης σε οποιοδήποτε σηµείο µέσα σε ένα δεδοµένο εύρος, ενώ η 

κρίση απαιτεί την εκτίµηση µιας κατάστασης και µια συγκεκριµένη απάντηση σε ένα 

πραγµατικό ή νοµικό ερώτηµα. Η πρώτη είναι δηλαδή υποκειµενική, ενώ η δεύτερη 

αντικειµενική. 
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(ε) Οι κανόνες υποτίθεται ότι περιορίζουν τη µεροληψία και τη διαφθορά κατά 

τη διαδικασία λήψης µιας απόφασης. 

(στ) Η διαδικασία σύνταξης ενός κανόνα επιτρέπει σε ένα ευρύτερο φάσµα 

απόψεων και ιδεών να ακουστεί, απ’ ότι η λήψη µιας απόφασης για µια 

συγκεκριµένη υπόθεση. Έτσι, αναµένεται να προκύψει ένα καλύτερο 

αποτέλεσµα προς την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού.
155

 

 Η χρήση κανόνων δεν αποτελεί όµως τη µοναδική δυνατότητα ελέγχου 

της δράσης των ελεγκτικών οργάνων. Εναλλακτικά το ρόλο αυτό µπορούν να 

διαδραµατίσουν: ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, οι έλεγχοι από διάφορα σώµατα 

κοινωνικού ελέγχου στα οποία συµµετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, η 

υποχρέωση δηµοσιοποίησης στοιχείων, ο εσωτερικός έλεγχος κλπ.
156

 

Επιπλέον, µπορεί οι νοµικοί να θεωρούν συνήθως τους νοµικούς κανόνες ως 

το µόνο περιορισµό της διακριτικής ευχέρειας, για τους κοινωνικούς 

επιστήµονες όµως, υπάρχουν και παράγοντες έξω από το νοµικό πλαίσιο, 

όπως οι πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές και οργανωσιακές δυνάµεις. 

Συνεπώς, η αποκλειστικά νοµική («νοµικίστικη») προσέγγιση του τύπου 

«κανόνες εναντίον διακριτικής ευχέρειας» έχει περιορισµένη αξία (Baldwin, 

1995, pp. 16-17). 

 ∆εν είναι άλλωστε σπάνιο φαινόµενο, κανόνες εξαιρετικά πολύπλοκοι 

και εξειδικευµένοι να αποτυγχάνουν στο στόχο τους και µάλιστα να οδηγούν 

σε µεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια των ελεγκτικών οργάνων που έχουν την 

ευκαιρία να επιλέξουν ποιον κανόνα θα χρησιµοποιήσουν κάθε φορά: οι 

κανόνες είναι πάρα πολλοί και ογκώδεις για να εφαρµοστούν στο σύνολό τους 

και έτσι τα ελεγκτικά όργανα οδηγούνται στην επιλεκτική εφαρµογή. Συνεπώς, 

ο κορεσµός από κανόνες δεν σηµαίνει οπωσδήποτε και δέσµευση από 
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 Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η διακριτική ευχέρεια, όπως και η διαφθορά, σηµατοδοτεί την 

αρχή του τέλους της ελευθερίας (Bennion, 2000, p. 373). Άλλωστε, τα σύγχρονα Συντάγµατα 

και το δόγµα της «κυριαρχίας του δικαίου» (rule of law) καθιερώθηκαν ακριβώς για να 

περιορίσουν τη διακριτική ευχέρεια κατά την άσκηση  της κρατικής εξουσίας. Ο περιορισµός 

αυτός συνήθως περιγράφεται µε τη φράση «διακυβέρνηση από τους νόµους και όχι από τους 

ανθρώπους». Από την άλλη, η «κυριαρχία του δικαίου» δεν είναι επαρκής για την επίτευξη 

αποτελεσµατικής διακυβέρνησης, αφού η τελευταία απαιτεί και κάποια διακριτική ευχέρεια 

(Fukuyama, 2005, pp. 98-99). Για τη γέννηση και την εξέλιξη του κράτους δικαίου βλέπε και 
Τσάτσο (1993, σ. 150-154): ο όρος «κράτος δικαίου» ως έννοια του ευρωπαϊκού 

συνταγµατικού πολιτισµού αναδύεται κατά τις στιγµές αµφισβήτησης και υποχώρησης της 

µοναρχικής εξουσίας. 
156

 Βλέπε και παραπάνω «Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ Ή ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ;» 
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αυτούς (Meyers and Vorsanger, 2003, p. 247). Τυπικό παράδειγµα αποτελεί η 

περίπλοκη φορολογική νοµοθεσία, όπου οι διάφορες περιπτώσεις που 

εµφανίζονται στην πραγµατική ζωή καθιστούν το «σωστό» φόρο ζήτηµα 

κρίσης των εφοριακών. Ούτε είναι βέβαιο ότι κάποιο φαινόµενο παρουσιάζει 

τέτοιο βαθµό επανάληψης και τυποποίησης ώστε να µπορούν να υπάρξουν 

κανόνες, µια που στην κοινωνία υπάρχει µια τεράστια ποικιλία περιπτώσεων, 

που η κάθε µια έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Baldwin, 1995, pp. 

22-24).  

Οι κανόνες είναι γενικεύσεις που συνδέουν τύπους συµπεριφοράς µε 

τύπους δρώντων υποκειµένων και τύπους καταστάσεων. Οι κανόνες όµως 

εφαρµόζονται τοπικά, δηλαδή µέσα σε συγκεκριµένα πλαίσια όπου τα 

γεγονότα που λαµβάνουν χώρα δεν είχαν προβλεφθεί κατά το σχηµατισµό 

του κανόνα. Οι συγκυρίες που αντιµετωπίζει ο εφαρµοστής του κανόνα στην 

πράξη έχουν πάντα ένα στοιχείο µοναδικότητας που δεν µπορεί να 

προβλεφθεί από κάποιον κανόνα και έτσι, η απροσδιοριστία της τοπικής 

εφαρµογής δεν µπορεί να εξαλειφθεί. Στον κόσµο της πράξης, δεν υπάρχει 

διαφυγή από την «τυραννία» του τοπικού, του συγκεκριµένου και του 

επίκαιρου. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι κανόνες που ο εφαρµοστής της πράξης 

καλείται να εφαρµόσει προέρχονται από τα διδάγµατα προηγούµενων 

επιτυχιών ή αποτυχιών, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι αυτή η 

κωδικοποιηµένη γνώση είναι πάντα επαρκής όταν εξετάζει κανείς ένα 

συγκεκριµένο πρόβληµα (Tsoukas and Hatch, 2001, p. 993). 

Έτσι, η έκταση και η µορφή της διακριτικής ευχέρειας συνδέεται µε την 

πολυπλοκότητα του οργανωσιακού πλαισίου και της αποστολής που πρέπει 

να εκτελεστεί. Η πολυπλοκότητα αυξάνει την ανάγκη για το σχηµατισµό 

εκτίµησης και τη λήψη αποφάσεων,
157

 ενώ παράλληλα δυσκολεύει τον έλεγχο 

και την παρακολούθηση της δράσης των ελεγκτικών οργάνων (Meyers and 

                                            
157

 Βλέπε σχετικά και Fukuyama (2005, pp. 91-103): ο βαθµός της διακριτικής ευχέρειας που 

ένας οργανισµός δίνει στα τµήµατά του ή στα µεµονωµένα άτοµα αποτελεί µια από τις πιο 

σηµαντικές αποφάσεις θεσµικού χαρακτήρα. Το πρόβληµα είναι όµως ότι δεν υπάρχει θεωρία 

που να παρέχει γενικούς κανόνες για τη διακριτική ευχέρεια στη δηµόσια διοίκηση. Ο ίδιος 

βαθµός διακριτικής ευχέρειας µπορεί να λειτουργεί καλά σε κάποιες κοινωνίες αλλά όχι σε 
άλλες· ακόµη και στην ίδια κοινωνία µπορεί να είναι λειτουργικός τη µία χρονική περίοδο αλλά 

όχι την άλλη. 
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Vorsanger, 2003, p. 247).
158

 Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι δεν φαίνεται να 

υπάρχει συναίνεση για το πότε ένα σύστηµα πρέπει να θεωρείται πολύπλοκο: 

δεν υπάρχει ένας ορισµός της πολυπλοκότητας που να επιτρέπει την ακριβή 

µέτρησή της. Η περιγραφή του συστήµατος εξαρτάται από τη γλώσσα που 

επιλέγεται, καθώς και από τις δύο πλευρές της διαδικασίας επικοινωνίας. Μια 

πέτρα για παράδειγµα, είναι ένα πολύ απλό αντικείµενο για τους 

περισσότερους ανθρώπους, όχι όµως και για ένα γεωλόγο (Tsoukas and 

Hatch, 2001, pp. 985-986, µε σχετικές παραποµπές).  

Η πολυπλοκότητα ενός συστήµατος, όπως γίνεται αντιληπτή από 

κάποιον παρατηρητή, είναι ευθέως ανάλογη µε τον αριθµό των διαφορετικών 

περιγραφών του συστήµατος που ο παρατηρητής µπορεί να δηµιουργήσει. Ο 

ορισµός αυτός αποδέχεται ότι η πολυπλοκότητα ενός συστήµατος δεν 

αποτελεί εγγενή ιδιότητά του, αλλά εξαρτάται από τον παρατηρητή και τον 

τρόπο που περιγράφει και ερµηνεύει το σύστηµα (Tsoukas and Hatch, 2001, 

p. 986). Υπάρχουν πάντως κάποιες ιδιότητες που γίνεται ευρέως δεκτό ότι 

συνδέονται µε την πολυπλοκότητα. Μια από αυτές είναι η µη γραµµικότητα, 

δηλαδή η ανυπαρξία αναλογικότητας ανάµεσα στις αιτίες και τα 

αποτελέσµατα: µικρές αιτίες µπορεί να προκαλέσουν µεγάλα αποτελέσµατα. 

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες, αφού 

και απειροελάχιστες διαταραχές µπορούν να οδηγήσουν το σύστηµα σε µια 

τελείως διαφορετική κατεύθυνση, ενώ ένα τρίτο είναι η ύπαρξη πλήθους 

βρόχων ανάδρασης (feedback loops): όσο το επίπεδο της οργάνωσης 

εξελίσσεται, τα πολύπλοκα συστήµατα έχουν την τάση να αποκτούν νέους 

τρόπους συµπεριφοράς, η περιγραφή των οποίων δεν µπορεί να αναχθεί στις 

παλαιότερες περιγραφές (Tsoukas and Hatch, 2001, pp. 988-989).  

Αν εξετάσει κανείς ως παράδειγµα την επιβολή προστίµων σε 

εργοδότες για παραβάσεις της νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια, θα 

διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν δύο ακριβώς όµοιες περιπτώσεις: υπάρχουν 

επιχειρήσεις µε λίγους ή πολλούς εργαζοµένους, µικρή ή µεγάλη κερδοφορία, 

σύγχρονες ή παλιές εγκαταστάσεις, οικογενειακή ιδιοκτησία ή ευρεία 

                                            
158

 Το γεγονός αυτό εισάγει µια υπολογίσιµη αβεβαιότητα ως προς την επίτευξη των στόχων 

και την υλοποίηση των επιλογών της πολιτικής ηγεσίας (Meyers and Vorsanger, 2003, p. 

250). 
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διασπορά µετοχών, πρόθεση συµµόρφωσης ή αντιδραστική συµπεριφορά 

κ.ο.κ. Ταυτόχρονα, στην επιχείρηση µπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι πτώσης 

από ύψος, πτώσης στο ίδιο επίπεδο, συµπίεσης µεταξύ κινούµενων 

αντικειµένων, ηλεκτροπληξίας, έκθεσης σε υψηλή θερµοκρασία, εισπνοής 

τοξικών ή καρκινογόνων ουσιών κλπ. Και φυσικά, µπορούν να τύχουν 

εφαρµογής στην κάθε επιχείρηση δεκάδες νοµοθετήµατα που το καθένα 

µπορεί να περιλαµβάνει πάµπολλες διατάξεις. Οι δυνατοί συνδυασµοί 

επιχείρησης, κινδύνου και νοµοθετήµατος είναι τόσοι πολλοί που δεν µπορεί 

να υπάρξει ένας δίκαιος ή αντικειµενικός «τιµοκατάλογος» προστίµων. 

Στην περίπτωση του καθορισµού συγκεκριµένου ποσού προστίµου για 

κάθε συγκεκριµένη παράβαση της νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια, 

θα προέκυπτε πιθανότατα το φαινόµενο της µετατόπισης, όπου το ρυθµιστικό 

καθεστώς µοιάζει µε σωληνάριο οδοντόπαστας:
159

 η πίεση για τον περιορισµό 

της διακριτικής ευχέρειας κατά τον καθορισµό του ποσού160
 θα οδηγούσε σε 

«φούσκωµα» της διακριτικής ευχέρειας σε άλλο σηµείο και πιθανότατα στο 

(προγενέστερο) σηµείο της καταγραφής των υποδείξεων και των 

παραβάσεων από τον Επιθεωρητή στην ελεγχόµενη εγκατάσταση. Ο 

Επιθεωρητής µε τον «τιµοκατάλογο» των προστίµων ανά χείρας θα 

µπορούσε να διαπραγµατευτεί µε τον εργοδότη για το ποιες παραβάσεις θα 

καταγράψει, ποιες θα µετατρέψει σε υποδείξεις µε χρονικό περιθώριο 

συµµόρφωσης και ποιες θα αγνοήσει εντελώς. Τελικά, η διακριτική ευχέρεια 

θα µετατοπιζόταν εξ ολοκλήρου στον ελέγχοντα Επιθεωρητή, γεγονός που θα 

οδηγούσε σε κάποιες περιπτώσεις στην αδιαφάνεια. Ίσως για το λόγο αυτό, 

τέτοιος «τιµοκατάλογος» δεν έχει δηµιουργηθεί. 

 Στην περίπτωση όµως των ουσιαστικών διατάξεων για την υγεία και 

την ασφάλεια τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν νοµοθετήµατα µε 

γενικό θεσµικό περιεχόµενο (Ν. 1396 / 1983, Ν. 1568 / 1985, Π.∆. 17 / 1996 

όπως ισχύει σήµερα), ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν άλλα νοµοθετήµατα µε 
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 Βλέπε και παρακάτω «∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ». 
160

 Στην Ελλάδα, την επιβολή ή όχι προστίµου εισηγείται ο Επιθεωρητής που 

πραγµατοποίησε τον έλεγχο, ενώ την τελική απόφαση λαµβάνει ο ∆ιευθυντής του ΚΕ.Π.Ε.Κ. 

που υπογράφει και την πράξη επιβολής. Το κάθε πρόστιµο µπορεί να κυµανθεί από 1000 

έως 30000 ευρώ (ανά παράβαση). 
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συγκεκριµένες διατάξεις για τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 

πληρούν οι χώροι (Π.∆. 16 / 1996) και ο εξοπλισµός εργασίας (Π.∆. 395 / 

1994 και τροποποιήσεις του), για τα µέσα ατοµικής προστασίας (Π.∆. 396 / 

1994), για την εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης (Π.∆. 398 / 1994), για 

τους καρκινογόνους παράγοντες (Π.∆. 399 / 1994 όπως τροποποιήθηκε µε το 

Π.∆. 127 / 2000) κλπ. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιων ειδικών νοµοθετηµάτων 

γίνεται προφανής αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν είναι σε θέση ούτε ο 

Επιθεωρητής που πραγµατοποιεί τον έλεγχο, ούτε και ο Τεχνικός Ασφαλείας 

της επιχείρησης, να έχουν ειδικές επιστηµονικές γνώσεις σε όλους τους τοµείς 

αυτούς ταυτόχρονα. 

 

 

2.8 Η ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού οι µηχανισµοί της αγοράς αντιµετωπίζουν τόσα εµπόδια στην 

ικανοποιητική λειτουργία τους, φαίνεται ότι υπάρχει θέση για τη ρυθµιστική 

παρέµβαση του κράτους. Ένα θέµα που προκύπτει άµεσα είναι ποιος θα είναι 

ο στόχος της παρέµβασης αυτής. Θα µπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι 

στόχος θα έπρεπε να είναι η ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας: σε πρώτη 

µατιά φαίνεται απλός, εύκολος στην εκτίµηση και δίκαιος. Η αλήθεια όµως 

είναι ότι πάσχει για δύο λόγους: 

(α) Αγνοεί ότι ο κίνδυνος συνοδεύεται συχνά από οφέλη. Μια ασήµαντη 

µείωση της επικινδυνότητας µπορεί να οδηγεί σε σηµαντική µείωση της 

ποιότητας ή σε µεγάλη αύξηση της τιµής των προϊόντων που παράγονται και 

ΣΑΛΑΡΙΝΟΣ: Μα τι, είµαι σίγουρος, αν 

πέσει έξω δε θα του πάρεις το κρέας του, 

τι θα το κάνεις; 

ΣΑΫΛΟΚ: ∆όλωµα να ψαρέψω µ’ αυτό: 

αν δε θρέψει τίποτ’ άλλο, θα θρέψει την 

εκδίκησή µου. Με ντρόπιασε, µε ζήµιωσε 
µισό εκατοµµύριο, γέλαε µε τις χασούρες 

µου, κορόιδευε τα κέρδη µου, καταφρο- 

νούσε το έθνος µου, χάλαε τις δουλειές 

µου, ψύχραινε τους φίλους µου, άναβε 
τους εχθρούς µου… 

 

Σαίξπηρ, Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 
(µετάφραση Βασίλη Ρώτα – Βούλας ∆αµιανάκου) 
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συνεπώς να µην αξίζει τον κόπο. Για παράδειγµα, η κατασκευή ενός αστικού 

υπογείου σιδηροδροµικού δικτύου (µετρό) εµπεριέχει κινδύνους ατυχηµάτων 

για τους εργαζοµένους στην κατασκευή. Το να µην κατασκευαστεί όµως – ή 

το να τεθούν απαγορευτικά αυστηροί όροι ασφαλείας – µπορεί να επιβάλλει 

ένα υψηλότερο κόστος σε όρους κυκλοφοριακής συµφόρησης, ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης και τροχαίων ατυχηµάτων. Συνεπώς, η ασφάλεια των εργαζοµένων 

είναι µια πλευρά ενός ευρύτερου οικονοµικού και κοινωνικού προβλήµατος. 

Οι αποφάσεις σχετικά µε τον κίνδυνο εξαρτώνται λοιπόν, τουλάχιστον 

εν µέρει, από τις διαθέσιµες εναλλακτικές λύσεις και το προσδοκώµενο 

όφελος στην άλλη πλευρά του ισοζυγίου. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να 

αποφύγουν τελείως τον κίνδυνο, αλλά να αποφύγουν τους σοβαρούς, 

περιττούς κινδύνους, εάν θεωρούν ότι τα οφέλη που θα προκύψουν είναι 

µικρά. Με την προσέγγιση αυτή, το κεντρικό ζήτηµα είναι η διαχείριση και όχι 

η αποφυγή του κινδύνου (Spicker, 2004, σ. 91-92). Προφανώς, η κοινωνία 

δεν µπορεί να υιοθετήσει µια καθολικά αρνητική στάση απέναντι στο ρίσκο: «η 

ενεργητική ανάληψη ρίσκου είναι το θεµελιακό στοιχείο µιας δυναµικής 

οικονοµίας και µιας καινοτόµου κοινωνίας» (Giddens,  1999 / 2002, σ. 75).  

Ο Tony Blair (πρωθυπουργός τότε του Ηνωµένου Βασιλείου) εξέφρασε 

την ανησυχία του για τις τεράστιες πιέσεις που δέχονται αυτοί που λαµβάνουν 

τις αποφάσεις για να δράσουν ώστε να εξαλειφθεί το ρίσκο, σε βαθµό εντελώς 

δυσανάλογο µε τον εν δυνάµει κίνδυνο. Όπως το έθεσε ο ίδιος, είναι δείγµα 

στρέβλωσης να φοβούνται οι δάσκαλοι να συνοδεύσουν τους µαθητές σε µια 

σχολική εκδροµή ή όταν οι κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια φθάνουν 

στα άκρα. Για να αποφευχθούν τέτοιες υπερβολές, η «κουλτούρα της 

αποζηµίωσης» (compensation culture) πρέπει να αντικατασταθεί από την 

«κουλτούρα της κοινής λογικής» (common sense culture), έτσι ώστε να µην 

παρεµποδίζεται η δηµιουργικότητα από τη διάθεση αποφυγής του κινδύνου 

(Rothstein, 2006, pp. 215-216). 

(β) ∆εν λαµβάνει  υπ’ όψιν το γεγονός ότι όλοι οι κίνδυνοι δεν έχουν την 

ίδια σηµασία για τους εργαζοµένους. Πιο επώδυνοι θεωρούνται οι κίνδυνοι 

που οφείλονται στην προσπάθεια της επιχείρησης να µειώσει το κόστος και 

να αυξήσει το κέρδος της, παρά οι κίνδυνοι που οφείλονται στην αµέλεια ή τις 
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συνήθειες των ίδιων των εργαζοµένων. Συναντά έτσι κανείς ανθρώπους που 

καπνίζουν µανιωδώς, οδηγούν επικίνδυνα το αυτοκίνητό τους χωρίς να 

φορούν ζώνη ασφαλείας, αλλά εξαγριώνονται αν ο εργοδότης τους εισαγάγει 

στην παραγωγική διαδικασία κάποιο χηµικό παράγοντα που µπορεί να 

αυξήσει κάπως την πιθανότητά τους να προσβληθούν από µια επαγγελµατική 

ασθένεια.
161

 Επίσης, έχει  ιδιαίτερη σηµασία αν η επικινδυνότητα σε ένα χώρο 

εργασίας είναι µεγαλύτερη ή όχι από άλλους οµοειδείς χώρους αντίστοιχων 

επιχειρήσεων. Η κρατική παρέµβαση δεν µπορεί λοιπόν να κινείται στο κενό, 

αλλά οφείλει να λαµβάνει υπ’ όψιν τις  αξίες και τις προτιµήσεις των 

εργαζοµένων τους οποίους θέλει να προστατεύσει (Dorman, 1996, pp. 187-

188). 

Γενικότερα, οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν το θάνατο ανάλογα µε την 

αιτία στην οποία οφείλεται και σε ορισµένες περιπτώσεις διακινδυνεύουν να 

σκοτωθούν µε τη θέλησή τους, όπως συµβαίνει συχνά µε τους στρατιώτες 

στον πόλεµο ή συνέβαινε µε τους µάρτυρες των πρώτων χριστιανικών 

χρόνων. Στο αντίθετο ακριβώς άκρο, οι άνθρωποι αγανακτούν µε τους 

θανάτους που οφείλονται στην άδικη και επιθετική συµπεριφορά των άλλων, 

όπως αυτή ενός δολοφόνου (Dorman, 1996, pp. 105-106). Οι άνθρωποι 

ενδιαφέρονται λοιπόν για τις προθέσεις και τα κίνητρα και θέλουν να 

ανταποδώσουν την καλή ή κακή συµπεριφορά των άλλων: δεν ενδιαφέρονται 

µόνο για το τελικό αποτέλεσµα, αλλά και για το πώς έφθασαν σε αυτό (Rabin, 

1998, pp. 21-24, Rabin, 2002, pp. 665-668, Henrich et al., 2001, p. 73 και 

Θεοχαράκης, 2005, σ. 244-250). 

Υπάρχει µια ιστορία για ένα αγόρι που βρήκε δύο µήλα ενώ 

περπατούσε µαζί µε κάποιο φίλο του κατά την επιστροφή από το σχολείο. 

Κράτησε το µεγαλύτερο µήλο για τον εαυτό του και έδωσε το µικρότερο στο 

φίλο του, ο οποίος βέβαια διαµαρτυρήθηκε, λέγοντας ότι δεν ήταν δίκαιο να 

κρατήσει για τον εαυτό του το µεγαλύτερο. Το πρώτο αγόρι ρώτησε τότε το 

                                            
161

 Είναι χαρακτηριστικό ότι η πιθανότητα θανάτου σε ένα έτος αυξάνεται κατά ένα 

εκατοµµυριοστό από το κάπνισµα 1.4 τσιγάρου, όσο αυξάνεται και από την παραµονή για µια 

ώρα σε ανθρακωρυχείο (Viscusi, Vernon and Harrington, 2000, p. 642). Οι άνθρωποι 
γνωρίζουν κατά κανόνα ότι το κάπνισµα των τσιγάρων ή η χρήση ναρκωτικών είναι 
επικίνδυνες συνήθειες, ίσως όµως πιστεύουν ότι µπορούν να διασωθούν ή να τις κόψουν 

όποτε θελήσουν (Spicker, 2004, σ. 91).
.   
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φίλο του, τι θα έκανε εκείνος στη θέση του. Ο φίλος του απάντησε: «Θα σου 

έδινα το µεγαλύτερο και θα κρατούσα το µικρότερο για τον εαυτό µου.» Το 

πρώτο αγόρι αντέτεινε: «Αφού λοιπόν ο καθένας µας πήρε αυτό που ήθελε, 

τότε γιατί διαµαρτύρεσαι;» Η στάση του πρώτου αγοριού θυµίζει την 

παραδοσιακή υπόθεση των οικονοµολόγων, σύµφωνα µε την οποία οι 

προτιµήσεις των ατόµων καθορίζονται αποκλειστικά από το τελικό 

αποτέλεσµα, ενώ αυτή του φίλου του προσεγγίζει την πραγµατική 

συµπεριφορά ενός ατόµου που ενδιαφέρεται και για τις προθέσεις του άλλου 

(Rabin, 1998, p. 23).
162, 163

 

 Οι εργαζόµενοι, όπως άλλωστε και όλοι οι άνθρωποι, βλέπουν µια 

ποιοτική διαφορά όταν κάποιος κίνδυνος προέρχεται από την προσπάθεια 

του εργοδότη να τους εκµεταλλευθεί, προσπάθεια που οδηγεί στον 

περιορισµό της προσωπικής τους αυτονοµίας. Άλλωστε, η συµπεριφορά αυτή 

του εργοδότη έχει – εκτός από το άµεσο κόστος για τον εργαζόµενο που 

εκτίθεται στον κίνδυνο – και ένα έµµεσο κόστος: αν ο εργαζόµενος δεν 

αντισταθεί, θα υπάρξουν και νέες παραβιάσεις της αυτονοµίας του, είτε µε τη 

µορφή επαγγελµατικών κινδύνων είτε µε άλλη. Με τη λογική αυτή, το επίπεδο 

της έκθεσης του εργαζοµένου στον κίνδυνο ίσως να έχει γι’ αυτόν µικρότερη 

σηµασία από την πρόθεση εκµετάλλευσης (Dorman, 1996, p. 184). 

Μια άλλη προσέγγιση, διαφορετική από αυτή της ελαχιστοποίησης της 

επικινδυνότητας και πολύ πλησιέστερη στις απόψεις των περισσότερων 

οικονοµολόγων164
, θα προτιµούσε ένα επίπεδο επικινδυνότητας στο οποίο θα 

εξισώνονταν το οριακό κόστος βελτίωσης της ασφάλειας µε το αντίστοιχο 

οριακό όφελος. Η καµπύλη οριακού κόστους βελτίωσης της ασφάλειας που 

αντιµετωπίζει η επιχείρηση θα είναι βέβαια αύξουσα,  ενώ η καµπύλη που 

παριστά το οριακό όφελος θα είναι φθίνουσα. Το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας 

βρίσκεται στο σηµείο τοµής των δύο καµπυλών, αντίστοιχα µε το s* που θα 

                                            
162

 Οι προτιµήσεις µάλιστα των ατόµων δεν φαίνεται να είναι εξωγενώς καθορισµένες όπως 

συνήθως υποτίθεται στα οικονοµικά, αλλά να διαµορφώνονται από τις οικονοµικές και 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στην καθηµερινή ζωή της κάθε τοπικής κοινωνίας (Henrich et al., 

2001, p. 77). 
163

 Βλέπε και παραπάνω «Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ». 
164

 Βλέπε χαρακτηριστικά Viscusi, Vernon and Harrington, 2000, pp. 646-648 και 772-775, 

όπου τονίζεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα χρησιµοποίησης του οριακού (marginal cost) και όχι 
του µέσου κόστους (average cost). Βλέπε και Winston, 2006, pp. 1-2.       
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προέκυπτε από τη «θεωρία του διαφορικού µισθού αποζηµίωσης» 

(”Compensating Wage Differential Theory”), αν λειτουργούσαν ικανοποιητικά 

οι µηχανισµοί της αγοράς. 

 Είναι αναγκαία η χρησιµοποίηση της οριακής ανάλυσης, δηλαδή του 

οριακού κόστους και του οριακού οφέλους και όχι των αντίστοιχων µέσων 

τιµών. Η χρήση του µέσου κόστους και του µέσου οφέλους θα οδηγούσε σε 

σηµαντικά λάθη κατά τη λήψη αποφάσεων: σε πολλές περιπτώσεις η 

καµπύλη οριακού κόστους ανεβαίνει απότοµα µετά από κάποιο κατώφλι , ή 

αντίστοιχα η καµπύλη οριακού οφέλους κατεβαίνει απότοµα. Πέρα από το 

σηµείο αυτό, κάθε πρόσθετη µονάδα ασφάλειας θα κοστίζει πολύ, αλλά θα 

έχει ελάχιστο ή µηδενικό αποτέλεσµα στην πιθανότητα ατυχήµατος. Η οριακή 

ανάλυση θα δείχνει αυτό το γεγονός καθαρά, οδηγώντας στην απόρριψη µιας 

πρότασης που θα κινείται πέρα από αυτό το κατώφλι. Αντίθετα, αν 

χρησιµοποιηθούν µέσες τιµές, η ίδια πρόταση µπορεί να εµφανίζεται ως 

κατάλληλη (Ogus, 1998, p. 61). 

 Το βασικό πλεονέκτηµα της προσέγγισης αυτής, που ονοµάζεται 

ανάλυση κόστους – οφέλους (cost-benefit analysis, CBA), είναι ότι συγκρίνει 

το κόστος και το όφελος µιας πιθανής βελτίωσης των όρων ασφάλειας, 

αντίθετα µε την προσέγγιση της απλής ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας 

που αγνοούσε το σκέλος του κόστους. Επιπλέον, αν το όφελος δεν 

υπολογίζεται αµιγώς τεχνοκρατικά, αλλά συνυπολογίζει τις προτιµήσεις των 

εργαζοµένων,
165

 η ανάλυση κόστους – οφέλους αντιµετωπίζει και το δεύτερο 
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 Οι οικονοµολόγοι συνηθίζουν να αντιλαµβάνονται τις προτιµήσεις των ανθρώπων ως προς 

κάποια πολιτική από τη διάθεσή τους να πληρώσουν ή από την απαίτησή τους να 

αποζηµιωθούν γι’ αυτήν. Βέβαια, είναι πρακτικά δύσκολο και µε µεγάλο κόστος να ρωτηθούν 

όλοι οι ενδιαφερόµενοι πόσο θα πλήρωναν ή τι αποζηµίωση θα ζητούσαν, ενώ οι απαντήσεις 

τους θα είναι αµφίβολης ειλικρίνειας και ακρίβειας. Για την αντιµετώπιση αυτού του 

προβλήµατος χρησιµοποιούνται ευρηµατικές µέθοδοι για τη συλλογή πληροφοριών µέσω 

τιµών και ποσοτήτων που προκύπτουν από συναλλαγές, αλλά και οι απαντήσεις σε 
ερωτηµατολόγια. Μεγάλο µέρος της ανάλυσης κόστους – οφέλους είναι αφιερωµένο στην 

εφεύρεση και τη βελτίωση τέτοιων µεθόδων. Φυσικά, η διάθεση κάποιου να πληρώσει – ή η 

απαίτησή του να αποζηµιωθεί για µια ανεπιθύµητη µεταβολή – µετριέται σε χρηµατικές 

µονάδες και εξαρτάται από τον πλούτο του. Αφού οι πλούσιοι έχουν περισσότερες χρηµατικές 

µονάδες, µπορούν να πληρώσουν περισσότερα για να επιτύχουν την εφαρµογή ενός µέτρου 

και συνεπώς οι προτιµήσεις τους θα έχουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάλυση κόστους – 

οφέλους. Έτσι, η µέθοδος αυτή φαίνεται να µεροληπτεί σε βάρος των προτιµήσεων των πιο 

αδύναµων, τους οποίους υποτίθεται θέλουν να βοηθήσουν διάφορες πολιτικές επιλογές 

(Hausman and McPherson, 2006, pp. 144-152). Βλέπε και Baldwin, Hutter and Rothstein, 

2000, pp. 11-12. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διάθεση κάποιου να πληρώσει (willingness-to-
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βασικό ελάττωµα της ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας (Dorman, 1996, p. 

188). Μια πλήρης ανάλυση κόστους – οφέλους αποτελεί εκτίµηση της φύσης 

ενός δηµοσίου προγράµµατος και της επίδρασής του στον κόσµο και συχνά 

απαιτεί προσφυγή όχι µόνο στα οικονοµικά, αλλά και την επιστήµη, την 

τεχνολογία και την κοινωνιολογία (Rose-Ackerman, 1994, p. 54). 

Η ανάλυση κόστους – οφέλους χρησιµοποιείται από τη δεκαετία του 

1930 ως εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα δηµοσίων έργων και 

αµυντικών προγραµµάτων (Ogus, 1998, p. 56). Η ιδέα όµως της αξιοποίησής 

της για τον έλεγχο της σκοπιµότητας λήψης νοµοθετικών µέτρων είναι πιο 

καινούρια: γενικεύτηκε στις ΗΠΑ µε την απόφαση του Προέδρου Reagan που 

επέβαλε το 1981 σε όλες τις υπηρεσίες να υποβάλουν κάθε σηµαντική 

ρύθµιση σε ανάλυση κόστους – οφέλους και να ζητούν την έγκριση του 

Προέδρου µόνο για όσες από αυτές εµφάνιζαν ένα πλεόνασµα οφέλους. Όχι 

µόνο έγινε υποχρεωτική η ανάλυση κόστους – οφέλους, αλλά το βάρος της 

απόδειξης τέθηκε σε αυτόν που έκανε την πρόταση. Ο έλεγχος της 

πληρότητας της ανάλυσης των ρυθµίσεων ανατέθηκε σε ειδικό γραφείο 

(Office of Management and Budget, OMB), που εξετέλεσε το έργο αυτό µε 

ζήλο, γεγονός που οδήγησε στην απόσυρση ή την επαναδιατύπωση αρκετών 

ρυθµίσεων (Baldwin, 1995, pp. 193-196).
166

  

Στόχος της ανάλυσης κόστους – οφέλους είναι να ενθαρρυνθούν οι 

δηµόσιες υπηρεσίες να αναλύουν τις συνέπειες των προτάσεών τους και να 

υπάρξει ένας µηχανισµός πειθαρχίας έτσι ώστε να επιτυγχάνονται 

αποδοτικότερα αποτελέσµατα. Για το σκοπό αυτό, πριν υιοθετηθεί µια 

νοµοθετική πρόταση, µπορούν να εξεταστούν: το κόστος και το όφελος που 

θα προκύψουν, η κατανοµή τους σε κερδισµένους και χαµένους και πιθανές 

                                                                                                                             
pay) αφορά στατιστικές ζωές (statistical lives) και µικρές µεταβολές στην πιθανότητα θανάτου 

και όχι συγκεκριµένους πραγµατικούς ανθρώπους για τους οποίους η πιθανότητα θανάτου θα 

µειωθεί από το ένα (δηλαδή τη βεβαιότητα) στο µηδέν (Viscusi, 2006, p. 40). 
166

 Ακόµη και στις ΗΠΑ πάντως, το Ανώτατο ∆ικαστήριο απέκλεισε τη χρήση της ανάλυσης 

κόστους – οφέλους από τον Occupational Safety and Health Administration (OSHA) στην 

υπόθεση που αφορούσε τα όρια σκόνης βάµβακος [American Textile Manufacturers Institute 
v. Donovan, 452 U.S. 490 (1981)]. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, οι αποφάσεις του OSHA 

πρέπει να καθοδηγούνται από το αν η συµµόρφωση είναι τεχνικά εφικτή και όχι από τη σχέση 

κόστους – οφέλους.      
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εναλλακτικές προσεγγίσεις για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσµατος µε 

µικρότερο κόστος (Ogus, 1998, p. 54 και Baldwin, 1995, pp. 193-196).
167

  

Η κατανοµή του κόστους έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις µικρές 

επιχειρήσεις και αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν κατά την εξέταση 

εναλλακτικών νοµοθετικών προτάσεων. Ένα σηµαντικό τµήµα του κόστους 

συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια είναι σταθερό, 

δηλαδή άσχετο µε τον όγκο του προϊόντος: στην περίπτωση αυτή, µια 

νοµοθετική ρύθµιση µπορεί να έχει πολύ βαρύτερη επίδραση στις µικρές 

επιχειρήσεις, επηρεάζοντας τη δοµή ενός κλάδου και ενισχύοντας τη θέση 

των µεγαλύτερων επιχειρήσεων (Ogus, 1998, p. 63). 

Από την άλλη, αν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στη νοµοθετική 

µεταχείριση των επιχειρήσεων ανάλογα µε το µέγεθός τους, δηµιουργείται ο 

κίνδυνος να προβαίνουν οι εργοδότες όχι σε ουσιαστική, αλλά σε 

«δηµιουργική συµµόρφωση», διασπώντας τυπικά τις µεγάλες επιχειρήσεις σε 

µικρότερες (Ogus, 1998, p. 63). Για παράδειγµα, στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις 

µε προσωπικό πάνω από 50 εργαζοµένους έχουν περισσότερες 

υποχρεώσεις, µεταξύ των οποίων αυτής της χρησιµοποίησης των υπηρεσιών 

γιατρού εργασίας. Έχει λοιπόν κίνητρο ο εργοδότης που απασχολεί πάνω 

από 50 άτοµα να διασπάσει την επιχείρησή του σε δύο, εκ των οποίων καµµία 

δεν θα έχει την υποχρέωση χρήσης υπηρεσιών γιατρού εργασίας. 
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 Η ανάλυση κόστους – οφέλους δεν αποτελεί πάντως το κατάλληλο εργαλείο όταν 

προέχουν ζητήµατα αναδιανοµής, αφού η διαδικασία αυτή είναι (για τους υποστηρικτές της) 

ουδέτερη ως προς το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Για αρκετούς οικονοµολόγους, η 

αναδιανοµή δεν είναι κάτι άνευ σηµασίας, αλλά πρέπει να επιτυγχάνεται µέσω ενός γενικού 

συστήµατος φόρων και µεταβιβάσεων και όχι τµηµατικά µέσω ενός ρυθµιστικού πλέγµατος 

(Rose-Ackerman, 1994, p. 54) ή της παροχής υπηρεσιών «σε είδος». Για παράδειγµα, ένα 

από τα πλεονεκτήµατα της ύπαρξης χρηµατικών µεταβιβάσεων έναντι της παροχής «σε 
είδος» είναι η µικρότερη γραφειοκρατία και το χαµηλότερο κόστος που συνοδεύουν την 

πρώτη. Η πραγµατικότητα δεν είναι όµως πάντοτε έτσι: ένας υγιής απατεώνας µπορεί να 

διεκδικήσει το χρηµατικό ποσό που χορηγεί το κράτος για τη θεραπεία της υποτιθέµενης 

ασθένειάς του, δεν θα περιµένει όµως για ώρες στην ουρά ενός δηµόσιου νοσοκοµείου για να 

εξεταστεί. Επιπλέον, οι φορολογούµενοι µπορεί να έχουν συγκεκριµένες προτιµήσεις για το 

καταναλωτικό πρότυπο των ληπτών της οικονοµικής βοήθειας κι έτσι να προτιµούν την 

παροχή υπηρεσιών «σε είδος», για παράδειγµα στο χώρο της υγείας (Hausman and 

McPherson, 2006, pp. 140-142). Γενικότερα, όταν η πληροφόρηση είναι ατελής, κάθε 
αναδιανεµητική φορολογία πρέπει να είναι παραµορφωτική. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να είναι 
επιθυµητές παρεµβάσεις στην αγορά που µεταβάλλουν την προ φόρων διανοµή του 

εισοδήµατος. Τέτοιου είδους παρεµβάσεις µειώνουν το βάρος της αναδιανεµητικής 

φορολογίας. Το συµπέρασµα είναι ότι τα ζητήµατα της αποδοτικότητας και της διανοµής δεν 

είναι εύκολο να διαχωριστούν (Stiglitz, 2002, p. 479).  
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Μια ιδιόµορφη πρακτική συναντάται στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ο HSE 

χρησιµοποιεί ένα µίγµα ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων για τον καθορισµό 

της σηµασίας του κάθε κινδύνου, δηλαδή του ποιος κίνδυνος είναι τόσο 

µεγάλος ώστε να θεωρείται απαράδεκτος, ποιος είναι αποδεκτός δηλαδή τόσο 

µικρός ώστε να µην χρειάζονται µέσα πρόληψης και τι γίνεται όταν ο κίνδυνος 

βρίσκεται µεταξύ των δύο αυτών ορίων. Για τον HSE, απαράδεκτος είναι ο 

κίνδυνος όταν η πιθανότητα θανάτου ενός εργαζοµένου κατ’ έτος είναι 

µεγαλύτερη από µία στις χίλιες, ενώ είναι αποδεκτός όταν η πιθανότητα είναι 

µικρότερη από µία στο εκατοµµύριο.
168

  

Όταν ο κίνδυνος θεωρηθεί απαράδεκτος, απαιτείται διορθωτική δράση 

άσχετα µε το κόστος. Όταν όµως βρίσκεται µεταξύ των δύο ορίων, στην 

περιοχή δηλαδή του ανεκτού (tolerability region), γίνεται προσπάθεια να 

εξισορροπηθεί το κόστος της µείωσης του κινδύνου µε την αντίστοιχη 

ωφέλεια: για τον προσδιορισµό του κατάλληλου επιπέδου επικινδυνότητας 

χρησιµοποιούνται ως οδηγοί οι υπάρχουσες προδιαγραφές ή οι θεωρούµενες 

ως καλές πρακτικές. Αν δεν υπάρχει τίποτε τέτοιο, γίνεται ανάλυση κόστους –

οφέλους, ενώ οι τιµές για την αξία της ανθρώπινης ζωής λαµβάνονται από το 

Υπουργείο Μεταφορών (Baldwin, Hutter and Rothstein, 2000, pp. 15-18). Το 

Υπουργείο Μεταφορών (Department for Transport, DfT) υπολογίζει την αξία 

που έχει η πρόληψη ενός θανατηφόρου τροχαίου ατυχήµατος (value of 

preventing a fatality, VPF), συνεκτιµώντας το ανθρώπινο κόστος, το χαµένο 

προϊόν και το ιατρικό κόστος. Οι τιµές που χρησιµοποιεί ο HSE για τον 

υπολογισµό του οφέλους από τη λήψη µέτρων για την υγεία και την ασφάλεια, 

µπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του.
169

 Το συνολικό όφελος από την 

πρόληψη θανατηφόρου ατυχήµατος εκτιµάται (στις 13.04.2007) σε £1435000, 

σοβαρού ατυχήµατος σε £38500, άλλου ατυχήµατος σε £5500, ενώ για τη 

µέση επαγγελµατική ασθένεια η τιµή είναι £8300. 
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 Όταν το κριτήριο για τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι η υπέρβαση µιας οριακής τιµής 

επικινδυνότητας, δηλαδή µιας πιθανότητας θανάτου (για παράδειγµα µία στο εκατοµµύριο 

ετησίως), τότε το µέγεθος του πληθυσµού που εκτίθεται στον κίνδυνο δεν λαµβάνεται υπ’ 

όψιν. Τέτοιου είδους πολιτικές βασίζονται µόνο στον ατοµικό κίνδυνο και η απόφαση που θα 

ληφθεί µπορεί θεωρητικά να αφορά ένα και µόνο άτοµο που απειλείται. Η ανάλυση κόστους –

οφέλους αντίθετα, λαµβάνει υπ’ όψιν τον αριθµό των ατόµων που εκτίθενται και συνεπώς τον 

κίνδυνο για το σύνολο του πληθυσµού (Viscusi, 2006, p. 53). 
169

 Η διεύθυνση είναι http://www.hse.gov.uk/economics/eauappraisal.htm 
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 Και η ανάλυση κόστους – οφέλους έχει πάντως µειονεκτήµατα: µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί από αυτούς που χαράσσουν πολιτική ως προπέτασµα για 

την συγκάλυψη άλλων σκοπιµοτήτων, για την παρεµπόδιση της συµµετοχής 

του κοινωνικού συνόλου στη διαβούλευση µε την ταυτόχρονη παροχή 

προνοµιακής πρόσβασης στους εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου, 

καθώς και για τη διάχυση της ευθύνης για τη λήψη των αποφάσεων (Baldwin, 

1995, pp. 202-204). Επιπλέον, η οικονοµική αποδοτικότητα δεν είναι µια 

αδιαµφισβήτητη αξία αποδεκτή από όλους, έτσι ώστε να αποτελεί έναν 

παράγοντα νοµιµοποίησης της δράσης του ελεγκτικού µηχανισµού. Συχνά 

άλλωστε δεν περιλαµβάνεται ως στόχος ή κριτήριο στον ιδρυτικό νόµο του 

ελεγκτικού σώµατος (Baldwin and McCrudden, 1987, pp. 53-54).
170

 

Το κυριότερο πάντως από τα µειονεκτήµατά της είναι η τεράστια 

δυσκολία να ποσοτικοποιηθούν τα οφέλη από τη ρύθµιση των θεµάτων υγείας 

και ασφάλειας. ∆εν είναι εύκολο να αποτιµηθούν χρηµατικά η ανθρώπινη ζωή, 

η σωµατική ακεραιότητα και η υγεία, ενώ δεν είναι σαφές αν είναι ηθικά και 

κοινωνικά αποδεκτή η αποτίµηση αυτή.
171

 Η απάντηση που συνήθως δίνουν 

οι οικονοµολόγοι που χρησιµοποιούν τέτοιες αποτιµήσεις στους ηθικούς 

αυτούς ενδοιασµούς, είναι ότι δεν είναι αυτοί που κάνουν τον υπολογισµό: οι 

ίδιοι οι εργαζόµενοι σταθµίζουν το κόστος και το όφελος της αποδοχής 

επικίνδυνων εργασιών, ενώ ο οικονοµολόγος απλώς παρατηρεί τη σχέση 

ανταλλαγής και τη χρησιµοποιεί για περαιτέρω ανάλυση (Dorman, 1996, p. 

40). Για να έχει βέβαια βάση το επιχείρηµα αυτό πρέπει να αποδέχεται κανείς 

τη «θεωρία του διαφορικού µισθού αποζηµίωσης», οι προβληµατικές 

                                            
170

 Βλέπε για παράδειγµα το Ν. 2639 / 1998 µε τον οποίο συστήνεται το Σ.ΕΠ.Ε. Στα άρθρα 6 

και 7 που αναφέρονται στο έργο και τις αρµοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. δεν γίνεται οποιαδήποτε 
µνεία της οικονοµικής αποδοτικότητας. Αντίστοιχα, στο άρθρο 16 που αναφέρεται στις 

διοικητικές κυρώσεις δεν ορίζονται ως κριτήρια επιβολής κυρώσεων το οικονοµικό όφελος ή 

το κόστος, αλλά η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση 

στις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων, οι παρόµοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν 

επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθµός υπαιτιότητας. 
171

 Υπάρχει µάλιστα η άποψη, ότι και µόνο το γεγονός της «επικόλλησης» µιας τιµής σε µια 

αξία ή ποιότητα, προκαλεί µια θεµελιώδη µεταβολή της, αφού τη µετατρέπει σε εµπόρευµα. 

Χάνεται λοιπόν η δυνατότητα των ανθρώπων να νιώσουν αλληλεγγύη, φρίκη ή αποστροφή. 

(Dorman, 1996, pp. 100-101). Από την άλλη πλευρά όµως, υπάρχει η άποψη ότι για να µην 

διαστρεβλώνεται η συζήτηση, δεν πρέπει να τίθεται το ερώτηµα «πόσο αξίζει µια ζωή;» Το 

ερώτηµα που πρέπει να τίθεται είναι «πόσα χρήµατα πρέπει να δαπανώνται ανά ζωή που 

σώζεται;», που είναι βέβαια αρκετά διαφορετικό (Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος, 1998, σ. 348-

349). 
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υποθέσεις της οποίας έχουν ήδη αναλυθεί στο πρώτο κεφάλαιο.
172

 Από την 

άλλη, για τους υποστηρικτές της ανάλυσης κόστους – οφέλους, ακόµη κι όταν 

η ανάλυση δεν µπορεί να γίνει µε ακρίβεια, οι ρυθµιστικές αρχές πρέπει να 

κάνουν µια συστηµατική προσπάθεια να καταγράψουν και να αναλύσουν όλες 

τις εναλλακτικές λύσεις (Rose-Ackerman, 1994, p. 60). 

Ακόµη όµως κι αν µπορούσαν να αντιµετωπιστούν τα µειονεκτήµατα 

αυτά, προκύπτει ένα ακόµη πρόβληµα: οι προτιµήσεις του ατόµου173
 όπως 

συνάγονται από τις συναλλαγές του στην αγορά (στον ιδιωτικό του δηλαδή 

βίο), δεν καθορίζουν αναγκαστικά και τη στάση του ως πολίτη (στο δηµόσιο 

βίο). Οι επιλογές που κάνει το άτοµο στη σφαίρα του ιδιωτικού δεν ταυτίζονται 

πάντα µε τις επιλογές του στη σφαίρα του δηµοσίου. Συνεπώς, κάθε 

υπολογισµός του οφέλους από τη ρύθµιση των θεµάτων υγείας και 

ασφάλειας, θα έβρισκε εφαρµογή µόνο στα άτοµα ως εργαζοµένους και όχι 

ως πολίτες. Για τους πολίτες θέµατα όπως η προστασία της ανθρώπινης 

ζωής είναι αντικείµενο δηµόσιας διαβούλευσης και όχι απλώς ιδιωτικής 

συναλλαγής (Dorman, 1996, pp. 102-104 και Hausman and McPherson, 

2006, p. 150).  

Έτσι, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η επιλογή της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων που είναι κάθε φορά κατάλληλη. Θα ήταν λανθασµένη 

οποιαδήποτε προσπάθεια των πολιτικών ή της δηµόσιας διοίκησης να 

καθορίσει τους τύπους ψωµιού που προσφέρονται στο καταναλωτικό κοινό: ο 

καταναλωτής πρέπει να είναι ελεύθερος να αποφασίσει τί θα αγοράσει. Από 

την άλλη πλευρά όµως, η νόθευση του ψωµιού µε επικίνδυνα χηµικά απειλεί 

                                            
172

 Συνεχίζεται πάντως η προσπάθεια πλήθους οικονοµολόγων να αποτιµήσουν την 

ανθρώπινη ζωή. Για µια καταγραφή βλέπε Viscusi, 1993, pp. 1924-1931, αλλά και Viscusi, 

Vernon and Harrington, 2000, pp. 661-684. Οι περισσότερες εκτιµήσεις καταλήγουν σε µία 

αποτίµηση µεταξύ των τριών και των επτά εκατοµµυρίων δολαρίων για εργαζοµένους σε 
θέσεις µέσης επικινδυνότητας (Viscusi, 1993, p. 1930 και Viscusi, 1999, p. 38). Οι αντίστοιχες 

εκτιµήσεις για µη θανατηφόρους τραυµατισµούς κινούνται µεταξύ εικοσιπέντε και πενήντα 

χιλιάδων δολαρίων (Viscusi, 1993, p. 1935).    
173

 Οι αναλύσεις της κοινωνίας – και στην οικονοµική επιστήµη – αρχίζουν συχνά µε το 

«άτοµο», δηλαδή έναν ανεξάρτητο ενήλικα που ακολουθεί το δικό του δρόµο στον κόσµο. 

Συχνά χρησιµοποιείται ως εικόνα ο Ροβινσώνας Κρούσος που ζει µόνος του σε ένα έρηµο 

νησί. Η προσέγγιση αυτή του ανθρώπου ως «ατόµου» αποτελεί ένα χρήσιµο µεθοδολογικό 

εργαλείο: καθιστά δυνατή την εξέταση κάθε στοιχείου χωριστά και τη σαφέστερη κατανόηση 

των αλληλεπιδράσεων. Ως περιγραφή όµως του τρόπου ζωής των ανθρώπων, το ανεξάρτητο 

αυτό «άτοµο» αποτελεί µάλλον φαντασιακό κατασκεύασµα. Στην πραγµατικότητα, οι 
άνθρωποι δεν ζουν σε αποµόνωση αλλά µέσα στην κοινωνία, αλληλεξαρτώµενοι και όχι 
ανεξάρτητοι (Spicker, 2004, σ. 41-42). 
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την υγεία και παραβιάζει κάθε έννοια εντιµότητας, ενώ κανείς δεν προτείνει να 

αφεθεί το θέµα στους µηχανισµούς της αγοράς (Dorman, 1996, pp. 102-103). 

Επιπλέον, υπάρχει και η άποψη ότι η αντίληψη για την ύπαρξη δύο µόνο 

πεδίων στην κοινωνία είναι λανθασµένη. Εκτός από το κράτος και την αγορά 

(ή το δηµόσιο και το ιδιωτικό), υπάρχει και η κοινωνία των πολιτών που 

περιλαµβάνει την οικογένεια και άλλους µη οικονοµικούς θεσµούς (Giddens,  

1999 / 2002, σ. 125). 

Από την άλλη, ο διαχωρισµός των επιλογών σε αυτές που γίνονται στη 

σφαίρα του δηµοσίου, αυτές που γίνονται στη σφαίρα του ιδιωτικού και εκείνες 

που σχετίζονται µε την κοινωνία των πολιτών δεν µπορεί να είναι απόλυτος, 

αφού κατά κανόνα αφορούν τα ίδια πρόσωπα: οι εργοδότες, οι εργαζόµενοι, 

οι επενδυτές και οι καταναλωτές µπορούν να είναι ταυτόχρονα ψηφοφόροι, 

ένορκοι, υπάλληλοι ελεγκτικών µηχανισµών, αλλά και γείτονες, συγγενείς 

κλπ.
174

 Συνεπώς, µια ολοκληρωµένη και διεπιστηµονική175
 προσέγγιση των 

οικονοµικών και κοινωνικών επιστηµών είναι αναγκαία: η πραγµατικότητα δεν 

µπορεί να χωριστεί σε τµήµατα όπως ένα πανεπιστήµιο (Olson and 

Kähkönen, 2000, p. 7).
176

 Για παράδειγµα, όταν κάποιος επιλέγει τόπο 

κατοικίας δεν λαµβάνει υπ’ όψιν του µόνο την τιµή, αλλά και την απόσταση 

από τον τόπο εργασίας του, την πρόσβαση σε αγορές, την εκπαίδευση των 

παιδιών του, το είδος των γειτόνων, την αισθητική της περιοχής, στερεότυπα 

και προκαταλήψεις (ανατολικές – δυτικές συνοικίες) και φυσικά τα θέµατα 
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 Για τον Spicker (2004, σ. 34-35), οι άνθρωποι κατέχουν ρόλους στην κοινωνία και οι ρόλοι 
αυτοί δοµούν τις κοινωνικές τους σχέσεις. Ο ρόλος είναι το κοµµάτι που κάποιος παίζει και 
καθορίζει τα είδη των πράξεων του προσώπου. Αυτό φαίνεται περισσότερο στο επάγγελµα 

του καθενός, που δοµεί µια εικόνα, όχι µόνο της εργασίας, αλλά και της εκπαίδευσης, του 

κοινωνικού περιβάλλοντος και γενικά των προτύπων ζωής του ατόµου. Οι άνθρωποι τείνουν 

να αναλαµβάνουν πολλούς ρόλους ταυτόχρονα: κανένας δεν είναι µόνο δάσκαλος, µόνο 

γονέας ή µόνο παιδί. Οι ρόλοι συνοψίζουν το εύρος των σχέσεων που συνάπτει ένα άτοµο. 
175

 Για τις δυνατότητες και τα όρια της διεπιστηµονικότητας, βλέπε Καζάκο, 2006, σ. 295-313. 
176

 Με τα λόγια του Τζον Μέιναρντ Κέινς (John Maynard Keynes), «… ο µεγάλος 

οικονοµολόγος πρέπει να διαθέτει ένα σπάνιο συνδυασµό χαρισµάτων. Πρέπει να είναι 
µαθηµατικός, ιστορικός, πολιτικός, φιλόσοφος –σε κάποιο βαθµό. Πρέπει να αντιλαµβάνεται 
τα σύµβολα και να εκφράζεται µε λέξεις. Πρέπει να µελετά το ειδικό στο πλαίσιο του γενικού 

και να θίγει το αφηρηµένο και το συγκεκριµένο µαζί, στην ίδια σκέψη. Πρέπει να µελετά το 

παρόν υπό το φως του παρελθόντος για τους σκοπούς του µέλλοντος. Κανένα κοµµάτι από 

την ανθρώπινη φύση ή τους ανθρώπινους θεσµούς δεν πρέπει να βρίσκεται µακριά από το 

βλέµµα του.» (Heilbroner, 1998 / 2000, σ. 390-391). Προφανώς, πρόκειται πραγµατικά για 

σπάνιο συνδυασµό χαρισµάτων. 
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ασφάλειας: περιβαλλοντική ρύπανση, κυκλοφοριακό φόρτο, εγκληµατικότητα 

κλπ. 

Έτσι, δεν υπάρχει ένας και µοναδικός τρόπος προσέγγισης των 

διαφόρων καθεστώτων ρύθµισης που υπάρχουν για τον κάθε κίνδυνο. Η 

έµφαση που θα δοθεί στην κάθε διάσταση του θέµατος εξαρτάται από τα 

αναλυτικά ενδιαφέροντα του εκάστοτε παρατηρητή. Ο παραδοσιακός νοµικός 

θα ασχοληθεί κατά προτεραιότητα µε τους τυπικούς κανόνες, ο θιασώτης των 

θεσµικών οικονοµικών µε τη βασική δοµή των κινήτρων, ο ανθρωπολόγος µε 

το κυρίαρχο πρότυπο στάσεων και πεποιθήσεων, ο πολιτικός επιστήµονας µε 

την κατανοµή της ισχύος µεταξύ των δρώντων υποκειµένων, ο ιστορικός µε 

τον τρόπο που το παρελθόν διαµορφώνει το παρόν κλπ. Βεβαίως αυτές οι 

οπτικές παρουσιάζουν πολλές επικαλύψεις (Hood, Rothstein and Baldwin, 

2001, pp. 12-13). 

 Υπό µια κοινωνιολογική προοπτική, οι κίνδυνοι είναι κατ’ εξοχήν 

κοινωνικές κατασκευές και η βαρύτητά τους δεν µπορεί να κατανοηθεί 

επαρκώς µε µοντέλα της επιστήµης και της τεχνικής.
177

 Όπως γράφει ο Ulrich 

Beck: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αντίστοιχα συµπεράσµατα φαίνεται να οδηγούν και τα εµπειρικά 

δεδοµένα. Οι εργαζόµενοι αντιδρούν «κανονιστικά» (normatively) στους 
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 Βλέπε και Vogel, 2001, pp. 16-17. Με τέτοιου είδους προσεγγίσεις, το ρίσκο έχει 
πολυδιάστατο χαρακτήρα και δεν µπορεί να καταλήγει να αντιµετωπίζεται ως ένα απλό 

γινόµενο πιθανότητας και συνεπειών (Baldwin, Hutter and Rothstein, 2000, pp. 12-13).  

Πολύ πιο καθοριστικές είναι οι πολιτισµικά κυρίαρχες αντιλήψεις 

περί ασφάλειας και οι (δικαιικά) θεσµοποιηµένοι κανόνες ασφάλειας. 

Τούτα προκαθορίζουν πότε και γιατί κάτι θεωρείται ως επαρκώς 

αποδεκτό ή ως σκανδαλώδες και εξαιρετικά ανησυχητικό.  Οι ιστορικά 

δηµιουργηµένες, πολιτισµικά κυρίαρχες αξιακές ιδέες, που ενισχύονται 

κάθε τόσο µέσω δηµόσιων συζητήσεων, καθορίζουν ποιες ανασφάλειες 

και απειλές κατά της ζωής είναι «κανονικές» και µπορούν να αγνοηθούν 

και ποιες, αντίθετα, οδηγούν σε διαµαρτυρίες και επαναστάσεις, 

εξεγέρσεις, ξεσπάσµατα οργής και ανατροπές κυβερνήσεων κλπ, στην 

περίπτωση της συγκάλυψης και ουδετεροποίησής τους (Beck, 1993 / 

1996, σ. 126). 
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εργασιακούς κινδύνους· εµφανίζονται δηλαδή να έχουν ένα επίπεδο ανοχής, 

που αν ξεπεραστεί γίνεται η βάση για µια ηθικά φορτισµένη µορφή 

σύγκρουσης: οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις νόρµες των εργαζοµένων, 

δεν αντιµετωπίζονται απλώς ως αντίπαλοι, αλλά ως ανήθικοι 

εκµεταλλευτές.
178

 ∆εν είναι λοιπόν το επίπεδο της επικινδυνότητας αυτής καθ’ 

αυτής που απασχολεί τους εργαζοµένους, αλλά το επίπεδο της 

επικινδυνότητας σε σχέση µε τα πρότυπά τους και τις προσδοκίες τους. Έτσι, 

ο εργασιακός κίνδυνος δεν οδηγεί πάντα σε συγκρούσεις (Dorman, 1996, pp. 

123-127). 

 Ένα αντικειµενικά µικρότερο ρίσκο µπορεί να αντιµετωπιστεί µε 

ισχυρότερη αντίδραση, αν ξεπερνά το αντίστοιχο πρότυπο των εργαζοµένων. 

Μάλιστα, αν το πρότυπο αυτό µεταβληθεί προς το αυστηρότερο, το αντιληπτό 

ρίσκο (perceived risk) µπορεί να αυξηθεί, ακόµη κι αν αντικειµενικά παραµένει 

σταθερό (Dorman, 1996, p. 184). Έτσι, κάποιος κίνδυνος που παλαιότερα 

ήταν ανεκτός από όλους, µπορεί ξαφνικά να θεωρηθεί απαράδεκτος επειδή οι 

συνέπειές του προβλήθηκαν από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης:
179

 

χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των ήδη τοποθετηµένων πλακών που 

περιέχουν αµίαντο, όπου συχνά οι αντιδράσεις είναι υπερβολικές.
180

 Από την 

                                            
178

 Για τη γενικότερη σηµασία που έχουν οι νόρµες και το πώς επιβάλλονται, βλέπε Posner, 

1997, pp. 365-369. Κάποιες από τις νόρµες επιβάλλονται µέσω της δυσαρέσκειας του 

κοινωνικού συνόλου, που µπορεί να φτάνει µέχρι την κατακραυγή ή και τον «οστρακισµό». 
179

 Σχετική είναι η µεταφορά σύµφωνα µε την οποία τα σήµατα για τους κινδύνους 

φιλτράρονται µέσω σταθµών κοινωνικής ενίσχυσης (social amplification stations), όπως 

οµάδες πίεσης, πολιτικοί φορείς, ΜΜΕ και επιστηµονικές οµάδες κι ότι αυτό το φιλτράρισµα 

ενισχύει ή ελαχιστοποιεί ορισµένες πλευρές των κινδύνων (Baldwin, Hutter and Rothstein, 

2000, p. 13). Ένα παράδειγµα άµβλυνσης κινδύνου (risk attenuation) από πολιτικούς και 
ΜΜΕ είναι αυτό του ραδονίου: πρόκειται για ραδιενεργό αέριο που εκλύεται σε µικρές 

ποσότητες από τους βράχους και το χώµα. Η µακροχρόνια έκθεση σε ραδόνιο 

συγκεντρωµένο σε κτίρια, ορυχεία ή σπηλιές δηµιουργεί µια σηµαντική πιθανότητα εµφάνισης 

καρκίνου του πνεύµονα. Η βελτίωση της µόνωσης στα σύγχρονα κτίρια αυξάνει τη 

συγκέντρωση ραδονίου και επιτείνει τον κίνδυνο. Έτσι, στο Ηνωµένο Βασίλειο εκτιµάται ότι το 

5% των καρκίνων του πνεύµονα συνδέονται µε το ραδόνιο. Ταυτόχρονα, πρόκειται για εύκολα 

αντιµετωπίσιµη απειλή που δεν δηµιουργεί υψηλό κόστος: κατά πάσα πιθανότητα, αρκεί ένα 

καλό σύστηµα εξαερισµού. Παρ’ όλα αυτά, η κάλυψη του θέµατος από τα ΜΜΕ είναι 
ελάχιστη, ενώ η κοινή γνώµη προτιµά να ασχολείται µε τους κινδύνους από τεχνητές πηγές 

ραδιενέργειας, όπως τα πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής ή τα πυρηνοκίνητα 

υποβρύχια (Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 38-40). Βλέπε και Βρετανικό Ιατρικό 

Σύλλογο, 1998, σ. 94-97. Για το φαινόµενο της άµβλυνσης του κινδύνου και την πιθανότητα 

να αγνοηθεί η απειλή από την αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία, βλέπε Rothstein, 2003. 
180

 Ο κίνδυνος για τους µη καπνιστές είναι µικρός, ακόµη και µετά από σοβαρή έκθεση σε 
σκόνη αµιάντου. Αντιθέτως, ο καπνός του τσιγάρου και η σκόνη αµιάντου είναι δύο 
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άλλη, ένα σοβαρό πρόβληµα ασφάλειας µπορεί να υφίσταται για πολύ καιρό, 

χωρίς να του δίνεται η δέουσα σηµασία, όταν όµως πάρει δηµοσιότητα λόγω 

µιας πολύνεκρης καταστροφής µπορεί να αναληφθεί κάποια δράση: η 

δηµόσια αντίληψη του κινδύνου φαίνεται να εξαρτάται περισσότερο από 

τέτοιες καταστροφές παρά από στατιστικά στοιχεία ρουτίνας (Βρετανικός 

Ιατρικός Σύλλογος, 1998, σ. 164-165). 

 Το ρόλο των προτύπων για τους εργαζοµένους µπορούν φυσικά να 

διαδραµατίσουν και οι κυβερνητικές ρυθµίσεις (για παράδειγµα τα όρια 

έκθεσης σε παράγοντες), παράλληλα µε τον κύριο σκοπό τους που είναι να 

µεταβάλλουν τη συµπεριφορά µε τη θέσπιση διατάξεων αναγκαστικού 

δικαίου.
181

 Πρόκειται για µια λειτουργία των ρυθµίσεων που συνήθως 

αγνοείται,182
 ενώ µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων 

(Dorman, 1996, pp. 209-210). Μάλιστα, υπάρχει η άποψη ότι η κύρια 

λειτουργία κάθε νόµου είναι η καθοδήγηση των προσδοκιών (Hayek, 1982, 

vol. 1 pp. 88-89). 

 Υπάρχουν πάντως και χώρες, όπως αυτές της Νότιας Ευρώπης, όπου 

δεν υπάρχει παράδοση σεβασµού στο νόµο, αλλά περιφρόνησής του. Για 

παράδειγµα, αρκετοί άνθρωποι στην Ελλάδα θεωρούν τη φοροδιαφυγή, την 

παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις πολεοδοµικές 

αυθαιρεσίες ως κάτι αυτονόητο ή και τίτλο τιµής. Όπως γράφει ο Χαρίδηµος Κ. 

Τσούκας: 

                                                                                                                             
παράγοντες που πολλαπλασιάζουν ο ένας τις επιδράσεις του άλλου (Βρετανικός Ιατρικός 

Σύλλογος, 1998, σ. 99-100). 
181

 Σύµφωνα µε τον Posner (1997, p. 368), ο νόµος συµπληρώνει και υποκαθιστά τις νόρµες. 

Επίσης, σύµφωνα µε το Shavell (2002, pp. 254-255), ο νόµος έχει ως παραπροϊόν (by-

product) την ωφέλιµη µεταβολή των ηθικών πεποιθήσεων και την ενδυνάµωση των ηθικών 

κυρώσεων. Γενικότερα, ο νόµος και η ηθική δεν είναι µεταξύ τους ανεξάρτητα. 
182

 Εκφράζεται όµως και αντίθετη γνώµη, ότι δηλαδή οι κυβερνήσεις έχουν µάθει να 

χρησιµοποιούν τις απαγορεύσεις, όχι µε την προσδοκία της συµµόρφωσης, αλλά µε την 

ελπίδα να οδηγήσουν σε µια διαφορετική συµπεριφορά. Παρατίθεται µάλιστα και σχετικό 

παράδειγµα από τη Σουηδία (Spicker, 2004, σ. 300-301).  
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2.9 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ 

 

 

  

 

 

 

 

Άσχετα πάντως µε το ποιος θα είναι ο στόχος της ρυθµιστικής 

παρέµβασης του κράτους στα θέµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων 

(ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας, εξίσωση οριακού κόστους µε το 

αντίστοιχο οριακό όφελος ή κάποιος άλλος), υπάρχει πάντοτε το πρόβληµα 

της παράλληλης ύπαρξης πολλών νοµοθετικών πλαισίων και της 

ταυτόχρονης δράσης πολλών ελεγκτικών µηχανισµών που έχουν διαφορετικό 

µεταξύ τους λόγο ύπαρξης. Εκτός από την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων, οι επιχειρήσεις ελέγχονται για θέµατα περιβάλλοντος, 

προστασίας του καταναλωτή, ασφάλειας των τροφίµων, διασφάλισης των 

προσωπικών δεδοµένων και του απορρήτου των επικοινωνιών, 

ανταγωνισµού, χρηµατιστηριακού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης κλπ. 

 Η ανάγκη ταυτόχρονης συµµόρφωσης µε τόσα διαφορετικά 

νοµοθετήµατα δηµιουργεί ένα τεράστιο φόρτο εργασίας για τα στελέχη των 

επιχειρήσεων, αφού είναι δύσκολη ακόµη και η απλή ανάγνωση όλων των 

διατάξεων που πρέπει να εφαρµοστούν. Αν προσπαθήσουν να 

συµµορφωθούν πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε κάποιο 

 Σε κάθε περίπτωση, για διάφορους λόγους, ο Έλληνας πολίτης δεν 

νιώθει να δεσµεύεται από αφηρηµένες αρχές καθολικής εφαρµογής. Τι είναι 

νόµιµο και τι όχι δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα, ενίοτε µάλιστα ούτε καν το 

αντιλαµβάνεται, αρκεί να γίνει η δουλειά του. Η επίκληση του νόµου δεν 

επιφέρει αυτόµατη συµµόρφωση, αλλά µάλλον έκπληξη, χλευασµό ή 

αναζήτηση µεθόδων παράκαµψης. (…) Καθοριστικό παράγοντα για τη 

διαιώνιση της κουλτούρας της ανοµίας αποτελεί η συµπεριφορά των 

«αρχόντων». Αν αυτοί που ασκούν έλλογη εξουσία δεν τηρούν το νόµο, η 

συµπεριφορά τους αντιγράφεται από τους πολίτες και διαχέεται σε όλο το 

κοινωνικό σώµα (Τσούκας, 2007b, σ. 35) 

Η πολιτική δεν είναι ακριβής επιστήµη.   

 

Βίσµαρκ (αναφέρεται στο Chambers Dictionary 
of Quotations, 1996, p. 164) 
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από τα νοµοθετικά πλαίσια που τους αφορούν, πιθανότατα θα παραµελήσουν 

κάποιες από τις απαιτήσεις των υπολοίπων. Το σε ποιο πεδίο θα δοθεί βάρος 

από την επιχείρηση, συχνά εξαρτάται από το ποιο στέλεχος ή τµήµα χειρίζεται 

το κάθε θέµα και πόση πειθώ ή επιρροή έχει εντός της επιχείρησης (Haines 

and Gurney, 2003, p. 370). 

Κάποιες φορές µάλιστα, οι διατάξεις που καλείται να εφαρµόσει η 

επιχείρηση λαµβάνουν ένα χαρακτήρα ιδιαίτερα λεπτοµερειακό και 

προδιαγράφουν συγκεκριµένες διαδικασίες που πρέπει αυτή να ακολουθήσει. 

Επειδή απαιτεί πολύτιµο εργασιακό χρόνο, η «υπερρύθµιση» (over-

regulation) αυτή µειώνει τη δυνατότητα του στελέχους της επιχείρησης (για 

παράδειγµα του µηχανικού) να δράσει αποτελεσµατικά: δυσκολεύει τις 

συναντήσεις µε συναδέλφους του, την ενηµέρωση για τις εξελίξεις στο 

αντικείµενό του κλπ. Τελικά, η «υπερρύθµιση» µπορεί να οδηγεί σε µείωση 

του βαθµού συµµόρφωσης λόγω της απογοήτευσης που προκαλεί (Haines 

and Sutton, 2003, p. 5). 

Ιδιαίτερα στο πεδίο της υγείας και της ασφάλειας, οι πολύ 

λεπτοµερειακοί, «νοµικίστικοι» και συχνά απαρχαιωµένοι κανονισµοί – αλλά 

και οι αντίστοιχου τύπου επιθεωρήσεις – κάποιες φορές αποτυγχάνουν να 

εµποδίσουν µεγάλα ατυχήµατα, αφού αποκοιµίζουν τα στελέχη των 

επιχειρήσεων µε µια ψευδή αίσθηση ασφάλειας και επιτρέπουν την ύπαρξη 

«τυφλών σηµείων» (blind spots) που οδηγούν σε ατυχήµατα. Για την 

αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων συνήθως προτείνεται οι ρυθµιστικές 

αρχές να ενθαρρύνουν τα στελέχη των επιχειρήσεων να έχουν διαρκώς κατά 

νου τις βασικές προθέσεις της νοµοθεσίας – δηλαδή τη δηµιουργία ενός 

ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος κλπ – και να «µεταφράζουν» αυτές τις 

προθέσεις στο ειδικό και διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον της κάθε 

επιχείρησης. Με τη λογική αυτή δεν αναιρείται ο ρόλος των επιθεωρήσεων, 

αλλά η έµφαση δεν θα πρέπει να δίνεται τόσο στις λεπτοµέρειες όσο στο αν η 

επιχείρηση κάνει συντονισµένες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι όλα τα 
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υποσυστήµατά της εκτιµούν και αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο (Haines and 

Sutton, 2003, p. 3).
183

 

Όσοι υποστηρίζουν µια προσαρµοστική (resilient) προσέγγιση στη 

διαχείριση του κινδύνου θεωρούν ότι οι καλύτερες πρακτικές αναπτύσσονται 

µέσω της επίλυσης συγκεκριµένων προβληµάτων και όχι από προσπάθειες 

πρόβλεψης κάθε κινδύνου: οι ευέλικτες διαδικασίες προσφέρουν καλύτερη 

ανταπόκριση, αν και απαιτούν µεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια από τους 

διοικούντες. Από την άλλη όµως, υπάρχει η επιφύλαξη ότι κάποιοι κίνδυνοι 

µπορεί να έχουν τέτοια βαρύτητα που η κοινωνία δεν µπορεί να υιοθετήσει 

µια στάση του τύπου «βλέποντας και κάνοντας», αλλά απαιτεί την αφιέρωση 

µεγάλης προσπάθειας και σηµαντικών πόρων για την πρόληψή τους 

(Baldwin, Hutter and Rothstein, 2000, p. 32). 

Μια επιπλέον αντίθεση τίθεται συνήθως µεταξύ της συστηµικής 

προσέγγισης και εκείνης που βασίζεται στην απόδοση προσωπικής ευθύνης 

(blame-based). Όσοι συντάσσονται µε την πρώτη, θεωρούν ότι η απόδοση 

προσωπικών ευθυνών υποβαθµίζει το ρόλο των συλλογικοτήτων και των 

οργανώσεων στην πρόκληση του κινδύνου: οι λανθασµένες διαδικασίες 

λήψης των αποφάσεων, οι κακές εργασιακές πρακτικές και άλλα λανθάνοντα 

προβλήµατα µπορεί απλώς να έχουν κληρονοµηθεί από το παρελθόν. Η 

συστηµική προσέγγιση δίνει έµφαση στο θεσµικό περιβάλλον εντός του 

οποίου λαµβάνονται οι αποφάσεις από τα άτοµα και επιτρέπει την ύπαρξη 

ανάδρασης για τα ελαττώµατα του συστήµατος που οδηγούν σε κινδύνους. Σε 

κάθε περίπτωση όµως, δεν πρέπει να αγνοείται ή να υποτιµάται η διάθεση 

της κοινής γνώµης για καταλογισµό ευθυνών σε πρόσωπα (Baldwin, Hutter 

and Rothstein, 2000, p. 32). 

                                            
183

 Γενικά, δύο είναι οι λογικές που εµφανίζονται συνήθως σε θέµατα ρύθµισης. Η µία είναι 
προσανατολισµένη στη θέσπιση κάποιων προδιαγραφών προς τις οποίες απαιτείται να 

υπάρξει πλήρης συµµόρφωση, ενώ η άλλη είναι προσανατολισµένη στην επίτευξη κάποιων 

επιδόσεων ή αποτελεσµάτων. Στη δεύτερη περίπτωση, οι µέθοδοι µε τις οποίες θα 

επιτευχθούν τα εν λόγω αποτελέσµατα παραµένουν υπόθεση του ελεγχοµένου. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι οι δύο αυτές λογικές αποτελούν τα άκρα ενός φάσµατος: στην πράξη 

συνυπάρχουν σε διαφορετικούς βαθµούς, γεγονός που έχει ψυχολογικές, κοινωνικές και 
νοµικές συνέπειες. Έχει σηµασία αν οι ρυθµίσεις αντιµετωπίζουν πλευρές του προβλήµατος 

που έχουν τεχνικό χαρακτήρα (οπότε µπορούν να είναι εξειδικευµένες) ή αν προσπαθούν να 

επηρεάσουν την ανθρώπινη συµπεριφορά, οπότε πρέπει να τίθενται έχοντας υπ’ όψιν τις 

πιθανές ψυχολογικές αντιδράσεις των ανθρώπων τους οποίους αφορούν. Στην περίπτωση 

αυτή, οι ρυθµίσεις πρέπει να είναι πιο εύκαµπτες (Wilpert, 2008, pp. 372-373). 
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Σχετικό είναι και το ζήτηµα της δηµιουργίας και διατήρησης µιας 

κουλτούρας ανοχής στο ανθρώπινο σφάλµα. Είναι καθολικά αποδεκτό ότι το 

ανθρώπινο σφάλµα δεν µπορεί να προληφθεί εξ ολοκλήρου: σφάλµατα 

διαπράττουν οι εργοδότες, οι εργαζόµενοι και τα ελεγκτικά όργανα. Τα 

σφάλµατα όµως είναι µια ευκαιρία για µάθηση και θα ήταν καταστροφικό να 

µην εκµεταλλεύεται κανείς τέτοιες ευκαιρίες. Αν όµως κάποιος φοβάται ότι θα 

του αποδοθούν ευθύνες, είναι εύλογο να προσπαθήσει να αποκρύψει 

κρίσιµες πληροφορίες. Για να µπορέσει λοιπόν να υπάρξει µια διαδικασία 

αµοιβαίας µάθησης, µετά από κάθε σφάλµα – που εξ ορισµού έγινε αθέλητα – 

δεν πρέπει να αναζητείται πάντα ο ένοχος, αλλά οι γενεσιουργές αιτίες που 

οδήγησαν στο ατύχηµα (Wilpert, 2008, pp. 374-375). 

Από την άλλη πλευρά όµως, τα θύµατα ενός ατυχήµατος – που µπορεί 

να οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλµα – έχουν την απαίτηση να αποζηµιωθούν 

για τη βλάβη που υπέστησαν. Η αναζήτηση ευθυνών και η διεκδίκηση 

αποζηµιώσεων είναι διάχυτες στη σύγχρονη εποχή και – µε την παραπάνω 

λογική – αποτελούν ένα εµπόδιο στη διαδικασία της µάθησης και της 

βελτίωσης των συνθηκών ασφαλείας. Η απάντηση στο υποτιθέµενο αδιέξοδο 

είναι µάλλον απλή. Αν δεν υπήρχε ο φόβος των ευθυνών και των 

αποζηµιώσεων δεν θα υπήρχαν και πολλά κίνητρα για τη διερεύνηση των 

ατυχηµάτων, είτε κανείς προσανατολίζεται στην αναζήτηση του υπευθύνου, 

είτε των γενεσιουργών αιτίων. Οι επιχειρηµατίες θα συνέχιζαν να εστιάζουν 

την προσοχή τους στις πωλήσεις, το µερίδιο αγοράς, το κόστος λειτουργίας 

και τα κέρδη της επιχείρησής τους και θα έθεταν στο περιθώριο ζητήµατα 

όπως η ασφάλεια των εργαζοµένων ή η προστασία του περιβάλλοντος. 

Άλλωστε, η πανταχού παρούσα περιορισµένη ορθολογικότητα εµποδίζει την 

προσοχή οποιουδήποτε να εστιάζει σε πολλά ζητήµατα ταυτόχρονα. Με άλλα 

λόγια, ένοχος θα ήταν ο «απρόσεχτος» εργαζόµενος και γενεσιουργό αίτιο η 

«κακιά στιγµή».
184

 

                                            
184

 Εκεί πάντως που µπορεί να ανθίσει η διαδικασία της αµοιβαίας µάθησης, χωρίς να 

υπάρχει ο φόβος των ευθυνών και των αποζηµιώσεων, είναι στην περίπτωση του «παρ’ 

ολίγον ατυχήµατος». Στην περίπτωση αυτή, κανείς δεν περιµένει να αποζηµιωθεί και έτσι, δεν 

υπάρχει το ισχυρό κίνητρο για την απόκρυψη στοιχείων. ∆ίνεται λοιπόν η ευκαιρία στο τεχνικό 

επιτελείο της επιχείρησης να µελετήσει την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο 
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Ούτε όµως η παραπάνω «ευέλικτη» πρακτική των ρυθµιστικών αρχών 

µπορεί να αντιµετωπίσει επαρκώς την ύπαρξη αντιφάσεων ή ακόµη και 

αντικρουόµενων µεταξύ τους διατάξεων που κάποιες φορές εµφανίζονται και 

τις οποίες καλούνται να εφαρµόσουν οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις.
185

 Οι 

αντιφάσεις αυτές σχετίζονται µε τη διαφορετική πολιτική ή ιδεολογική βάση επί 

της οποίας στηρίζονται τα διάφορα ρυθµιστικά πλαίσια. Για παράδειγµα, η 

νοµοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων έχει ένα στόχο 

«πατερναλιστικό»,
186

 δηλαδή την προστασία των εργαζοµένων, θέτοντας το 

στόχο αυτό υπεράνω της επίτευξης του ανταγωνισµού µεταξύ των 

επιχειρήσεων. Η νοµοθεσία αυτή απαιτεί για την εφαρµογή της συλλογική 

προσπάθεια και συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην ίδια παραγωγική διαδικασία ή αλυσίδα (Haines and Gurney, 2003, pp. 

358-359). 

Έτσι, κάποια νοµοθετήµατα προσπάθησαν να επεκτείνουν την ευθύνη 

µιας επιχείρησης πέρα από τους δικούς της εργαζοµένους και να την 

καταστήσουν υπεύθυνη και για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 

των υπεργολάβων της.
187, 188

 Στόχος τέτοιων ρυθµίσεων είναι να επιβάλουν 

στην κύρια επιχείρηση να προτιµά κατά την ανάθεση έργων τους 

υπεργολάβους που τηρούν υψηλά πρότυπα εργασιακής ασφάλειας. Για 

παράδειγµα, θα µπορούσε η κύρια επιχείρηση να απαιτεί από τους 

                                                                                                                             
συµβάν και να ζητήσει άφοβα την άποψη της αρµόδιας υπηρεσίας. Το «παρ’ ολίγον 

ατύχηµα» αποτελεί λοιπόν µια ευκαιρία που δεν πρέπει να µένει ανεκµετάλλευτη.  
185

 Για παραδείγµατα αντιφάσεων από τα πεδία δράσης διαφόρων ελεγκτικών σωµάτων στις 

ΗΠΑ, βλέπε Winston, 2006, pp. 80-81. 
186

 Η λέξη «πατερναλιστικό» δεν είναι απολύτως ακριβής στην περίπτωση αυτή, αφού 

πατερναλισµός είναι η άποψη ότι είναι ορθός ο εξαναγκασµός του ατόµου να πράξει κάτι που 

είναι προς όφελός του (Hausman and McPherson, 2006, p. 143). Η νοµοθεσία για την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζοµένων έχει ως κύριο στόχο τον εξαναγκασµό των εργοδοτών να 

λάβουν µέτρα υπέρ των εργαζοµένων και όχι τον εξαναγκασµό των ίδιων των εργαζοµένων. 

Ακόµη και στην περίπτωση των εργαζοµένων που δεν χρησιµοποιούν τα µέσα ατοµικής 

προστασίας (υποδήµατα ασφαλείας, γάντια, κράνη κλπ) που τους έχει χορηγήσει ο 

εργοδότης, δεν προβλέπεται η επιβολή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων οποιουδήποτε 
είδους στους εργαζοµένους. Αντιθέτως, ως πατερναλιστικό θα µπορούσε να θεωρηθεί ένα 

τµήµα της νοµοθεσίας για την οδική κυκλοφορία, όπως για παράδειγµα η διάταξη για την 

υποχρεωτική χρήση ζωνών ασφαλείας. 
187

 Βλέπε και Johnstone, Quinlan and Walters, 2005, pp. 97-102. 
188

 Στην Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η νοµοθεσία για τις οικοδοµές και τα 

λοιπά τεχνικά έργα. Έτσι, σύµφωνα µε το Ν. 1396 / 1983 άρθρο 3, ο εργολάβος ολόκληρου 

του έργου, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους είναι 
συνυπεύθυνος και υποχρεούται να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα που αφορούν 

ολόκληρο το έργο, να εφαρµόζει τις οδηγίες του επιβλέποντος κλπ.  
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υποψήφιους υπεργολάβους πρόγραµµα εκπαίδευσης ή πιστοποίηση από 

αναγνωρισµένο οργανισµό (Haines and Gurney, 2003, p. 363). 

Από την άλλη, η νοµοθεσία για τον ανταγωνισµό έχει ως στόχο την 

προαγωγή της ευηµερίας µέσω διευκόλυνσης του ανταγωνισµού και της 

µεγιστοποίησης της αποδοτικότητας της αγοράς. Πρόκειται δηλαδή για ένα 

στόχο «ατοµικιστικό», βασισµένο στην ελευθερία δράσης κάθε οντότητας, 

ατόµου ή επιχείρησης, ενώ η συνεργασία µεταξύ τους αποδοκιµάζεται 

(Haines and Gurney, 2003, pp. 358-359). Όταν διαφορετικά µεταξύ τους 

ρυθµιστικά πλαίσια συγκρούονται και µάλιστα η σύγκρουση έχει ιδεολογική ή 

πολιτική βάση, είναι υποχρέωση της κυβέρνησης – ή γενικά της πολιτείας – 

να προβεί στην πολιτική αξιολόγηση και την εξάλειψη των αντιθέσεων (Haines 

and Gurney, 2003, pp. 370-371). 

Το πρόβληµα όµως είναι ότι οι πολιτικοί στις σύγχρονες δηµοκρατίες 

υφίστανται τροµερές πιέσεις.
189

 Τουλάχιστον εν µέρει, ο νοµικισµός και η 

«υπερρύθµιση» αποτελούν προϊόντα της προσπάθειας πολιτικών και 

γραφειοκρατών να ελαχιστοποιήσουν τα προβλήµατα και τις πιέσεις για τους 

ίδιους, εκτρέποντάς τα σε άλλους (Haines and Sutton, 2003, p. 4).
190

 Ακόµη 

και στις πιο προηγµένες κοινωνίες, οι άνθρωποι έχουν προσδοκίες που οι 

αγορές δεν µπορούν να ικανοποιήσουν. Οι πολιτικοί δεν είναι σε θέση να 

µεταφέρουν εξολοκλήρου το βάρος της νοµιµοποίησης στο οικονοµικό 

σύστηµα και οδηγούνται στην ανάπτυξη µηχανισµών που θα τους 

προστατεύσουν στην περίπτωση που οι αγορές «αποτύχουν». Τελικά, ο 

νοµικισµός και η «υπερρύθµιση» οφείλονται στη γνώση των πολιτικών ότι, 

όσο κι αν είναι επιθυµητές οι δυνάµεις της αγοράς, σε κάποιες περιπτώσεις 

θα τους αφήσουν εκτεθειµένους µε ένα µεγάλο «έλλειµµα νοµιµοποίησης». Η 

λύση που συνήθως βρίσκουν είναι ο χαρακτηρισµός των αποτελεσµάτων που 

δηµιουργούν πολιτικά προβλήµατα ως αποκλίσεων, δηλαδή ως «αποτυχιών 

                                            
189

 Βλέπε και παραπάνω «Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ Ή ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ;» 
190

 Η προσπάθεια των γραφειοκρατιών να αποφύγουν την επίρριψη σε αυτές ευθυνών για 

ενδεχόµενες αποτυχίες – ιδίως όταν υφίστανται πιέσεις για διαφάνεια και δηµόσιο έλεγχο – 

είναι συνεχής και οργανωµένη. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές, όπως 

η χρονοτριβή, η άρνηση ύπαρξης του κινδύνου, η κατασκευή πλαστών στοιχείων (data 

fabrication), η υπερβολική τυπικότητα κατά τη λειτουργία της οργάνωσης (protocolization, 

formalization), η αύξηση της πολυπλοκότητας της δοµής της οργάνωσης, η ανάθεση του 

ελέγχου σε άλλους και η εγκατάλειψη κάποιων ειδών δραστηριότητας. Φυσικά, η επιτυχία των 

τεχνικών αυτών δεν είναι εγγυηµένη (Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 161-170).  
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της αγοράς». Η ανίχνευση και η πρόληψη τέτοιων «αποτυχιών» γίνεται το 

κύριο έργο ενός αποψιλωµένου ρυθµιστικού µηχανισµού (Haines and Sutton, 

2003, pp. 11-12). 

Το συµπέρασµα είναι ότι η αντιµετώπιση των προβληµάτων του 

νοµικισµού και της «υπερρύθµισης» πρέπει να αποτελέσει πολιτική και όχι 

τεχνική άσκηση. Οι πολιτικοί πρέπει να είναι πιο ειλικρινείς για τη σχέση 

ανταλλαγής µεταξύ επικινδυνότητας και οικονοµικών δεδοµένων και να 

αναγνωρίσουν ότι η ικανοποίηση των προσδοκιών της κοινής γνώµης και των 

µέσων µαζικής ενηµέρωσης έχει σηµαντικό κόστος: αυτό µπορεί να πάρει τη 

µορφή αύξησης της φορολογίας ή τη µορφή παρέµβασης στη λειτουργία των 

αγορών και µείωσης του ελεύθερου ανταγωνισµού ή τη µορφή αύξησης του 

κόστους παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Φυσικά και άλλοι πλην των 

πολιτικών µπορούν να πάρουν την πρωτοβουλία για µια τέτοια συζήτηση: 

επαγγελµατικές ενώσεις, επιµελητήρια, ερευνητές κλπ (Haines and Sutton, 

2003, p. 18). 

 

 

2.10 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ191
 

 

Η κριτική που ασκείται στα ρυθµιστικά καθεστώτα αφορά συχνά την 

ικανότητα µεταβολής της συµπεριφοράς (behaviour-modification), δηλαδή το 

τρίτο συστατικό στοιχείο του συστήµατος ελέγχου: επιχειρηµατίες και άλλοι 

επιτίθενται σε µηχανισµούς επιβολής για τους οποίους πιστεύουν ότι αγνοούν 

τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης ή τον αρχικό σκοπό της νοµοθεσίας 

και εφαρµόζουν µηχανικά τους κανόνες. Αναφέρεται έτσι περίπτωση µικρής 

σιδηροδροµικής εταιρείας στη Σουηδία που οδηγήθηκε σε κλείσιµο λόγω της 

υποχρέωσης τοποθέτησης νέων και ακριβών αυτόµατων συστηµάτων 

ασφαλείας. Η διακοπή της σιδηροδροµικής σύνδεσης θεωρείται ότι οδήγησε 

σε αύξηση της οδικής κυκλοφορίας και των κινδύνων που αυτή δηµιουργεί για 

τροχαία ατυχήµατα. Κριτική ασκείται επίσης για τις προτιµήσεις και τις δοµές 

κινήτρων των γραφειοκρατών, που θεωρείται ότι παράγουν παραµορφώσεις 

                                            
191

 Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην αποτελεσµατικότητα των ελέγχων σχεδόν αποκλειστικά 

στις ΗΠΑ, διότι µόνο για τη χώρα αυτή έγινε δυνατό να βρεθούν σχετικές ερευνητικές 

δηµοσιεύσεις. 
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(Hood, Rothstein and Baldwin, 2004, pp. 26-27). Για το τελευταίο σηµείο θα 

µπορούσε βέβαια να απαντήσει κανείς ότι η δοµή των κινήτρων που δίνονται 

στους δηµοσίους υπαλλήλους (µονιµότητα, σταθερός µισθός κλπ) τους ωθεί 

στη φυγοπονία, δηλαδή σε λιγότερους ελέγχους και συνεπώς µικρότερη πίεση 

προς τους επιχειρηµατίες – εργοδότες. Με τη λογική αυτή – και τουλάχιστον 

για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων – αν υπάρχει παραµόρφωση 

λόγω δοµής κινήτρων, αυτή είναι υπέρ της µείωσης του κόπου του 

υπαλλήλου και της ατιµωρησίας των επιχειρηµατιών. 

 Από την ίδρυση του OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) στις ΗΠΑ το 1970, γεννήθηκαν σηµαντικές αµφιβολίες για τη 

δυνατότητά του να βελτιώσει τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων (Weil, 1996, p. 618). Αποτέλεσε µάλιστα τον κύριο στόχο όλων 

των επικριτών κάθε ρύθµισης για θέµατα επαγγελµατικών κινδύνων, 

περιβάλλοντος κλπ (Viscusi, 1986, p. 567). Η σχετική κριτική βασίστηκε, 

µεταξύ άλλων, στο µικρό ποσοστό των εγκαταστάσεων που µπορεί να 

επιθεωρήσει κατ’ έτος192
 και τα µάλλον µικρά πρόστιµα που επιβάλλει· έτσι, η 

προσδοκώµενη κύρωση για µια παράβαση δεν φαινόταν ικανή ώστε να 

ωθήσει τις επιχειρήσεις να συµµορφωθούν. Επιπλέον, οι κανονισµοί 

ασφαλείας του OSHA καλύπτουν µερικές µόνο από τις πιθανές αιτίες 

ατυχηµάτων, έτσι ώστε ακόµη και η πλήρης συµµόρφωση θα είχε ένα µάλλον 

περιορισµένο αποτέλεσµα (Gray and Scholz, 1991, p. 1, Gray and Mendeloff, 

2002, p. 1 και Winston, 2006, p. 38). 

 Οι επιχειρήσεις δείχνουν να συµµορφώνονται  στις διατάξεις για την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, παρ’ όλο το χαµηλό 

προσδοκώµενο ύψος των προστίµων (Weil, 1996, p. 625). Μάλιστα, τη 

µεγαλύτερη επίδραση στις επιχειρήσεις έχουν οι δύο πρώτοι έλεγχοι του 

OSHA, ενώ οι µετέπειτα έλεγχοι έχουν περιορισµένα αποτελέσµατα (Weil, 

1996, p. 632). Επίσης, οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο παρελθόν σε µια 

επιχείρηση έχουν µεγάλη και στατιστικά σηµαντική επίδραση στη 

συµµόρφωσή της (Weil, 1996, p. 635). Βεβαίως, σηµασία έχουν και τα 

                                            
192

 Η πιθανότητα ελέγχου για µια επιχείρηση είναι µικρότερη από µία στις εκατό ετησίως, ενώ 

τα πρόστιµα που επιβάλλονται δείχνουν ασήµαντα σε σχέση µε τα κίνητρα που προέρχονται 
από την αγορά (Viscusi, 2006, p. 68). 
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οργανωσιακά χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης, µε κυριότερο την ύπαρξη 

ή όχι σωµατείου: η παρουσία ενός σωµατείου αυξάνει δραστικά την 

πιθανότητα συµµόρφωσης (Weil, 1996, p. 636). Πιθανή αιτία για την 

αποτελεσµατικότητα αυτή του OSHA µπορεί να είναι η ανησυχία που 

δηµιουργεί στην επιχείρηση για τις οικονοµικές και ποινικές συνέπειες ενός 

µελλοντικού σοβαρού εργατικού ατυχήµατος: αν το ατύχηµα οφείλεται σε 

έλλειψη µέτρων ασφαλείας που είχαν υποδειχθεί  σε κάποια επιθεώρηση, η 

θέση της επιχείρησης στη δικαστική διαµάχη που θα ακολουθήσει θα είναι 

πολύ δυσχερέστερη (Weil, 1996, p. 637).  

 Αυτή όµως η συµµόρφωση στις διατάξεις για την υγεία και την 

ασφάλεια προκαλεί ένα πιο θεµελιώδες ερώτηµα: η συµµόρφωση οδηγεί και 

σε λιγότερα ατυχήµατα; Οι εµπειρικές έρευνες για την επίδραση του OSHA 

στα ατυχήµατα δεν είχαν ξεκάθαρα αποτελέσµατα, αφού κάποιες δεν 

µπόρεσαν να ανιχνεύσουν µείωση των ατυχηµάτων, ενώ άλλες διαπίστωσαν 

µικρή αλλά σηµαντική µείωση (Viscusi, 1986, p. 578 και Viscusi, 2006, p. 68). 

Αρκετές έρευνες έδειξαν ότι η δράση του OSHA οδήγησε σε συνολική 

ελάττωση των ατυχηµάτων κατά 2 έως 3 %. Η επίδραση του OSHA είναι 

βέβαια πολύ σηµαντικότερη στις επιχειρήσεις που δέχονται έλεγχο και 

υφίστανται κυρώσεις. Το µέσο εργοστάσιο που υφίσταται κυρώσεις εµφανίζει 

µείωση των ατυχηµάτων κατά 22 % τα επόµενα τρία χρόνια (Gray and 

Scholz, 1991, pp. 1-5).
193

 Η επίδραση των ελέγχων και των κυρώσεων του 

OSHA φαίνεται πάντως να µειώνεται µε το πέρασµα του χρόνου (Gray and 

Mendeloff, 2002, pp. 1-2). Η µείωση µάλιστα αυτή παρουσιάζεται για διάφορα 

είδη επιθεώρησης, µεγέθη εγκατάστασης και βιοµηχανικούς κλάδους, χωρίς 

πάντως οι αιτίες της να είναι σαφείς (Gray and Mendeloff, 2002, pp. 14-19). 

Οι Mendeloff and Gray (2005) εξετάζουν τρία διαφορετικά µοντέλα της 

επίδρασης στους εργοδότες των ελέγχων του OSHA που συνοδεύονται από 

κυρώσεις. Συγκεκριµένα, εξετάζεται αν οι µειώσεις των ατυχηµάτων που 

παρατηρούνται µετά τους ελέγχους περιορίζονται στους τύπους ατυχηµάτων 

που αντιστοιχούν στις παραβάσεις που κάθε φορά καταγράφονται (µοντέλο 
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 Αντιθέτως, για το Viscusi (1986, p. 578) σηµασία δεν έχουν οι κυρώσεις που επιβάλλονται 
µε τον αρχικό έλεγχο, που είναι άλλωστε µικρές, αλλά οι επιθεωρήσεις και η απειλή 

µεγαλύτερων προστίµων για τη συνεχιζόµενη µη συµµόρφωση. 
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1), σε όλους τους τύπους ατυχηµάτων που καλύπτονται από τα πρότυπα του 

OSHA αλλά όχι σε αυτούς που δεν καλύπτονται (µοντέλο 2), ή οι µειώσεις 

αυτές αφορούν ένα ευρύτερο φάσµα ατυχηµάτων, επιπλέον αυτών που 

περιλαµβάνονται στα πρότυπα του OSHA (µοντέλο 3). Το βασικό τους 

συµπέρασµα είναι ότι η επιβολή κυρώσεων σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

προλαµβάνει ατυχήµατα κάθε είδους και όχι µόνο αυτά που σχετίζονται µε 

παραβάσεις που ρυθµίζονται από πρότυπα του OSHA. Φαίνεται ότι το 

µοντέλο 3 έχει βάση. Αυτό µάλλον οφείλεται στο ότι οι κυρώσεις ενθαρρύνουν 

τους διοικούντες τις επιχειρήσεις να δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στα ζητήµατα 

ασφάλειας των εργαζοµένων γενικά (Mendeloff and Gray, 2005, p. 221). 

 Λόγω και της περιορισµένης ορθολογικότητας, οι µάνατζερ δεν 

µπορούν να βελτιστοποιούν όλες τις πλευρές της λειτουργίας της επιχείρησης 

και τείνουν να εστιάζουν την προσοχή τους σε ότι δείχνει πιο σηµαντικό την 

κάθε δεδοµένη στιγµή.
194

 Ένας έλεγχος που ανακαλύπτει σοβαρά 

προβλήµατα ασφάλειας, ιδίως όταν οδηγεί σε κυρώσεις, αιφνιδιάζει το 

µάνατζµεντ και στρέφει την προσοχή του προς τα προβλήµατα αυτά 

(Mendeloff and Gray, 2005, pp. 220-221). Επιπλέον, βοηθάει στην 

ενηµέρωση των επιχειρηµατιών και στη δηµιουργία της πεποίθησης ότι ο 

νόµος εφαρµόζεται µε συνέπεια προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως σε όλους 

τους ανταγωνιστές ενός κλάδου (Gunningham and Kagan, 2005, p. 216). 

 Ένα ερώτηµα που µπορεί να τεθεί είναι αν έχει σηµασία η 

πρωτοβουλία για τον έλεγχο, δηλαδή το αν πρόκειται για έλεγχο 

προγραµµατισµένο ή µετά από καταγγελία. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό 

σχετίζεται και µε την ανακάλυψη του µηχανισµού µε τον οποίο επενεργούν οι 

επιθεωρήσεις στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συµµόρφωση 

στις υποδείξεις και η µείωση των ατυχηµάτων. Υπάρχουν δύο µοντέλα  που 

προσπαθούν να ερµηνεύσουν την επίδραση αυτή: 

Το πρώτο από αυτά είναι το µοντέλο της αποτροπής, σύµφωνα µε το 

οποίο η συµµόρφωση βασίζεται στον εξαναγκασµό και την επιβολή 

κυρώσεων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι εργαζόµενοι δεν 
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 ∆ηλαδή, «τρέχουν να σβήσουν φωτιές» αντί να εκτελούν ορθολογικούς υπολογισµούς για 

την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (Hopkins, 1999, p. 149). 
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αποζηµιώνονται  µέσω του µισθού τους πλήρως για τους κινδύνους στους 

οποίους εκτίθενται, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει η επιχείρηση  

δεν αντανακλούν πλήρως τους εργασιακούς κινδύνους. Συνεπώς, οι 

εργοδότες δεν αναλαµβάνουν ολόκληρο το κόστος των εργατικών 

ατυχηµάτων και έτσι έχουν ανεπαρκή κίνητρα να επενδύσουν για τον 

περιορισµό τους. Γι’ αυτό άλλωστε τίθενται και οι ελάχιστες προδιαγραφές για 

την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Η κρατική παρέµβαση έχει ως 

στόχο τη διόρθωση αυτών ακριβώς των κινήτρων: η πιθανότητα 

συµµόρφωσης του εργοδότη αυξάνεται µε την πιθανότητα ελέγχου, την 

πιθανότητα επιβολής προστίµου και το προσδοκώµενο ύψος του. Με τη 

λογική αυτή, τα πρόστιµα οδηγούν σε µείωση των ατυχηµάτων, ενώ οι έλεγχοι 

χωρίς πρόστιµα µπορεί να οδηγούν ακόµη και σε αύξηση των ατυχηµάτων 

(Scholz and Gray, 1997, pp. 694-696). 

Σύµφωνα µε το δεύτερο µοντέλο, η εργασιακή ασφάλεια καθορίζεται 

από το χρόνο, την προσπάθεια και τα χρήµατα που επενδύουν σε αυτή 

διοίκηση και εργαζόµενοι (Scholz and Gray, 1997, p. 694). Η κρατική 

παρέµβαση διευκολύνει τη συνεργασία των δύο πλευρών και τη µείωση των 

ατυχηµάτων µειώνοντας το κόστος διαπραγµάτευσης για την επίτευξη 

συµφωνίας, αλλά και το κόστος παρακολούθησης της εφαρµογής της (Scholz 

and Gray, 1997, p. 696). Θα µπορούσε βέβαια να δηµιουργηθεί από την 

επιχείρηση ένα ιδιωτικό σύστηµα παρακολούθησης – όπως και γίνεται από τις 

µεγάλες επιχειρήσεις – το οποίο όµως δεν θα θεωρούσαν απολύτως 

αξιόπιστο οι εργαζόµενοι. Έτσι, θα ήταν αναγκαία και πάλι η ύπαρξη κρατικού 

µηχανισµού παρακολούθησης, έστω και ως ύστατης λύσης (Scholz and Gray, 

1997, pp. 697-698). 

Η νοµοθεσία διευκολύνει τη συµµετοχή των εργαζοµένων στη 

διαδικασία ελέγχου. Ο OSHA υποχρεούται να διερευνά τις καταγγελίες 

εργαζοµένων για θέµατα υγείας και ασφάλειας, ενώ οι εκπρόσωποι των 

εργαζοµένων έχουν το δικαίωµα να συνοδεύουν τους επιθεωρητές του OSHA 

κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Για να πληροφορούνται οι εργαζόµενοι τα 

αποτελέσµατα της επιθεώρησης, η επιχείρηση υποχρεούται να αναρτά τα 

δελτία ελέγχου σε εµφανές σηµείο (Scholz and Gray, 1997, p. 705). 
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Γενικότερα, τα ελεγκτικά σώµατα σε πολλές χώρες της δύσης έχουν 

υιοθετήσει έναν τρόπο δράσης πολύ κοντά στο δεύτερο µοντέλο: βασίζονται 

στην ενηµέρωση, την εκπαίδευση, την παροχή συµβουλών ή ακόµη και τη 

διαπραγµάτευση για να επιτύχουν τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε την 

εργατική νοµοθεσία. Όταν η συµµόρφωση αυτή δεν είναι πλήρης, οι 

επιθεωρητές εργασίας επιλέγουν κατά κανόνα µεθόδους που βασίζονται στην 

πειθώ, ενώ η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποτελεί την ύστατη λύση και 

χρησιµοποιείται µόνο όταν όλα τα άλλα µέσα έχουν αποτύχει. Βασικό 

χαρακτηριστικό αυτού του µοντέλου είναι ότι παρέχει στους εργοδότες πολύ 

µεγάλα χρονικά περιθώρια για να συµµορφωθούν µε τη νοµοθεσία (De Baets, 

2003, p. 45 και Hood, Rothstein and Baldwin, 2004, p. 27). 

Ίσως πίσω από το µοντέλο αυτό της συνεργασίας να βρίσκονται 

ιδεολογικά κίνητρα (ή ακόµη και συµφέροντα), αφού έχει την τάση να 

αντιµετωπίζει τις παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας – αλλά και γενικότερα 

των ρυθµιστικών διατάξεων που σχετίζονται µε τις επιχειρήσεις – ως εγγενώς 

διαφορετικές από τις παραβάσεις του κοινού ποινικού δικαίου. Για το σκοπό 

αυτό, εστιάζει αποκλειστικά στη διάταξη που παραβιάστηκε και όχι στις 

συνέπειες που µπορεί να έχει η παραβίαση αυτή για την ανθρώπινη ζωή ή 

ακεραιότητα (De Baets, 2003, p. 47).  

Η εµπειρική έρευνα των Scholz and Gray (1997) έγινε σε ένα µεγάλο 

δείγµα (συνολικά 6842) εργοστασίων στις ΗΠΑ, µάλλον µεγάλου µεγέθους 

(µέσος αριθµός εργαζοµένων 523). Το 70% των ελέγχων ήταν 

προγραµµατισµένοι, ενώ το 30% ήταν µετά από καταγγελία. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της εµπειρικής έρευνας, οι προγραµµατισµένοι έλεγχοι χωρίς 

κυρώσεις ακολουθούνται από αύξηση των ατυχηµάτων τα επόµενα δύο 

χρόνια κατά 3.3%. Ο εργοδότης παύει να θεωρεί τον OSHA ως απειλή κι έτσι 

µειώνονται τα κίνητρά του να επενδύσει στην ασφάλεια. Οι 

προγραµµατισµένοι έλεγχοι µε κυρώσεις οδηγούν σε σηµαντική µείωση των 

εργατικών ατυχηµάτων τα επόµενα δύο χρόνια (12.6%). Συνεπώς, το πρώτο 

µοντέλο, δηλαδή αυτό της αποτροπής, εξηγεί καλύτερα τη συµπεριφορά των 

εργοδοτών µετά από ένα προγραµµατισµένο έλεγχο (Scholz and Gray, 1997, 

p. 712). 
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Στην περίπτωση όµως των ελέγχων µετά από καταγγελία δεν φαίνεται 

να έχει σηµασία η επιβολή ή όχι κυρώσεων από τον OSHA, αφού τα 

ατυχήµατα µειώνονται σε κάθε περίπτωση µετά τον έλεγχο. Τα παράπονα 

των εργαζοµένων αποδεικνύονται επαρκές κίνητρο για τη συµµόρφωση του 

εργοδότη. Συνεπώς, το δεύτερο µοντέλο, δηλαδή αυτό της διευκόλυνσης, 

εξηγεί καλύτερα τη συµπεριφορά των εργοδοτών µετά από έναν έλεγχο λόγω 

καταγγελίας (Scholz and Gray, 1997, pp. 712-713). Προφανώς όµως, στο 

µυαλό όλων παραµένει η δυνατότητα προσφυγής στο µηχανισµό επιβολής 

κυρώσεων αν η συνεργασία εργοδότη και εργαζοµένων αποτύχει (Scholz and 

Gray, 1997, p. 714). 

Υπάρχει πάντως και η άποψη, ότι είναι θεµελιωδώς λανθασµένη η 

αντιµετώπιση της αποτροπής και της συνεργασίας ως δύο αντιτιθέµενων 

στρατηγικών, αφού και οι δύο στοχεύουν στη συµµόρφωση των 

επιχειρήσεων. Με τη λογική αυτή, το ζητούµενο είναι ο κατάλληλος 

συνδυασµός τεχνικών – που συχνά αναφέρονται ως «ρυθµιστικό µίγµα» -  

που θα οδηγήσει στη συµµόρφωση. Έτσι, κάθε αποτελεσµατική ρυθµιστική 

στρατηγική πρέπει να έχει στη διάθεσή της ένα εύρος εργαλείων, µεταξύ των 

οποίων πρέπει να περιλαµβάνονται και αξιόπιστες κυρώσεις (De Baets, 2003, 

p. 47). 

Προς την ίδια κατεύθυνση οδηγεί και η αδυναµία της θεωρίας να 

παράσχει µια πλήρη και ακριβή αποτύπωση των κινήτρων που ωθούν τα 

άτοµα και τις οργανώσεις να συµµορφώνονται. Όπως φάνηκε και από την 

παραπάνω παρουσίαση της σχετικής εµπειρικής έρευνας, τα πορίσµατα της 

είναι µάλλον ασαφή και µεταβαλλόµενα µε το χρόνο. Αφού πολλοί και 

διαφορετικοί παράγοντες µπορεί να ωθούν στη συµµόρφωση, ο ελεγκτικός 

µηχανισµός πρέπει να έχει στη διάθεσή του πλήθος εργαλείων και να τα 

χρησιµοποιεί κατά περίπτωση (Baldwin, Hutter and Rothstein, 2000, p. 51). 

Οι επιθεωρητές εργασίας µπορούν λοιπόν να παρέχουν συµβουλές, να 

προβαίνουν σε υποδείξεις ή να ξεκινούν τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά της επιχείρησης  και 

την αντιµετώπιση από τον επιχειρηµατία. Για παράδειγµα, οι επιθεωρητές 

είναι συνήθως ανεκτικότεροι σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν προφανείς 
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οικονοµικές δυσκολίες, ιδίως σε παραβάσεις που δεν δηµιουργούν άµεσους 

κινδύνους ατυχήµατος, όπως τα αποδυτήρια, οι χώροι ανάπαυσης κλπ 

(Vickers et al., 2005, p. 162). Για να µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί αυτό το 

εύρος µεθόδων απαιτείται η τακτική αυτοπρόσωπη παρουσία των 

επιθεωρητών στους χώρους εργασίας και µάλιστα η ύπαρξη ευρείας 

διακριτικής ευχέρειας από µέρους τους ως προς την τακτική που θα 

ακολουθηθεί (Vickers et al., 2005, p. 166). Αυτή άλλωστε είναι και η λογική 

της υπ’ αριθµόν 81 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που παρουσιάστηκε 

παραπάνω.
195

 

 

 

2.11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ 

 

Παραπάνω παρουσιάστηκαν θέµατα όπως ο δικαστικός και ο 

ρυθµιστικός έλεγχος της πρακτικής των εργοδοτών, η αναγκαιότητα ύπαρξης 

κρατικού ελεγκτικού µηχανισµού, οι στόχοι και η αποτελεσµατικότητα ενός 

τέτοιου µηχανισµού. Τέτοια ζητήµατα λαµβάνουν – όπως είναι φυσικό – και 

έντονο ιδεολογικό χρώµα: η ιδεολογία, σε συνδυασµό µάλιστα µε την 

περιορισµένη ορθολογικότητα,
196

 µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στην 

επιλογή µεταξύ των εργαλείων κοινωνικού ελέγχου των επιχειρήσεων και δεν 

είναι δυνατό να παραλείπεται στην προσπάθεια ερµηνείας της προέλευσης 

των διαφόρων ρυθµίσεων. Η εµπειρική έρευνα δείχνει ότι µπορεί οι 

ψηφοφόροι να έχουν επίδραση στον τρόπο που ψηφίζουν τα µέλη των 

νοµοθετικών σωµάτων, αλλά και η ιδεολογία των τελευταίων εξηγεί µεγάλο 
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 Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων, πολύ 

µεγάλη σηµασία φαίνεται να έχει η εξέλιξη της απασχόλησης στην επιχείρηση. Κάθε αύξηση 

της απασχόλησης κατά 1% αυξάνει τα ατυχήµατα κατά 0.53%, ενώ κάθε αύξηση των ωρών 

εργασίας κατά 1% αυξάνει τα ατυχήµατα κατά 0.47%. Το συµπέρασµα είναι ότι η οικονοµική 

µεγέθυνση οδηγεί κατά κανόνα σε περισσότερους εργασιακούς κινδύνους, αφού 

προσλαµβάνονται νέοι και άπειροι εργαζόµενοι, ενώ  οι πιέσεις της παραγωγής οδηγούν στη 

µείωση του προσωπικού που διατίθεται για εργασίες συντήρησης και λήψης µέτρων 

ασφαλείας (Scholz and Gray, 1997, p. 711). 
196

 Η κοινωνική πολιτική γενικότερα συνδυάζει µερικά ευαίσθητα και σοβαρά ζητήµατα µε µια 

απέραντη σειρά πρακτικών λεπτοµερειών, τις οποίες κανένας δεν µπορεί να γνωρίσει στο 

σύνολό τους. Οι άνθρωποι εποµένως, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να απλοποιήσουν το 

θέµα και να κατανοήσουν το πολύπλοκο σύνολο. Ένα µεγάλο µέρος των αντιλήψεών τους 

καθοδηγείται έτσι από την ιδεολογία τους, δηλαδή ένα σύνολο αλληλένδετων αξιών και 
πεποιθήσεων. Από την άλλη, η κοινωνική πολιτική δεν µπορεί να περιγραφεί πλήρως µε 
ιδεολογικούς όρους, αφού είναι σύνθετη και τα αποτελέσµατά της είναι αντιφατικά ή 

διφορούµενα (Spicker, 2004, σ. 286-287). 
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µέρος του νοµοθετικού αποτελέσµατος. Συνεπώς, οι υποκειµενικές 

διανοητικές κατασκευές που επικρατούν την κάθε χρονική περίοδο 

(µερκαντιλισµός,  φιλελευθερισµός, σοσιαλισµός, εθνικισµός κ.ο.κ.) µπορούν 

να συµπληρώσουν άλλου είδους ερµηνείες του ρυθµιστικού πλαισίου, όπως 

αυτές που σχετίζονται µε το κόστος συναλλαγών (Hägg, 1997, pp. 352-353). 

Σχετική είναι και η παρουσίαση που έγινε παραπάνω για την επίδραση της 

ιδεολογικής και πολιτικής εξέλιξης στην αντιµετώπιση της «ελευθερίας των 

συµβάσεων» και της δυνατότητας δικαστικής ή ρυθµιστικής παρέµβασης στις 

συµβάσεις. 

Η σηµασία των ιδεών τονίζεται και από το John Maynard Keynes στο 

τέλος της «Γενικής Θεωρίας» του: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ίδιος ο Keynes αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγµα της επίδρασης 

των οικονοµολόγων στην καθηµερινή πολιτική πράξη.
197

 Η ιδεολογία δεν έχει 

βέβαια επίδραση µόνο στους πολιτικούς και τους δηµοσίους υπαλλήλους, 
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 Για τη σηµασία των ιδεών, βλέπε επίσης, Hayek, 1960, pp. 112-114 και ιδίως n. 14, αλλά 

και Hayek, 1982, vol. 1 pp. 69-70 και ιδίως n. 17. 

 Οι ιδέες των οικονοµολόγων και των πολιτικών φιλοσόφων – είτε 

είναι σωστές, είτε είναι λανθασµένες – είναι πιο ισχυρές απ’ όσο γίνεται 

κοινώς κατανοητό. Πράγµατι, ο κόσµος κυβερνάται από ελάχιστα άλλα 

πράγµατα. Οι άνθρωποι της πράξης, που πιστεύουν ότι είναι απαλλαγµένοι 

από οποιεσδήποτε διανοητικές επιρροές, είναι συνήθως σκλάβοι κάποιου 

µακαρίτη οικονοµολόγου. Οι τρελοί που βρίσκονται στην εξουσία – και οι 

οποίοι ακούν φωνές στον αέρα – διυλίζουν το παραλήρηµά τους από κάποιο 

λίγο παλαιότερο γραφιά. Είµαι σίγουρος ότι η ισχύς των ιδίων συµφερόντων 

έχει µεγαλοποιηθεί υπερβολικά σε σύγκριση µε τη σταδιακή παρείσφρηση 

των ιδεών. Όχι µάλιστα αµέσως, αλλά ύστερα από κάποιο διάστηµα· γιατί 

στο πεδίο της οικονοµικής και πολιτικής φιλοσοφίας δεν υπάρχουν πολλοί 

που επηρεάζονται από νέες θεωρίες µετά την ηλικία των εικοσιπέντε ή 

τριάντα ετών, έτσι ώστε οι ιδέες που οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι πολιτικοί – 

ακόµη και οι ταραχοποιοί – εφαρµόζουν στα τρέχοντα γεγονότα πιθανότατα 

δεν είναι οι νεότερες. Όµως, αργά ή γρήγορα, είναι οι ιδέες και όχι τα ίδια 

συµφέροντα  που  είναι επικίνδυνες, για το καλό ή για το κακό (Keynes, 

1936, pp. 383-384, µετάφραση του συγγραφέα του παρόντος).  
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αλλά και στους ίδιους τους οικονοµολόγους. Σύµφωνα µε το Joseph 

Schumpeter:
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Εξ’ υποθέσεως, το άτοµο δεν γνωρίζει τις εκλογικεύσεις που κάνει· 

πώς είναι λοιπόν δυνατόν να τις αναγνωρίσει και να προστατευτεί από αυτές; 

(Schumpeter, 1949 / 1994, p. 228) Άσχετα µε το αν ο επιστήµονας το επιθυµεί 

ή το γνωρίζει, ίσως ακόµη κι αν το πολεµά, η επιλογή των ερευνητικών 

προβληµάτων, τα ερωτήµατα που θέτει, τα ερωτήµατα που δεν θέτει, το 

αναλυτικό του πλαίσιο, οι λέξεις που χρησιµοποιεί, είναι πιθανό να αποτελούν 

– εν µέρει τουλάχιστον – µια αντανάκλαση των συµφερόντων, της ιδεολογίας 

και των αξιών του (Solow, 1971 / 1994, p. 244). Στις κοινωνικές επιστήµες 

αίρεται δηλαδή ο διαχωρισµός ανάµεσα σε υποκείµενο που παρατηρεί και 

αντικείµενο που παρατηρείται: κοινωνική επιστήµη είναι η µελέτη της 

κοινωνίας από την ίδια ή ακόµη πιο οριακά, του επιστήµονα από τον εαυτό 

του (Καζάκος, 2006, σ. 71-72).  

Το παρήγορο είναι πάντως ότι καµµία οικονοµική ιδεολογία δεν κρατάει 

για πάντα: όχι µόνο επειδή τα οικονοµικά δεδοµένα µεταβάλλονται, αλλά και 
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 Το σχόλιο για το Μαρξ στο απόσπασµα που ακολουθεί δεν αποτελεί εύκολη κριτική. Ο 

Σουµπέτερ είχε µελετήσει συστηµατικά το Μαρξ και ήταν καλύτερα εξοικειωµένος µε το έργο 

του από οποιονδήποτε άλλο οικονοµολόγο του δυτικού κόσµου. Φαίνεται µάλιστα ότι 
θεωρούσε το Μαρξ το µοναδικό άξιο αντίπαλό του (Heilbroner, 1998 / 2000, σ. 411-412). 

 Κατά την αναγνώριση του ιδεολογικού στοιχείου, είναι δυνατόν κανείς 

να προχωρήσει σε πολύ διαφορετικό βαθµό. Λίγοι είναι οι συγγραφείς που 

αρνούνται ότι υπάρχει στα οικονοµικά η συσσώρευση ενός αποθέµατος 

«σωστά» παρατηρηµένων δεδοµένων και «αληθών» προτάσεων. Εξίσου 

µικρή όµως είναι η µειονότητα που θα αρνούνταν εξ’ ολοκλήρου την επιρροή 

της ιδεολογικής µεροληψίας. Η πλειονότητα των οικονοµολόγων βρίσκεται 

µεταξύ των άκρων αυτών: είναι έτοιµοι να παραδεχτούν την παρουσία της αν 

και – όπως ο Μαρξ – την εντοπίζουν µόνο στους άλλους και ποτέ στον εαυτό 

τους· δεν αποδέχονται όµως ότι είναι µια αναπόφευκτη κατάρα κι ότι µολύνει 

τα οικονοµικά µέχρι τον πυρήνα τους. Είναι αυτή ακριβώς η ενδιάµεση θέση 

που δηµιουργεί το πρόβληµά µας: οι ιδεολογίες δεν είναι απλά κάποια 

ψέµατα· είναι ειλικρινείς δηλώσεις για το τι ένας άνθρωπος νοµίζει ότι βλέπει 

(Schumpeter, 1949 / 1994,  pp. 227-228, µετάφραση του συγγραφέα του 

παρόντος).  
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επειδή η συλλογή στοιχείων και η ανάλυσή τους τείνουν να καταστρέψουν 

οτιδήποτε  δεν µπορεί να σταθεί στον έλεγχό τους. Όσο µάλιστα τα εργαλεία 

αυτής της ανάλυσης τελειοποιούνται, θα επιτελούν το έργο τους ταχύτερα και 

αποτελεσµατικότερα (Schumpeter, 1949 / 1994, p. 237). Ο φυσικός 

µηχανισµός για την αφαίρεση όσο γίνεται µεγαλύτερου µέρους της κρυµµένης 

ιδεολογίας από τις κοινωνικές επιστήµες είναι η ανοιχτή επαγγελµατική 

κριτική, που βεβαίως πρέπει να ενθαρρύνεται (Solow, 1971 / 1994, p. 245). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

3.1 ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΜΑΤΑ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον περιορισµό των 

εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών. Για να 

παρακολουθείται η αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων νοµοθετικών και 

άλλων µέτρων γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο µια τεράστια προσπάθεια για τη 

εναρµόνιση των κριτηρίων και τη µεθοδολογίας που χρησιµοποιείται για την 

καταγραφή των ατυχηµάτων. Το 1990 δροµολογήθηκε το σχέδιο εναρµόνισης 

των ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά µε τα ευρωπαϊκά ατυχήµατα (European 

Statistics on Accidents at Work, ESAW), µε βάση το οποίο συλλέγονται 

στοιχεία για όλα τα ατυχήµατα που συνεπάγονται απουσία από την εργασία 

µεγαλύτερη των τριών ηµερών. 

 Τα στοιχεία για τα ατυχήµατα δίνονται από τα κράτη – µέλη, από τα 

οποία χρησιµοποιούνται δύο κυρίως διαδικασίες αναγγελίας: στην 

πλειονότητα των χωρών (στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η Ελλάδα), τα 

ατυχήµατα δηλώνονται στους ασφαλιστικούς φορείς, έτσι ώστε να πάρει ο 

εργαζόµενος τα αντίστοιχα επιδόµατα, παροχές σε χρήµα κλπ. Συνεπώς, 

υπάρχει ένα οικονοµικό κίνητρο για τη δήλωση των εργατικών ατυχηµάτων 

και τα επίπεδα αναγγελίας είναι πολύ υψηλότερα στους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς από τα αντίστοιχα στις Επιθεωρήσεις Εργασίας. Τα υπόλοιπα 

κράτη – µέλη βασίζονται στην νοµική υποχρέωση του εργοδότη να δηλώνει τα 

ατυχήµατα στις αρµόδιες για τον έλεγχο εθνικές αρχές (Επιθεωρήσεις 

Εργασίας).
199

 

Τα επίπεδα αναγγελίας των εργατικών ατυχηµάτων µε απουσία άνω 

των τριών ηµερών είναι συχνά χαµηλότερα του 100 %. Η Eurostat διορθώνει 

τα υποβαλλόµενα στοιχεία και εξάγει από αυτά µια εκτίµηση του αριθµού 

ατυχηµάτων που συνέβησαν. Το µέσο επίπεδο αναγγελίας ατυχηµάτων στην 

                                            
199

 Για περισσότερα, βλέπε «Ευρωπαϊκές Στατιστικές Σχετικά µε τα Εργατικά Ατυχήµατα 

(ESAW) – Μεθοδολογία – Έκδοση 2001», Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001, έγγραφο 

ESTAT/E3/HSW/2001/1130 ή τον ιστοχώρο της Eurostat: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
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Ελλάδα, θεωρείται ότι έφθανε το 1999 το 32 % και ήταν το χαµηλότερο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εκεί όµως που υπάρχει η σηµαντικότερη διαφορά µεταξύ των κρατών 

– µελών, είναι το ποιες οµάδες εργαζοµένων καλύπτονται από το παραπάνω 

σύστηµα αναγγελίας εργατικών ατυχηµάτων. Σε άλλες χώρες 

συµπεριλαµβάνονται τα ατυχήµατα των αυτοαπασχολούµενων και των 

συµβοηθούντων µελών οικογενείας και σε άλλες όχι.200
 Η µη κάλυψη των 

αυτοαπασχολούµενων παρατηρείται ιδιαίτερα στον αγροτικό τοµέα. Τα 

παραπάνω έχουν πολύ µεγάλη σηµασία για χώρες µε σηµαντικό µερίδιο 

αυτοαπασχολούµενων, όπως η Ελλάδα. Το 85 % των Ευρωπαίων 

εργαζοµένων βρίσκονται σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ενώ οι υπόλοιποι 

είναι αυτοαπασχολούµενοι ή µέλη οικογένειας ή εργοδότες. Στο 

Λουξεµβούργο το ποσοστό των εργαζοµένων που παρέχουν εξαρτηµένη 

εργασία φθάνει το 92 %, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι µόλις 

61 %. Βέβαια, οι διαφορές είναι τεράστιες και µεταξύ των διαφόρων κλάδων: 

οι αυτοαπασχολούµενοι και τα µέλη οικογενειών στη γεωργία και την αλιεία 

φθάνουν το 64 %, ενώ στους βιοµηχανικούς κλάδους µόλις το 8 % (Work and 

Health in the EU: A Statistical Portrait, Data 1994-2002, p. 22).
201

 

Το να παρουσιάζει κάποιος απλώς τους απόλυτους αριθµούς 

ατυχηµάτων σε κάθε κλάδο ή χώρα – µέλος δεν θα βοηθούσε στην εξαγωγή 

χρήσιµων συµπερασµάτων, αφού έτσι θα αγνοούσε το επίπεδο της 

οικονοµικής δραστηριότητας που οδήγησε σε αυτά τα ατυχήµατα. Η 

                                            
200

 Οι αυτοαπασχολούµενοι αντιµετωπίζουν ένα σηµαντικά υψηλότερο κίνδυνο σοβαρού 

τραυµατισµού ή θανάτου από τους µισθωτούς. Στις ΗΠΑ, οι αυτοαπασχολούµενοι υφίστανται 
το 19 έως 20% των θανατηφόρων ατυχηµάτων, ενώ αντιπροσωπεύουν µόνο το 8% των 

απασχολουµένων. Αντίστοιχα είναι και τα δεδοµένα της Αυστραλίας. Πιθανή αιτία του 

φαινοµένου αυτού είναι η µεγάλη συµµετοχή των αυτοαπασχολουµένων σε επικίνδυνους 

τοµείς, όπως οι οδικές µεταφορές, η γεωργία και η οικοδοµή (Quinlan, 1999, p. 432). 
201

 Οι ουσιώδεις αυτές διαφορές στα ποσοστά αυτοαπασχόλησης µεταξύ των διαφόρων 

κρατών δεν µπορούν να εξηγηθούν από τις διαφορές στην κλαδική σύνθεση της 

απασχόλησης, αφού σηµαντική επίδραση ασκούν το συσσωρευµένο κεφάλαιο κάθε χώρας 

και τα θεσµικά χαρακτηριστικά της. Το ποσοστό των απασχολουµένων στο δηµόσιο τοµέα – 

που εκφράζει το µέγεθος του τοµέα αυτού – έχει αρνητική και στατιστικά σηµαντική επίδραση 

στο ποσοστό των αυτοαπασχολουµένων. Από την άλλη, οι δυνατότητες φοροδιαφυγής 

φαίνεται να έχουν θετική και αναµφισβήτητη επίδραση στο ποσοστό αυτοαπασχόλησης, 

άσχετα µε τους φορολογικούς συντελεστές: αφού η φοροδιαφυγή είναι ευκολότερη για τους 

αυτοαπασχολούµενους απ’ ότι για τους µισθωτούς, κάθε µείωση στην αποτελεσµατικότητα 

των φορολογικών ελέγχων δηµιουργεί κίνητρα για αυτοαπασχόληση (Torrini, 2005, pp. 661-

683). 
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µεθοδολογία ESAW συσχετίζει τον αριθµό ατυχηµάτων µε τον πληθυσµό 

αναφοράς των απασχολουµένων, δηλαδή τα άτοµα που εκτίθενται στον 

κίνδυνο εργατικού ατυχήµατος. Ως «δείκτης επίπτωσης» (incidence rate) 

ορίζεται ο αριθµός των εργατικών ατυχηµάτων ανά 100 000 εργαζοµένους και 

µπορεί να υπολογιστεί για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ένα 

κράτος – µέλος ή για οποιαδήποτε διαίρεση επιµέρους πληθυσµού κατά 

κλάδο, ηλικία κλπ. Χωριστοί δείκτες επίπτωσης υπολογίζονται για τα 

θανατηφόρα ατυχήµατα και τα ατυχήµατα που συνεπάγονται απουσία 

µεγαλύτερη των τριών ηµερών (Ευρωπαϊκές Στατιστικές Σχετικά µε τα 

Εργατικά Ατυχήµατα (ESAW) – Μεθοδολογία – Έκδοση 2001, σ. 24). Ο 

χρησιµοποιούµενος τύπος είναι: 

 
   Αριθµός ατυχηµάτων (θανατηφόρων ή µη θανατηφ.) 

∆είκτης επίπτωσης = --------------------------------------------------------------------- Χ 100 000       

   Αριθµός εργαζοµένων στον εξεταζόµενο πληθυσµό 

 

 Η συχνότητα των εργατικών ατυχηµάτων είναι πολύ µεγαλύτερη σε 

ορισµένους κλάδους σε σύγκριση µε άλλους. Έτσι, η κλαδική δοµή µιας 

χώρας επηρεάζει τη συνολική συχνότητα ατυχηµάτων στη χώρα αυτή. Για 

παράδειγµα, σε µια χώρα όπου η αγροτική παραγωγή ή οι κατασκευές 

αντιπροσωπεύουν µεγαλύτερο µερίδιο του συνολικού εργατικού δυναµικού, ο 

συνολικός εθνικός δείκτης επίπτωσης θα είναι µεγαλύτερος από τις υπόλοιπες 

χώρες, ακόµη κι αν εµφανίζεται η ίδια συχνότητα ατυχηµάτων για κάθε κλάδο 

χωριστά. Για να γίνει η σχετική διόρθωση, υπολογίζεται ένας τυποποιηµένος 

αριθµός εργατικών ατυχηµάτων (ανά 100 000 εργαζοµένους) για κάθε κράτος 

µέλος, εφαρµόζοντας για κάθε κλάδο τον ίδιο συντελεστή στάθµισης σε εθνικό 

επίπεδο µε αυτόν του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκές 

Στατιστικές Σχετικά µε τα Εργατικά Ατυχήµατα (ESAW) – Μεθοδολογία – 

Έκδοση 2001, σ. 24-25). Ο δείκτης που προκύπτει ονοµάζεται 

«τυποποιηµένος δείκτης επίπτωσης» (standardized incidence rate).  
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3.2 ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 Σύµφωνα µε το ESAW, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δεκαπέντε µελών 

έγιναν το 2001 4.7 εκατοµµύρια εργατικά ατυχήµατα που οδήγησαν σε 

απουσία µεγαλύτερη των τριών ηµερών. ∆ηλαδή, τη χρονιά εκείνη, το 4 % 

των εργαζοµένων υπήρξαν θύµατα τέτοιου εργατικού ατυχήµατος, ενώ 

έλαβαν χώρα 4900 θανατηφόρα ατυχήµατα στην εργασία: ένας εργαζόµενος 

σκοτώνεται κάθε δύο ώρες σε εργατικό ατύχηµα. Οι άνδρες κινδυνεύουν πολύ 

περισσότερο από τις γυναίκες, αφού έχουν έντεκα φορές µεγαλύτερη 

πιθανότητα να σκοτωθούν σε εργατικό ατύχηµα. Η διαφορά αυτή οφείλεται 

στο ότι οι άνδρες εργάζονται κατά κανόνα σε πιο επικίνδυνους κλάδους 

(όπως ο κατασκευαστικός) και στο ότι εκτελούν πιο επικίνδυνες εργασίες, 

ακόµη και εντός του ίδιου κλάδου (Work and Health in the EU: A Statistical 

Portrait, Data 1994-2002, pp. 31-34).
202

 Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

κόστος των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµάται µεταξύ του 2.6 και του 3.8 % του ΑΕΠ 

(“Communication on the Practical Implementation of Directives on Health and 

Safety at Work.” European Commission COM (2004) 62, p. 4).
203

 

 Η εικόνα παύει να είναι τόσο απαισιόδοξη αν παρατηρήσει κανείς τη 

διαχρονική εξέλιξη των εργατικών ατυχηµάτων: ο δείκτης επίπτωσης 

(incidence rate) παρουσιάζει σταθερή πορεία (από το 1994) µείωσης και για 

τα θανατηφόρα204
 και για τα µη θανατηφόρα ατυχήµατα. Η Ευρωπαϊκή 

                                            
202

 Υπάρχει µάλιστα και η άποψη ότι αρκετοί άνδρες θεωρούν την ηθεληµένη ανάληψη 

κινδύνου ως δείγµα ανδρισµού και τη λήψη πολλών µέτρων ασφαλείας ως δείγµα 

θηλυπρέπειας (Dorman, 1996, p. 150). 
203

 Σύµφωνα µε το ∆ελτίο Τύπου της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) µε 
ηµεροµηνία 29 Νοεµβρίου 2007 (http://www.gsee.gr/news/news_facts.php), το άµεσο και 
έµµεσο κόστος των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών στην Ελλάδα 

µπορεί να φτάνει το 3% του ΑΕΠ. 
204

 Αντίστοιχα στοιχεία, µε σαφή µείωση του δείκτη επίπτωσης των θανατηφόρων εργατικών 

ατυχηµάτων σε πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία, Ισπανία 

και Σουηδία), προκύπτουν και από την επεξεργασία των δεδοµένων της ∆ιεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας. Μάλιστα, η τάση αυτή εµφανίζεται για πολύ µεγαλύτερη χρονική 

περίοδο από αυτή που παρακολουθεί το ESAW. Η προφανής εξήγηση του φαινοµένου αυτού 

δεν µπορεί παρά να είναι η υπαρκτή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Όταν όµως η 

υπό εξέταση περίοδος είναι µεγάλη, µπορεί να επιδρούν και άλλοι παράγοντες, όπως η 

βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα θύµατα σοβαρών εργατικών 

ατυχηµάτων µειώνοντας έτσι την πιθανότητα θανάτου ή το ενδεχόµενο «εξαγωγής» των 

επικίνδυνων εργασιών σε τριτοκοσµικές χώρες (Benavides et al, 2005, pp. 499-501). 
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Επιτροπή αποδίδει τη µείωση αυτή των εργατικών ατυχηµάτων στην 

ενσωµάτωση και εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών από τις χώρες – µέλη 

(“Communication on the Practical Implementation of Directives on Health and 

Safety at Work.” European Commission COM (2004) 62, p. 4). Στο ∆ιάγραµµα 

3.1 παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη επίπτωσης (ανά 100 000 

εργαζοµένους) για εργατικά ατυχήµατα µε απουσία µεγαλύτερη των τριών 

ηµερών για το σύνολο των 9 κλάδων που παρακολουθούνται από το ESAW, 

αλλά και για τη βιοµηχανία ξεχωριστά (Πηγή: Work and Health in the EU: A 

Statistical Portrait, Data 1994-2002, p. 113). Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, στη βιοµηχανία το ποσοστό αυτοαπασχολούµενων και µελών 

οικογενειών είναι ελάχιστο και κυριαρχεί η εξαρτηµένη εργασία, οπότε τα 

στοιχεία που συλλέγονται είναι πιο αξιόπιστα. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 

            ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
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 Στο ∆ιάγραµµα 3.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη επίπτωσης (ανά 

100 000 εργαζοµένους) για τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα στο σύνολο 

των 9 κλάδων που παρακολουθούνται από το ESAW, αλλά και στη 

βιοµηχανία ξεχωριστά (Πηγή: Work and Health in the EU: A Statistical 

Portrait, Data 1994-2002, p. 114).
205

 

 

                                            
205

 Για να υπάρχει ένα µέτρο σύγκρισης των επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αυτές 

του υπόλοιπου κόσµου, αξίζει να αναφερθεί ότι το 1994 οι θάνατοι από εργατικά ατυχήµατα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 6.1 ανά 100 000 εργαζοµένους, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης της 

∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας έφθανε το 14.0 (ανά 100 000 εργαζοµένους) και ο συνολικός 

αριθµός θανάτων ήταν 335 000 (Hämäläinen et al, 2006, p. 138). 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2: ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΕΙΚΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ   

                           ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ)
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 Μια αρχική παρατήρηση είναι ότι – στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – η βιοµηχανία έχει περισσότερα ατυχήµατα από το σύνολο των 9 

κλάδων, αλλά λιγότερα θανατηφόρα ατυχήµατα από το σύνολο. 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του συνολικού 

αριθµού ατυχηµάτων, αλλά και των θανατηφόρων ατυχηµάτων, που 

δηλώθηκαν την ίδια περίοδο (δηλαδή κατά τα έτη 1994 έως και 2000) στο 

ΙΚΑ.
206

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι, αντίθετα από τα στοιχεία του ESAW, 

πρόκειται για απόλυτους αριθµούς και όχι για δείκτες επίπτωσης. Η πορεία 

του συνολικού αριθµού ατυχηµάτων είναι σαφώς πτωτική, ενώ δεν συµβαίνει 

το ίδιο µε τα θανατηφόρα ατυχήµατα. Πάντως, ο πολύ µεγαλύτερος αριθµός 

θανατηφόρων ατυχηµάτων το 1999 συµπεριλαµβάνει τους 36 νεκρούς 

εργαζοµένους του σεισµού της 7
ης

 Σεπτεµβρίου 1999. 

 

Πίνακας 3.1: ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ∆ΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΙΚΑ  

ΕΤΟΣ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΥΧ  22608 21540 21255 20046 18615 17658 16822 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 83 91 77 80 78 117 80 

 

 Ένα χαρακτηριστικό που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι το 

µέγεθος της εγκατάστασης στην οποία λαµβάνουν χώρα τα ατυχήµατα. Το 

σχέδιο ESAW κατανέµει τις εγκαταστάσεις µε βάση τον αριθµό των 
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 Οι αντίστοιχοι αριθµοί για το σύνολο των άµεσα ασφαλισµένων σε όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, όπως δίνονται από την ΕΣΥΕ, είναι ελαφρώς 

µεγαλύτεροι από αυτούς του ΙΚΑ. Για το έτος 2000 για παράδειγµα, το σύνολο των εργατικών 

ατυχηµάτων ανέρχεται σε 17163, ενώ τα 91 από αυτά είχαν ως συνέπεια το θάνατο του 

εργαζοµένου. Για περισσότερα, βλέπε την ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ (http://www.statistics.gr). 
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εργαζοµένων τους. Στο ∆ιάγραµµα 3.3 (Α και Β) παρουσιάζεται ο 

τυποποιηµένος δείκτης επίπτωσης (του 1999) για εργατικά ατυχήµατα µε 

απουσία µεγαλύτερη των τριών ηµερών για το σύνολο των 9 κλάδων που 

παρακολουθούνται από το ESAW, αλλά και για τη βιοµηχανία ξεχωριστά, 

κατανεµηµένων µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων της εγκατάστασης 

(Πηγή: European Social Statistics: Accidents at Work and Work-related Health 

Problems, Data 1994-2000, p. 133).    

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3Α: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
(ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3Β: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
(ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
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 Στο ∆ιάγραµµα 3.4 (Α και Β) παρουσιάζεται ο αντίστοιχος 

τυποποιηµένος δείκτης επίπτωσης για τα θανατηφόρα ατυχήµατα.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4Α: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ 9 ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΟ 1999
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4Β: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟ 1999
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 Ιδιαίτερα στην περίπτωση των θανατηφόρων ατυχηµάτων, είναι 

προφανές ότι όσο µικρότερη είναι η εγκατάσταση (σε αριθµό εργαζοµένων), 

τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ατυχήµατος. Μια πιθανή εξήγηση του 

φαινοµένου αυτού µπορεί να είναι ότι οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις µπορούν να 

διαθέσουν περισσότερους πόρους για θέµατα ασφάλειας και να 

δηµιουργήσουν καλύτερη οργανωτική υποδοµή για την πρόληψη των 

ατυχηµάτων (Work and Health in the EU: A Statistical Portrait, Data 1994-

2002, p. 37). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των πολύ µικρών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όπου ο ίδιος ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να 

αναλάβει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, δηλαδή συµβούλου του εαυτού του 

σε θέµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. 
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 Σε αντίστοιχα συµπεράσµατα καταλήγει και η εµπειρική έρευνα για το 

Ηνωµένο Βασίλειο: υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στο µέγεθος της 

εγκατάστασης και την ασφάλεια των εργαζοµένων, αφού όσο περισσότερους 

εργαζοµένους έχει µια εγκατάσταση, τόσο µειώνεται ο επαγγελµατικός 

κίνδυνος (Reilly, Paci and Holl, 1995, p. 280, Litwin, 2000, p. 7 και Fenn and 

Ashby, 2004, p. 473). Το φαινόµενο αυτό αποδίδεται τόσο στην ύπαρξη 

περισσότερων διαθέσιµων πόρων, όσο και στη συστηµατικότερη 

παρακολούθηση από τις ελεγκτικές υπηρεσίες που υφίστανται οι µεγαλύτερες 

εγκαταστάσεις (Fenn and Ashby, 2004, p. 463 και Quinlan, 1999, p. 439). 

 Για τον Walters (2004), οι µικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη έχουν 

χειρότερη αναλογικά επίδοση, όχι µόνο στα εργατικά ατυχήµατα, αλλά και στις 

επαγγελµατικές ασθένειες και το γενικότερο εργασιακό περιβάλλον. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται σε αρκετές αιτίες, που όλες σχετίζονται µε τη γενική 

έλλειψη πόρων: 

(α) στην περιορισµένη πληροφόρηση και εκπαίδευση, τον ελλιπή εξοπλισµό 

και τις ανασφαλείς εγκαταστάσεις 

(β) τη δυσκολία αυτόνοµης εκπροσώπησης των συµφερόντων των 

εργαζοµένων µέσω εργασιακών συµβουλίων και σωµατείων 

(γ) την περιορισµένη πρόσβαση σε εξωτερικές υπηρεσίες υγείας και 

ασφάλειας 

(δ) τη µικρή εµπειρία εργοδοτών και εργαζοµένων, που οφείλεται στη βραχεία 

διάρκεια ζωής πολλών µικρών επιχειρήσεων 

(ε) τη σπανιότητα ελέγχων και επιθεωρήσεων 

(στ)  τέλος, στις µικρές επιχειρήσεις εντοπίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό το 

φαινόµενο της παράνοµης – και συνεπώς αρρύθµιστης – εργασίας ανηλίκων, 

µεταναστών κλπ (Walters, 2004, pp. 170-171, Quinlan, 1999, p. 440 και 

Vickers et al., 2005, p. 151). 

 Μια πιθανή επιπλέον ερµηνεία του φαινοµένου αυτού µπορεί να είναι ο 

πολύ ευρύτερος χρονικός ορίζοντας της µεγάλης ανώνυµης εταιρείας σε 

σχέση µε τη µικρή ατοµική επιχείρηση: ο χρονικός ορίζοντας συσχετίζεται 

θετικά µε το µέγεθος της επιχείρησης. Υπάρχει µάλιστα η άποψη, ότι για τη 

µεγάλη «γραφειοκρατική» οργάνωση, η µεγιστοποίηση της περιόδου ύπαρξης 
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µπορεί να αποτελεί πρωταρχικό στόχο (Papandreou, 1952, pp. 215-216). Μια 

τέτοια µεγάλη εταιρεία έχει το περιθώριο να κάνει σοβαρότερες επενδύσεις και 

στην ασφάλεια των εργαζοµένων – ακόµη κι αν αυτές έχουν µεγάλο χρόνο 

απόσβεσης – αφού δεν αντιµετωπίζει χρονικούς περιορισµούς. Αντίθετα, η 

µικρή ατοµική επιχείρηση έχει συχνά ως ηµεροµηνία λήξης την ηµεροµηνία 

συνταξιοδότησης του ιδιοκτήτη – επιχειρηµατία. Μάλιστα, είναι συνήθης 

πρακτική των µεγάλων εταιρειών να αναθέτουν τις πιο επικίνδυνες και 

ανθυγιεινές εργασίες όχι σε δικούς τους εργαζοµένους, αλλά σε 

υπεργολάβους που κατά κανόνα έχουν µικρές επιχειρήσεις χωρίς 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων (Σπυρόπουλος, 2000, σ. 160). 

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθεί το θέµα της νοοτροπίας 

πολλών εργοδοτών µικρών επιχειρήσεων που εκφράζουν αµφιβολίες για τη 

σκοπιµότητα λήψης των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία µέτρων για την 

υγεία και την ασφάλεια, κρίνοντας ότι οι ίδιοι έχουν µεγάλη εµπειρία και 

µπορούν να αντιµετωπίσουν χωρίς καµµιά εξωτερική βοήθεια τους κινδύνους 

(Σπυρόπουλος, 2000, σ. 159-161 και Vickers et al., 2005, p. 151). Έτσι, 

αντιδρούν κάποιες φορές αρνητικά στους ελέγχους που διεξάγουν οι 

επιθεωρητές εργασίας, αντί να θεωρήσουν τον έλεγχο ως ευκαιρία να 

αντλήσουν χρήσιµες πληροφορίες.
207

 

 Επιπλέον, οι εργαζόµενοι σε µεγαλύτερες εγκαταστάσεις, εκτός από 

καλύτερες συνθήκες εργασίας, έχουν και υψηλότερες αποδοχές, πιθανότατα 

λόγω της χρήσης πιο προηγµένου και αποδοτικότερου εξοπλισµού. Το 

γεγονός αυτό αποτελεί άλλο ένα επιχείρηµα κατά της «θεωρίας του 

διαφορικού µισθού αποζηµίωσης» (Dorman and Hagstrom, 1998, p. 120). 

 Σηµαντικές διαφορές υπάρχουν πάντως και µεταξύ των διαφόρων 

υποδιαιρέσεων του κλάδου της µεταποιητικής βιοµηχανίας. Τα περισσότερα 

ατυχήµατα µε απουσία πάνω από τρεις ηµέρες λαµβάνουν χώρα στη 

βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων από ξύλο, ενώ ακολουθεί η κατασκευή 

βασικών µετάλλων και µεταλλικών προϊόντων. Στον Πίνακα 3.2  

παρουσιάζονται οι δείκτες επίπτωσης για τις βασικές υποδιαιρέσεις της 
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 Στο Ηνωµένο Βασίλειο έχει διαπιστωθεί ότι ιδιαίτερα καχύποπτοι απέναντι σε κάθε 
δηµόσια ελεγκτική υπηρεσία είναι οι επιχειρηµατίες που προέρχονται από κάποιες 

µειονότητες και ιδίως από τη Νότια Ασία (Vickers et al., 2005, pp. 151 & 155).  
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βιοµηχανίας για το έτος 2000, για τα ατυχήµατα µε απουσία άνω των τριών 

ηµερών και για τα θανατηφόρα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα τροχαία. 

Πίνακας 3.2: ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 ΑΝΩ 3 ΗΜΕΡΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 

ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ  6223 4,0 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 2586 1,3 

∆ΕΡΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 2667 1,2 

ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 9803 7,4 

ΧΑΡΤΙ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2614 1,2 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 828 0,0 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1987 2,2 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 4169 1,9 

ΑΛΛΑ ΜΗ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6223 9,7 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 8359 6,4 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3408 2,4 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΤΙΚΑ 2640 2,6 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2726 1,2 

ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 3997 2,4 

 

 

3.3 ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

 Στο ∆ιάγραµµα 3.5 (Α και Β) παρουσιάζονται οι τυποποιηµένοι δείκτες 

επίπτωσης για τις δεκαπέντε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έτος 

2000 (Πηγή: Work and Health in the EU: A Statistical Portrait, Data 1994-

2002, pp. 115-117).  

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.5Α: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΕΤΟΣ 2000)
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.5Β: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ΕΤΟΣ 2000, ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ)
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο τυποποιηµένος δείκτης επίπτωσης για τα 

θανατηφόρα ατυχήµατα του Λουξεµβούργου (6.8) δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικός, λόγω του µικρού αριθµού αυτών των ατυχηµάτων κατά το 2000 

(11 θανατηφόρα ατυχήµατα). Στον Πίνακα 3.3 επεξηγούνται τα σύµβολα των 

δεκαπέντε κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Πίνακας 3.3: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ 
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 Η Ελλάδα εµφανίζεται να έχει το 2000 καλύτερο (δηλαδή µικρότερο) 

δείκτη επίπτωσης για τα ατυχήµατα µε απουσία µεγαλύτερη των τριών 

ηµερών από έντεκα άλλες χώρες, µεταξύ των οποίων η ∆ανία, η Φινλανδία 

και η Αυστρία. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί  ορισµένες αµφιβολίες για την 

ακρίβεια των ελληνικών στατιστικών στοιχείων, ειδικά αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι 

το µεγαλύτερο µέρος των Ελλήνων Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας 

προσλήφθηκε το Νοέµβριο του 2000 και άρχισε να πραγµατοποιεί ελέγχους 
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το 2001.
208

 Μεγάλο µέρος του φαινοµένου αυτού µπορεί να ερµηνεύεται από 

το γεγονός ότι στην Ελλάδα σηµαντικό µέρος του εργατικού δυναµικού είναι 

αυτοαπασχολούµενοι, τα ατυχήµατα των οποίων δεν καλύπτονται από το 

σύστηµα αναγγελίας εργατικών ατυχηµάτων. Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζεται 

η κάλυψη των διαφόρων επαγγελµατικών καθεστώτων ανά χώρα (Πηγή: 

Ευρωπαϊκές Στατιστικές Σχετικά µε τα Εργατικά Ατυχήµατα (ESAW) – 

Μεθοδολογία – Έκδοση 2001, σ. 29).
209

 

Πίνακας 3.4: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 BE DE EL ES FR IT LU AT PT FI 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ Ο ΜΚ Ο ΜΚ Ο Ν Ν Ν Ο ΜΚ 

ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓ. Ο ΜΚ Ο ΜΚ Ο Ν Ν ΜΚ Ο Ο 

 
 DK IE NL SE UK 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ν Ν Ν Ν Ν 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ Ν Ο Ο Ν Ν 

ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓ. Ν Ν Ο Ν Ν 

  
Υπόµνηµα:     Ν = Ναι, καλύπτονται     Ο = Όχι, δεν καλύπτονται     ΜΚ = Μερική κάλυψη 

 

Από την άλλη, η Ισπανία εµφανίζεται να έχει το 2000 το χειρότερο 

(δηλαδή µεγαλύτερο) δείκτη επίπτωσης για τα ατυχήµατα µε απουσία 
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 Υπάρχει µάλιστα η άποψη, που φαίνεται να είναι βάσιµη, ότι στην Ελλάδα ο εργαζόµενος 

προστατεύεται θεωρητικά από ένα πολύ ισχυρό νοµικό πλαίσιο, του οποίου όµως η ασθενής 

εφαρµογή οδηγεί σε ένα περιβάλλον µεροληπτικό υπέρ του εργοδότη (Beck and Woolfson, 

2000, p. 46 n. 13). Την άποψη αυτή συµµερίζεται και ο Mihail (2005, pp. 71-72), ο οποίος 

αποδίδει την ύπαρξη της πολύ αυστηρής εργατικής νοµοθεσίας στη µαχητικότητα των 

εργατικών συνδικάτων και το κλίµα πολιτικού ριζοσπαστισµού που επικράτησε στη χώρα 

µετά την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας. Θεωρεί µάλιστα ότι οι κακές εργασιακές 

συνθήκες στην Ελλάδα οφείλονται στην αποτυχία της Επιθεώρησης Εργασίας να επιβάλει 
αποτελεσµατικά τις σχετικές ρυθµίσεις. Αναφέρεται µάλιστα και σε διαπλοκή ελεγκτικών 

µηχανισµών και ελεγχοµένων επιχειρήσεων και σε διαφθορά (Mihail, 2005, pp. 71-72). Ο 

ίδιος όµως, αναιρεί εν µέρει τις απόψεις του αργότερα, όταν αναφέρεται στην 

αναποτελεσµατικότητα του δικαστικού συστήµατος που ουσιαστικά οδηγεί σε ασυλία των 

εργοδοτών (Mihail, 2005, pp. 74-75). Σε κάθε περίπτωση – και χωρίς φυσικά να µπορεί 
κανείς να αποκλείσει θεωρητικά το ενδεχόµενο – τα καταγγελλόµενα περί διαφθοράς δεν 

φαίνεται να επιβεβαιώνονται από ανάλογες δικαστικές καταδίκες ή έστω ποινικές διώξεις σε 
βάρος Επιθεωρητών Εργασίας. 
209

 Κάπως διαφορετικά παρουσιάζονται τα πράγµατα στο Jacinto and Aspinwall (2004). 

Συγκεκριµένα, στο άρθρο αυτό φαίνεται ότι τα ατυχήµατα των αυτοαπασχολουµένων 

περιλαµβάνονται στα συστήµατα αναγγελίας και της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της 

Ισπανίας, ενώ κριτική ασκείται στην Ελλάδα για τη µη καταγραφή τέτοιων ατυχηµάτων και 
µάλιστα σε µια χώρα που οι αυτοαπασχολούµενοι αποτελούν µεγάλο µέρος του εργατικού 

δυναµικού (Jacinto and Aspinwall, 2004, pp. 936-940). Πιθανή αιτία των διαφορών αυτών 

µπορεί να είναι ότι η µελέτη αυτή βασίζεται κυρίως σε ερωτηµατολόγια που στάλθηκαν το 

2000 στις επιθεωρήσεις εργασίας των 15 κρατών – µελών, ενώ η επιλεκτική κριτική για την 

Ελλάδα µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι από αυτή δεν υπήρξε απάντηση στο 

ερωτηµατολόγιο (Jacinto and Aspinwall, 2004, p. 935). 
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µεγαλύτερη των τριών ηµερών από όλες τις χώρες – µέλη και µάλιστα µε 

πολύ µεγάλη διαφορά από τη δεύτερη σε ατυχήµατα Γαλλία. Ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της ισπανικής αγοράς εργασίας είναι η πολύ µεγάλη διάδοση 

του θεσµού των συµβάσεων ορισµένου χρόνου, που το 2000 έφθαναν στο 

31% του συνόλου (Guadalupe, 2003, p. 340). 

Για τους εργαζοµένους µε περιορισµένη διάρκεια σύµβασης, τα κίνητρα 

για επένδυση στην κατάρτισή τους είναι µικρότερα απ’ ότι για αντίστοιχους 

εργαζοµένους µε συµβάσεις αορίστου χρόνου. Η περιορισµένη κατάρτιση των 

προσωρινώς εργαζοµένων αποδεικνύεται και εµπειρικά, όπως και το 

χαµηλότερο επίπεδο επένδυσης σε µέτρα ασφαλείας για τους εργαζοµένους 

αυτούς. Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου δεν χρησιµοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις ως ένας µηχανισµός δοκιµασίας των εργαζοµένων πριν τη 

µετατροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, αλλά ως ένας 

εύκαµπτος µηχανισµός προσαρµογής της απασχόλησης στις διακυµάνσεις 

του επιχειρηµατικού κύκλου. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι µε περιορισµένη 

διάρκεια σύµβασης έχουν µικρότερο βαθµό συνδικαλιστικής προστασίας και 

συνεπώς µειωµένη διαπραγµατευτική ισχύ έναντι του εργοδότη τους 

(Guadalupe, 2003, pp. 342-343, Standing, 2002, p. 48 και Σπυρόπουλος, 

2000, σ. 186-187). 

Από την άλλη, υπάρχει και ο ηθικός κίνδυνος (moral hazard): αν το 

σύστηµα αποζηµιώσεων µετά από ατυχήµατα είναι πιο γενναιόδωρο από το 

καθεστώς χορήγησης επιδοµάτων ανεργίας, οι εργαζόµενοι των οποίων λήγει 

η σύµβαση έχουν κίνητρο να αναφέρουν ότι υπέστησαν ατυχήµατα τα οποία 

δεν έγιναν ποτέ, για να εισπράξουν την ανάλογη αποζηµίωση (Guadalupe, 

2003, p. 343).
210

 Πολύ πιθανό είναι να χρησιµοποιήσουν για το σκοπό αυτό 

βλάβες της υγείας που είναι δύσκολο να διαγνωστούν, όπως οι 

µυοσκελετικές. 

Ένας άλλος παράγων που µπορεί να οδηγεί σε περισσότερα 

ατυχήµατα µεταξύ των προσωρινά εργαζοµένων, είναι ότι αυτοί θα 
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 Υπάρχει µάλιστα η άποψη ότι γενικά οι πολιτικές µε κοινωνικούς στόχους µπορεί να έχουν 

τέτοιες παρενέργειες: τα επιδόµατα ανεργίας αποθαρρύνουν τους δικαιούχους από την 

αναζήτηση εργασίας, οι αποζηµιώσεις για εργατικά ατυχήµατα καθιστούν τους εργαζοµένους 

λιγότερο προσεκτικούς κλπ (Winston, 2006, p. 88). 



 181 

καταβάλλουν µεγαλύτερη προσπάθεια κατά την εργασία και θα έχουν 

ταχύτερο ρυθµό, µε στόχο να εντυπωσιάσουν τον εργοδότη και να αυξήσουν 

τις πιθανότητες επαναπρόσληψής τους. Η µεγάλη ένταση της εργασίας 

αυξάνει όµως τον κίνδυνο ατυχηµάτων (Guadalupe, 2003, p. 344).  

Η εµπειρική έρευνα στην Ισπανία δείχνει ότι οι εργαζόµενοι µε 

συµβάσεις ορισµένου χρόνου έχουν κατά 5% µεγαλύτερη πιθανότητα να 

υποστούν εργατικό ατύχηµα, δηλαδή περίπου διπλάσια. Το συµπέρασµα 

είναι ότι οι εργαζόµενοι αυτοί έχουν µεγαλύτερη ανασφάλεια, µικρότερους 

µισθούς και υψηλότερο κίνδυνο ατυχήµατος (Guadalupe, 2003, p. 355). Το 

συµπέρασµα αυτό δεν συµφωνεί µε τη «θεωρία του διαφορικού µισθού 

αποζηµίωσης». 

 

 

3.4 ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) ιδρύθηκε µε τη Συνθήκη 

της Ρώµης το 1957 για να αποτελέσει µια τελωνειακή ένωση και µια ζώνη 

ελεύθερου εµπορίου. Η ιδρυτική Συνθήκη δεν έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

κοινωνική πολιτική: οι κυβερνήσεις των κρατών – µελών θεωρούσαν τη 

σύγκλιση των κοινωνικών και εργασιακών δεδοµένων ως αποτέλεσµα της 

κοινής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών και όχι ως µέσο ή προϋπόθεση για την 

επίτευξή της.
211

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιοριζόταν στην προώθηση της 

συνεργασίας µεταξύ των κρατών – µελών για ζητήµατα όπως οι εργασιακές 

συνθήκες και η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων, ενώ είχε την 

υποχρέωση να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 

θέµατα κοινωνικής πολιτικής. Χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο από τα 

Προγράµµατα Κοινωνικής ∆ράσης (Social Action Programme) υιοθετήθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µόλις το 1974 και αφού είχε προηγηθεί η 

διεύρυνση της ΕΟΚ το 1971 από έξι σε εννιά µέλη (Deakin, 1997, pp. 119-

                                            
211

 Χρησιµοποιήθηκαν διάφορα επιχειρήµατα κατά της υιοθέτησης διατάξεων για την 

προστασία των κοινωνικών και άλλων δικαιωµάτων, όπως ότι δεν είναι ανάγκη να αντιγραφεί 
το έργο των διεθνών οργανισµών που ασχολούνται µε την προστασία τους, ότι αρκούν τα 

εθνικά δικαστήρια και ότι υπάρχει κίνδυνος ανεξέλεγκτης διεύρυνσης των κοινοτικών 

αρµοδιοτήτων σε βάρος των εθνικών (Ιγγλεζάκης, 2005, σ. 144). 
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122). Γίνεται έτσι λόγος για κοινωνικό έλλειµµα της ιδρυτικής Συνθήκης 

(Ιγγλεζάκης, 2005, σ. 147). 

Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 υπήρξε µια σταθερή επέκταση της 

ρύθµισης στην ηπειρωτική Ευρώπη, φαινόµενο που γενικεύτηκε σε όλες τις 

ανεπτυγµένες χώρες από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 (Hutter, 2006, pp. 

1-2): κρατικές επιχειρήσεις πέρασαν στον ιδιωτικό τοµέα, µονοπώλια 

καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από κανόνες ρύθµισης του 

ανταγωνισµού, άτυπες µέθοδοι λήψης αποφάσεων υπερκεράστηκαν από 

συγκεκριµένους κανόνες, ενώ νέες ρυθµιστικές αρχές ιδρύθηκαν. Τόσο 

ισχυρές ήταν αυτές οι τάσεις, που κάποιοι άρχισαν να αναφέρονται στην 

άνοδο του «ρυθµιστικού κράτους» (regulatory state). Εκτός από το 

«ρυθµιστικό κράτος», εµφανίζεται και η έννοια της «ρυθµιστικής κοινωνίας» 

(regulatory society), µε την αναγνώριση των ορίων του δηµοσίου δικαίου και 

του γεγονότος ότι η ρύθµιση δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόµιο του 

κράτους, αλλά αποκεντρώνεται ή διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας. Συχνά 

βέβαια, η σχετική συζήτηση παραµένει προσηλωµένη στο κράτος και στο πώς 

άλλοι φορείς µπορούν να αξιοποιηθούν από αυτό στην προσπάθεια επίτευξης 

των στόχων του (Black, 2002, p.1 και Hutter, 2006, pp. 1-2). 

Στη διαδικασία αυτή επέκτασης της ρύθµισης πρωταγωνίστησε η  

Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθούµενη από το δόγµα της υπεροχής του κοινοτικού 

δικαίου έναντι των εθνικών. Προς την ίδια κατεύθυνση βοήθησε και ο 

περιορισµός της δυνατότητας των µεµονωµένων κρατών – µελών να θέτουν 

βέτο στην έκδοση οδηγιών και κανονισµών, περιορισµός που επιβλήθηκε µε 

την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση). Έτσι, η ρύθµιση (και όχι η διανοµή ή η αναδιανοµή)
212

 

έφτασε να αποτελεί την κεντρική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Thatcher, 2001, pp. 304-306 και Vogel, 2001, pp. 9-10). 

Το µεγαλύτερο µέρος της ρυθµιστικής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχει τη µορφή δευτερογενούς νοµοθεσίας: κανονισµοί, οδηγίες και 

αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιµοποιεί ακόµη µη – δεσµευτικές 

                                            
212

 Προς την ίδια κατεύθυνση συντελεί και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει στη 

διάθεσή της οικονοµικούς πόρους για αναδιανεµητικές πρωτοβουλίες µεγάλης κλίµακας 

(Eichener, 1997, p. 598). 
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µορφές ρύθµισης (που συχνά αποκαλούνται soft law) και στις οποίες 

συµπεριλαµβάνονται συστάσεις, ψηφίσµατα και διακηρύξεις. Τέλος, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση οργανώνει δίκτυα, συνέδρια κλπ, ενώ προσπαθεί να 

διαδώσει «βέλτιστες πρακτικές». Με τη διοργάνωση συνεδρίων, τη λειτουργία 

οµάδων εργασίας και την ανάθεση µελετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προσπαθεί να κερδίσει την υποστήριξη των ειδικών και της κοινής γνώµης και 

να προλειάνει έτσι το έδαφος, πριν φτάσει να προτείνει συγκεκριµένα 

νοµοθετικά µέτρα. Η στρατηγική αυτή ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σε πλήθος πεδίων, όπως το περιβάλλον, η υγεία και η ασφάλεια, η 

ισότητα των φύλων και η κοινωνική πολιτική (Thatcher, 2001, pp. 304-308). 

Το ρυθµιστικό αποτέλεσµα εξαρτάται από την οργάνωση της διαδικασίας 

λήψης της απόφασης: η διαδικασία έχει σηµασία (Eichener, 1997, p. 606).  

Εξειδικεύοντας στα θέµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, το 

ρυθµιστικό πλαίσιο στα µέσα της δεκαετίας του 1980 παρουσίαζε πολύ 

µεγάλες διαφορές µεταξύ των δώδεκα (τότε) κρατών – µελών. Οι χώρες του 

νότου (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και εν µέρει Ιταλία) είχαν µόνο 

αποσπασµατικές ρυθµίσεις, συνδυασµένες µε ασθενείς δυνατότητες ελέγχου 

και επιβολής. Χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Γερµανία είχαν 

παραδοσιακά ρυθµιστικά συστήµατα, εστιασµένα στους κινδύνους 

ατυχηµάτων από τις µηχανές, ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο επικρατούσαν 

τάσεις απορρύθµισης. Τέλος, η ∆ανία και η Ολλανδία είχαν εισαγάγει 

καινοτόµες προσεγγίσεις που συµπεριλάµβαναν την εργονοµία, τη διανοητική 

υγεία και την ικανοποίηση  από την εργασία. Οι διαφορές αυτές οδηγούσαν 

και σε αντιστοίχως διαφορετικά αποτελέσµατα ως προς το επίπεδο των 

εργατικών ατυχηµάτων (Eichener, 1997, p. 593).  

Η πρώτη ουσιαστική ώθηση για τη δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στα θέµατα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων δόθηκε µε την ψήφιση το 1987 της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 

Πράξης, σύµφωνα µε την οποία (άρθρο 118Α) µπορούσαν να εκδοθούν 

Οδηγίες µε ειδική πλειοψηφία και όχι οµοφωνία (Σπυρόπουλος, 2000, σ. 61-

62 και Deakin, 1997, p. 122). Έγινε έτσι δυνατή η έκδοση δεκάδων Οδηγιών, 

µε τις οποίες εναρµονίστηκε και η ελληνική νοµοθεσία µέσω αντίστοιχων 
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Προεδρικών ∆ιαταγµάτων. Υπάρχει µάλιστα η άποψη ότι η µετάθεση αυτή της 

έµφασης από την εθνική νοµοθεσία κάθε χώρας – µέλους στην εφαρµογή του 

ευρωπαϊκού δικαίου οδήγησε στην απλοποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου, 

την αύξηση της αποδοτικότητας και τη διευκόλυνση της καινοτοµίας στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται και από σηµαντική µερίδα 

των εργοδοτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν φαίνεται έτσι να δηµιουργείται 

κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας από την εφαρµογή της νοµοθεσίας για 

την υγεία και την ασφάλεια (Koutsiaras, 2001, p. 284). 

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 118Α αναφέρεται ότι τα «κράτη 

µέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της καλυτέρευσης ιδίως 

του χώρου της εργασίας, για να προστατεύσουν την ασφάλεια και την υγεία 

των εργαζοµένων, και θέτουν ως στόχο την εναρµόνιση των συνθηκών που 

υφίστανται σε αυτό τον τοµέα µέσα σε µια οπτική προόδου.» («Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη και τελική Πράξη.» Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, Βρυξέλλες 1986) Από τις εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στο 

άρθρο αυτό – και που δηµιουργούν ερµηνευτικές δυσχέρειες – φαίνεται ότι 

πρόκειται για προϊόν σκληρών και πολύπλοκων διαπραγµατεύσεων. Πάντως, 

το άρθρο δεν θέτει ως στόχο απλώς την αποφυγή του εργατικού ατυχήµατος 

και της επαγγελµατικής ασθένειας, αλλά γενικότερα την προαγωγή της υγείας 

και της ασφάλειας των εργαζοµένων (Blanpain και Κουκιάδης, 1993, σ. 154-

156). 

Σε απάντηση της ασκούµενης κριτικής περί µονοδιάστατης οικονοµικής 

προσέγγισης στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – µε 

Πρόεδρο το Ζακ Ντελόρ και αρµόδια Επίτροπο τη Βάσω Παπανδρέου – 

δηµοσίευσε το 1989 σχέδιο διακήρυξης για ένα εύρος κοινωνικών και 

εργασιακών δικαιωµάτων. Το σχέδιο εγκρίθηκε213
 από τους ηγέτες όλων των 

κρατών – µελών πλην του Ηνωµένου Βασιλείου, που επέτυχε να εξαιρεθεί 

από τις προβλέψεις του κειµένου. Η διακήρυξη, που ονοµάστηκε «Κοινοτικός 

Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων», 

περιλαµβάνει δώδεκα θεµελιώδη δικαιώµατα και αποτελεί έκφραση πολιτικής 

                                            
213

 Το σχέδιο αποδυναµώθηκε πάντως σε πολλά σηµεία σε µια προσπάθεια να καταστεί 
δυνατή η συναίνεση του Ηνωµένου Βασιλείου (Ιγγλεζάκης, 2005, σ. 160). 
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βούλησης επηρεασµένη από τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας του ILO και τον 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συµβουλίου της Ευρώπης (Blanpain και 

Κουκιάδης, 1993, σ. 64-66, Ιγγλεζάκης, 2005, σ. 160-163 και Tsogas, 2001, p. 

141). 

Στο Χάρτη γίνεται ρητή αναφορά στην προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας στο χώρο εργασίας (§19), η οποία όµως δεν φαίνεται να εισφέρει 

κάτι καινούριο σε σχέση µε το άρθρο 118Α της Συνθήκης (όπως 

τροποποιήθηκε µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη) και τις Οδηγίες που 

εκδόθηκαν µε βάση αυτό. Αναφέρεται πάντως στο Χάρτη ότι οι διατάξεις 

σχετικά µε την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να συµβάλλουν 

στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων. Γενικότερα, 

υπάρχει η άποψη ότι αρκετά από τα κοινωνικά δικαιώµατα που περιέχει ο 

Χάρτης είχαν ήδη θεσπισθεί από άλλες συνθήκες ή νοµοθετήµατα της 

Κοινότητας και συνεπώς έχουν περιορισµένη αξία (Blanpain και Κουκιάδης, 

1993, σ. 67). 

Η εξασφάλιση των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων που 

συµπεριλαµβάνονται στο Χάρτη αποτελεί βασικά έργο των κρατών – µελών, 

σύµφωνα µε τις εθνικές τους πρακτικές (§27), ενώ η Επιτροπή καλείται να 

αναλάβει πρωτοβουλίες για την πραγµάτωση των δικαιωµάτων που 

εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Κοινότητας (§28). Για να µην δηµιουργηθούν 

µάλιστα αµφιβολίες, το προοίµιο του Χάρτη αναφέρει ότι η εφαρµογή του 

«διόλου δεν συνεπάγεται κατ’ ουδένα τρόπο επέκταση των αρµοδιοτήτων της 

Κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται στη Συνθήκη» (Blanpain και Κουκιάδης, 

1993, σ. 66 & σ. 270). Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα άσκησαν οξεία κριτική για την 

έλλειψη νοµικής δεσµευτικότητας του Χάρτη και σαφούς χρονοδιαγράµµατος 

εφαρµογής των προβλέψεών του. Κάποιοι έφθασαν µάλιστα να τον 

χαρακτηρίσουν ως µη δεσµευτικό ευχολόγιο που δεν άξιζε ούτε το χαρτί πάνω 

στο οποίο ήταν γραµµένο (Tsogas, 2001, p. 142). 

Εκφράζεται όµως και αντίθετη άποψη, σύµφωνα µε την οποία ο 

Χάρτης µπορεί να ενταχθεί στο κοινοτικό κεκτηµένο, παρά το µη δεσµευτικό 

νοµικά χαρακτήρα του: ο Χάρτης ανέπτυξε µια δυναµική µέσα από τα 

κοινοτικά προγράµµατα δράσης και τη νοµοθετική δραστηριότητα της 
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Κοινότητας σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής. Σηµειώνεται ότι οι αναφορές στο 

Χάρτη σε νοµοθετήµατα κατά τη δεκαετία του 1990 – όπως οδηγίες για την 

υγεία και την ασφάλεια – έφθασαν τις 43. Ακόµη, επηρέασε τη νοµολογία του 

∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) και αποτέλεσε τη βάση για 

αλλαγές στη Συνθήκη (Ιγγλεζάκης, 2005, σ. 163-165).  

Το σηµαντικότερο ευρωπαϊκό νοµοθετικό κείµενο για την υγεία και την 

ασφάλεια µέχρι και σήµερα είναι η οδηγία – πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ της 12
ης

 

Ιουνίου 1989 που ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε το Π.∆. 17 / 

1996 (Σπυρόπουλος, 2000, σ. 56-57 και Ιωάννου, 2002, σ. 99). Η οδηγία – 

πλαίσιο καθώς και αυτές που την ακολούθησαν εισήγαγαν µια ευρεία 

αντίληψη, αντίστοιχη µε εκείνη της Σουηδίας, της ∆ανίας και της Ολλανδίας. 

Ξεπερνώντας τις παραδοσιακές µηχανιστικές προσεγγίσεις που 

περιορίζονταν σε τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισµό και τους χώρους 

εργασίας, οι ευρωπαϊκές οδηγίες ασχολήθηκαν µε την οργάνωση της 

εργασίας, το χρόνο εργασίας, την εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου, την 

πληροφόρηση και την εκπαίδευση των εργαζοµένων, την ιατρική 

παρακολούθησή τους κλπ. Η βασική αρχή που διαπνέει την ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία είναι η υποχρέωση του εργοδότη  να εξασφαλίζει την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζοµένων (Eichener, 1997, pp. 593-595).
214

    

Το κοινοτικό δίκαιο έχει αναγνωρίσει στα κράτη – µέλη το δικαίωµα να 

θέτουν υψηλότερα – και συνεπώς διαφορετικά – επίπεδα προστασίας στα 

εργασιακά και κοινωνικά ζητήµατα, ακόµη κι αν έτσι θα µπορούσε εν δυνάµει 

να στρεβλωθεί ο ανταγωνισµός. Οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου έχουν έτσι 

το χαρακτήρα ενός δαπέδου ελαχίστων δικαιωµάτων που εµποδίζουν τον 

ανταγωνισµό  των κρατών – µελών για την προσέλκυση του κεφαλαίου µέσω 

της µείωσης της προστασίας των εργαζοµένων.
215

 Ο χαρακτήρας αυτός είναι 

εµφανής και στο άρθρο 118Α που προστέθηκε µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή 

                                            
214

 Στο πλαίσιο µάλιστα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη – µέλη καλούνται 
να επεκτείνουν το εύρος εφαρµογής της νοµοθεσίας ώστε να συµπεριλάβει όλους τους 

εργαζοµένους και τους αυτοαπασχολούµενους, αλλά ακόµη και την προστασία του κοινού 

από εργασιακές δραστηριότητες (SLIC, 2004, p. 5). 
215

 Αν αφήνονταν κάποιες χώρες να έχουν ως µόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα την ελλιπή 

προστασία του εργαζοµένου και το χαµηλό εργατικό κόστος, θα µπορούσαν να παραµείνουν 

ανταγωνιστικές συµπιέζοντας συνεχώς τις απολαβές και τις εργασιακές συνθήκες που 

απολαµβάνουν οι πληθυσµοί τους, χάνοντας µακροχρόνια σε αποδοτικότητα, δεξιότητες και 
ποιότητα (Deakin, 1997, p. 143). 
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Πράξη και στην οδηγία – πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ (Deakin, 1997, pp. 136-139 και 

Ιωάννου, 2002, σ. 100). 

 Για να βελτιωθούν οι χώροι εργασίας και να προστατεύεται καλύτερα η 

υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε 

στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία 

στην Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work). Ο 

Οργανισµός ιδρύθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062 / 94 του Συµβουλίου 

της 18
ης

 Ιουλίου 1994 (EE L 216 της 20.08.1994) και εδρεύει στο Μπιλµπάο 

της Ισπανίας. Ο Οργανισµός ασχολείται µε τη συλλογή, την ανάλυση και τη 

διάδοση τεχνικών, επιστηµονικών και οικονοµικών πληροφοριών στις 

κοινοτικές υπηρεσίες, τα κράτη – µέλη και τους ενδιαφερόµενους, µε την 

οργάνωση διαλέξεων, σεµιναρίων και την ανταλλαγή εµπειρογνωµόνων των 

κρατών – µελών, καθώς και µε τον προσδιορισµό βέλτιστων πρακτικών και 

την προώθηση προληπτικών ενεργειών. Το κύριο µέσο διάδοσης των 

πληροφοριών είναι το διαδίκτυο,
216

 ενώ κάθε χρόνο διοργανώνεται η 

ευρωπαϊκή εβδοµάδα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Ακόµη, ο 

Οργανισµός συνεργάζεται µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO), το 

∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση 

των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και  Εργασίας.
217

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κανονισµού αριθ. 2062 / 94 του 

Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα, το διοικητικό συµβούλιο του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία απαρτίζεται από: 

(α) ένα µέλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση κάθε κράτους – µέλους 

(β) ένα µέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργοδοτών από κάθε 

κράτος – µέλος 

(γ) ένα µέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργαζοµένων από κάθε 

κράτος – µέλος 

(δ) τρία µέλη που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

                                            
216

 Η ιστοθέση του Οργανισµού είναι http://agency.osha.eu.int 
217

 Το Ίδρυµα αυτό είναι ένα από τα παλαιότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδρεύει στο 

∆ουβλίνο της Ιρλανδίας. Συστάθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1365 / 75 του Συµβουλίου 

της 26
ης

 Μαΐου 1975 (EE L 139 της 30.05.1975) και η δοµή της διοίκησής του είναι αντίστοιχη 

µε εκείνη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. 
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Συνεπώς, στο διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού εκπροσωπούνται οι  

κοινωνικοί εταίροι από όλες τις χώρες – µέλη. 

 Ο Οργανισµός έχει δηµιουργήσει ένα δίκτυο εστιακών πόλων (focal 

points) σε κάθε χώρα – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις υπό 

ένταξη χώρες, τις υποψήφιες για ένταξη χώρες κλπ. Ο εστιακός πόλος στην 

Ελλάδα είναι το Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
218

  

 Πρέπει  να σηµειωθεί ότι παρ’ όλο που το εύρος και ο όγκος της 

κοινοτικής νοµοθεσίας έχουν µεγαλώσει, η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή παραµένει 

µια µικρή οργάνωση µε περιορισµένους πόρους και ιδίως ελάχιστο 

προσωπικό. Έτσι, η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτική στους τοµείς που επιλέγει να παρέµβει και να βασίζεται σε άλλους 

φορείς για πληροφόρηση και τεχνογνωσία. Επιπλέον, οι οδηγίες είναι 

δεσµευτικές µόνο ως προς τους στόχους και όχι ως προς τα µέσα. 

Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας να 

επαφίεται κατά κανόνα στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές,
219

 των οποίων τα 

οργανωσιακά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις επιµέρους κυβερνήσεις220
 

και να παραµένουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών – µελών 

(Thatcher, 2001, pp. 312-314 και Ιωάννου, 2002, σ. 99-100).
221
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 Η ιστοθέση του ΚΥΑΕ είναι http://gr.osha.eu.int/ 
219

 Για την περίπτωση της υγείας και της ασφάλειας, βλέπε SLIC, 2004, p. 4.  
220

 Οι κυβερνήσεις αυτές έχουν στη διάθεσή τους µια πληθώρα εργαλείων: παρέχουν – ή δεν 

παρέχουν – ανθρώπινους πόρους, χρηµατοδότηση, καθοδήγηση, κίνητρα και επιβάλλουν 

πειθαρχικές κυρώσεις (Dimitrakopoulos and Richardson, 2001, p. 342). Από την άλλη, οι 
κυβερνήσεις µπορεί να επιθυµούν την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας αλλά να µην 

έχουν στη διάθεσή τους την ανάλογη δηµόσια διοίκηση, την απαιτούµενη τεχνογνωσία, τους 

απαραίτητους πόρους κλπ. Ακόµη, σηµασία για την εφαρµογή έχουν και τα πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Για παράδειγµα, στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου η 

επιβολή του κοινοτικού δικαίου είναι δυσκολότερη απ’ ότι στις Σκανδιναβικές χώρες. Οι χώρες 

του νότου έχουν µια παράδοση πελατειακών σχέσεων και έλλειψης σεβασµού στο νόµο, είτε 
αυτός είναι εγχώριας είτε ευρωπαϊκής προέλευσης (Dimitrakopoulos and Richardson, 2001, 

pp. 348-349). Βλέπε και Τσούκα (2007b, σ. 35). 
221

 Γενικότερα, φαίνεται ότι οι διαφορές µεταξύ των κρατών – µελών ως προς τα συστήµατα 

εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων είναι µεγάλες και συνιστούν αποτέλεσµα της 

ιστορικής εξέλιξης της κάθε χώρας. ∆ιαφορές υπάρχουν ως προς τον τυπικό ή άτυπο 

χαρακτήρα του εργατικού δικαίου, ως προς τη δοµή των εργατικών συνδικάτων και τη 

συµµετοχή των εργαζοµένων σ’ αυτά, ως προς το ρόλο των εργοδοτικών οργανώσεων, ως 

προς το νοµικώς δεσµευτικό αποτέλεσµα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, ως προς τις 

κυβερνητικές ή νοµοθετικές παρεµβάσεις στις εργασιακές σχέσεις. Με τη λογική αυτή, δεν 

υπάρχει ευρωπαϊκό σύστηµα εργασιακών σχέσεων: η κοινωνική και νοµική διαφορά αποτελεί 
τον κανόνα (Blanpain και Κουκιάδης, 1993, σ. 71-76). 
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Υπάρχει η άποψη ότι οι δηµόσιες διοικήσεις των κρατών µελών 

συγκλίνουν προς µια παρόµοια δοµή (ή µοντέλο) ως αποτέλεσµα της 

συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πραγµατικότητα είναι ότι, µπορεί να 

ασκούνται πιέσεις στις εθνικές δηµόσιες διοικήσεις λόγω της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση. Ο ρυθµός 

µεταρρύθµισης είναι αργός, ενώ υπάρχουν και ισχυρές αντιστάσεις. 

Επιπλέον, η κατεύθυνση της µεταρρύθµισης εξαρτάται από την ιστορική 

εξέλιξη της δηµόσιας διοίκησης της κάθε χώρας, η οποία συνεχίζεται στα 

καθιερωµένα πρότυπα. ∆εν υπάρχει δηλαδή ένα καθολικά αποδεκτό 

ευρωπαϊκό µοντέλο δηµόσιας διοίκησης (Dimitrakopoulos and Passas, 2003, 

pp. 440-444).
222

 

Η δηµόσια διοίκηση της κάθε χώρας χρησιµοποιεί τις δικές της – 

ιστορικά καθορισµένες – λειτουργίες και διαδικασίες για να αντιµετωπίσει τις 

αναγκαιότητες της συµµετοχής κι έτσι παραµένει εν πολλοίς αµετάβλητη. Οι 

δηµόσιες διοικήσεις έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν νέα καθήκοντα µε τα 

υπάρχοντα µέσα και διαδικασίες, µε ελαφρές και τµηµατικές µόνο µεταβολές 

στα χαρακτηριστικά τους. Ακόµη, είναι δύσκολο να υπάρξει σαφής 

διαχωρισµός µεταξύ των αποτελεσµάτων της συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και των αποτελεσµάτων της δράσης άλλων διεθνών οργανισµών 

όπως ο ΟΟΣΑ (OECD) ή ο ΠΟΕ (WTO)
223

 (Dimitrakopoulos and Passas, 

2003, pp. 440-444). 

Τυπικά, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές δεν έχουν το δικαίωµα να 

αρνηθούν την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς η τελευταία είναι 

υπέρτερη του εθνικού δικαίου. Στην πράξη όµως, κανένα πολιτικοδιοικητικό 

σύστηµα δεν εφαρµόζει όλους τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τον 
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 Όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, ο Fukuyama (2005, p. 58) ισχυρίζεται µάλιστα ότι δεν 

υπάρχει µια βέλτιστη µορφή οργάνωσης και ότι η δηµόσια διοίκηση αποτελεί περισσότερο 

τέχνη παρά επιστήµη. 
223

 Υπάρχουν διεθνείς οργανισµοί που έχουν συγκεκριµένη πολιτική σχετικά µε τη 

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης των επιµέρους κρατών. Για παράδειγµα ο ΟΟΣΑ έχει 
αναπτύξει ένα εύρος σχετικών δραστηριοτήτων, όπως η διεξαγωγή µελετών και αναλύσεων, 

η έκδοση αναφορών, η αξιολόγηση χωρών, η δηµιουργία οµάδων εργασίας  κλπ. Τα θέµατα 

που απασχολούν τον ΟΟΣΑ είναι κυρίως η µεταρρύθµιση των ρυθµιστικών αρχών, η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι σχέσεις κράτους – πολίτη, η διαχείριση της γνώσης, η βιώσιµη 

ανάπτυξη και η διαφθορά. ∆εν υπάρχουν πάντως επαρκή εµπειρικά δεδοµένα για τα 

αποτελέσµατα της προσπάθειας αυτής (Dimitrakopoulos and Passas, 2003, pp. 444-447). 
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ίδιο ζήλο, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει στη «συµβολική» εφαρµογή. Μια 

τέτοια περίπτωση αποτέλεσε η Οδηγία για το χρόνο εργασίας (48ωρο 

εβδοµαδιαίας εργασίας) στην οποία η κυβέρνηση της Βρετανίας είχε 

αντιταχθεί στο Συµβούλιο Υπουργών (Dimitrakopoulos and Richardson, 2001, 

p. 338). 

Όταν υπάρχουν διαφορετικές επαγγελµατικές και οργανωσιακές 

κουλτούρες µεταξύ αυτών που θέτουν και αυτών που εφαρµόζουν τους 

κανόνες, οι τελευταίοι είναι δυνατό στην πράξη να εφαρµόζουν τα δικά τους 

ηθικά κριτήρια, να διενεργούν τη δική τους ανάλυση κόστους – οφέλους και 

τελικά να θέτουν τους δικούς τους κανόνες. Σχετική είναι και η παροµοίωση 

των ρυθµιστικών συστηµάτων µε σωληνάρια οδοντόπαστας που αν πιεστούν 

σε κάποιο σηµείο, φουσκώνουν σε κάποιο άλλο: αν πιεστεί το τµήµα του 

συστήµατος που νοµοθετεί για περισσότερη αυστηρότητα ή διαφάνεια, µπορεί 

να προκύψουν αλλού παραµορφώσεις («φουσκώµατα»), όπως µια 

µεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια ή και αδιαφάνεια στο µηχανισµό εφαρµογής, 

καθώς το σύστηµα προσαρµόζεται στη διαταραχή (Hood, Rothstein and 

Baldwin, 2001, pp. 14-16 και Baldwin, 1995, p. 26).
224

 

Προκειµένου να επιτευχθεί η συνεργασία που απαιτείται µεταξύ των 

εθνικών υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας και να επισηµανθούν, αναλυθούν 

και επιλυθούν τα πρακτικά προβλήµατα που συνδέονται µε την εφαρµογή του 

κοινοτικού δικαίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη θεσµοθέτηση της 

Επιτροπής Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (Senior Labour Inspectors 

Committee, SLIC). Η SLIC λειτουργούσε άτυπα από το 1982, αλλά η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επισηµοποίησε µε την Απόφασή της µε αριθµό 95 / 

                                            
224

 Αντίστοιχη είναι και η ιδέα της «αυτοποίησης» (autopoiesis) που εστιάζει στην τάση των 

πολύπλοκων συστηµάτων να «αυτοαναπαράγονται» (self-reproduction): οι θεσµοί 
αντιµετωπίζονται ως κλειστά συστήµατα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν από 

έξω. Σύµφωνα µε µια άποψη, αιτία του φαινοµένου αυτού είναι η ύπαρξη ενός διακριτού 

τρόπου έκφρασης που απαιτεί µια κουραστική µετάφραση για να γίνει κατανοητός από τον 

έξω κόσµο. Έτσι, το φαινόµενο είναι πιθανό να εµφανιστεί σε εσωστρεφείς επαγγελµατικές 

κοινότητες, όπως οι νοµικοί ή οι γιατροί. Στο βαθµό που οι οργανώσεις ή οι επαγγελµατικές 

κοινότητες παρουσιάζουν τάσεις «αυτοποίησης», η συµµόρφωσή τους µε τις εξωγενείς 

απαιτήσεις για αλλαγή θα είναι πιθανότατα προβληµατική και γεµάτη από απρόβλεπτες 

παρενέργειες (Hood, Rothstein and Baldwin, 2001, pp. 148-151). Για µια αναλυτική 

παρουσίαση της έννοιας της αυτοποίησης, βλέπε Morgan, 1997 / 2000, σ. 300-309. Σύµφωνα 

πάντως µε τον τελευταίο, µακροπρόθεσµα η επιβίωση µπορεί να είναι επιβίωση µόνο µαζί µε 
και ποτέ ενάντια στο περιβάλλον ή το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί κάποιος. 
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319 / ΕΚ της 12
ης

 Ιουλίου 1995 (ΕΕ L 188 της 09.08.1995). Η SLIC 

περιλαµβάνει δύο εκπροσώπους της επιθεώρησης εργασίας από κάθε κράτος 

– µέλος µε τριετή ανανεώσιµη θητεία, αλλά χωρίς αµοιβή, ενώ προεδρεύει 

εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η SLIC ασχολείται µε τον 

καθορισµό κοινών αρχών δράσης της επιθεώρησης εργασίας και την 

εκπόνηση µεθόδων αξιολόγησης των εθνικών συστηµάτων επιθεώρησης, 

καθώς και µε την ανταλλαγή εµπειριών µε στόχο την εξασφάλιση συνεπούς 

εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου για την υγεία και την ασφάλεια. 

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς τη σηµασία της περιορισµένης 

ορθολογικότητας. Όπως οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες, έτσι και οι 

υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – µελών έχουν 

περιορισµένη ικανότητα να συγκεντρώσουν την προσοχή τους σε πολλά 

δεδοµένα ταυτόχρονα και να ανακαλύψουν κάθε πρόβληµα στην εφαρµογή 

του κοινοτικού δικαίου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

Ακριβώς επειδή πρόκειται για µια προσπάθεια ρύθµισης της συµπεριφοράς 

πάµπολλων δρώντων υποκειµένων (εργοδοτών και εργαζοµένων), η 

επαλήθευση της συµµόρφωσής τους είναι εξαιρετικά δύσκολη για 

οποιονδήποτε ελεγκτικό µηχανισµό (Dimitrakopoulos and Richardson, 2001, 

p. 350). 

 

 

3.5 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί το µόνο οργανισµό που 

δραστηριοποιείται επί ευρωπαϊκού εδάφους σε κοινωνικά θέµατα και ιδίως 

θέµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Το Συµβούλιο της Ευρώπης 

(Council of Europe) πήρε την πρωτοβουλία για τη δηµιουργία του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (European Social Charter), ο οποίος 

υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 και τέθηκε σε εφαρµογή το 

1965. Ο αρχικός αυτός Χάρτης εγγυάτο 19 κοινωνικά δικαιώµατα, όπως το 

δικαίωµα για αξιοπρεπείς όρους εργασίας µε λογικό ωράριο, αργίες µετ’ 

αποδοχών, άδεια µετ’ αποδοχών και εβδοµαδιαία ανάπαυση (άρθρο 2), το 

δικαίωµα για αξιοπρεπείς αποδοχές (άρθρο 4), το δικαίωµα συνδικαλιστικής 

οργάνωσης (άρθρο 5), το δικαίωµα συλλογικής διαπραγµάτευσης (άρθρο 6) 
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κλπ. Στο άρθρο 3 του Χάρτη αναγνωρίζεται το δικαίωµα για ασφαλείς και 

υγιεινές συνθήκες εργασίας. Συγκεκριµένα, τα συµβαλλόµενα µέρη 

αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εκδίδουν κανονισµούς ασφάλειας και 

υγείας, να προβλέπουν για την εφαρµογή των κανονισµών αυτών µε µέτρα 

επιθεώρησης και να διαβουλεύονται µε τις οργανώσεις εργοδοτών και 

εργαζοµένων για τα µέτρα που στοχεύουν στην υγεία και την ασφάλεια. Η 

ερµηνεία που δίνεται στις διατάξεις αυτές είναι ότι πρέπει να εφαρµοστούν σε 

όλους τους εργαζοµένους – υπαλλήλους και αυτοαπασχολούµενους – άσχετα 

από το επάγγελµά τους ή τον κλάδο στον οποίο εργάζονται (Βενιέρης, 2002, 

σ. 147-150).
225

 

 Στις 3 Μαΐου 1996 υπογράφηκε στο Στρασβούργο ο Αναθεωρηµένος 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ο οποίος περιλαµβάνει πλέον 31 

δικαιώµατα, µεταξύ των οποίων και τα 19 του αρχικού Χάρτη µε κάποιες 

προσθήκες. Ο Αναθεωρηµένος Χάρτης τέθηκε σε ισχύ το 1999. Αποτελεί µια 

αυτόνοµη διεθνή σύµβαση που αναµένεται να αναπληρώσει σταδιακά τον 

αρχικό Χάρτη. Προς το παρόν, οι δύο Χάρτες συνυπάρχουν και υπόκεινται 

στον ίδιο ελεγκτικό µηχανισµό (Βενιέρης, 2002, σ. 70-72). Στο αναθεωρηµένο 

άρθρο 3, εκτός των διατάξεων που υπήρχαν στο αρχικό και αναφέρθηκαν 

παραπάνω, προστέθηκε και µια διάταξη που υποχρεώνει κάθε συµβαλλόµενο 

µέρος να εφαρµόζει µια συνεκτική εθνική πολιτική στα θέµατα της 

επαγγελµατικής ασφάλειας, της επαγγελµατικής υγείας και του εργασιακού 

περιβάλλοντος µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και την πρόληψη των 

ατυχηµάτων. Η ερµηνεία226
 που δίνεται στη διάταξη αυτή, είναι ότι το κράτος 

πρέπει να εξασφαλίσει την εκτίµηση των εργασιακών κινδύνων και την 

εισαγωγή ενός εύρους προληπτικών µέτρων, την ανάπτυξη ενός κατάλληλου 

δηµόσιου ελεγκτικού συστήµατος που να επιβάλλει την εφαρµογή των 

προδιαγραφών, την καθιέρωση προγραµµάτων εκπαίδευσης προσωπικού, 

πληροφόρησης, διασφάλισης ποιότητας κλπ. 

                                            
225

 Βλέπε και “European Social Charter: Digest of the Case Law of the ECSR”, March 2005, 

p. 20. 
226

 Βλέπε αναλυτικότερα “European Social Charter: Digest of the Case Law of the ECSR”, 

March 2005, p. 19. 
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∆ιατάξεις σχετιζόµενες µε την υγεία και την ασφάλεια υπάρχουν 

διάσπαρτες και σε πολλά άλλα άρθρα του αναθεωρηµένου Χάρτη. Στο άρθρο 

2 παράγ. 4 προβλέπεται η υποχρέωση εξάλειψης των κινδύνων σε εγγενώς 

επικίνδυνα ή ανθυγιεινά επαγγέλµατα: όπου δεν έχει καταστεί ακόµη δυνατό 

να εξαλειφθούν ή να µειωθούν επαρκώς αυτοί οι κίνδυνοι, πρέπει να 

προβλεφθεί είτε µείωση των ωρών εργασίας είτε επιπλέον διακοπές µετ’ 

αποδοχών. Στόχος της διάταξης είναι η µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων 

στους κινδύνους και όχι η αποζηµίωσή τους για την έκθεση αυτή. Άλλες 

σχετικές διατάξεις αφορούν την προστασία των παιδιών και των νέων (άρθρο 

7 παράγ. 2 και παράγ. 10), την προστασία των εγκύων (άρθρο 8 παράγ. 5) 

και το δικαίωµα των εργαζοµένων ή των εκπροσώπων τους να συµµετέχουν 

στον καθορισµό των εργασιακών συνθηκών, στην προστασία της υγείας και 

της ασφάλειάς τους και στις σχετικές επιθεωρήσεις (άρθρο 22). 

Το σύστηµα ελέγχου της εφαρµογής των διατάξεων του Χάρτη, είτε 

στην αρχική είτε στην αναθεωρηµένη του µορφή, βασίζεται στην υποβολή 

από µέρους καθενός εκ των συµβαλλοµένων µερών µιας έκθεσης σχετικά µε 

την εφαρµογή από µέρους τους των προβλέψεων του Χάρτη που έχουν 

αποδεχτεί.227
 Οι εθνικές εκθέσεις εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων (European Committee of Social Rights, ECSR) που 

απαρτίζεται από 15 έµπειρα, ανεξάρτητα και αµερόληπτα µέλη µε εξαετή 

ανανεώσιµη θητεία. Με βάση τα στοιχεία των εθνικών εκθέσεων, η Επιτροπή 

αυτή διερευνά τη νοµοθεσία και την πρακτική των συµβαλλοµένων χωρών και 

αποφαίνεται για τη συµµόρφωση ή µη µε τις δεσµεύσεις του Χάρτη (Βενιέρης, 

2002, σ. 92-97). Στην περίπτωση που κάποιο κράτος δε συµµορφώνεται µε 

τα συµπεράσµατα της Επιτροπής αυτής – και τελικά µε τις διατάξεις του 

Χάρτη – η Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης (Council of 

Europe Committee of Ministers) µπορεί να του απευθύνει συστάσεις. Οι 

εργασίες της Επιτροπής Υπουργών προετοιµάζονται από την Κυβερνητική 

Επιτροπή (Governmental Committee), που αποτελείται από εκπροσώπους 

των κυβερνήσεων, συνήθως δηµοσίους υπαλλήλους. 

                                            
227

 Οι χώρες που καθίστανται συµβαλλόµενα µέρη δεν είναι υποχρεωµένες να αποδεχθούν το 

σύνολο των διατάξεων του Χάρτη, αρχικού ή αναθεωρηµένου (άρθρο 20 του αρχικού Χάρτη 

και άρθρο Α του αναθεωρηµένου, Βενιέρης, 2002, σ. 53-57).  
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Χαρακτηριστικό της αναποτελεσµατικότητας του συστήµατος ελέγχου 

είναι το γεγονός ότι επί δεκαετίες η Επιτροπή Υπουργών δεν προχώρησε σε 

καµµία σύσταση προς κάποιο συγκεκριµένο συµβαλλόµενο µέρος, αλλά 

εξέδιδε γενικά ψηφίσµατα προς όλα τα συµβαλλόµενα µέρη. Η διαδικασία των 

συστάσεων προς µεµονωµένες χώρες ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

1993 (Βενιέρης, 2002, σ. 106-110). Μια ενθαρρυντική εξέλιξη αποτελεί η 

δυνατότητα που δόθηκε µε το Πρωτόκολλο Συλλογικών Προσφυγών (τέθηκε 

προς υπογραφή το 1995 και σε ισχύ το 1998) σε διεθνείς228
 και εθνικές 

οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων να προσφύγουν στα ελεγκτικά 

όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
229

 Η δυνατότητα αυτή θα 

µπορούσε να ενισχύσει τα συνδικάτα στην προσπάθειά τους για κατοχύρωση 

των κοινωνικών δικαιωµάτων. Απ’ ότι φαίνεται όµως, αυτό δεν έχει κατανοητό 

και έτσι οι προσφυγές είναι λίγες (Βενιέρης, 2002, σ. 66-70). Πρέπει πάντως 

να σηµειωθεί ότι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης αποτέλεσε πηγή 

έµπνευσης για τον Κοινοτικό Χάρτη των Θεµελιωδών Κοινωνικών 

∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων, ενώ σε αυτόν παραπέµπει και το ∆ικαστήριο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) για να αιτιολογήσει την κρίση του σε 

θέµατα κοινωνικών δικαιωµάτων (Ιγγλεζάκης, 2005, σ. 150-151 & σ. 162-

165). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
228

 Πρόκειται για τις European Trade Union Confederation (ETUC), Union of Industrial and 

Employers’ Confederations of Europe (UNICE), International Organisation of Employers 

(IOE). 
229

 Βλέπε και “European Social Charter: Digest of the Case Law of the ECSR”, March 2005, 

p. 3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

  

4.1 Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 

Το Σύνταγµα δεν αναφέρεται ρητά στην υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. Μπορούν όµως να εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα από άλλες 

διατάξεις και ιδίως  από το άρθρο 22 που αναφέρεται στο δικαίωµα της 

εργασίας. Το δικαίωµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και αποτελεί την 

πεµπτουσία της αρχής του κοινωνικού κράτους: η εργασία είναι ο 

σηµαντικότερος τρόπος ανάπτυξης της προσωπικότητας, ενώ η αµοιβή της 

εργασίας αποτελεί τη σηµαντικότερη ή την αποκλειστική πηγή εισοδήµατος 

για το µεγαλύτερο τµήµα του ενεργού πληθυσµού (Λεβέντης, 1976, σ. 160-

161, Ιγγλεζάκης, 2005, σ. 125-126 και Ζερδελής, 2006, σ. 110). Το δικαίωµα 

της εργασίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 του Συντάγµατος: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Σύµφωνα µε την Εισηγητική Έκθεση (σ. 1) στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση 

εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες 

διατάξεις» (δηλαδή του Ν. 2639 / 1998): 

 

 

 

 

1. Η εργασία αποτελεί δικαίωµα και προστατεύεται από το Κράτος, που 

µεριµνά για τη δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών 

και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζοµένου αγροτικού και 

αστικού πληθυσµού. 

Όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν 

δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας. 

2. Με νόµο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συµπληρώνονται 

από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας συναπτόµενες µε ελεύθερες 

διαπραγµατεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, µε τους κανόνες που θέτει η 

διαιτησία. 
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Το δικαίωµα της εργασίας εκφράζει ένα σύνολο επιµέρους 

δικαιωµάτων,
230

 στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το δικαίωµα για υγιείς και 

ασφαλείς συνθήκες εργασίας (Λεβέντης, 1976, σ. 166, Ιγγλεζάκης, 2005, σ. 

127-128, Ζερδελής, 2006, σ. 111 και Χρυσόγονος, 2006, σ. 555-557). Το 

κράτος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των εργαζοµένων τους 

µηχανισµούς εκείνους µε τους οποίους διευκολύνεται η καθιέρωση τέτοιων 

συνθηκών εργασίας. Τέτοιοι µηχανισµοί είναι η συνδικαλιστική οργάνωση, η 

συλλογική διαπραγµάτευση και η συλλογική σύµβαση εργασίας, αλλά και η 

απεργία. Επειδή όµως µόνο µε τους µηχανισµούς αυτούς δεν επιτυγχάνεται 

αποτελεσµατική προστασία του δικαιώµατος, το κράτος υποχρεούται να 

επιβάλλει το ίδιο υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Στους γενικούς 

όρους εργασίας που, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγ. 2 του Συντάγµατος, 

καθορίζονται µε νόµο περιλαµβάνονται και οι συνθήκες εργασίας (Λεβέντης, 

1976, σ. 166-167).
231, 232
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 Το δικαίωµα της εργασίας δεν παρέχει πάντως στον πολίτη µια αγώγιµη αξίωση για 

παροχή και εξασφάλιση µιας αµειβόµενης θέσης εργασίας, ούτε κατά της κρατικής εξουσίας, 

ούτε κατά του ιδιώτη εργοδότη ως φορέα κοινωνικής και οικονοµικής εξουσίας. Θεµελιώνει 
όµως µια γενικής φύσεως υποχρέωση του κράτους για τη δηµιουργία συνθηκών 

απασχόλησης για όσους επιθυµούν και είναι σε θέση να εργασθούν (Χρυσόγονος, 2006, σ. 

555-559, Ζερδελής, 2006, σ. 111-112, Ιγγλεζάκης, 2005, σ. 126-127 και Λεβέντης, 1976, σ. 

162-163). Αντίστοιχα ισχύουν και γενικά για τα κοινωνικά δικαιώµατα, αφού η εγγενής 

αοριστία τους επιβάλλει τη συγκεκριµενοποίηση από το νοµοθέτη και προκαλεί συνεπώς 

δυσχέρειες σχετικά µε τη θεµελίωση αγώγιµων αξιώσεων. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι 
στερούνται νοµικής αξίας (Στεργίου, 1993, σ. 710-711 & σ. 721). Όσον αφορά τη νοµολογία 

του Συµβουλίου της Επικρατείας, αυτή διακρίνεται από πραγµατισµό και προσπάθεια 

αποφυγής εγκλωβισµού σε θεωρίες. Συγκεκριµένα, γίνεται δεκτό ότι οι διατάξεις των άρθρων 

21 έως 24 του Συντάγµατος δεν θεµελιώνουν υποκειµενικά δικαιώµατα, δηλαδή δεν 

παρέχουν αγώγιµες αξιώσεις κατά του κράτους, έχουν όµως µια µάλλον αντικειµενική 

διάσταση, δηλαδή αναγνωρίζεται µια υποχρέωση του νοµοθέτη: υποχρέωση δηµιουργίας 

συνθηκών απασχόλησης για όσους επιθυµούν και είναι σε θέση να εργασθούν, για λήψη 

µέτρων κρατικής µέριµνας υπέρ των αναπήρων, για την προστασία του γάµου και της 

οικογένειας. Βλέπε Στεργίου, 1993, σ. 731-733 µε παραποµπές στη νοµολογία.    
231

 Σύµφωνα µάλιστα µε τη θεωρία του «κοινωνικού κεκτηµένου», εφ’ όσον έχουν θεσπισθεί 
νοµοθετικά και υλοποιηθεί στην πράξη κρατικές δράσεις µε αντίστοιχο περιεχόµενο – όπως 

για παράδειγµα η ίδρυση και λειτουργία του Ο.Α.Ε.∆. για την αντιµετώπιση της ανεργίας – δεν 

επιτρέπεται η ολοσχερής κατάργησή τους ή ο αδικαιολόγητος δραστικός περιορισµός τους 

 Το δικαίωµα στην εργασία αποτελεί ιερό και απαραβίαστο δικαίωµα 

του πολίτη µιας ευνοµούµενης και οργανωµένης πολιτείας. Το δικαίωµα 

αυτό θεµελιώνεται σε διεθνείς συµβάσεις και σε συνταγµατικές διατάξεις 

αλλά προσλαµβάνει την ουσιαστική του σηµασία µε τα συγκεκριµένα µέτρα 

που οφείλει να θεσπίζει η δηµοκρατική Πολιτεία. 
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 Από την άλλη πλευρά, µια σειρά θεµελιωδών συνταγµατικών 

δικαιωµάτων ή ρυθµίσεων βρίσκουν άµεση ή έµµεση εφαρµογή στο πεδίο του 

εργατικού δικαίου: ως παραδείγµατα θα µπορούσαν να αναφερθούν το άρθρο 

2 παράγ. 1 για την προστασία της αξίας του ανθρώπου και το άρθρο 5 

παράγ. 1 για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Τα ατοµικά 

δικαιώµατα, όπως κατοχυρώνονται στο Σύνταγµα, έχουν πρώτα απ’ όλα 

αµυντικό («αρνητικό») χαρακτήρα: στρέφονται κατά του κράτους και θέτουν 

όρια στη δράση του. Στόχος των ατοµικών δικαιωµάτων είναι να 

δηµιουργήσουν έτσι ένα πεδίο ελεύθερης ύπαρξης και δράσης του ατόµου, 

στο οποίο η επέµβαση της κρατικής εξουσίας αποκλείεται ή είναι 

περιορισµένη (Ζερδελής, 2006, σ. 124-125 και Λεβέντης, 1976, σ. 124-125).  

Παράλληλα όµως, τα ατοµικά δικαιώµατα εκφράζουν και βασικές αξίες 

της έννοµης τάξης διεκδικώντας καθολική ισχύ σε όλους τους κλάδους του 

δικαίου, δηµοσίου και ιδιωτικού: δεν υπάρχουν στεγανά µεταξύ των επιµέρους 

κλάδων του δικαίου (Ζερδελής, 2006, σ. 126-127 και Λεβέντης, 1976, σ. 137). 

Η επίδραση των ατοµικών δικαιωµάτων και στις ιδιωτικές έννοµες σχέσεις – 

γνωστή ως «τριτενέργεια» ή «οριζόντιο αποτέλεσµα» (Χρυσόγονος, 2006, σ. 

60) ή «οριζόντια επίδραση» (Ελευθεριάδης, 2007, σ. 154-155) – 

κατοχυρώνεται και στο Σύνταγµα (άρθρο 25 παράγ. 1 εδ. γ’): «Τα δικαιώµατα 

αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν.» 

 Υπό την έννοια αυτή, το κράτος παράλληλα µε την «αρνητική» 

υποχρέωσή του να µην προσβάλλει τα δικαιώµατα του ατόµου, έχει και τη 

«θετική» υποχρέωση να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις πραγµάτωσής τους: 

οφείλει δηλαδή να µεριµνά για τη µη παραβίαση των ατοµικών δικαιωµάτων 

                                                                                                                             
(Χρυσόγονος, 2006, σ. 555-556). Με τη λογική αυτή, δεν είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµα η 

ολοσχερής κατάργηση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ή ο δραστικός περιορισµός της 

δράσης του ώστε να µην προστατεύονται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων. 

Γενικότερα, υπάρχει η άποψη ότι το ελάχιστο περιεχόµενο των κοινωνικών δικαιωµάτων 

εκδηλώνεται περισσότερο µε την αρνητική υποχρέωση του νοµοθέτη – και την αντίστοιχη 

αξίωση του φορέα του δικαιώµατος – για τη µη ανάκληση ενός ήδη διαµορφωµένου στη 

νοµοθεσία πυρήνα (Στεργίου, 1993, σ. 713). 
232

 Μια διαφορετική συνταγµατική θεµελίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 

των εργαζοµένων εµφανίζεται στην Εισηγητική Έκθεση για το σχέδιο νόµου «Υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζοµένων» (δηλαδή του Ν. 1568 / 1985). Σύµφωνα µε την Έκθεση αυτή (σ. 

1), η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων αποτελεί εξειδίκευση της 

συνταγµατικής επιταγής (άρθρο 21 παράγ. 3) σύµφωνα µε την οποία το Κράτος µεριµνά για 

την υγεία των πολιτών και λειτουργεί παράλληλα µε τη γενική µέριµνα για την υγεία των 

πολιτών και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.  
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εκ µέρους ιδιωτών. Τις προϋποθέσεις της προσωπικής ελευθερίας δεν τις 

εξασφαλίζει η απουσία του κράτους, αλλά όλο και περισσότερο η παρουσία 

του (Ζερδελής, 2006, σ. 129 και Ιγγλεζάκης, 2005, σ. 122-123).
233

 ∆εν είναι 

λογικό το κράτος να εγγυάται την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της 

σωµατικής ακεραιότητας, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας από 

προσβολές κρατικών οργάνων και µόνο, ενώ να αδιαφορεί από την άλλη όταν 

οι προσβολές αυτές προέρχονται από τρίτους: για να προστατεύεται 

αποτελεσµατικά η ελευθερία, πρέπει να προστατεύεται ενιαία (Ζερδελής, 

2006, σ. 136-137). Σύµφωνα και πάλι µε το άρθρο 25 παράγ. 1 του 

Συντάγµατος: «Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του 

κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου234
 τελούν 

υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να 

διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκησή τους.» 

 Η θεωρία της τριτενέργειας των θεµελιωδών δικαιωµάτων βρίσκει κατά 

κανόνα εφαρµογή σε εκείνα τα πεδία του ιδιωτικού δικαίου όπου 

διαπιστώνεται σηµαντική ανισότητα δύναµης ανάµεσα στα δύο µέρη µιας 
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 Με άλλα λόγια, η ελευθερία δεν διασφαλίζεται µόνο έναντι της εξουσίας αλλά και µέσω της 

εξουσίας. Έτσι, τα κοινωνικά δικαιώµατα οφείλουν την ύπαρξή τους, όχι στο φόβο για το 

κράτος, αλλά στο φόβο για τους κοινωνικούς κινδύνους (Στεργίου, 1993, σ. 703-704, µε 
περαιτέρω παραποµπές). 
234

 Οι αρχές του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους, συνδυασµένες σε µια ενιαία 

«αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου», εισάγονται για πρώτη φορά ρητά στο Σύνταγµα µε 
την αναθεώρηση του 2001. Οι αρχές όµως αυτές γίνονταν και νωρίτερα δεκτές από τη θεωρία 

και τη νοµολογία ως συνταγµατικές αρχές (Ζερδελής, 2006, σ. 105). Ως παράδειγµα, βλέπε 
Τσάτσο, 1993, σ. 158-166. Κατ’ αυτόν, η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου αποτελεί 
θεµελιώδη αρχή του πολιτεύµατος αφού, µεταξύ άλλων, επενεργεί κατά τρόπο 

νοµιµοποιητικό: οι διαδικασίες µέσα από τις οποίες το κράτος επεµβαίνει στην οικονοµία και 
την κοινωνία δεν πρέπει να εγγυώνται µόνο την τήρηση των απαραίτητων τύπων, αλλά και 
την αντιπροσωπευτικότητα και την ουσιαστική ορθότητα των πολιτικών αποφάσεων 

(Τσάτσος, 1993, σ. 162-163). Πριν την αναθεώρηση του 2001 και τη ρητή διατύπωσή της, η 

αρχή του κοινωνικού κράτους συναγόταν από τις διατάξεις που κατοχυρώνουν κοινωνικά 

δικαιώµατα (π.χ. άρθρα 21 έως 24 του Συντάγµατος), από τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνουν 

κοινωνικούς περιορισµούς των ατοµικών δικαιωµάτων (π.χ. της ατοµικής ιδιοκτησίας και της 

οικονοµικής ελευθερίας) και από θεµελιώδεις συνταγµατικές αρχές, όπως αυτές της 

προστασίας της προσωπικότητας (άρθρο 5§1) και της ανθρώπινης αξίας (άρθρα 2§1 και 
106§2). Υπήρξαν βέβαια κάποιοι συνταγµατολόγοι που υποστήριξαν ότι η αρχή αυτή είναι 
αµφίβολης δεσµευτικότητας και ασαφούς περιεχοµένου, κριτική που φαίνεται να βρίσκεται σε 
αντίφαση µε την αναγνώρισή της από τη νοµολογία ως δεσµευτικής αρχής από την οποία 

απορρέουν έννοµες συνέπειες. Όσο για την ασάφεια της έννοιας, µάλλον αποτελεί εγγενές 

χαρακτηριστικό των θεµελιωδών συνταγµατικών αρχών. Η ρητή κατοχύρωση της αρχής ήρε 
τις αµφισβητήσεις και της προσέδωσε συνταγµατική περιωπή, λειτουργώντας έτσι σε 
συµβολικό τουλάχιστον επίπεδο υπέρ του κοινωνικού κράτους (Ιγγλεζάκης, 2005, σ. 29-37). 
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σύµβασης.
235

 Αν κάπου απειλούνται τα ατοµικά δικαιώµατα από τρίτους, είναι 

στο χώρο της εξαρτηµένης εργασίας: χωρίς την παρέµβαση του κράτους, ο 

εργοδότης, στηριζόµενος στην ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής έχει τη 

δυνατότητα να διαµορφώνει µονοµερώς ή να υπαγορεύει στον εργαζόµενο 

τους όρους αµοιβής και εργασίας (Λεβέντης, 1976, σ. 132-133). ∆εν είναι 

τυχαίο άλλωστε ότι η θεωρία της «τριτενέργειας» έχει την αφετηρία της στο 

εργατικό δίκαιο, δηλαδή στην προσπάθεια περιορισµού της εργοδοτικής 

εξουσίας (Χρυσόγονος, 2006, σ. 61). Η παροχή εξαρτηµένης εργασίας είναι 

συνδεδεµένη µε σοβαρούς κινδύνους για συνταγµατικά προστατευόµενα 

έννοµα αγαθά (ζωή, ακεραιότητα, υγεία, προσωπικότητα), τους οποίους ο 

εργαζόµενος δεν είναι σε θέση να αποφύγει ή να αντιµετωπίσει 

αποτελεσµατικά. Είναι λοιπόν καθήκον του νοµοθέτη να υλοποιήσει τη 

συνταγµατική επιταγή µε τη θέσπιση των ανάλογων προστατευτικών 

ρυθµίσεων. Το Σύνταγµα δεν καθορίζει βέβαια το περιεχόµενο των ρυθµίσεων 

αυτών, αφήνοντας ένα ευρύ – αλλά όχι απεριόριστο – περιθώριο εκτίµησης 

στο νοµοθέτη (Ζερδελής, 2006, σ. 139).
236

  

   

 

4.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 Ο Ν. 1568 / 1985 αποτέλεσε τον καταλύτη για τις εξελίξεις στα θέµατα 

υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Με το Νόµο αυτό εισάγεται η 

υποχρέωση του εργοδότη να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 

και Γιατρού Εργασίας (άρθρο 4) – αρχικά στις επιχειρήσεις µε προσωπικό 

πάνω από 150 άτοµα (άρθρο 14) – καθορίζονται οι αρµοδιότητες και τα 

προσόντα τους (άρθρα 5 έως και 9) και ρυθµίζονται τα θέµατα επίβλεψης της 

υγείας των εργαζοµένων (άρθρο 10).  
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 Το ζήτηµα όµως µπορεί να ανακύψει και χωρίς να συντρέχει άσκηση εξουσίας κοινωνικής 

ή οικονοµικής φύσης: παραδείγµατα µπορούν να αποτελέσουν η παρακολούθηση 

τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από ιδιώτες και η ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων της 

ιδιωτικής ζωής (Χρυσόγονος, 2006, σ. 61). 
236

 Σύµφωνα µε τον Ελευθεριάδη (2007, σ. 154-155), η νέα διάταξη δίνει την ευρύτερη δυνατή 

αναγνώριση στην τριτενέργεια, αφήνοντας την απάντηση των ερωτηµάτων που προκύπτουν 

στα δικαστήρια. Το γεγονός αυτό προσφέρει γόνιµο έδαφος σε καινοτόµους διαδίκους: τα 

πάντα θα εξαρτηθούν από την ερµηνεία που θα δοθεί από τα δικαστήρια στη φράση «στις 

οποίες προσιδιάζουν». 
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Σύµφωνα µε τα άρθρο 6 του Ν. 1568 /1985, «ο τεχνικός ασφαλείας 

παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε 

θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη 

των εργατικών ατυχηµάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφαλείας 

καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδοµετρείται και 

θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας.» Ειδικότερα ο τεχνικός ασφαλείας 

συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών 

διαδικασιών, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της 

αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, καθώς και 

διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας 

και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Ακόµη, ο τεχνικός 

ασφαλείας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, 

πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και 

µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους και επιβλέπει την εφαρµογή 

των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των 

ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους προϊσταµένους των 

τµηµάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
237

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 1568 / 1985, ο γιατρός εργασίας 

παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και 

στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που 

πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων. 

Τις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της 

επιχείρησης, το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση 

εργασίας. Μεταξύ άλλων ο γιατρός συµβουλεύει σε θέµατα λήψης µέτρων 

προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προµήθειας µέσων 

εξοπλισµού, φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και 

υγιεινής της εργασίας, διευθέτησης και διαµόρφωσης των θέσεων και του 
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 Ο τεχνικός ασφαλείας (πρέπει να) έχει ηθική ανεξαρτησία, ενώ η διαφωνία του µε τον 

εργοδότη για τα θέµατα υγείας και ασφάλειας δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της 

σύµβασής του. Με τη λογική αυτή, η απόλυσή του πρέπει να είναι αιτιολογηµένη (Βλαστός, 

1999, σ. 966-967). 
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περιβάλλοντος της εργασίας, οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας και 

οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.  

Ταυτόχρονα, δίνεται στους εργαζοµένους το δικαίωµα να συνιστούν 

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ), αποτελούµενη από 

εκλεγµένους αντιπροσώπους τους (άρθρα 2 και 3). Η εφαρµογή του Ν. 1568 / 

1985 επεκτάθηκε στο ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. µε την Κ.Υ.Α. 

88555 / 3293 / 1988, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 1836 / 1989 

(Σπυρόπουλος, 2000, σ. 51-53). Για να γίνει αντιληπτή η µεταβολή στο 

πνεύµα της νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια που θέλησε να 

επιφέρει ο Ν. 1568 / 1985 αξίζει να παρατεθεί ένα απόσπασµα από την 

Εισηγητική του Έκθεση (σ. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ∆εκέµβριο του 1994 δηµοσιεύτηκαν πέντε Προεδρικά ∆ιατάγµατα 

για θέµατα υγείας και ασφάλειας σε συµµόρφωση µε ευρωπαϊκές Οδηγίες 

(Π.∆. 395 / 1994 έως και 399 / 1994). Το πρώτο από αυτά – που σχετίζεται 

άµεσα µε την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων – είναι το Π.∆. 395 / 1994 

που καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού 

εργασίας από τους εργαζοµένους. Περιλαµβάνει διατάξεις κυρίως για τα 

συστήµατα χειρισµού και τα όργανα ελέγχου των µηχανών και 

εγκαταστάσεων, καθώς και για την προστασία από κινδύνους επαφής µε 

κινούµενα µηχανικά στοιχεία που µπορεί να προκαλέσουν ατυχήµατα. Η 

προστασία αυτή επιτυγχάνεται µέσω της τοποθέτησης προφυλακτήρων ή 

συστηµάτων που εµποδίζουν την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες ή 

σταµατούν την κίνηση των επικίνδυνων στοιχείων πριν την πρόσβαση (όπως 

τα φωτοκύτταρα). 

 Μέχρι σήµερα η εργατική νοµοθεσία η σχετική µε την υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζοµένων περιγράφει µεθόδους εργασίας ή δίνει 

προδιαγραφές ασφαλείας και υποχρεώνει τον εργοδότη να τις τηρεί, χωρίς 

να προβλέπει καµιά συµµετοχή των εργαζοµένων που εκ των πραγµάτων, 

παραµένουν στην παθητική θέση του θεατή σ’ όλο τον κύκλο της 

διαµόρφωσης και διατήρησης των συνθηκών εργασίας, µε φυσικό 

επακόλουθο την αναποτελεσµατική αντιµετώπιση και έλεγχο του 

επαγγελµατικού κινδύνου στο επίπεδο της επιχείρησης.  
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Το Π.∆. 395 / 1994 συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 89 / 1999. Προστέθηκαν 

διατάξεις για τον έλεγχο των εξοπλισµών εργασίας από αναγνωρισµένους 

φορείς ή µηχανικούς (άρθρο 4α), για τις ελάχιστες προδιαγραφές των κινητών 

εξοπλισµών εργασίας (αυτοκινούµενων ή µη) και για τους εξοπλισµούς 

ανύψωσης φορτίων (Παράρτηµα ΙΙ). 

Το δεύτερο από τα πέντε αυτά διατάγµατα, το Π.∆. 396 / 1994 ρυθµίζει 

τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη χρήση από τους εργαζοµένους 

εξοπλισµών ατοµικής προστασίας, όπως είναι τα κράνη, οι ωτασπίδες, οι 

προστατευτικές προσωπίδες, τα γάντια και τα υποδήµατα ασφαλείας. 

Σύµφωνα µε το διάταγµα αυτό, οι εξοπλισµοί ατοµικής προστασίας πρέπει να 

χρησιµοποιούνται εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν ή να 

περιορισθούν επαρκώς µε τεχνικά µέτρα ή µέσα συλλογικής προστασίας ή µε 

µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας (άρθρο 3). 

Γενικότερα, η νοµοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 

αντιµετωπίζει τη χρήση µέσων ατοµικής προστασίας ως ύστατο ή προσωρινό 

µέτρο και δίνει προτεραιότητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας (Π.∆. 

396 / 1994, άρθρο 7 και Π.∆. 17 / 1996, άρθρο 7 παράγ. 7ζ). 

Το τρίτο από τα διατάγµατα αυτά, το Π.∆. 397 / 1994 καθορίζει τις 

ελάχιστες προδιαγραφές για τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, το τέταρτο 

(Π.∆. 398 / 1994) ρυθµίζει τα της εργασίας µε οθόνες οπτικής απεικόνισης 

(κατά κύριο λόγο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές), ενώ το πέµπτο (Π.∆. 399 / 

1994) ασχολείται µε την προστασία των εργαζοµένων από την έκθεση σε 

καρκινογόνους παράγοντες. Η συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε τα τρία 

αυτά διατάγµατα δεν ελέγχεται συστηµατικά από τους Επιθεωρητές Εργασίας, 

πιθανώς επειδή δεν σχετίζονται άµεσα µε την πρόληψη των κλασικών 

εργατικών ατυχηµάτων ή επειδή θεωρούνται από κάποιους διατάγµατα 

πολυτελείας για την ελληνική εργασιακή πραγµατικότητα. 

Τον Ιανουάριο του 1996 δηµοσιεύθηκε το Π.∆. 16 / 1996 σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. Το Π.∆. αυτό αναφέρεται στις 

ελάχιστες προδιαγραφές για τους χώρους εργασίας, εκτός από τα µέσα 

µεταφοράς, τα αλιευτικά σκάφη, τα εργοτάξια, τους αγρούς και τα δάση. Στο 

Π.∆. 16 / 1996 περιέχονται ρυθµίσεις για τις οδούς διαφυγής και τις εξόδους 
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κινδύνου, τον εξαερισµό κλειστών χώρων εργασίας και την απαγωγή 

παραγόντων (σκόνης, καπνού, ατµού, αερίων), τη θερµοκρασία και το 

φωτισµό, τα δάπεδα, τους τοίχους, τις οροφές, τους διαδρόµους κλπ. 

Προφανή σηµασία για την πρόληψη των ατυχηµάτων έχουν οι διατάξεις 

(Παράρτηµα Ι παράγ. 14) για την προστασία από πτώσεις ή πτώση 

αντικειµένων, προστασία που κυρίως επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση 

προπετασµάτων ή κιγκλιδωµάτων. Ακόµη κι αν αυτό φαίνεται αυτονόητο, 

στην πράξη χρειάζεται συχνά η πίεση από τους Τεχνικούς Επιθεωρητές 

Εργασίας για να ληφθούν τόσο στοιχειώδη µέτρα.      

 Τον Ιανουάριο του 1996 δηµοσιεύθηκε επίσης το Π.∆. 17 / 1996 σε 

συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. Το Π.∆. 17 / 1996, 

όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 159 / 1999 και ισχύει µέχρι σήµερα, περιέχει 

γενικές αρχές σχετικά µε την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων και την 

προστασία της ασφάλειας και της υγείας και εφαρµόζεται σε όλες τις 

επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και 

του δηµόσιου τοµέα. Εξαιρέσεις αποτελούν το ένστολο προσωπικό των 

ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, καθώς και το οικιακό 

υπηρετικό προσωπικό (άρθρο 1). Κυρίως όµως, το Π.∆. αυτό ρυθµίζει τις 

θεσµικές υποχρεώσεις του εργοδότη, δηλαδή κάθε φυσικού ή νοµικού 

προσώπου, το οποίο συνδέεται µε σχέση εργασίας µε τον εργαζόµενο και έχει 

την ευθύνη για την επιχείρηση ή την εγκατάσταση (άρθρο 2). 

 Το Π.∆. 17 / 1996 διαπνέεται από την αρχή της ευθύνης του εργοδότη: 

ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαµβάνει µέτρα 

που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. Ο εργοδότης δεν 

απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του αυτές, ούτε όταν αναθέτει σε 

εξωτερικούς συνεργάτες συµβουλευτικά καθήκοντα, όπως αυτά του Τεχνικού 

Ασφαλείας ή του Γιατρού Εργασίας. Και φυσικά, ο εργοδότης αναλαµβάνει το 

αντίστοιχο κόστος: τα µέτρα για την υγεία και την ασφάλεια σε καµµία 

περίπτωση δεν πρέπει να συνεπάγονται οικονοµική επιβάρυνση των 

εργαζοµένων (άρθρο 7). 
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 Με το Π.∆. 17 / 1996 επεκτείνεται η υποχρέωση του εργοδότη να 

χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας σε όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των εργαζοµένων και του Γιατρού Εργασίας στις 

επιχειρήσεις που απασχολούν 50 τουλάχιστον εργαζοµένους. Ο εργοδότης 

έχει τη δυνατότητα να επιλέξει µεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των 

καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας σε εργαζοµένους στην 

επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης (εξωτερικούς συνεργάτες) ή 

σύναψης σύµβασης µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης 

(ΕΞΥΠΠ)
238

 ή συνδυασµό µεταξύ αυτών των δυνατοτήτων. Σε κάποιες 

πάντως περιπτώσεις επιχειρήσεων που είτε έχουν µικρό αριθµό εργαζοµένων 

είτε χαµηλό βαθµό επικινδυνότητας, τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας 

µπορεί να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης.
239

 Ο εργοδότης έχει  υποχρέωση να 

γνωστοποιεί την ανάθεση των καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού 

Εργασίας στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας (άρθρο 4).
240

 

Με το ίδιο Π.∆. εισάγεται η υποχρέωση όλων των εργοδοτών να έχουν 

στη διάθεσή τους µια γραπτή εκτίµηση των υφιστάµενων κατά την εργασία 

κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, την οποία 

συντάσσουν από κοινού ο Τεχνικός Ασφαλείας µε τον Γιατρό Εργασίας 

(άρθρο 8 παράγ. 1). Η διάταξη αυτή συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 159 / 1999 

όπου διευκρινίσθηκε περαιτέρω τι πρέπει να περιλαµβάνει και πώς πρέπει να 

συντάσσεται η γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου. Μεταξύ άλλων η 

εκτίµηση «πρέπει να περιλαµβάνει την αναγνώριση και καταγραφή των 

κινδύνων που υπάρχουν στην επιχείρηση, καθώς και αυτών που ενδέχεται να 

εµφανισθούν», όπως και ποιοτικό και όπου απαιτείται ποσοτικό 
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 Το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των ΕΞΥΠΠ ρυθµίζεται από το Π.∆. 95 / 1999. 
239

 Είναι φυσικά απορίας άξιον το πώς ο εργοδότης θα αποτελέσει σύµβουλο του εαυτού του 

σε θέµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πώς θα ξεπεραστεί η σύγκρουση 

συµφερόντων που προκύπτει.  
240

 Σύµφωνα µε τον Ιωάννου (2002, σ. 104), υπάρχει ο κίνδυνος η ανάγκη προσαρµογής στις 

ελάχιστες ευρωπαϊκές προδιαγραφές να οδηγήσει στη δηµιουργία τεχνητής ζήτησης εκ 

µέρους των επιχειρήσεων, αφενός για τις υπηρεσίες των ΕΞΥΠΠ και αφετέρου για υπηρεσίες 

κατάρτισης των εργοδοτών από τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Αν ο έλεγχος 

των επιχειρήσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας εξαντλείται στην τυπική ύπαρξη τεχνικού 

ασφαλείας, το σύστηµα πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου θα καταλήξει να είναι 
εικονικό (Ιωάννου, 2002, σ. 104). 
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προσδιορισµό «των βλαπτικών παραγόντων στους οποίους εκτίθενται οι 

εργαζόµενοι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.»    

 Στο Π.∆. 17 / 1996 καθορίζεται η υποχρέωση του εργοδότη, να 

διαβουλεύεται µε τους εργαζοµένους για όλα τα ζητήµατα που άπτονται της 

υγείας και της ασφάλειας (άρθρο 10), να ενηµερώνει τους εργαζοµένους για 

τους κινδύνους και τα µέτρα πρόληψης (άρθρο 11) και να εκπαιδεύει τον κάθε 

εργαζόµενο επ’ ευκαιρία της πρόσληψής του, της αλλαγής στον εξοπλισµό 

εργασίας κλπ. (άρθρο 12). Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων 

δικαιούνται να είναι παρόντες κατά τους ελέγχους που διεξάγει η αρµόδια 

επιθεώρηση εργασίας και να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους (άρθρο 10 

παράγ. 6). 

 Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, θα µπορούσε να σχολιάσει 

κανείς ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων δεν αντιµετωπίζονται 

πλέον ως αµιγώς τεχνικά ζητήµατα. Παράλληλα µε τα τεχνικά µέτρα, η 

επιχείρηση υποχρεούται να δηµιουργήσει µια εσωτερική οργάνωση για την 

πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, 

κυρίως µέσω των υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού 

Εργασίας. Ταυτόχρονα, έµφαση δίνεται και στη διαβούλευση και τη 

συµµετοχή των εργαζοµένων. Στην πράξη βέβαια, στις µικρές επιχειρήσεις – 

αλλά και αρκετές µεγάλες – δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη εκπροσώπηση των 

εργαζοµένων (σωµατεία ή επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας) και 

συνεπώς δεν λαµβάνει χώρα κανενός είδους διαβούλευση. Και εκεί όµως που 

υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζοµένων, συνήθως η διαβούλευση είναι 

υποτυπώδης, ιδίως για την εκπόνηση της γραπτής εκτίµησης των 

υφιστάµενων κινδύνων (Johnstone, Quinlan and Walters, 2005, p. 111).
241

 

 Ένα άλλο πρόβληµα που σχετίζεται µε την υγεία των εργαζοµένων έχει 

γενικότερο χαρακτήρα. Στην Ελλάδα δίνεται συνήθως µικρή σηµασία στην 

πρόληψη: η αντίληψη για την υγεία παραµένει ακόµη ιατροκεντρική και 

έµφαση δίνεται στη διάγνωση και τη θεραπεία, ενώ ο γιατρός και το 
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 Στις ελληνικές επιχειρήσεις έτσι κι αλλιώς η γραπτή εκτίµηση είναι συνήθως υποτυπώδης. 

Βλέπε και Ιωάννου, 2002, σ. 104, ο οποίος αναφέρει µάλιστα ότι σε κάποιες ακραίες 

περιπτώσεις οι ίδιοι οι ελέγχοντες Επιθεωρητές Εργασίας αναλαµβάνουν τη σύνταξη της 

γραπτής εκτίµησης – είτε άµεσα είτε µέσω συνεργατών τους – γεγονός που δηµιουργεί 
ζήτηµα δεοντολογίας (Ιωάννου, 2002, σ.104).  
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νοσοκοµείο έχουν δεσπόζοντα ρόλο. Η αντίληψη αυτή αναπαράγεται και 

διαιωνίζεται από τη µορφή και το περιεχόµενο της ιατρικής εκπαίδευσης 

(Σπυρόπουλος, 2000, σ. 53-57). 

∆εν υπάρχει ουσιαστική συνεργασία ανάµεσα στις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Απασχόλησης (πρώην Υπουργείου Εργασίας) και τις υπηρεσίες 

του Υπουργείου Υγείας ώστε να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισµός 

(Σπυρόπουλος, 2000, σ. 212-216). ∆εν υπάρχει καν συνεργασία ανάµεσα 

στις κατά τόπους υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

τις αντίστοιχες του ΙΚΑ, παρ’ όλο που υπάγονται στο ίδιο Υπουργείο 

(Σπυρόπουλος, 2000, σ. 196-197).
242

 Έτσι, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 14 του 

Π.∆. 17 / 1996 για την επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων: χαρακτηριστικό 

είναι ότι κατά κανόνα δεν εφαρµόζεται ούτε η διάταξη της παραγράφου 2 

σύµφωνα µε την οποία όταν από τη µονάδα του ασφαλιστικού οργανισµού ή 

του ΕΣΥ διαπιστωθεί πρόβληµα της υγείας που πιθανόν συνδέεται µε το 

εργασιακό περιβάλλον ενηµερώνεται σχετικά η αρµόδια επιθεώρηση εργασίας 

και ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης. 

 Τέλος, µια ιδιαίτερα σηµαντική υποχρέωση του εργοδότη είναι αυτή της 

αναγγελίας κάθε εργατικού ατυχήµατος στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας 

εντός 24 ωρών. Μάλιστα, αν πρόκειται για σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο, ο 

εργοδότης οφείλει να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που µπορούν να 

χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος (άρθρο 8 παράγ. 

2). Οι υποχρεώσεις αυτές έχουν µεγάλη σηµασία: αν ένα ατύχηµα δεν 

αναγγελθεί ποτέ, δεν πρόκειται να διερευνηθούν οι αιτίες του, ούτε να 

αποδοθούν πιθανές ευθύνες. Ακόµη όµως κι αν γνωστοποιηθεί στην 

επιθεώρηση εργασίας (για παράδειγµα µέσω καταγγελίας του παθόντα) µετά 

από µακρό χρονικό διάστηµα, η διενέργεια αυτοψίας θα είναι δύσκολη αφού οι 

συνθήκες πιθανώς θα έχουν µεταβληθεί.   
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 Η ανάγκη αποτελεσµατικής διασύνδεσης διαπιστώνεται και από την αρµόδια επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (SLIC): τα κράτη – µέλη καλούνται να καθιερώσουν ή να ενισχύσουν τη 

συνεργασία µεταξύ υπουργείων, οργανισµών και φορέων που έχουν άµεση ή έµµεση ανάµιξη 

στην επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία, την αποκατάσταση, τη δηµόσια υγεία και άλλες 

πολιτικές προστασίας. Στόχος της συνεργασίας πρέπει να είναι η ευθυγράµµιση στρατηγικών, 

η ανταλλαγή εµπειριών και ο συντονισµός της δράσης (SLIC, 2004, pp. 4-5). 
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4.3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

Όπως φάνηκε και από τα παραπάνω, το µεγαλύτερο µέρος του 

εργατικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνίσταται από Οδηγίες: οι 

Οδηγίες αυτές είναι δεσµευτικές για τα Κράτη – Μέλη ως προς το αποτέλεσµα 

που πρέπει να επιτευχθεί, αλλά επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να επιλέξουν 

µορφή και µέθοδο. Για παράδειγµα, µια Οδηγία µπορεί να προβλέπει κάποιες 

υποχρεώσεις του εργοδότη έναντι των εργαζοµένων του, χωρίς όµως να 

προσδιορίζει τι θα συµβεί αν ο εργοδότης δεν συµµορφωθεί. Έτσι, το σκέλος 

της επιβολής των διατάξεων αφήνεται στις εθνικές αρχές (SLIC, 2004, p. 4 και 

Malmberg, 2004, p. 219).
243

 Στην Ελλάδα το βασικό µηχανισµό ελέγχου των 

συνθηκών υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων αποτέλεσε ιστορικά η 

Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία έχει υποστεί αρκετές µεταβολές πριν φθάσει 

στη σηµερινή της µορφή. 

Με το Ν. 2218 / 1994 οι περιφερειακές υπηρεσίες της Επιθεώρησης 

Εργασίας υπήχθησαν στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η ρύθµιση αυτή 

διασπούσε την ενότητα του σώµατος της Επιθεώρησης Εργασίας, δυσκόλευε 

τη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων Υπηρεσιών της, µείωνε την αυτονοµία 

των Επιθεωρητών Εργασίας και τελικά απέβαινε σε βάρος της 

αποτελεσµατικότητάς τους. Έτσι, αντέδρασαν εργοδοτικές και συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, αλλά και το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (Σπυρόπουλος, 2000, σ. 

80-82, Τσαρακλής, 2002, σ. 323 και Εισηγητική Έκθεση στο Ν. 2639 / 1998, 

σ. 4). Φαίνεται µάλιστα ότι το καθεστώς αυτό βοηθούσε στη δηµιουργία 

πελατειακών σχέσεων και καθιστούσε τους Επιθεωρητές Εργασίας 

ευάλωτους σε πιέσεις από τους τοπικούς πολιτικούς (Mihail, 2005, p. 72).  

Τελικά, σύµφωνα και µε τα αιτήµατα πολλών κοινωνικών φορέων, οι 

Επιθεωρητές Εργασίας υπήχθησαν και πάλι στο Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε το Ν. 2639 / 1998. Με το Ν. 2639 / 1998 

δηµιουργήθηκε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) µε κύριο έργο τον 

έλεγχο της εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας και την 

ανακάλυψη και δίωξη των παραβατών της (άρθρο 6). Για το σκοπό αυτό το 

                                            
243

 Βλέπε αναλυτικά παραπάνω «∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ». 

 



 208 

ΣΕΠΕ έχει – µεταξύ άλλων – τις εξής αρµοδιότητες, όπως προβλέπονται στο 

άρθρο 7: 

1. Να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις και γενικότερα κάθε ιδιωτικό ή δηµόσιο 

χώρο εργασίας, οποιαδήποτε ώρα κρίνει αναγκαίο χωρίς προειδοποίηση 

προς τον εργοδότη. 

2. Να έχει πρόσβαση στα αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης και να 

λαµβάνει αντίγραφα. Να προβαίνει σε µετρήσεις παραγόντων στο περιβάλλον 

εργασίας και να λαµβάνει φωτογραφίες. 

3. Να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της επιχείρησης ή τµήµατός 

της, αν κρίνει ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζοµένων. 

4. Να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιµα) ή να προσφεύγει στη 

δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων  ή να χορηγεί εύλογη 

προθεσµία για συµµόρφωση στον εργοδότη. 

5. Να ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και των σοβαρών ατυχηµάτων 

και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις (εκθέσεις αυτοψίας). 

6. Να διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες της εµφάνισης επαγγελµατικών 

νόσων και να προτείνει µέτρα για την πρόληψή τους. 

7. Να εξετάζει κάθε καταγγελία και αίτηµα που αναφέρεται στην εφαρµογή 

της εργατικής νοµοθεσίας. 

Το ΣΕΠΕ έχει επικεφαλής έναν µετακλητό Ειδικό Γραµµατέα και 

στελεχώνεται από τους Επιθεωρητές Εργασίας, οι οποίοι διακρίνονται σε 

Κοινωνικούς Επιθεωρητές (δεν αποτελούν αντικείµενο της διατριβής αυτής), 

Τεχνικούς Επιθεωρητές και Υγειονοµικούς Επιθεωρητές. Οι Τεχνικοί 

Επιθεωρητές διενεργούν ελέγχους για την εφαρµογή κυρίως της νοµοθεσίας 

για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων, ερευνούν τις αιτίες των 

σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων, υποδεικνύουν µέτρα για 

την αποφυγή επανάληψής τους και παρέχουν συµβουλές, οδηγίες και 

υποδείξεις στους εργαζοµένους και στους εργοδότες. Καθήκοντα Τεχνικού 

Επιθεωρητή Εργασίας ασκούν υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ 

Θετικών Επιστηµών και ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών (άρθρο 8). Από τα 
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παραπάνω προκύπτει ότι µε την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων και τη 

διερεύνηση των αιτίων τους, ασχολούνται κύρια οι Τεχνικοί Επιθεωρητές. 

Οι Υγειονοµικοί Επιθεωρητές Εργασίας διενεργούν ελέγχους για την 

εφαρµογή κυρίως της νοµοθεσίας για την υγεία των εργαζοµένων, ερευνούν 

τις αιτίες των επαγγελµατικών νόσων, υποδεικνύουν µέτρα για τη διαφύλαξη 

της υγείας των εργαζοµένων και παρέχουν συµβουλές, οδηγίες και υποδείξεις 

στους εργαζοµένους και στους εργοδότες. Καθήκοντα Υγειονοµικού 

Επιθεωρητή ασκούν υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών Εργασίας, ΠΕ 

Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας και ΤΕ 

Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι 

Υγειονοµικοί Επιθεωρητές µόνο κατ’ εξαίρεση ασχολούνται µε τα εργατικά 

ατυχήµατα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας – όπως µετονοµάστηκε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων – δεν υπάγεται µόνο το ΣΕΠΕ, αλλά και η Γενική ∆ιεύθυνση 

Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας. Οι κυριότερες ίσως δραστηριότητές της 

σχετίζονται µε το νοµοθετικό έργο και την προπαρασκευή του. Σε αυτές 

συµπεριλαµβάνονται η ενσωµάτωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο εθνικό δίκαιο µε τη σύνταξη σχετικών προεδρικών διαταγµάτων, η 

συµµετοχή στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ∆ιεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας, καθώς και η συνεργασία µε άλλα Υπουργεία και 

φορείς για τη διαµόρφωση κειµένων νοµοθετικού περιεχοµένου και 

προδιαγραφών και προτύπων.
244

 Ακόµη, η Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και 

Υγιεινής της Εργασίας µεριµνά για την επεξεργασία των στατιστικών 

στοιχείων για τα εργατικά ατυχήµατα και συντάσσει εκθέσεις για τους διεθνείς 

οργανισµούς. 

 

 

4.4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ; 

 

 Σε ποιες περιπτώσεις όµως είναι προτιµότερη η ίδρυση ενός 

εξειδικευµένου Σώµατος – ή και ανεξάρτητης Αρχής – σε σχέση µε την 

                                            
244

 Βλέπε και Πισιµίση, 2005, σ. 14-15. 
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ανάθεση του ελεγκτικού έργου στις κλασικές υπηρεσίες ενός Υπουργείου; 

Γιατί δεν µπορεί η υπάρχουσα κρατική δοµή να αναλάβει και τα νέα 

καθήκοντα, όπως ο έλεγχος για θέµατα υγείας και ασφάλειας, οι όροι 

εργασίας ή ο συλλογικές διαπραγµατεύσεις; Σε κάποιες περιπτώσεις, οι νέες 

δραστηριότητες µπορεί να θεωρούνται από τις κλασικές υπηρεσίες ως 

πάρεργο ή ενοχλητικό φορτίο και υπάρχει ο κίνδυνος να αντιµετωπιστούν ως 

περιφερειακά ζητήµατα. Για να δοθεί έµφαση σε αυτά, πρέπει να 

αποτελέσουν το µοναδικό ή το κύριο έργο κάποιας οργάνωσης. Άλλωστε, 

ένας τέτοιος καταµερισµός της εργασίας βοηθά στην εξειδίκευση των 

στελεχών (Baldwin and McCrudden, 1987, p. 4). 

 Στην περίπτωση της υγείας και της ασφάλειας, αν οι έλεγχοι είχαν 

ανατεθεί απλώς στις υπηρεσίες του αρµόδιου Υπουργείου, θα εκτελούνταν 

από υπαλλήλους που σε κάποια φάση της καριέρας τους µπορεί να είχαν 

ασχοληθεί µε πολιτικές επαγγελµατικής κατάρτισης ή καταπολέµησης της 

ανεργίας, σε κάποιαν άλλη µε ευρωπαϊκά προγράµµατα, σε κάποιαν άλλη µε 

τις προµήθειες του Υπουργείου κ.ο.κ. Έτσι, οι υπάλληλοι αυτοί θα στερούνταν 

κατά πάσα πιθανότητα της βαθιάς εµπειρίας που αναπτύσσει ο Επιθεωρητής 

Εργασίας από τη µακροχρόνια τριβή του µε εργοδότες και εργαζοµένους, από 

την παρουσία του στα δικαστήρια κλπ. 

 Ακόµη, όσο πιο ανεξάρτητο από το αρµόδιο Υπουργείο είναι το 

ελεγκτικό Σώµα, τόσο µεγαλύτερα εχέγγυα αµεροληψίας δίνει στους 

ελεγχόµενους, ενώ χαρακτηρίζεται και από µεγαλύτερη σταθερότητα στην 

εφαρµογή της νοµοθεσίας, αφού δεν επηρεάζεται από κυβερνητικούς 

ανασχηµατισµούς και τον εκλογικό κύκλο.
245

 Αυτή η ανεξαρτησία είναι 

ιδιαίτερα επιθυµητή όταν ο ελεγκτικός µηχανισµός έχει τη δυνατότητα άµεσης 

επιβολής κυρώσεων και µεγάλη διακριτική ευχέρεια (Baldwin and McCrudden, 

1987, p. 6), όπως δηλαδή συµβαίνει µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. 

Στην περίπτωση του τελευταίου, η ανεξαρτησία έναντι της πολιτικής ηγεσίας 

                                            
245

 Αν οι υπουργικές παρεµβάσεις είναι ανεξέλεγκτες, δεν υπονοµεύεται απλώς η ανεξαρτησία 

του ελεγκτικού µηχανισµού: υπονοµεύεται ταυτόχρονα η εµπιστοσύνη στην τεχνοκρατική του 

επάρκεια, διαταράσσεται η ικανότητά του να χαράσσει στρατηγική, ενώ µπορεί να προκύψουν 

αντιφάσεις µεταξύ των αποφάσεων που λαµβάνονται από το Σώµα και εκείνων που 

λαµβάνονται από το Υπουργείο. Τελικά, ο ελεγκτικός µηχανισµός χάνει τη νοµιµοποίησή του, 

όταν οι Υπουργοί δεν σέβονται τη σφαίρα της ανεξάρτητης λειτουργίας του (Baldwin and 

McCrudden, 1987, pp. 40-41). 
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δεν είναι διασφαλισµένη, στο βαθµό τουλάχιστον που είναι για τις ανεξάρτητες 

Αρχές: οι κυβερνώντες µπορούν να τοποθετήσουν οποιονδήποτε ως 

επικεφαλής του Σώµατος, ενώ µέσω του Υπηρεσιακού Συµβουλίου µπορούν 

να ελέγξουν τις τοποθετήσεις ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων.
246

 Ακόµη, 

θεωρητικά τουλάχιστον, δεν µπορεί να αποκλειστεί η µετάθεση για λόγους 

«τιµωρίας» ή εκδίκησης. 

 Στην πράξη πάντως, οι άµεσες ή έµµεσες παρεµβάσεις στο έργο των 

Τεχνικών και Υγειονοµικών Επιθεωρητών είναι αριθµητικά και ποιοτικά 

περιορισµένες, πιθανώς λόγω της ύπαρξης των αντιµαχοµένων πλευρών 

εργοδοτών και εργαζοµένων: η όποια πολιτική παρέµβαση µπορεί να έχει 

σηµαντικές παρενέργειες για τον πολιτικό αν διαρρεύσει στη θιγόµενη πλευρά 

ή τον τύπο. Γενικότερα, οι κυβερνήσεις χρησιµοποιούν συχνά την ίδρυση 

ανεξάρτητων Σωµάτων ή Αρχών, ως µέσο αποµόνωσής τους από φλέγοντα 

ζητήµατα. Αποφεύγουν έτσι τη λήψη πολιτικά επικίνδυνων αποφάσεων, ενώ 

ταυτόχρονα δείχνουν ότι «κάνουν κάτι» για τα προβλήµατα (Baldwin and 

McCrudden, 1987, pp. 6-7). 

  

 

4.5 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗΣ, 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

 Σύµφωνα µε την αρχή της περιορισµένης ορθολογικότητας – που 

αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 1 – η ανθρώπινη προσοχή δεν µπορεί να 

εστιαστεί στα πάντα ταυτόχρονα: ο άνθρωπος δρα σε ένα περιβάλλον 

ιδιαίτερα πλούσιο σε πληροφορίες, πριν όµως τις αξιοποιήσει πρέπει να 

τραβήξουν την προσοχή του. Αφού λοιπόν όποιος λαµβάνει µια απόφαση 

βασίζει την επιλογή του σε πολύ απλουστευτικά µοντέλα για τον κόσµο, 

καθίσταται κρίσιµη η κατανόηση των µηχανισµών επιλογής που λειτουργούν 

ως φίλτρα για τις εισερχόµενες πληροφορίες. Μια οργανωσιακή οπτική τονίζει 

                                            
246

 Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγ. 2 του Ν. 2639 / 1998, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του 

Σ.ΕΠ.Ε. αποτελείται από τον Ειδικό Γραµµατέα ως πρόεδρο, δύο Επιθεωρητές Εργασίας 

Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού και δύο αιρετούς 

εκπροσώπους των εργαζοµένων στο Σ.ΕΠ.Ε. Συνεπώς, η συµφωνία του Υπηρεσιακού µε τις 

απόψεις του Υπουργού είναι µάλλον δεδοµένη. 
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τη σηµασία του οργανωσιακού πλαισίου µέσα στο οποίο δρα ο λήπτης της 

απόφασης. 

 Η οργανωσιακή δοµή συντίθεται από κανόνες και ρόλους που 

προσδιορίζουν τί αναµένεται να κάνει ο καθένας και πώς.
247

 Έτσι, η 

οργανωσιακή δοµή καθορίζει τα ενδιαφέροντα και τους σκοπούς που θα 

επιδιωχθούν, καθώς και τα ζητήµατα και τις εναλλακτικές που θα ληφθούν υπ’ 

όψιν ως σχετικά.
248

 Το κριτήριο αυτό του τί είναι σχετικό, όπως 

ενσωµατώνεται στις προσδοκίες για τον κάθε ρόλο, επιδρά στη διαδικασία 

έρευνας και τις πληροφορίες που προκύπτουν από αυτήν. Αφού ο άνθρωπος 

δεν µπορεί κατά τη λήψη µιας απόφασης να λάβει υπ’ όψιν του τα πάντα 

ταυτόχρονα, φαίνεται να υπάρχει ένα συνταίριασµα ανάµεσα στην ανάγκη του 

για απλοποίηση από τη µια και στο φιλτράρισµα που η οργάνωση παρέχει 

από την άλλη. Η δοµή της οργάνωσης δεν µπορεί λοιπόν να είναι ουδέτερη, 

αλλά οδηγεί στη µεροληψία (Egeberg, 2003, pp. 116-117). Ακόµη κι αν οι 

άνθρωποι είναι καλοπροαίρετοι, η περιορισµένη πληροφόρηση µπορεί να 

οδηγήσει σε σφάλµατα. Αυτό άλλωστε επιτάσσει και η ανθρώπινη φύση. Έτσι, 

οι εναλλακτικές µορφές οργάνωσης και οι διαφορετικές διαδικασίες λήψης 

απόφασης έχουν συνέπειες, όπως την απόρριψη καλών προτάσεων ή την 

αποδοχή κακών (Stiglitz, 2002, p. 481).
249

 

 Για παράδειγµα, το µέγεθος – ο αριθµός δηλαδή των υπαλλήλων – 

µιας υπηρεσίας µπορεί να καθορίζει τη δυνατότητά της να αναπτύσσει 

εναλλακτικές στρατηγικές ή να εφαρµόζει τις τελικές αποφάσεις. Έτσι, µετά τη 

µαζική πρόσληψη στο ΣΕΠΕ το Νοέµβριο του 2000 και την ενεργοποίηση το 
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 Οι οργανώσεις δεν είναι πάντως παθητικά εργαλεία, αποκτούν µια δική τους ζωή, ενώ τα 

άτοµα που συµµετέχουν σε αυτές δεν δρουν αποκλειστικά σύµφωνα µε τους ρόλους που 

τους έχουν ανατεθεί. Η εµπειρική έρευνα δείχνει ότι εµφανίζονται σε κάποιες περιπτώσεις 

δυσαρµονίες ανάµεσα στους διακηρυγµένους στόχους και αυτούς που η υπηρεσία πράγµατι 
επιτυγχάνει ή επιδιώκει να επιτύχει. Κυριότερος ίσως στόχος της γίνεται η επιβίωση: ο 

αγώνας της για επιβίωση την οδηγεί κάποτε ακόµη και στο να αγνοεί ή να παραµορφώνει 
τους επίσηµους στόχους της (Thoenig, 2003, p. 129). Οι αποφάσεις των κατώτερων 

γραφειοκρατών µετατρέπονται στην πραγµατικότητα σε πολιτική και πρακτική της 

οργάνωσης. Για τον αποδέκτη των υπηρεσιών, οι πρακτικές αυτές αποτελούν µέρος της ίδιας 

της προσφερόµενης υπηρεσίας (Spicker, 2004, σ. 323). 
248

 Βλέπε σχετικά και Thoenig, 2003, p. 129. 
249

 Επιπλέον, κανενός είδους οργανωσιακή δοµή δεν µπορεί να διαθέτει εγγυηµένα όλα τα 

επιθυµητά χαρακτηριστικά: πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος ενός τουλάχιστον ελαττώµατος. Με 
τη λογική αυτή, ο σχεδιασµός της οργάνωσης καταλήγει να συνίσταται στο διαχωρισµό των 

ελαττωµάτων εκείνων που θεωρούνται αποδεκτά και των υπολοίπων που πρέπει 
οπωσδήποτε να αποφευχθούν (Knott and Hammond, 2003, pp. 142-143). 
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2001 Τεχνικών και Υγειονοµικών Επιθεωρητών Εργασίας, άρχισαν να 

χρησιµοποιούνται κυρώσεις (όπως τα πρόστιµα ή οι µηνυτήριες αναφορές) 

που παλαιότερα επιβάλλονταν πολύ σπάνια ή και καθόλου. Επίσης, άρχισαν 

να γίνονται εκστρατείες εστιασµένες σε συγκεκριµένους κλάδους (όπως τα 

σούπερ µάρκετ ή οι οικοδοµές) ή σε συγκεκριµένους παράγοντες (όπως ο 

θόρυβος). 

 Αντίστοιχα, η οριζόντια εξειδίκευση, ο βαθµός δηλαδή που διάφορα 

ζητήµατα ή αντικείµενα υπάγονται στην ίδια ή όχι υπηρεσία καθορίζει σε 

µεγάλο βαθµό το αν θα αντιµετωπιστούν ενιαία ή θα αποσυνδεθούν µεταξύ 

τους (Egeberg, 2003, p. 117). Ως παράδειγµα οριζόντιας εξειδίκευσης µπορεί 

να αναφερθεί η εξαίρεση των µεταλλείων, λατοµείων και ορυχείων από την 

αρµοδιότητα του ΣΕΠΕ και η υπαγωγή τους στις Επιθεωρήσεις του 

Υπουργείου Ανάπτυξης (πρώην Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας).
250

 Έτσι, τα µεν ορυχεία ελέγχονται από τις Επιθεωρήσεις του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, οι δε εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ορυκτών από 

τις Επιθεωρήσεις του Υπουργείου Απασχόλησης. Η ενιαία αντιµετώπιση των 

θεµάτων υγείας και ασφάλειας στην περίπτωση αυτή δεν είναι λοιπόν 

δεδοµένη. 

 Η ροή της πληροφορίας καθορίζεται και από τη δοµή της υπηρεσίας: η 

ιεραρχική δοµή οµαδοποιεί τις δραστηριότητες, τις πληροφορίες και το 

προσωπικό σε κατηγορίες, που κατόπιν οµαδοποιούνται σε υποκατηγορίες 

κ.ο.κ. Οι διαφορετικές οµαδοποιήσεις µπορεί να οδηγούν σε διαφορετική 

ταξινόµηση των πληροφοριών. Έτσι, οι λήπτες των αποφάσεων – αλλά και η 

υπηρεσία – µπορεί να µαθαίνουν διαφορετικά πράγµατα από το περιβάλλον, 

ανάλογα µε τη µορφή που παρουσιάζεται συγκεντρωµένη η πληροφόρηση 

(Knott and Hammond, 2003, p. 142). 

Γενικότερα, τα κοινωνικά συστήµατα δεν αλληλεπιδρούν µε ένα 

αντικειµενικά δεδοµένο περιβάλλον, αλλά µε ότι αντιλαµβάνονται ως 

περιβάλλον, δηλαδή τις εικόνες του. Η εσωτερική οργάνωση των ίδιων των 

συστηµάτων καθορίζει τους όρους της αλληλεπίδρασης αυτής µε το 

περιβάλλον. Έχουν ιστορικά αναπτύξει τις δικές τους γνωστικές κατηγορίες, 
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 Βλέπε Π.∆. 17 / 1996 άρθρο 1 παράγ. 8, άρθρο 2 παράγ. 7 και άρθρο 15 παράγ. 2. 
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αξίες και σταθµίσεις – εν ολίγοις τη δική τους οργάνωση – και µε τους όρους 

αυτής της οργάνωσης αλληλεπιδρούν µε τα περιβάλλοντά τους. Με άλλα 

λόγια, η οργάνωση ενός συστήµατος καθορίζει τι θα αντιληφθεί και 

αντιστρόφως, το σύστηµα αντιλαµβάνεται αυτά που θα του επιτρέψουν να 

διατηρήσει την οργάνωση και την ταυτότητά του. Τα κοινωνικά συστήµατα 

είναι λοιπόν αυτοαναφορικές οντότητες (self-referential entities) που βρίσκουν 

δύσκολο να αλλάξουν: έχουν έτσι την τάση να αποσβένουν τις διαταραχές 

ώστε να διατηρήσουν την οργάνωσή τους (Tsoukas and Papoulias, 1996, p. 

857). 

 Αντίστοιχα, και η εµπειρική έρευνα δείχνει ότι η δοµή της διοικητικής 

µηχανής αντανακλάται στην ανταλλαγή πληροφοριών: τα οργανωσιακά όρια 

δεν σταµατούν τελείως την αλληλεπίδραση µεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών, 

αποτελούν όµως ηµιπερατά τοιχώµατα που εµποδίζουν την απρόσκοπτη ροή 

της πληροφόρησης και µειώνουν τη δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεων 

που προκύπτουν και για θέµατα ουσίας και για θέµατα αρµοδιότητας. Η 

εκτεταµένη σε άλλες χώρες χρήση σύγχρονων µεθόδων επικοινωνίας, όπως 

το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), δεν φαίνεται να έχει µεταβάλει τη στενή 

αυτή σχέση µεταξύ δοµής και συµπεριφοράς (Egeberg, 2003, pp. 120-121).  

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του διαχωρισµού του ΣΕΠΕ σε 

δύο κλάδους – αυτόν της Κοινωνικής Επιθεώρησης και αυτόν της Τεχνικής και 

Υγειονοµικής Επιθεώρησης – µε κάθετη πανελλήνια διάρθρωση και µε 

µοναδικό συνδετικό κρίκο το µετακλητό Ειδικό Γραµµατέα που είναι 

επικεφαλής. Ακόµη και ο συνδικαλιστικός διαχωρισµός είναι πλήρης, αφού οι 

Τεχνικοί και Υγειονοµικοί Επιθεωρητές συµµετέχουν σε διαφορετικό σύλλογο 

από τους Κοινωνικούς Επιθεωρητές που έχουν τους δικούς τους συλλόγους. 

Προκύπτει έτσι το φαινόµενο των δύο περιφερειακών υπηρεσιών του ΣΕΠΕ 

στη Θεσσαλονίκη (Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης και 

ΚΕΠΕΚ), που ενώ στεγάζονται στο ίδιο κτίριο ανταλλάσσουν σπανίως 

πληροφορίες και συνεργάζονται ελάχιστα. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται σε 

κάποια τεχνική δυσκολία επικοινωνίας – που είναι απλούστατη – αλλά στη 

δοµή του ΣΕΠΕ, όπως αυτή ιστορικά εξελίχθηκε µέσα από αντιπαραθέσεις 

του παρελθόντος. 
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 Γενικότερα, υπάρχει η άποψη ότι οι πόροι και η ισχύς κατανέµονται 

άνισα στο δηµόσιο τοµέα, ενώ παλιά ζητήµατα επηρεάζουν την ηµερήσια 

διάταξη του παρόντος. Τα αποτελέσµατα των σηµερινών πολιτικών δεν 

αντανακλούν απλώς τις προτιµήσεις ή τα συµφέροντα των ισχυρών της 

στιγµής, αλλά και τους θεσµικούς διακανονισµούς του παρελθόντος: οι 

επιλογές του παρελθόντος διαµορφώνουν τις επιλογές του σήµερα.
251

 Με τη 

λογική αυτή, οργανωµένες προσπάθειες ριζικών µεταβολών στο δηµόσιο 

τοµέα είναι συχνά µάταιες, αφού οι υπάρχοντες θεσµοί δοµούν τη µορφή και 

το περιεχόµενο των σχετικών αποφάσεων, ενώ η µελλοντική δράση αποτελεί 

αντανάκλαση της εµπειρίας (Thoenig, 2003, pp. 128-129).
252

 Η αλλαγή της 

νοµοθεσίας – ή ακόµη και η αναδιοργάνωση του οργανισµού – δεν 

αντικατοπτρίζεται πάντα σε αλλαγές της ελεγκτικής συµπεριφοράς, αν η 

επιβολή του νόµου συγκρούεται µε την κοσµοαντίληψη των επιθεωρητών ή 

διαταράσσει τις σχέσεις τους µε τους ελεγχόµενους (Rothstein, 2003, p. 98).  

Επιπλέον, σηµασία φαίνεται να έχει και η έλλειψη ευθυγράµµισης 

µεταξύ των δοµών ανταµοιβής των ελεγκτικών οργανισµών και των 

απαιτήσεων της νοµοθεσίας. Αν τα κίνητρα που δίνονται στους επιθεωρητές 

είναι ανεπαρκή στο να τους ωθήσουν στην επιβολή µιας δύσκολης, 

δυσάρεστης ή απαιτητικής νοµοθεσίας, τότε αυτή η νοµοθεσία είναι πιθανό να 

αγνοηθεί. Οι αντιλήψεις των επιθεωρητών για τον κίνδυνο και η προσοχή που 

θα επιδείξουν σε κάθε περίπτωση, συνδέονται µε την ευκολία του 

αντικειµένου: πρόκειται για µια προτίµηση προς το «εφικτό» εις βάρος πιο 

πολύπλοκων ζητηµάτων (Rothstein, 2003, pp. 97-98). Σχετική είναι η 

περίπτωση του Π.∆. 176 / 2005 που αφορά κινδύνους προερχόµενους από 

τους κραδασµούς. Το θέµα των κραδασµών είναι δύσκολο και άγνωστο στην 

συντριπτική πλειονότητα των Επιθεωρητών Εργασίας, ενώ απαιτεί και 

                                            
251

 Οι δεσµεύσεις που προέκυψαν από τις αρχικές επιλογές επηρεάζουν µεταγενέστερες 

αποφάσεις και πρακτικές. Ένας πιθανός λόγος γι’ αυτό είναι οι αυξανόµενες αποδόσεις 

κλίµακας (Καζάκος, 2006, σ. 262). 
252

 Ένα επιπλέον επιχείρηµα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ύπαρξη ατόµων που ανήκουν 

στο ίδιο επάγγελµα ή που έχουν την ίδια εκπαίδευση και που είναι τοποθετηµένα σε ένα 

ολόκληρο εύρος διαφορετικών οργανισµών ή υπηρεσιών: το γεγονός αυτό δηµιουργεί 
οµοιότητες διαφόρων ειδών. Ακόµη, οι υπάρχουσες οργανώσεις αποτελούν σηµεία αναφοράς 

και πρότυπα για τις καινούριες. Έτσι, ο σχεδιασµός θεσµών που είναι ριζικά διαφορετικοί από 

τους υπάρχοντες γίνεται ψευδαίσθηση σε έναν κόσµο που περιορίζει την αυτονοµία της 

επιλογής (Thoenig, 2003, p. 130). 
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δύσκολες µετρήσεις των τιµών της επιτάχυνσης. ∆εν έγινε οποιοδήποτε 

πρόγραµµα εκπαίδευσης, ούτε υπάρχει κάποια πίεση από την πολιτική 

ηγεσία ή κοινωνικούς φορείς για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. 

Όπως είναι εύλογο, δεν γίνεται η παραµικρή προσπάθεια για την επιβολή των 

διατάξεων για τους κραδασµούς. 

Με βάση την προσέγγιση των οικονοµικών της πληροφορίας, η ιστορία 

έχει σηµασία και σηµαντικές επιδράσεις εµφανίζονται µε χρονική υστέρηση, 

ενώ τυχαία γεγονότα (για παράδειγµα ένας λοιµός) µπορεί να έχουν µη 

αντιστρεπτές συνέπειες. Η δυναµική των πραγµάτων µπορεί να περιγραφεί 

καλύτερα από εξελικτικές διαδικασίες, παρά από µοντέλα ισορροπίας που 

παραδοσιακά βρίσκονται στο κέντρο της οικονοµικής ανάλυσης. Μάλιστα, αν 

και είναι δύσκολο να περιγραφούν πλήρως οι εξελικτικές αυτές διαδικασίες, το 

σίγουρο είναι ότι δεν είναι γενικά «βέλτιστες» (Stiglitz, 2002, pp. 486-487). 

Ο Fukuyama (2005, p. 58) ισχυρίζεται µάλιστα ότι δεν υπάρχει µια 

βέλτιστη µορφή οργάνωσης, ούτε στον ιδιωτικό αλλά ούτε και στο δηµόσιο 

τοµέα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καθολικά έγκυροι κανόνες για το 

σχεδιασµό των οργανώσεων σηµαίνει ότι το πεδίο της δηµόσιας διοίκησης 

αποτελεί περισσότερο τέχνη παρά επιστήµη.
253

 Οι περισσότερες καλές λύσεις 

στα προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης, ενώ θα έχουν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά, δεν θα αποτελούν ξεκάθαρες «βέλτιστες πρακτικές», επειδή 

θα πρέπει να ενσωµατώνουν έναν όγκο πληροφόρησης που εξαρτάται από το 

συγκεκριµένο πλαίσιο (context-specific information).
254

 Τα παραπάνω δεν 

σηµαίνουν όµως ότι στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης οτιδήποτε µπορεί να 

γίνει ανεκτό: ακόµη κι αν δεν υπάρχουν «βέλτιστες πρακτικές», υπάρχουν 

όµως χείριστες ή έστω κακές πρακτικές που πρέπει να αποφευχθούν. Μια 
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 Η προσπάθεια να είναι κανείς πιο «επιστηµονικός» απ’ ότι επιτρέπει το γνωστικό πεδίο 

αποπροσανατολίζει από την πραγµατική πολυπλοκότητα της δηµόσιας διοίκησης, όπως 

λειτουργεί σε διάφορες κοινωνίες (Fukuyama, 2005, p. 123). 
254

 Εκτός από συστήµατα κανόνων, οι οργανώσεις γενικότερα είναι χώροι ανθρώπινης 

δράσης και δεν µπορούν να εκκαθαριστούν από τα τοπικά ενδεχόµενα, τις ευρείες κοινωνικές 

αντιλήψεις και την κριτική σκέψη. Είναι έτσι ανούσιο να ψάχνει κανείς για καθολικές, γενικές 

και διαχρονικές αρχές. Αν και η τυπική οργάνωση (formal organization) αποτελεί µια 

προσπάθεια να ξεπεραστεί το περιβάλλον (context) µέσω της αφαίρεσης και της 

αποενσωµάτωσης (abstracting and disembedding) των κοινωνικών σχέσεων, τίθεται 
αναπότρεπτα σε λειτουργία εντός συγκεκριµένων πλαισίων και έτσι φέρει τα διακριτικά 

γνωρίσµατα µιας αυθόρµητα δηµιουργηµένης µορφής (a spontaneously generated pattern), 

δηλαδή ενός συλλογικά δηµιουργηµένου αποτελέσµατος (Tsoukas, 2001, p. 10). 
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υπερβολική έµφαση σε τοπικά έθιµα και παραδόσεις µπορεί ν’ αφήσει 

αµετάβλητες τελείως αντιπαραγωγικές δοµές κινήτρων που θα µπορούσαν να 

διορθωθούν σχετικά γρήγορα (Fukuyama, 2005, p. 114). 

Υπάρχει η άποψη ότι ιδιαίτερη σηµασία για την αλλαγή ενός 

συστήµατος έχει το να λαµβάνει αυτό συστηµατικά πληροφορίες από το 

περιβάλλον. Αν ένα σύστηµα λαµβάνει συστηµατικά πληροφορίες για τη 

λειτουργία του ίδιου και άλλων συστηµάτων και οι πληροφορίες αυτές 

διαχέονται σε όλη του την έκταση, θα αναγκαστεί να τις λάβει υπ’ όψιν, να 

σκεφθεί γι’ αυτές και κατά κάποιον τρόπο να ανταποκριθεί. ∆ηµιουργούνται 

έτσι οι συνθήκες για τη µεταµόρφωση του συστήµατος (Tsoukas and 

Papoulias, 1996, pp. 857-858). Με τη λογική αυτή, η δηµοσιοποίηση πινάκων 

που κατατάσσουν αξιολογώντας νοσοκοµεία, πανεπιστήµια ή τοπικές 

αστυνοµικές υπηρεσίες, παρέχοντας συγκριτική πληροφόρηση, θα αναγκάσει 

τους φορείς αυτούς να αναλάβουν διορθωτική δράση, αφού σε κανένα δεν 

αρέσει η αρνητική δηµοσιότητα. Η διοίκηση δια της πρόκλησης αµηχανίας 

(management-by-embarrassment) φαίνεται να αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο 

για τον εξαναγκασµό των κοινωνικών συστηµάτων να αναρωτηθούν για τον 

εαυτό τους και να σχεδιάσουν µεθόδους αυτοδιόρθωσης (Tsoukas and 

Papoulias, 1996, pp. 860-861). 

Στην επιχειρηµατολογία αυτή θα µπορούσε βέβαια να αντιτάξει κανείς 

ότι µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε χώρες µε παράδοση στην αντικειµενική 

καταγραφή και δηµοσιοποίηση της υπάρχουσας πραγµατικότητας. Σε µια 

χώρα σαν την Ελλάδα, πιθανότατα κανείς δεν θα έχει εµπιστοσύνη σε ένα 

σύστηµα αξιολόγησης των δηµοσίων υπηρεσιών, αφού θα φοβάται µια 

προσπάθεια κοµµατικής εκµετάλλευσης ή µια προσπάθεια βιαστικής 

ιδιωτικοποίησης για να επωφεληθούν φιλικά οικονοµικά συµφέροντα. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ελλάδα ακόµη και τα µακροοικονοµικά στοιχεία 

που δηµοσιοποιεί η στατιστική υπηρεσία καταλήγουν να γίνουν αντικείµενο 

κοµµατικής διαµάχης.   

 Η δηµόσια διοίκηση µπορεί πάντως να µετασχηµατιστεί – συνήθως 

ανεπαίσθητα και χωρίς αντιπαράθεση – υπό την επίδραση εξωγενών 

παραγόντων (όπως η δυναµική της αγοράς εργασίας) ή άτυπων εσωτερικών 
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πρωτοβουλιών που λαµβάνονται από χαµηλόβαθµους υπαλλήλους (Thoenig, 

2003, p. 132). Ένα παράδειγµα για την πρώτη περίπτωση (των εξωγενών 

παραγόντων) αποτελούν οι µεταβολές που έλαβαν χώρα τα τελευταία δέκα 

χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας: πτυχιούχοι για τους οποίους στο 

παρελθόν θεωρείτο δεδοµένη η άσκηση ιδιωτικού έργου ή η καριέρα σε 

ιδιωτική εταιρεία, αναγκάζονται λόγω της ανεργίας και των δυσµενών όρων 

εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα να θέσουν ως στόχο το διορισµό στο δηµόσιο. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη λειτουργία του ΑΣΕΠ και τον 

περιορισµό των ρουσφετολογικών διορισµών, έχει οδηγήσει σε µια πολύ 

σοβαρή αναβάθµιση του στελεχιακού δυναµικού όσων δηµοσίων υπηρεσιών 

προχώρησαν σε προσλήψεις κατά την περίοδο αυτή. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν και τα ΚΕΠΕΚ και τα κατά τόπους Τµήµατα Τεχνικής και 

Υγειονοµικής Επιθεώρησης. 

 

 

4.6 Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ  

 

Οι βασικές µορφές κυρώσεων για τις παραβάσεις σε θέµατα υγείας και 

ασφάλειας είναι δύο, οι διοικητικές (Ν. 2224 / 1994 άρθρο 24, Ν. 2639 / 1998 

άρθρο 16 και Ν. 3385 / 2005 άρθρο 3) και οι ποινικές (Ν. 2224 / 1994 άρθρο 

25, Ν. 2639 / 1998 άρθρο 17 και Ν. 3385 / 2005 άρθρο 3). Στις διοικητικές 

κυρώσεις περιλαµβάνονται το πρόστιµο και η διακοπή της λειτουργίας, ενώ 

στις ποινικές η φυλάκιση, παλαιότερα τουλάχιστον τριών µηνών και πλέον – 

µετά το Ν. 3385 / 2005 – τουλάχιστον έξι µηνών.  

Στην πράξη η λειτουργία µιας επιχείρησης διακόπτεται πολύ σπάνια, 

ενώ η διακοπή αποτελεί συνηθισµένη πρακτική στις οικοδοµές και τα 

υπόλοιπα τεχνικά έργα. Τα πρόστιµα επιβάλλονται από το ∆ιευθυντή του κάθε 

φορά αρµόδιου Κέντρου Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) και 

έχουν ως κατώτατο όριο σε άλλες περιόδους τα 500 και σε άλλες τα 1000 

ευρώ ανά παράβαση και ως ανώτατο τα 30000 ευρώ ανά παράβαση. 

Συνήθως, τα πρόστιµα βρίσκονται κοντά στο κατώτατο επιτρεπτό όριο (1000 

ευρώ), ενώ πρόστιµα µεγάλου ύψους επιβάλλονται µετά από θανατηφόρα 

ατυχήµατα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πρόστιµα επιβάλλονται στους εργοδότες 

και όχι στους Τεχνικούς Ασφαλείας ή τους Γιατρούς Εργασίας. Πρόστιµα 
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µπορεί να επιβληθούν επίσης στον κύριο του οικοδοµικού έργου, αν δεν 

υπάρχει εργολάβος.  

Αντίθετα, ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται από τα δικαστήρια (συνήθως 

Τριµελή Πληµµελειοδικεία) όχι µόνο στους εργοδότες αλλά και στους 

Τεχνικούς Ασφαλείας και πιθανώς και άλλα πρόσωπα. Υπάρχουν µάλιστα 

περιπτώσεις που επιβλήθηκαν ποινές στον Τεχνικό Ασφαλείας και άλλους 

µηχανικούς, αλλά απαλλάχθηκε ο εργοδότης. Η απαλλαγή αυτή του εργοδότη 

δεν φαίνεται να συµβιβάζεται µε τη διάταξη του Π.∆. 17 / 1996 άρθρο 7 

παράγ. 3, σύµφωνα µε την οποία οι «υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας, 

του γιατρού εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζοµένων δεν θίγουν την 

αρχή της ευθύνης του εργοδότη.»    

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι από τη νοµοθεσία προβλέπεται η επιβολή 

διοικητικών και ποινικών κυρώσεων όχι µόνο στους εργοδότες, αλλά και σε 

κάθε κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή που 

παραβαίνει τις ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. Σχετικές διατάξεις βρίσκονται στο Ν. 2224 / 1994 (άρθρα 24 και 

25), το Π.∆. 395 / 1994 (άρθρο 11), το Π.∆. 16 / 1996 (άρθρο 12), το Π.∆. 17 / 

1996 (άρθρο 16) κλπ. Άλλωστε, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 1568 / 1985, 

οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και προµηθευτές: 

α) Μεριµνούν ώστε τα µηχανήµατα, εργαλεία, συσκευές, τα οποία παράγουν, 

εισάγουν ή διαθέτουν στο εµπόριο, να είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε 

φορά προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας και τους κανόνες της τεχνικής 

κατά το σχεδιασµό και την κατασκευή τους. 

β) Χορηγούν τις απαιτούµενες γραπτές οδηγίες χρήσης και συντήρησης, 

επισηµαίνοντας τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των προϊόντων τους. 

 Η επιβολή κυρώσεων σε κατασκευαστές, παρασκευαστές, εισαγωγείς 

ή προµηθευτές θα είχε νόηµα, τουλάχιστον όσον αφορά τις παραβάσεις των 

προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού 

εργασίας. Φαίνεται πολύ αποτελεσµατικότερο να πιεστεί ένας προµηθευτής 

ανασφαλούς εξοπλισµού ώστε να συµµορφωθεί µε τη νοµοθεσία, παρά να 

βρεθούν και να πιεστούν όλοι οι εργοδότες που είναι πελάτες του. Στην πράξη 

όµως και τουλάχιστον για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεν είναι γνωστή 



 220 

κάποια περίπτωση επιβολής από το ΚΕΠΕΚ διοικητικής κύρωσης σε 

εισαγωγέα ή προµηθευτή, ούτε αντίστοιχης ποινικής κύρωσης από ποινικό 

δικαστήριο. Ειδικά µάλιστα στην περίπτωση του εργατικού ατυχήµατος που 

οφείλεται σε χρήση επικίνδυνου εξοπλισµού, είναι πολύ µεγάλη η πιθανότητα 

παραγραφής του αδικήµατος για τον προµηθευτή: ο χρόνος παραγραφής 

αρχίζει όχι από τη στιγµή του ατυχήµατος που έφερε στην επιφάνεια το 

πρόβληµα, αλλά από το χρόνο της πώλησης του εξοπλισµού που µπορεί να 

είναι αρκετά έτη προγενέστερος του ατυχήµατος. 

 

 

4.7 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 

 Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (άρθρο 1 του Ν. 551 / 1915 που 

κωδικοποιήθηκε µε το Β.∆. της 24.07 / 25.08.1920), όπως ερµηνεύεται από τα 

δικαστήρια, εργατικό ατύχηµα είναι συµβάν που προέρχεται από βίαιο και 

αιφνίδιο γεγονός κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή αυτή και που 

προκάλεσε θάνατο ή ανικανότητα για εργασία που διαρκεί περισσότερο από 

τέσσερις ηµέρες. Για να χαρακτηριστεί ένα ατύχηµα ως εργατικό, 

προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ του 

ατυχήµατος και της εργασίας. Ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ συµβάντος και 

εργασίας έχει σταδιακά διευρυνθεί, ώστε να περιλαµβάνει και συµβάντα που 

δεν συνδέονται µε τον τόπο και το χρόνο της εργασίας, όπως αυτά που 

συµβαίνουν κατά τη διαδροµή από την κατοικία προς το χώρο εργασίας ή 

αντιστρόφως, κατά την επιστροφή του από την εργασία του, καθώς και το 

ατύχηµα κατά τη διάρκεια νόµιµης απεργίας (Κουκιάδης, 1995, σ. 495-496, 

Βλαστός, 1999, σ. 977-978 και Ζερδελής, 2006, σ. 823-826).  

 Αφού ο νόµος απαιτεί το ατύχηµα να προήλθε από βίαιο συµβάν, η 

βλάβη που υφίσταται ο εργαζόµενος στην υγεία του υπό κανονικές συνθήκες 

εργασίας δεν συνιστά εργατικό ατύχηµα. Οι όροι του βίαιου συµβάντος 

υφίστανται όµως όταν επιδεινώθηκε η νοσηρή κατάσταση του οργανισµού του 

εργαζοµένου λόγω έκτακτων και εξαιρετικών συνθηκών εργασίας: έτσι, 

αποτελεί εργατικό ατύχηµα ο θάνατος από θρόµβωση δεξιάς στεφανιαίας 

αρτηρίας λόγω της υπερβολικής προσπάθειας για τη χειρωνακτική µετακίνηση 

αντικειµένου µεγάλου βάρους (Α.Π. 1616 / 2003, Επιθεώρηση Εργατικού 
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∆ικαίου, τόµος 63, έτος 2004, σ. 623-625). Ακόµη, µπορεί να θεωρηθεί 

εργατικό ατύχηµα η ανικανότητα που προήλθε από επιδείνωση νόσου, όταν ο 

εργοδότης συνεχίζει να απασχολεί το µισθωτό στην ίδια θέση εργασίας, παρ’ 

ότι γνωρίζει ότι αυτό είναι επικίνδυνο για τη χειροτέρευση της υγείας του ή 

όταν τον υποχρεώνει σε παρατεταµένες υπερωρίες (Κουκιάδης, 1995, σ. 497 

και Ζερδελής, 2006, σ. 823-826). 

 Κατά το άρθρο 662 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ), ο εργοδότης οφείλει να 

διαρρυθµίζει τα σχετικά µε την εργασία και µε το χώρο της, καθώς και τα 

σχετικά µε τη διαµονή, τις εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα ή εργαλεία, έτσι 

ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζοµένου. Η διάταξη αυτή, 

που αποτελεί βασικό κανόνα του εργατικού δικαίου, εφαρµόζεται άσχετα µε το 

αν η εργασιακή σύµβαση είναι έγκυρη ή άκυρη, νόµιµη ή παράνοµη: αρκεί το 

πραγµατικό γεγονός της παροχής εξαρτηµένης εργασίας. Επιπλέον, είναι 

άκυρη κάθε συµφωνία που περιορίζει τα δικαιώµατα του εργαζοµένου που 

προκύπτουν από τη διάταξη αυτή (Βλαστός, 1999, σ. 958).
255

  

Όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας, δηλαδή τα στοιχεία του 

άρθρου 914 ΑΚ,
256

 οφείλεται στην περίπτωση εργατικού ατυχήµατος 

                                            
255

 Κατά µία άποψη, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων συγκεκριµενοποιούν τη γενική υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 662 

του Αστικού Κώδικα, επιβάλλοντας ειδικότερες υποχρεώσεις στον εργοδότη. Οι ρυθµίσεις 

όµως αυτές δεν εξαντλούν τις υποχρεώσεις προστασίας του εργαζοµένου που επιβάλλει η 

καλή πίστη στον εργοδότη: η καλή πίστη αποτελεί τη βάση για τη δηµιουργία ενός πλέγµατος 

ενοχικών υποχρεώσεων προστασίας που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις δηµοσίου 

δικαίου (Κουκιάδης, 1995, σ. 642-646 και Ζερδελής, 2006, σ. 817-819). Γενικότερα, από κάθε 
ενοχική σχέση – εκτός από τις υποχρεώσεις για παροχή και αντιπαροχή µεταξύ των µερών – 

δηµιουργούνται και πρόσθετες υποχρεώσεις: από τη σχέση εργασίας, πέρα από τις αµοιβαίες 

υποχρεώσεις για επιµελή εκτέλεση της εργασίας και για καταβολή του µισθού δηµιουργείται 
επιπλέον εργοδοτική υποχρέωση να σταθµίζει και τα συµφέροντα του εργαζοµένου, πριν τη 

λήψη οποιασδήποτε απόφασης που επιδρά και σε εκείνον. Εκτός από την αρχή της καλής 

πίστης, δεν θα πρέπει να παραβλέπονται και οι ιδιαιτερότητες της εργασιακής σχέσης, όπως 

η εξάρτηση του εργαζοµένου από τον εργοδότη και ο διαρκής χαρακτήρας της σχέσης 

(Κουκιάδης, 1995, σ. 642-646 και Βλαστός, 1999, σ. 945-946). Οι ιδιαιτερότητες αυτές 

αναπτύχθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο και ιδίως στην ενότητα για την «ελευθερία των 

συµβάσεων». Με την παραπάνω λογική, η υποχρέωση για πρόνοια θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως εκδήλωση της κοινωνικής ευθύνης του εργοδότη προς τον εργαζόµενο 

(Κουκιάδης, 1995, σ. 643-644). 
256

 Όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει 
(άρθρο 914 ΑΚ). Τα στοιχεία δηλαδή του άρθρου 914 ΑΚ είναι: (α) η ανθρώπινη 

συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη), (β) η συµπεριφορά αυτή να είναι παράνοµη, δηλαδή να 

αντιβαίνει στους γενικούς σκοπούς του δικαίου και να αποδοκιµάζεται από την έννοµη τάξη, 

(γ) η υπαιτιότητα, δηλαδή οποιοσδήποτε βαθµός πταίσµατος, (δ) η παράνοµη και υπαίτια 

συµπεριφορά να επέφερε ζηµία σε τρίτο και (ε) η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της 
παράνοµης και υπαίτιας συµπεριφοράς και της ζηµίας του τρίτου (Γεωργιάδης, 1993, σ. 331). 
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χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. ∆ηλαδή ο παθών 

µισθωτός έχει δικαίωµα να απαιτήσει να του καταβάλει ο εργοδότης χρηµατική 

ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που του προκάλεσε το 

ατύχηµα, αφού ως προς την απαίτηση αυτή του εργαζοµένου ο εργοδότης δεν 

καλύπτεται από το ΙΚΑ.
257

 Η ηθική βλάβη αυτή αποκαθίσταται κατά το άρθρο 

932 ΑΚ (Εφετείο Ναυπλίου 456 / 2002, Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, 

τόµος 62, έτος 2003, σ. 481, Εφετείο Θεσσαλονίκης 229 / 2004, 

Αρµενόπουλος, Απρίλιος 2004, σ. 568-569). 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 922 ΑΚ, ο προστήσας εργοδότης ευθύνεται και 

για τη ζηµία που προξένησε παράνοµα κατά την υπηρεσία του ο προστηθείς 

από αυτόν. Προστήσας είναι εκείνος, ο οποίος µε τη βούλησή του δέχεται τις 

υπηρεσίες του προστηθέντος (δηλαδή ενός τρίτου ενδιάµεσου προσώπου, 

φυσικού ή νοµικού), που απασχολείται διαρκώς ή παροδικά για τη 

διεκπεραίωση υποθέσεών του και γενικά για την εξυπηρέτηση των 

επαγγελµατικών, οικονοµικών ή κοινωνικών συµφερόντων του προστήσαντος 

και συνήθως υπόκειται στον έλεγχο ή απλώς στις γενικές οδηγίες και εντολές 

ή στην επίβλεψη του προστήσαντος (Α.Π. 22 / 2004, Επιθεώρηση Εργατικού 

∆ικαίου, τόµος 63, έτος 2004, σ. 1212-1213). Είναι αδιάφορο αν η σχέση στην 

οποία βασίζεται η πρόστηση είναι νόµιµη ή παράνοµη, διαρκής ή ευκαιριακή 

και εάν ο προστηθείς αµείβεται ή όχι (Εφετείο Ναυπλίου 456 / 2002, 

Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, τόµος 62, έτος 2003, σ. 482). 

Ο προστήσας εργοδότης ευθύνεται για τις πράξεις του προστηθέντος 

που τελούν σε αιτιώδη συνάφεια προς την εκτέλεση της υπηρεσίας που του 

ανέθεσε, ακόµη και αν ο προστηθείς ενήργησε κατά παράβαση των οδηγιών ή 

                                            
257

 Κατά τα λοιπά, αν εξαιρεθεί η περίπτωση του δόλου, ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση 

αποζηµίωσης για την περιουσιακή ζηµία που έχει υποστεί ο εργαζόµενος, ανεξάρτητα από τη 

βαρύτητα του πταίσµατος (Κουκιάδης, 1995, σ. 500-502, Ζερδελής, 2006, σ. 827-829, αλλά 

και Εφετείο Ναυπλίου 456 / 2002, Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, τόµος 62, έτος 2003, σ. 

481. Επίσης, βλέπε Α.Π. 1438 / 2004). Σε περίπτωση αναπηρίας το ΙΚΑ θα καταβάλλει 
σύνταξη αναπηρίας, ενώ σε περίπτωση θανάτου του εργαζοµένου θα καταβάλλει σύνταξη 

θανάτου στα προστατευόµενα µέλη (άρθρο 34 παράγ. 1 του Α.Ν. 1846 / 1951). Ούτε όµως το 

ΙΚΑ µπορεί καθ’ υποκατάσταση να στραφεί κατά του εργοδότη. Έτσι, ο εργοδότης φέρει µόνο 

ποινικές ευθύνες και από την αστική, έχει µόνο υποχρέωση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω 

ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Το σύστηµα αυτό δεν είναι πάντως καθολικό: η απαλλαγή 

του εργοδότη από την αστική ευθύνη δεν ισχύει για τους ασφαλισµένους σε άλλα (πλην του 

ΙΚΑ) ταµεία (Κουκιάδης, 1995, σ. 500-502, Βλαστός, 1999, σ. 983-984 και Ζερδελής, 2006, σ. 

830).  
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καταχρηστικώς (Εφετείο Ναυπλίου 456 / 2002, Επιθεώρηση Εργατικού 

∆ικαίου, τόµος 62, έτος 2003, σ. 483, αλλά και Γκούτος, 2004, σ. 398-399). Η 

αντικειµενική ευθύνη του προστήσαντος είναι πρόσθετη και παράλληλη προς 

την ευθύνη του ίδιου του προστηθέντος, δηλαδή ευθύνονται έναντι του 

ζηµιωθέντος εις ολόκληρον, σύµφωνα µε το άρθρο 926 ΑΚ. 

Η ευθύνη του προστήσαντος δικαιολογείται από την ωφέλεια που 

αυτός αποκοµίζει από την ανάµιξη του ενδιάµεσου προσώπου, το οποίο 

εντάσσει στο πεδίο της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς του, διευρύνοντας 

έτσι τη δυνατότητα κερδών του. Αφού ο προστήσας καρπώνεται τα οφέλη 

από τη δραστηριότητα των χρησιµοποιούµενων προσώπων, είναι εύλογο να 

φέρει και την ευθύνη για τους σχετικούς κινδύνους. Άλλωστε, µε την 

καθιέρωση της ευθύνης του προστήσαντος, ο παθών αποκτά έναν επιπλέον 

οφειλέτη και µάλιστα συνήθως οικονοµικά ισχυρότερο από τον προστηθέντα 

(Ζερδελής, 2006, σ. 830-831). 

 Πρέπει να σηµειωθεί, ότι από την αθωωτική απόφαση του ποινικού 

δικαστηρίου δεν παράγεται δεδικασµένο, το οποίο να εµποδίζει την επιδίκαση 

από το πολιτικό δικαστήριο χρηµατικής ικανοποίησης στον παθόντα του 

εργατικού ατυχήµατος (Γκούτος, 2004, σ. 401). Ούτε το αµετάκλητο 

απαλλακτικό βούλευµα του συµβουλίου πληµµελειοδικών δεσµεύει τα 

πολιτικό δικαστήριο: το τελευταίο συνεκτιµά το βούλευµα, αλλά µπορεί να 

καταλήξει σε διαφορετικό αποτέλεσµα (Εφετείο Θεσσαλονίκης 229 / 2004, 

Αρµενόπουλος, Απρίλιος 2004, σ. 572). Από την άλλη πλευρά, ούτε η 

καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου δηµιουργεί δεδικασµένο 

που να επιβάλλει την επιδίκαση από το πολιτικό δικαστήριο χρηµατικής 

ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (Α.Π. 1438 / 2004).    

Για να υπολογισθεί το ποσό της εύλογης χρηµατικής ικανοποίησης 

λόγω ηθικής βλάβης, συνεκτιµώνται οι συνθήκες τέλεσης του ατυχήµατος, το 

είδος και ο βαθµός προσβολής της προσωπικότητας, η βαρύτητα και η έκταση 

της βλάβης, ο βαθµός του πταίσµατος του δράστη, το τυχόν συντρέχον 

πταίσµα του παθόντα, η ηλικία και το φύλο του, η περιουσιακή και κοινωνική 

κατάσταση των δύο µερών. Το ποσό της χρηµατικής ικανοποίησης 

προσδιορίζεται από το δικαστήριο µε ελεύθερη εκτίµηση των πραγµατικών 
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περιστατικών, χωρίς υπαγωγή του πορίσµατος σε νοµική έννοια, γι’ αυτό η 

σχετική κρίση δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο (Γκούτος, 2004, σ. 400).    

 Στον Πίνακα 4.1 παρατίθενται τα ποσά των αποζηµιώσεων που 

επιδικάστηκαν στους παθόντες σε κάποιες περιπτώσεις σοβαρών εργατικών 

ατυχηµάτων. Τα ποσά που ήταν εκφρασµένα σε δραχµές, έχουν µετατραπεί 

σε ευρώ. ∆ιακρίνει κανείς µεγάλες διαφορές για βλάβες της ίδιας έκτασης και 

βαρύτητας, σε εργαζοµένους παρόµοιας ηλικίας, διαφορές που είναι δύσκολο 

να εξηγηθούν µε βάση την περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των δύο 

µερών (εργοδότη και παθόντα) ή το τυχόν συντρέχον πταίσµα του παθόντα. 

Για παράδειγµα, για ακρωτηριασµό χεριού (µια από τις συνηθέστερες 

περιπτώσεις σοβαρού ατυχήµατος) επιδικάζεται σε µια περίπτωση 

αποζηµίωση 2817 ευρώ, σε άλλη 58694 ευρώ, σε µια τρίτη 293470 ευρώ, σε 

τέταρτη 8804 ευρώ και τέλος 88041 ευρώ. ∆ηλαδή, κάποιοι παθόντες µπορεί 

να πάρουν ποσό τριάντα φορές µεγαλύτερο από άλλους. Η διακύµανση αυτή, 

δηµιουργεί την εικόνα του τυχαίου ή ίσως και  της αυθαιρεσίας. Σε κάθε 

περίπτωση, η αποζηµίωση ποσού 8804 ευρώ (τριών εκατοµµυρίων δραχµών) 

για κάποιον που έχασε το χέρι του και έχει αναπηρία 75% είναι ασήµαντη. 

  
Πίνακας 4.1: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

ΕΤΟΣ 

ΑΤΥΧ 

ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΕΤΟΣ 

ΑΠΟΦ 

ΒΑΘΜΟΣ 

∆ΙΚΑΣΤ. 

Ε∆ΡΑ 

∆ΙΚΑΣΤ. 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΒΛΑΒΗΣ 

ΜΕΡΟΣ 

ΣΩΜΑΤ. 

ΗΛΙ
ΚΙΑ 

ΑΠΟΖΗΜ 

ΕΥΡΩ 

1987 2569 1992 ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΚΡΩΤ. ΠΑΛΑΜΗ  2817 

1987 17 1991 ΠΡΩΤΟ∆. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΚΡΩΤ. ∆ΑΚΤΥΛΟ  1027 

1988 197 1994 ΑΡΕΙΟΣ Π ΑΘΗΝΑ ΤΕΤΡΑΠΛ ΚΟΡΜΟΣ  35216 

1988 1325 1996 ΑΡΕΙΟΣ Π ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΥΜΑ ΧΕΡΙ  10271 

1989 1724 1995 ΑΡΕΙΟΣ Π ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΥΜΑ ΚΕΦΑΛΙ  2935 

1991 3066 1993 ΠΡΩΤΟ∆. ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΠΛ   23478 

1992 169 1999 ΑΡΕΙΟΣ Π ΑΘΗΝΑ ΑΝ. 67% ΠΟ∆Ι 43 29347 

1993 16 1994 ΠΡΩΤΟ∆. ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΚΡΩΤ. ΧΕΡΙ  58694 

1994 5610 1998 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΘΛΑΣΗ ΑΥΧΕΝΑΣ  5869 

1994 456 2002 ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΚΡΩΤ. ΧΕΡΙ 30 293470 

1995 11116 1996 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΚΡΩΤ. ∆ΑΚΤΥΛΑ  23478 

1995 1650 2000 ΠΡΩΤΟ∆. ΑΘΗΝΑ ΑΝ. 80% ΚΕΦΑΛΙ 22 73368 

1996 188 1996 ΠΡΩΤΟ∆. ΛΑΡΙΣΑ ΑΝ. 75% ΠΑΛΑΜΗ  8804 

1996 2919 1997 ΠΡΩΤΟ∆. ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΥΜΑ ΠΟ∆Ι 22 2935 

1999 1739 2000 ΠΡΩΤΟ∆. ΑΘΗΝΑ ΑΚΡΩΤ. ΧΕΡΙ 22 88041 

1999 2018 2000 ΠΡΩΤΟ∆. ΑΘΗΝΑ ΘΛΑΣΗ ΠΟ∆Ι  2935 

2000 229 2004 ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΚΡΩΤ. ΟΦΘΑΛΜ 20 80000 

 

 Στον πίνακα 4.2 παρατίθενται τα ποσά των αποζηµιώσεων για ψυχική 

οδύνη που επιδικάστηκαν στα µέλη των οικογενειών των θανόντων σε 
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κάποιες περιπτώσεις θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων. Στην οικογένεια 

υπάγονται τα πρόσωπα που έχουν στενό δεσµό συγγένειας και αγάπης µε το 

θανόντα, ανεξαρτήτως του αν συµβίωναν ή όχι µαζί του: συµπεριλαµβάνονται 

σύζυγος, παιδιά, γονείς, αδελφοί. Και στην περίπτωση των θανατηφόρων 

ατυχηµάτων διακρίνει κανείς µεγάλες διαφορές στα επιδικαζόµενα ποσά. Η 

τελευταία απόφαση (Μον. Πρωτ. Αθηνών 1130 / 2004) αφορά τέσσερις 

θανούσες κατά την κατάρρευση του κτιρίου της RICOMEX. 

 
Πίνακας 4.2: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

ΕΤΟΣ 

ΑΤΥΧ 

ΑΡΙΘ. 

ΑΠΟΦ 

ΕΤΟΣ 

ΑΠΟΦ 

ΒΑΘΜ 

∆ΙΚΑΣ 

Ε∆ΡΑ 

∆ΙΚΑΣ 

ΗΛΙ
ΚΙΑ 

ΣΥΖΥΓ. ΤΕΚΝΟ ΤΕΚΝΟ ΆΛΛΟΣ ΆΛΛΟΣ ΆΛΛΟΣ 

1991 1014 1996 ΕΦΕΤ ΘΕΣ     5869 5869 4402 

1991 230 1996 ΠΡΩΤ ΠΕΙΡ     20543 14674 8804 

1992 1724 1995 Α. Π. ΑΘΗΝ   1761 1761    

1994 382 2001 Α. Π. ΑΘΗΝ  29347 29347 29347 23478   

1996 4963 1997 ΠΡΩΤ ΑΘΗΝ     29347 20543 20543 

1997 2016 2000 ΠΡΩΤ ΑΘΗΝ 30 58694 58694  2935 2935  

1999 1130 2004 ΠΡΩΤ ΑΘΗΝ 30 528000 484500  200000 200000 200000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ 

 

5.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σύµφωνα µε το µοντέλο της αποτροπής, που παρουσιάστηκε εκτενώς 

σε προηγούµενο κεφάλαιο, η συµµόρφωση των επιχειρήσεων βασίζεται στον 

εξαναγκασµό και την επιβολή κυρώσεων: οι εργαζόµενοι δεν αποζηµιώνονται  

µέσω του µισθού τους πλήρως για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, 

ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει η επιχείρηση  δεν αντανακλούν 

πλήρως τους εργασιακούς κινδύνους. Συνεπώς, οι εργοδότες δεν 

αναλαµβάνουν ολόκληρο το κόστος των εργατικών ατυχηµάτων και έτσι έχουν 

ανεπαρκή κίνητρα να επενδύσουν για τον περιορισµό τους. Γι’ αυτό άλλωστε 

τίθενται και οι ελάχιστες προδιαγραφές για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. Η κρατική παρέµβαση έχει ως στόχο τη διόρθωση αυτών 

ακριβώς των κινήτρων: η πιθανότητα συµµόρφωσης του εργοδότη αυξάνεται 

µε την πιθανότητα ελέγχου, την πιθανότητα επιβολής κύρωσης και την 

προσδοκώµενη βαρύτητα της. 

Όσο µεγαλώνει το προσδοκώµενο πρόστιµο, τόσο τείνει να ξεπεράσει 

το κόστος συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία. Υποθέτοντας ότι οι εργοδότες 

επικαιροποιούν τις πεποιθήσεις τους για τις προσδοκώµενες κυρώσεις µέσω 

κάποιας διαδικασίας, η υλοποίηση της απειλής για την επιβολή µιας κύρωσης 

πρέπει να αυξάνει τις κυρώσεις που φοβάται ο εργοδότης ότι θα του 

επιβληθούν στο µέλλον και έτσι να οδηγεί σε βελτίωση των µέτρων 

ασφαλείας. Με τη λογική αυτή, τα πρόστιµα οδηγούν σε µείωση των 

ατυχηµάτων, ενώ οι έλεγχοι χωρίς πρόστιµα µπορεί να οδηγούν ακόµη και σε 

αύξηση των ατυχηµάτων (Scholz and Gray, 1997, pp. 694-696). 

 Αν ισχύει το µοντέλο της αποτροπής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

συµµορφώνονται στις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων και οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο παρελθόν σε µια 

επιχείρηση να έχουν στατιστικά σηµαντική επίδραση στη συµµόρφωσή της. 

Μια πιθανή αιτία για την αποτελεσµατικότητα αυτή των κυρώσεων µπορεί να 

είναι η ανησυχία που δηµιουργεί στην επιχείρηση για τις οικονοµικές και 
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ποινικές συνέπειες ενός µελλοντικού σοβαρού εργατικού ατυχήµατος: αν το 

ατύχηµα οφείλεται σε έλλειψη µέτρων ασφαλείας που είχαν υποδειχθεί  σε 

κάποια επιθεώρηση, η θέση της επιχείρησης στη δικαστική διαµάχη που θα 

ακολουθήσει θα είναι πολύ δυσχερέστερη (Weil, 1996, p. 637).  

Ακόµη, οι κυρώσεις ενθαρρύνουν τους διοικούντες τις επιχειρήσεις να 

δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στα ζητήµατα ασφάλειας των εργαζοµένων. 

Λόγω και της περιορισµένης ορθολογικότητας, οι µάνατζερ δεν µπορούν να 

βελτιστοποιούν όλες τις πλευρές της λειτουργίας της επιχείρησης και τείνουν 

να εστιάζουν την προσοχή τους σε ότι δείχνει πιο σηµαντικό την κάθε 

δεδοµένη στιγµή (όπως η παραγωγή, οι πωλήσεις κλπ). Ένας έλεγχος που 

ανακαλύπτει σοβαρά προβλήµατα ασφάλειας, ιδίως όταν οδηγεί σε κυρώσεις, 

αιφνιδιάζει το µάνατζµεντ και στρέφει την προσοχή του προς τα προβλήµατα 

αυτά (Mendeloff and Gray, 2005, pp. 220-221). 

Αν µάλιστα υπάρχει και σχετική δηµοσιότητα, δηµιουργείται ένα ακόµη 

κίνητρο για τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων: η προστασία της φήµης τους 

στην αγορά, αλλά και της επαγγελµατικής υπόληψης των στελεχών τους. 

Ιδίως οι µεγάλες εταιρείες ενδιαφέρονται να προστατέψουν τη δηµόσια εικόνα 

τους και έτσι είναι πιθανότερο να υποκύψουν στις πιέσεις καταναλωτικών και 

οικολογικών οργανώσεων, των ΜΜΕ κλπ (Baldwin, Hutter and Rothstein, 

2000, p. 51). Επιπλέον, διευκολύνεται έτσι η ενηµέρωση των επιχειρηµατιών 

και η δηµιουργία της πεποίθησης ότι ο νόµος εφαρµόζεται µε συνέπεια προς 

κάθε κατεύθυνση και κυρίως σε όλους τους ανταγωνιστές ενός κλάδου 

(Gunningham and Kagan, 2005, p. 216). 

Υπάρχουν δύο είδη αποτροπής, η ειδική (specific deterrence) και η 

γενική αποτροπή (general deterrence). Η ειδική αποτροπή αναφέρεται στις 

επιχειρήσεις που προσπαθούν να συµµορφωθούν µετά τον έλεγχο, ενώ η 

γενική αποτροπή σε εκείνες που προσπαθούν να συµµορφωθούν πριν ακόµη 

ελεγχθούν και ακριβώς επειδή θεωρούν πιθανό να ελεγχθούν και να 

υποστούν κυρώσεις. Όταν η ειδική αποτροπή είναι σηµαντικότερη, 

καταλληλότερα είναι τα δεδοµένα που αφορούν µεµονωµένες επιχειρήσεις ή 

εγκαταστάσεις (plant – level data) και όχι τα δεδοµένα που αφορούν 

ολόκληρους κλάδους (industry data): στην τελευταία περίπτωση, στο δείγµα 
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περιλαµβάνονται και εγκαταστάσεις που έχουν ελεγχθεί, αλλά και άλλες που 

δεν έχουν ελεγχθεί και έτσι µπορεί να µην είναι εφικτή η ανίχνευση της 

αποτροπής στους µέσους όρους των διαφόρων κλάδων (Gray and Scholz, 

1991, pp. 2-3). 

Στην επόµενη ενότητα θα γίνει µια παρουσίαση του δείγµατος των 

εργατικών ατυχηµάτων και των κριτηρίων µε τα οποία σχηµατίστηκε. Θα 

παρουσιαστεί επίσης η χρονική εξέλιξη των ατυχηµάτων και  η κατανοµή τους 

κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. Ακολούθως, θα καταγραφούν 

κάποια ειδικότερα χαρακτηριστικά: η κατηγορία (τύπος) του ατυχήµατος, το 

µέρος του σώµατος του παθόντα και η επικίνδυνη κατάσταση που 

συνεισέφερε στο ατύχηµα. Στη µεθεπόµενη ενότητα θα παρουσιαστούν οι 

ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις στην 

προσπάθεια των Επιθεωρητών να τις πιέσουν για να µειώσουν τους 

εργασιακούς κινδύνους. Οι κυρώσεις αυτές κατανέµονται κατ’ έτος και κατά 

τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ κατόπιν καταγράφονται οι µεταβλητές 

που θα χρησιµοποιηθούν στα υποδείγµατα που ακολουθούν. 

Στην ενότητα που έπεται δοκιµάζονται κάποια υποδείγµατα που 

αποτελούν συνδυασµό διαστρωµατικών στοιχείων µε χρονολογικές σειρές σε 

µια προσπάθεια να διερευνηθεί η όποια επίδραση των κυρώσεων που έχουν 

επιβληθεί σε κάποια επιχείρηση κατά το προηγούµενο έτος. Το ζητούµενο 

είναι, αν οι κυρώσεις οδηγούν σε µείωση της πιθανότητας να λάβει χώρα στο 

µέλλον κάποιο σοβαρό εργατικό ατύχηµα. Στο τέλος του κεφαλαίου 

βρίσκονται τα συµπεράσµατα από την οικονοµετρική διερεύνηση. Γενικός 

σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει την επιτυχία της ειδικής 

αποτροπής, δηλαδή το βαθµό που οι επιχειρήσεις που υφίστανται ελέγχους 

και κυρώσεις καθίστανται ασφαλέστερες για τους εργαζοµένους τους. 

 

 

5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 Το υπό εξέταση δείγµα περιέχει ατυχήµατα που έγιναν στους Νοµούς 

Θεσσαλονίκης και Κιλκίς την τετραετία 2001 – 2004. Τα ατυχήµατα του Νοµού 

Κιλκίς συµπεριλαµβάνονται γιατί στο Νοµό αυτό δεν υπάρχει Τµήµα Τεχνικής 

και Υγειονοµικής Επιθεώρησης και συνεπώς, οι επιχειρήσεις του ελέγχονται 
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από Επιθεωρητές που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, στο ΚΕ.Π.Ε.Κ. 

Μακεδονίας – Θράκης (µε έδρα τη Θεσσαλονίκη) τηρείται ενιαίο βιβλίο 

ατυχηµάτων µε κοινή αρίθµηση για τους δύο Νοµούς.
258

 Επιπλέον, πολλές 

εταιρείες έχουν εγκαταστάσεις και στους δύο αυτούς Νοµούς, ενώ πλήθος 

εργαζοµένων κατοικεί στον ένα Νοµό και εργάζεται στον άλλον. 

 Στο δείγµα δεν περιλαµβάνονται ατυχήµατα µε αιτιολογία άσχετη µε την 

εργασία (όπως τα παθολογικά) και τα ατυχήµατα τροχαίας αιτιολογίας που 

δεν διερευνώνται από το ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας – Θράκης, αλλά µόνο από 

την Ελληνική Αστυνοµία. ∆εν περιλαµβάνονται επίσης σχετικά ελαφρά 

ατυχήµατα που είναι εύκολο να αποκρυβούν από κάποιες επιχειρήσεις: ένα 

ελαφρύ διάστρεµµα πιθανότατα θα αναγγελθεί από τη θυγατρική µιας 

πολυεθνικής, αλλά όχι από µια ατοµική επιχείρηση που τοποθετεί ικριώµατα 

(σκαλωσιές). Αν συµπεριλαµβάνονταν στο δείγµα τα ελαφρά ατυχήµατα οι 

όποιες συγκρίσεις µεταξύ επιχειρήσεων και κλάδων θα ήταν λοιπόν νόθες.  

 Με τη λογική αυτή, περιέχονται στο δείγµα ατυχήµατα που έχουν 

τουλάχιστον µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

(α) οδήγησαν στο θάνατο του παθόντα (θανατηφόρα) 

(β) χρειάστηκε νοσηλεία σε µονάδα εντατικής θεραπείας 

(γ) τραυµατίστηκαν ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο εργαζόµενοι 

(δ) προκάλεσαν σοβαρά εγκαύµατα 

(ε) οδήγησαν σε ακρωτηριασµό, έστω και δακτύλου 

(στ) προκάλεσαν πολλαπλά κατάγµατα 

(ζ) διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία χωρίς να ζητηθούν 

Όπως όµως θα φανεί και παρακάτω, ακόµη και τέτοιου είδους ατυχήµατα 

αποκρύπτονται ενίοτε από κάποιες επιχειρήσεις. Μόνο για τα θανατηφόρα 

ατυχήµατα είναι βέβαιο ότι θα ενηµερωθεί το ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας – 

Θράκης.   

 Παρακάτω φαίνεται ο αριθµός των ατυχηµάτων που περιέχονται στο 

δείγµα για κάθε χρόνο από το 2001 έως το 2004, κατανεµηµένα ως προς το 

αν οδήγησαν σε θάνατο ή όχι, καθώς και τα αντίστοιχα σύνολα.  

                                            
258

 Από το βιβλίο αυτό προέρχονται και τα στοιχεία του υπό εξέταση δείγµατος σχετικά µε τα 

ατυχήµατα. Η εισαγωγή των δεδοµένων έγινε από το γράφοντα, ο οποίος φέρει και την 

ευθύνη για πιθανά λάθη. 
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Πίνακας 5.1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ 

 2001 2002 2003 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΗ – ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 56 75 84 106 321 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 7 15 15 8 45 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 63 90 99 114 366 

 

 Τα µη θανατηφόρα ατυχήµατα στο δείγµα αυξάνονται µε το χρόνο: 

αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι αυξάνονται και στον πληθυσµό. Θα ήταν άλλωστε 

παράλογο, η διενέργεια επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις να οδηγεί σε 

αύξηση των ατυχηµάτων. Το πιθανότερο είναι ότι επιχειρήσεις που στο 

παρελθόν απέκρυπταν µη θανατηφόρα ατυχήµατα, αναγκάζονται πλέον λόγω 

της πίεσης που υφίστανται να τα αναγγέλουν. Προς την κατεύθυνση αυτή 

οδηγεί και το γεγονός ότι τα θανατηφόρα ατυχήµατα – τα οποία αναγγέλλονται 

πάντα – δεν παρουσιάζουν αυξητική πορεία.  

Στους δύο επόµενους πίνακες παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη των 

ατυχηµάτων – κατανεµηµένων και πάλι σε θανατηφόρα και µη – κατά τοµέα 

οικονοµικής δραστηριότητας. Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο κλάδος 

προσδιορισµένος µε τα δύο πρώτα ψηφία. Για την αποφυγή πινάκων µε πάρα 

πολλές γραµµές – που πιθανώς να καθίστανται δύσχρηστοι δηµιουργήθηκε η 

µεταβλητή sector όπου περιλαµβάνονται οι τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας. Οι κλάδοι από 1 µέχρι και 14 εντάσσονται στον πρωτογενή 

τοµέα (ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΠ), οι κλάδοι από 15 µέχρι και 39 στη µεταποίηση, ο 

κλάδος 45 στα τεχνικά έργα και όλοι οι υπόλοιποι στις υπηρεσίες. Είναι 

προφανές ότι υπάρχουν πολύ µεγάλες διαφορές µεταξύ των διαφόρων 

τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας.  

 

Πίνακας 5.2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗ – ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

         ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ 
 2001 2002 2003 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΠ 0 1 0 6 7 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 30 42 43 45 160 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9 9 18 20 56 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 17 23 23 35 98 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 56 75 84 106 321 
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Πίνακας 5.3: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ 

 2001 2002 2003 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΠ 0 0 0 0 0 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 2 3 6 0 11 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 1 1 2 5 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4 11 8 6 29 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 7 15 15 8 45 

 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η τύχη της έκθεσης αυτοψίας που 

συντάσσεται µετά από κάθε ατύχηµα. Αν τη ζητά το οικείο Αστυνοµικό Τµήµα 

επειδή έχει ήδη σχηµατιστεί δικογραφία, τότε η έκθεση διαβιβάζεται στο 

Αστυνοµικό Τµήµα (περίπτωση 2). Αν δεν έχει ήδη σχηµατιστεί δικογραφία, 

τότε η έκθεση είτε θα τεθεί στο αρχείο (περίπτωση 1), είτε θα διαβιβαστεί στην 

Εισαγγελία Πληµµελειοδικών για να ασκηθεί δίωξη (περίπτωση 3). Στην 

περίπτωση των θανατηφόρων ατυχηµάτων, η έκθεση δεν τίθεται ποτέ στο 

αρχείο και συνεπώς, δεν εµφανίζεται η περίπτωση 1. Στην πλειονότητα των 

θανατηφόρων ατυχηµάτων έχει ήδη σχηµατιστεί δικογραφία και η έκθεση 

διαβιβάζεται στο Αστυνοµικό Τµήµα: η περίπτωση 2 εµφανίζεται σε 41 από τις 

45 περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχηµάτων.    

 

Πίνακας 5.4: ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗ – ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  

 2001 2002 2003 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ (1) 9 8 10 10 37 

ΣΤΟ ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ (2) 26 38 37 37 138 

ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ (3) 21 26 37 59 143 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 56 72 84 106 318 

 

Πίνακας 5.5: ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  

 2001 2002 2003 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ (1) 0 0 0 0 0 

ΣΤΟ ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ (2) 7 14 14 6 41 

ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ (3) 0 1 1 2 4 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 7 15 15 8 45 

 

 Στους δύο επόµενους πίνακες φαίνεται η σχέση κατηγορίας (τύπου) 

ατυχήµατος και τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας στον οποίο λαµβάνει χώρα 

το ατύχηµα αυτό. Οι διαφορές µεταξύ των τοµέων είναι τεράστιες: στην 

περίπτωση των µη θανατηφόρων ατυχηµάτων, οι πτώσεις προσώπων 

αποτελούν το 15.63% των ατυχηµάτων στη µεταποίηση, αλλά φθάνουν το 

74.49% στα τεχνικά έργα. Τα πράγµατα είναι τελείως διαφορετικά όταν 

πρόκειται για τη συµπίεση µέσα ή ανάµεσα σε αντικείµενα: αποτελεί το 
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45.63% των ατυχηµάτων στη µεταποίηση, αλλά µόνο το 3.06% στα τεχνικά 

έργα. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν απολύτως λογικά, αν λάβει κανείς υπ’ 

όψιν του τη φύση των εργασιών που εκτελούνται στον κάθε τοµέα. Για 

παράδειγµα, στη µεταποίηση χρησιµοποιείται µεγάλη ποικιλία µηχανηµάτων 

µε κινούµενα µέρη (κυλίνδρους, ιµάντες, αλυσίδες, γρανάζια κλπ) που συχνά 

δεν διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις που να προστατεύουν το χέρι του 

εργαζοµένου από την επαφή και τη συµπίεση.  

 

Πίνακας 5.6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ – ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΤΥΠΟ) ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ 

      

ΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 3 25 16 73 117 

(ποσοστό ατυχηµάτων τοµέα) 42.86 15.63 28.57 74.49 36.45 

      

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ  0 15 10 10 35 

ΠΙΠΤΟΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 0.00 9.38 17.86 10.20 10.90 

      

ΚΤΥΠΗΜΑ ΕΠΙ ‘Η ΑΠΟ  0 15 9 2 26 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 0.00 9.38 16.07 2.04 8.10 

      

ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΣΑ Ή  4 73 9 3 89 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 57.14 45.63 16.07 3.06 27.73 

      

ΥΠΕΡΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Ή 0 2 0 0 2 

ΚΟΠΙΩ∆ΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0.00 1.25 0.00 0.00 0.62 

      

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΖΕΣΤΗ  0 8 5 2 15 

‘Η ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ 0.00 5.00 8.93 2.04 4.67 

      

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 0 2 2 2 6 

 0.00 1.25 3.57 2.04 1.87 

      

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ 0 12 0 2 14 

‘Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 0.00 7.50 0.00 2.04 4.36 

      

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0 8 5 4 17 

 0.00 5.00 8.93 4.08 5.30 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ 7 160 56 98 321 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Πίνακας 5.7: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΤΥΠΟ) ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ 

     

ΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4 1 16 21 

 36.36 20.00 55.17 46.67 

     

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ  0 0 6 6 

ΠΙΠΤΟΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 0.00 0.00 20.69 13.33 

     

ΚΤΥΠΗΜΑ ΕΠΙ ‘Η ΑΠΟ  1 1 3 5 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 9.09 20.00 10.34 11.11 

     

ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΣΑ Ή  4 2 1 7 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 36.36 40.00 3.45 15.56 

     

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΖΕΣΤΗ  1 0 0 1 

‘Η ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ 9.09 0.00 0.00 2.22 

     

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1 1 2 4 

 9.09 20.00 6.90 8.89 

     

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0 0 1 1 

 0.00 0.00 3.45 2.22 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ 11 5 29 45 

 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 Παρακάτω παρουσιάζεται η σχέση βλαβέντος µέρους του σώµατος του 

παθόντα και τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης, αρχικά για 

τα µη θανατηφόρα και µετά για τα θανατηφόρα ατυχήµατα. Το µέρος του 

σώµατος που συνήθως τραυµατίζεται σε ένα µη θανατηφόρο ατύχηµα είναι το 

χέρι (περίπτωση 4, πάνω µέλη): τα ατυχήµατα αυτά αποτελούν το 59.38% του 

συνόλου στη µεταποίηση και το 44.24% του συνόλου σε ολόκληρο το δείγµα. 

Το αποτέλεσµα αυτό είναι απολύτως αναµενόµενο, αφού κατά κανόνα µε τα 

χέρια χειρίζεται ο εργαζόµενος το µηχάνηµα, προσθέτει πρώτες ύλες και 

αφαιρεί το έτοιµο προϊόν κλπ. Στα τεχνικά έργα πάντως, τη συνηθέστερη 

περίπτωση αποτελεί αυτή των πολλαπλών προσδιορισµών µε 29.59%. Στην 

κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται ατυχήµατα τα οποία προκάλεσαν 

ταυτόχρονα τραύµατα στο κεφάλι, τον κορµό ή κάποια άκρα σε διάφορους 

συνδυασµούς. Είναι το λογικό αποτέλεσµα των ατυχηµάτων που συµβαίνουν 

στα τεχνικά έργα και στα οποία κυριαρχούν οι πτώσεις. 

Στα θανατηφόρα ατυχήµατα και σε όλους τους τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας, το µέρος του σώµατος που συνήθως τραυµατίζεται είναι το 
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κεφάλι (46.67%), ενώ ακολουθεί η περίπτωση των πολλαπλών 

προσδιορισµών (22.22%). Το αποτέλεσµα αυτό είναι αναµενόµενο, αφού από 

τέτοιου είδους τραύµατα πεθαίνει συνήθως ο άνθρωπος. ∆εν υπάρχει στο 

δείγµα ούτε µία περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος από τραυµατισµό στο 

χέρι.  

 

Πίνακας 5.8: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ – ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΒΛΑΒΕΝ 

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ 

      

ΚΕΦΑΛΗ (1) 0 16 5 13 34 

 0.00 10.00 8.93 13.27 10.59 

      

ΛΑΙΜΟΣ (2) 0 1 0 1 2 

 0.00 0.63 0.00 1.02 0.62 

      

ΚΟΡΜΟΣ (3) 2 14 9 17 42 

 28.57 8.75 16.07 17.35 13.08 

      

ΠΑΝΩ ΜΕΛΗ (4) 5 95 25 17 142 

 71.43 59.38 44.64 17.35 44.24 

      

ΚΑΤΩ ΜΕΛΗ (5) 0 17 10 19 46 

 0.00 10.63 17.86 19.39 14.33 

      

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ  0 13 7 29 49 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ (6) 0.00 8.13 12.50 29.59 15.26 

      

ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (7) 0 3 0 2 5 

 0.00 1.88 0.00 2.04 1.56 

      

ΜΗ ΕΙ∆ΙΚΟΙ  0 1 0 0 1 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ (9) 0.00 0.63 0.00 0.00 0.31 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ 7 160 56 98 321 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Πίνακας 5.9: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΒΛΑΒΕΝ 

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ 

     

ΚΕΦΑΛΗ (1) 4 3 14 21 

 36.36 60.00 48.28 46.67 

     

ΛΑΙΜΟΣ (2) 0 0 1 1 

 0.00 0.00 3.45 2.22 

     

ΚΟΡΜΟΣ (3) 3 0 4 7 

 27.27 0.00 13.79 15.56 

     

ΚΑΤΩ ΜΕΛΗ (5) 0 0 1 1 
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 0.00 0.00 3.45 2.22 

     

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ  3 1 6 10 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ (6) 27.27 20.00 20.69 22.22 

     

ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (7) 0 1 2 3 

 0.00 20.00 6.90 6.67 

     

ΜΗ ΕΙ∆ΙΚΟΙ  1 0 1 2 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ (9) 9.09 0.00 3.45 4.44 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ 11 5 29 45 

 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 Οι ερµηνείες που δόθηκαν παραπάνω για την ταξινόµηση των 

ατυχηµάτων ανά βλαβέν µέρος του σώµατος, επιβεβαιώνονται αν 

παρουσιαστούν µαζί οι µεταβλητές που αναφέρονται στον τύπο ατυχήµατος 

και το βλαβέν µέρος του σώµατος.
259

 Η περίπτωση που εµφανίζεται 

περισσότερες φορές από κάθε άλλη στα µη θανατηφόρα ατυχήµατα είναι αυτή 

της συµπίεσης του χεριού µέσα ή ανάµεσα σε αντικείµενα (περίπτωση 4, 

πάνω µέλη), περίπτωση που εµφανίζεται σε 79 ατυχήµατα σε σύνολο 321 – 

δηλαδή σε ποσοστό 24.61% - και που αποτελεί το κλασικό βιοµηχανικό 

ατύχηµα. Ο δεύτερος σε συχνότητα συνδυασµός είναι αυτός της πτώσης που 

προκαλεί πολλαπλά τραύµατα (περίπτωση 6), συνδυασµός που εµφανίζεται 

σε ατυχήµατα 33 σε σύνολο 321 – δηλαδή σε ποσοστό 10.28% του συνόλου 

των µη θανατηφόρων ατυχηµάτων – και που αποτελεί το κλασικό ατύχηµα σε 

οικοδοµικό έργο.            

 Παρακάτω παρουσιάζεται η σχέση επικίνδυνων καταστάσεων που 

συνεισφέρουν σε ατυχήµατα µε τον τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας στον 

οποίο έγινε το ατύχηµα. Επειδή η µεταβλητή που σχετίζεται µε τις επικίνδυνες 

καταστάσεις αποτελεί ουσιαστικά µια προσπάθεια να ταξινοµηθεί η αιτία του 

ατυχήµατος, δεν έχει την αξιοπιστία των άλλων µεταβλητών που 

χρησιµοποιήθηκαν παραπάνω. Αυτό συµβαίνει για τρεις λόγους: 

(α) η αιτία του ατυχήµατος αποτελεί µια εκτίµηση του Τεχνικού Επιθεωρητή 

που το χειρίστηκε και όχι ένα αντικειµενικό γεγονός, όπως το ότι κάποιος 

τραυµατίστηκε στο χέρι 
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 Ο αντίστοιχος πίνακας παραλείπεται. 
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(β) κάποια ατυχήµατα µπορούν να χαρακτηριστούν µε διαφορετικούς 

κωδικούς, χωρίς κάποιος από αυτούς να είναι προφανώς λανθασµένος 

(γ) τα στατιστικά στοιχεία ενός ατυχήµατος συµπληρώνονται την πρώτη 

εβδοµάδα του επόµενου µήνα από αυτόν στον οποίο έλαβε χώρα, άσχετα µε 

το αν έχει διερευνηθεί πλήρως το ατύχηµα. Συνεπώς, τα στατιστικά στοιχεία 

µπορεί να βασίζονται στην περιγραφή που κάνει η ίδια η επιχείρηση στο 

έντυπο αναγγελίας του ατυχήµατος. 

 Τα αποτελέσµατα πάντως που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

είναι τα αναµενόµενα, αν ληφθούν υπ’ όψιν οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στον κάθε τοµέα. Στη µεταποίηση, το 36.88% των µη 

θανατηφόρων ατυχηµάτων εµφανίζεται να οφείλεται σε µηχανήµατα χωρίς 

προφυλακτήρες, ελαττωµατικά ή κακοσυντηρηµένα κλπ, ενώ το 43.13% σε 

λανθασµένες εργασιακές πρακτικές, κακή οργάνωση, ανεπαρκή εκπαίδευση 

κλπ. Στα τεχνικά έργα, το 24.49% των µη θανατηφόρων ατυχηµάτων 

εµφανίζεται να οφείλεται σε δάπεδα και διαδρόµους κυκλοφορίας, το 37.76% 

σε θέσεις εργασίας µε κίνδυνο πτώσης προσώπων ή αντικειµένων, κοντά σε 

στοιχεία υπό τάση κλπ, ενώ το 22.45% σε λανθασµένες εργασιακές 

πρακτικές, κακή οργάνωση και ανεπαρκή εκπαίδευση.   

 
Πίνακας 5.10: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ – ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ 

      

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΧΩΡΟΙ (1) 0 0 1 3 4 

 0.00 0.00 1.79 3.06 1.25 

      

∆ΑΠΕ∆Α, ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ,  0 9 3 24 36 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ, ΕΞΟ∆ΟΙ (2) 0.00 5.63 5.36 24.49 11.21 

      

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3) 1 13 12 37 63 

 14.29 8.13 21.43 37.76 19.63 

      

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ,  0 3 1 0 4 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ (4) 0.00 1.88 1.79 0.00 1.25 

      

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,  4 59 18 11 92 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (5) 57.14 36.88 32.14 11.22 28.66 

      

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ,   2 69 21 22 114 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (7) 28.57 43.13 37.50 22.45 35.51 
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ΟΥ∆ΕΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ  0 7 0 1 8 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (10) 0.00 4.38 0.00 1.02 2.49 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ 7 160 56 98 321 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Πίνακας 5.11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ 

     

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΧΩΡΟΙ (1) 0 0 1 1 

 0.00 0.00 3.45 2.22 

     

∆ΑΠΕ∆Α, ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ,  0 0 5 5 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ, ΕΞΟ∆ΟΙ (2) 0.00 0.00 17.24 11.11 

     

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3) 2 2 14 18 

 18.18 40.00 48.28 40.00 

     

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,  4 1 3 8 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (5) 36.36 20.00 10.34 17.78 

     

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ,   4 2 5 11 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (7) 36.36 40.00 17.24 24.44 

     

ΟΥ∆ΕΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ  1 0 1 2 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (10) 9.09 0.00 3.45 4.44 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ 11 5 29 45 

 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

5.3 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

 Στα υποδείγµατα που ακολουθούν γίνεται µια προσπάθεια 

διερεύνησης των επιδράσεων που ασκούν διάφορες µορφές κυρώσεων που 

επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους τους. Οι κυρώσεις 

αυτές αναµένεται να έχουν επίδραση, δηλαδή να οδηγούν σε µείωση των 

εργατικών ατυχηµάτων, αφού προκαλούν οικονοµικό κόστος και ψυχική 

φθορά στους εργοδότες πιέζοντάς τους να αυξήσουν τα µέτρα ασφαλείας και 

να βελτιώσουν τις εργασιακές συνθήκες στις επιχειρήσεις τους. Οι κυρώσεις 

αυτές χωρίζονται σε διοικητικές και ποινικές. Χρησιµοποιούνται οι κυρώσεις 

του προηγούµενου έτους αφού αυτές έχουν προηγηθεί της κάθε φορά υπό 

εξέταση περιόδου, δηλαδή αποτελούν ερµηνευτικές µεταβλητές και όχι του 

ιδίου έτους, οι οποίες πιθανώς αποτελούν συνέπεια ενός σοβαρού 
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ατυχήµατος: πολιτική της Επιθεώρησης Εργασίας είναι να επιβάλλει συνήθως 

ένα ή περισσότερα πρόστιµα αφού λάβει χώρα ένα θανατηφόρο ή σοβαρό 

ατύχηµα. 

Τη βασική µορφή διοικητικής κύρωσης αποτελεί το πρόστιµο που 

επιβάλλεται στην επιχείρηση από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, που 

στην περίπτωση αυτή είναι το ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας – Θράκης. Στο 

υπόδειγµα χρησιµοποιούνται δύο σχετικές ερµηνευτικές µεταβλητές, δηλαδή 

µία που δείχνει αν κατά το προηγούµενο έτος επιβλήθηκε τουλάχιστον ένα 

πρόστιµο στην επιχείρηση (finedummy_1) και µία που είναι το συνολικό ποσό 

προστίµου (εκφρασµένο σε ευρώ) που επιβλήθηκε στην επιχείρηση κατά το 

προηγούµενο έτος (finetotal_1). Στον πίνακα 5.12 φαίνεται ο αριθµός των 

επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιµο κάθε έτος. Ο αριθµός αυτός 

βαίνει αυξανόµενος στην υπό εξέταση τετραετία. 

 Η διαδικασία επιβολής ποινικών κυρώσεων µπορεί να ξεκινήσει από 

τον Επιθεωρητή Εργασίας µε διάφορες αφορµές. Υπάρχουν εργατικά 

ατυχήµατα που αναγγέλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας αλλά όχι στο 

οικείο Αστυνοµικό Τµήµα και έτσι το αν θα σχηµατιστεί ή όχι δικογραφία 

εξαρτάται από το αν ο Επιθεωρητής Εργασίας θα διαβιβάσει στην Εισαγγελία 

την έκθεση αυτοψίας. Η δίκη για το ατύχηµα θα γίνει µετά από µερικά χρόνια, 

αλλά εν τω µεταξύ γίνεται προανάκριση και καλούνται να καταθέσουν οι 

εµπλεκόµενοι στο ατύχηµα: συνεπώς ο εργοδότης ενηµερώνεται για το θέµα, 

αναθέτει την υπόθεση σε δικηγόρο κλπ. Στον πίνακα 5.12 φαίνεται επίσης ο 

αριθµός των επιχειρήσεων για τις οποίες τουλάχιστον ένα ατύχηµα 

διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία µε πρωτοβουλία του Επιθεωρητή. Και αυτός ο 

αριθµός βαίνει αυξανόµενος στην υπό εξέταση τετραετία, είναι όµως αισθητά 

µικρότερος από τον αντίστοιχο αριθµό για τα πρόστιµα. 

 Η άλλη βασική µέθοδος για να ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής 

ποινικών κυρώσεων µε πρωτοβουλία του Επιθεωρητή σχετίζεται όχι µε 

κάποιο ατύχηµα αλλά µε έλεγχο που λαµβάνει χώρα και κατά τον οποίο 

διαπιστώνεται αριθµός παραβάσεων: ο Επιθεωρητής µπορεί να συντάξει 

µήνυση ή µηνυτήρια αναφορά, η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία. Η 

τελευταία κατά κανόνα ασκεί ποινική δίωξη και η υπόθεση θα φτάσει στο 
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ακροατήριο µετά από µερικά χρόνια. Και πάλι όµως, ο εργοδότης θα 

ενηµερωθεί για το θέµα πολύ νωρίτερα. 

Στον πίνακα 5.12 φαίνεται ακόµη ο αριθµός των επιχειρήσεων για τις 

οποίες τουλάχιστον µια µήνυση ή µηνυτήρια αναφορά µε παραβάσεις της 

νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία. Ο 

αριθµός αυτός (συνολικά µόλις 23) είναι αισθητά µικρότερος από τον 

αντίστοιχο αριθµό για τα ατυχήµατα που διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία µε 

πρωτοβουλία του Επιθεωρητή (συνολικά 131) και πολύ µικρότερος από τον 

αντίστοιχο αριθµό για τα πρόστιµα (συνολικά 627). Στη µεταβλητή που 

περιγράφει την υποβολή τουλάχιστον µιας µήνυσης ή µηνυτήριας αναφοράς 

(penaldummy) δεν συµπεριλαµβάνονται οι µηνύσεις για µια µόνο παράβαση. 

Η επιλογή αυτή γίνεται γιατί τέτοιες µηνύσεις κατά κανόνα δεν σχετίζονται 

άµεσα µε την υγεία και την ασφάλεια, αλλά µε έλλειψη αδειούχων χειριστών ή 

θερµαστών και γίνονται υπό την πίεση των αντίστοιχων οµοιοεπαγγελµατικών 

σωµατείων. 

 Τέλος, στον πίνακα 5.12 παρατίθενται τα θανατηφόρα εργατικά 

ατυχήµατα στην υπό εξέταση τετραετία. Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα 

έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: όχι απλώς είναι εξαιρετικά δύσκολη η 

απόκρυψή τους αλλά αρκετές φορές αποκτούν και κάποια δηµοσιότητα, 

αντιδράσεις από σωµατεία ή εργατικά κέντρα κλπ. Ακόµη, όχι µόνο φτάνουν 

στα ποινικά δικαστήρια για να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες, αλλά 

συνήθως η οικογένεια του θανόντα προσφεύγει παράλληλα στα πολιτικά 

δικαστήρια για τη λήψη χρηµατικής ικανοποίησης. Έτσι, τα θανατηφόρα 

ατυχήµατα προκαλούν µεγάλο κόστος στον εργοδότη και αποτελούν µια 

ισχυρή πίεση για τη λήψη µέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας της 

επιχείρησης.  
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Πίνακας 5.12: ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΩΝ ΜΗΝΥΣΕΩΝ Ή 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 2001 2002 2003 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΕΝ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ  773 658 554 528 2513 

ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ  12 127 231 257 627 

      

∆ΕΝ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 769 758 750 732 3009 

∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ 16 27 35 53 131 

      

ΚΑΜΜΙΑ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 785 781 773 778 3117 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 0 4 12 7 23 

      

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΕΝ ΕΙΧΕ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 778 770 770 777 3095 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΧΕ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 7 15 15 8 45 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 785 785 785 785  

 

 Από τον παραπάνω πίνακα µπορεί να συµπεράνει κανείς ότι η 

δραστηριότητα του ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας – Θράκης για την επιβολή 

κυρώσεων έχει αύξουσα πορεία κατά την υπό εξέταση τετραετία. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι κατά την τετραετία αυτή δεν έγιναν προσλήψεις προσωπικού και 

συνεπώς, η αύξηση  αυτή των συνολικών κυρώσεων οφείλεται σε αύξηση των 

κυρώσεων ανά Επιθεωρητή Εργασίας.
260

 Στον παρακάτω πίνακα (5.13) 

παρατίθενται τα αντίστοιχα δεδοµένα για τις κυρώσεις, αυτή τη φορά όµως όχι 

κατ’ έτος αλλά κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. Το άµεσο 

συµπέρασµα είναι ότι – αν εξαιρεθεί ο πρωτογενής τοµέας (γεωργία κλπ ) – 

το ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας – Θράκης δραστηριοποιείται ισόρροπα για την 

επιβολή κυρώσεων σε όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 
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 Οι Τεχνικοί και Υγειονοµικοί Επιθεωρητές που υπηρετούν την υπό εξέταση περίοδο στην 

έδρα του ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας – Θράκης στη Θεσσαλονίκη φθάνουν τους 32, ενώ οι 
προβλεπόµενες οργανικές θέσεις είναι 40. Στους δύο αυτούς αριθµούς συµπεριλαµβάνεται ο 

∆ιευθυντής του ΚΕ.Π.Ε.Κ. και τρεις Προϊστάµενοι Τµηµάτων. Συνολικά στο ΚΕ.Π.Ε.Κ. 

(δηλαδή σε ολόκληρη τη Μακεδονία και τη Θράκη) υπηρετούν 71 Επιθεωρητές, ενώ οι 
προβλεπόµενες οργανικές θέσεις φθάνουν τις 90. Έτσι, το ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας – Θράκης 

έχει περισσότερο προσωπικό από οποιοδήποτε άλλο. Βλέπε για παράδειγµα την «ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2004» (σ. 52-55) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας http://www.ypakp.gr. 
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Πίνακας 5.13: ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΗΝΥΣΕΙΣ Ή ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΕΝ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ  20 747 309 1437 2513 

ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ  4 161 67 395 627 

      

∆ΕΝ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΑΤΥΧΗΜΑ 20 851 349 1789 3009 

∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΑΤΥΧΗΜΑ 4 57 27 43 131 

      

ΚΑΜΜΙΑ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 24 899 369 1825 3117 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 0 9 7 7 23 

      

∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 24 897 372 1802 3095 

ΕΓΙΝΕ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 0 11 4 30 45 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 24 908 376 1832 3140 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι µεταβλητές (ανεξάρτητες 

και εξαρτηµένες) που χρησιµοποιούνται στα επόµενα υποδείγµατα. 

 

Πίνακας 5.14: ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 

 

 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, στον υπό εξέταση πληθυσµό 

περιλαµβάνονται όλες οι επιχειρήσεις των Νοµών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς 

στις οποίες κατά την τετραετία 2001 – 2004 έγινε ένα τουλάχιστον σχετικά 

σοβαρό ατύχηµα ή επιβλήθηκε ένα τουλάχιστον πρόστιµο ή ξεκίνησε η 

διαδικασία επιβολής ποινικών κυρώσεων. ∆εν συµπεριλαµβάνονται έτσι όσες 

επιχειρήσεις δεν είχαν κανένα σχετικά σοβαρό ατύχηµα και δεν κρίθηκε από 

τους Επιθεωρητές Εργασίας ότι έπρεπε να τους επιβληθεί κάποια κύρωση. 

Συνεπώς, δεν συµπεριλαµβάνονται στον πληθυσµό οι κατά τεκµήριο 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

sentdummy_1 Λαµβάνει την τιµή 1 αν κατά το προηγούµενο έτος τουλάχιστον ένα ατύχηµα που 

έγινε στην επιχείρηση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία µε πρωτοβουλία του 

Επιθεωρητή  

death_1 Λαµβάνει την τιµή 1 αν κατά το προηγούµενο έτος έγινε στην επιχείρηση 

τουλάχιστον ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα 

penal_1 Ο αριθµός των παραβάσεων που καταγράφηκαν σε µήνυση ή µηνυτήρια αναφορά 

που υποβλήθηκε το προηγούµενο έτος σε βάρος της επιχείρησης 

finedummy_1 Λαµβάνει την τιµή 1 αν κατά το προηγούµενο έτος επιβλήθηκε τουλάχιστον ένα 

πρόστιµο στην επιχείρηση 

finetotal_1 Το συνολικό ποσό προστίµου (εκφρασµένο σε ευρώ) που επιβλήθηκε στην 

επιχείρηση κατά το προηγούµενο έτος 

accidents Ο αριθµός των ατυχηµάτων στη συγκεκριµένη επιχείρηση το συγκεκριµένο έτος 

accidentdummy Λαµβάνει την τιµή 1 αν έγινε τουλάχιστον ένα ατύχηµα στην επιχείρηση κατά το 

τρέχον έτος (εξαρτηµένη µεταβλητή) 

conum Μοναδικός αριθµός που έχει δοθεί σε κάθε επιχείρηση για λόγους προσδιορισµού 

year Το έτος για το οποίο γίνονται οι παρατηρήσεις: λαµβάνει τιµή από 2001 ως και 2004 
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ασφαλέστερες επιχειρήσεις, ενώ υπερεκπροσωπούνται οι πιο ανασφαλείς 

τοµείς. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ένα σύνολο 785 συνολικά επιχειρήσεων, 

µόλις 94 ανήκουν στον τοµέα των υπηρεσιών, ενώ από την άλλη 458 ανήκουν 

στον κλάδο των τεχνικών έργων. 

Ακόµη, στον πληθυσµό δεν υπάρχει ούτε µια δηµόσια υπηρεσία, ενώ 

υπάρχουν 4 οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή φορείς σχετιζόµενοι µε 

αυτούς, 2 δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα και ένα πανεπιστήµιο: στο δηµόσιο 

δεν είναι δυνατή η επιβολή προστίµων, ενώ τα σοβαρά εργατικά ατυχήµατα 

είναι προφανώς πολύ σπάνια. Ταυτόχρονα, αρκετά διευθυντικά στελέχη του 

Σ.ΕΠ.Ε. δεν επιθυµούν τη διεξαγωγή ελέγχων στο δηµόσιο, ενώ θεωρούν 

αδιανόητη την υποβολή µηνυτήριας αναφοράς για παραβάσεις του θεσµικού 

πλαισίου, όπως η µη ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας: 

έχουν έτσι την τάση να «στρογγυλεύουν» όσο είναι δυνατό τις σχετικές 

παραβάσεις. Πιθανές αιτίες για το φαινόµενο αυτό µπορεί να είναι η 

«αλληλεγγύη» µεταξύ των στελεχών του δηµοσίου ή ο φόβος της αντίδρασης 

των πολιτικών προϊσταµένων.  

Από την άλλη, στον πληθυσµό δεν περιλαµβάνονται όσες επιχειρήσεις 

είναι µεν ανασφαλείς, αλλά διέφυγαν της προσοχής των Επιθεωρητών 

Εργασίας, είτε λόγω της άτυπης µορφής τους, είτε λόγω του πολύ µικρού 

µεγέθους τους, είτε λόγω της δυσπρόσιτης θέσης όπου βρίσκεται η 

εγκατάστασή τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι περιλαµβάνονται µόλις 6 

επιχειρήσεις του πρωτογενούς τοµέα. Έτσι, είναι δυνατόν να µην 

συµπεριλαµβάνονται και κάποιες επιχειρήσεις που αγνοούν πλήρως τη 

νοµοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Πάντως, ο 

πληθυσµός είναι αντιπροσωπευτικός των χώρων εργασίας στους οποίους 

δραστηριοποιούνται συστηµατικά οι Τεχνικοί και Υγειονοµικοί Επιθεωρητές 

Εργασίας. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι συµπεριλαµβάνονται µόνο εργατικά 

ατυχήµατα και όχι επαγγελµατικές ασθένειες, αφού καµµία τέτοια δεν έχει 

γνωστοποιηθεί στο ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας – Θράκης ούτε από τις 

επιχειρήσεις, ούτε από το ΙΚΑ.    
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5.4 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ PANEL DATA 

 

Παρακάτω, θα γίνει µια προσπάθεια διερεύνησης της επίδρασης των 

κυρώσεων που περιγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα επί της 

πιθανότητας να γίνει στο µέλλον ένα σοβαρό εργατικό ατύχηµα, δηλαδή µια 

προσπάθεια προσδιορισµού της αποτελεσµατικότητας της ειδικής 

αποτροπής. Τα υποδείγµατα που ακολουθούν έχουν µορφή panel data. Ένα 

υπόδειγµα panel data αποτελεί συνδυασµό διαστρωµατικών στοιχείων – 

δηλαδή παρατηρήσεων που αναφέρονται στην ίδια χρονική περίοδο – µε 

χρονολογικές σειρές. ∆ηλαδή, µια παρατήρηση συνίσταται από πληροφορίες 

για τη µονάδα i (στην περίπτωση αυτή την κάθε επιχείρηση) κατά το χρόνο t 

(στην περίπτωση αυτή το έτος) και υπάρχουν πολλαπλές παρατηρήσεις 

(χρόνοι) για την κάθε µονάδα. Το βασικό πλεονέκτηµα ενός υποδείγµατος 

panel data έναντι ενός διαστρωµατικού είναι ότι επιτρέπει πολύ µεγαλύτερη 

ευελιξία στην µοντελοποίηση των διαφορών της συµπεριφοράς µεταξύ των 

µονάδων (Greene, 2000, pp. 557-560). Ένα υπόδειγµα panel data µπορεί να 

εκφραστεί ως εξής: 

yit = a + Xit β + ui + eit 

 

Υπάρχουν δύο βασικά πλαίσια που χρησιµοποιούνται µε τα 

υποδείγµατα panel data. Το ένα πλαίσιο είναι η προσέγγιση random effects 

όπου η επίδραση ui της κάθε µονάδας i (που είναι ανεξάρτητη του χρόνου) 

αποτελεί διαταρακτικό όρο, δηλαδή είναι µια τυχαία µεταβλητή που ακολουθεί 

κάποια κατανοµή. Το άλλο πλαίσιο είναι η προσέγγιση fixed effects, όπου η 

ανεξάρτητη του χρόνου t επίδραση ui της κάθε µονάδας αποτελεί σταθερό 

όρο, δηλαδή µια µετατόπιση της συνάρτησης παλινδρόµησης. Το βασικό 

µειονέκτηµα της προσέγγισης random effects είναι ότι αντιµετωπίζει την 

επίδραση της κάθε µονάδας i ως ασυσχέτιστη µε τις άλλες ερµηνευτικές 

µεταβλητές. Η υπόθεση αυτή ότι τα ui και xit στο υπόδειγµα είναι ασυσχέτιστα 

ελέγχεται µε το Hausman test (Greene, 2000, pp. 560 - 577). 

Στην περίπτωση των υπό εξέταση δεδοµένων δεν πρέπει να 

παραβλεφθεί ότι οι µονάδες i είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αρκετά 

χαρακτηριστικά που µεταβάλλονται πολύ αργά µε το χρόνο και µπορούν να 

θεωρηθούν σταθερά, τουλάχιστον για το χρονικό διάστηµα της τετραετίας 
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2001 – 2004. Τέτοια χαρακτηριστικά µπορούν να είναι η νοµική µορφή της 

επιχείρησης (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. κλπ), το είδος και η διασπορά της ιδιοκτησίας 

της επιχείρησης (οικογενειακή επιχείρηση, εισηγµένη στο χρηµατιστήριο, 

πολυεθνική κλπ), το ύψος της επένδυσης που έχει πραγµατοποιήσει, ο 

κεφαλαιουχικός εξοπλισµός της (που αντικαθίσταται συνήθως µετά από 

δεκαετίες) κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν έχουν καταγραφεί στα δεδοµένα, 

αλλά µπορούν να έχουν σηµαντική επίδραση στη συχνότητα των εργατικών 

ατυχηµάτων. Για παράδειγµα, δύο επιχειρήσεις κατασκευής προϊόντων 

µετάλλου έχουν πολύ διαφορετικούς κινδύνους αν η πρώτη χρησιµοποιεί 

παραδοσιακές εργαλειοµηχανές, ενώ η δεύτερη αυτοµατοποιηµένα 

συστήµατα στα κινούµενα µέρη των οποίων δεν χρειάζεται και δεν µπορεί να 

προσεγγίσει ο εργαζόµενος. 

Έτσι, κάποιες από τις ερµηνευτικές µεταβλητές – όπως τα θανατηφόρα 

ατυχήµατα του παρελθόντος – πρέπει να συσχετίζονται µε την ανεξάρτητη του 

χρόνου επίδραση της κάθε µονάδας που ενσωµατώνει τα παραπάνω 

σταθερά στο χρόνο χαρακτηριστικά. Άλλωστε, η επιβολή κυρώσεων 

επηρεάζεται κι αυτή από τα παραπάνω χαρακτηριστικά: όταν ο Επιθεωρητής 

Εργασίας διαπιστώνει ελλιπή ή επικίνδυνο εξοπλισµό είναι πολύ πιθανότερο 

να ξεκινήσει τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Συνεπώς, αναµένεται η 

προσέγγιση fixed effects να περιγράφει καλύτερα την επίδραση των 

κυρώσεων στα εργατικά ατυχήµατα. Παρακάτω παρουσιάζονται υποδείγµατα 

panel data πρώτα µε προσέγγιση random effects και κατόπιν µε fixed 

effects.
261

 Στα πρώτα αυτά υποδείγµατα, την εξαρτηµένη µεταβλητή αποτελεί 

η µεταβλητή accidents, δηλαδή ο αριθµός των ατυχηµάτων στη συγκεκριµένη 

επιχείρηση κατά το συγκεκριµένο έτος. 

 

Πίνακας 5.15: ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ RANDOM EFFECTS 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ z P>|z| 

sentdummy_1 .0184265 .0416572 0.44 0.658 

death_1 -.0822105 .0664141 -1.24 0.216 

penal_1 -.0094388 .0154637 -0.61 0.542 

finedummy_1 -.0591235 .0246388 -2.40 0.016 

                                            
261

 Στο STATA χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό η εντολή xtreg. Αν δεν δοθεί περαιτέρω 

προσδιορισµός γίνεται προσέγγιση random effects, ενώ αν δοθεί ο προσδιορισµός fe γίνεται 
προσέγγιση fixed effects. 
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finetotal_1 .0000183 .0000113 1.62 0.105 

cons .1306851 .008276 15.79 0.000 

Αριθµός παρατηρήσεων = 2355, αριθµός οµάδων = 785, παρατηρήσεις ανά οµάδα = 3 

Wald χ2
(5) = 6.98                   Prob > χ2

 = 0.2221 

 

 Στο πρώτο αυτό υπόδειγµα µόνο µία µεταβλητή (finedummy_1) είναι 

στατιστικά σηµαντική. Οι Breusch and Pagan δηµιούργησαν µια µέθοδο 

ελέγχου µε πολλαπλασιαστή Lagrange. Η µηδενική υπόθεση είναι ότι η 

διακύµανση του ui ισούται µε µηδέν, ενώ η εναλλακτική ότι διαφέρει του 

µηδενός. ∆ηλαδή,  

Ho: Var[ui] = 0 

H1: Var[ui] ≠ 0 

 

Αν απορριφθεί η µηδενική υπόθεση, τότε το κλασικό µοντέλο παλινδρόµησης 

µε ένα ενιαίο σταθερό όρο είναι ακατάλληλο για τα υπό εξέταση δεδοµένα 

(Greene, 2000, pp. 572-573). 

 

Πίνακας 5.16: ΕΛΕΓΧΟΣ BREUSCH AND PAGAN ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ RANDOM EFFECTS 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

accidents .1307538 .361599 

e .1251148 .3537157 

u 0 0 

χ2 
(1) = 0.69      Prob > χ2

 = 0.4054 

 

Συνεπώς, δεν µπορεί να απορριφθεί η µηδενική υπόθεση και η διακύµανση 

του ui πρέπει να θεωρηθεί µηδενική. 

 Τα πράγµατα είναι αρκετά καλύτερα για την προσέγγιση fixed effects 

που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 5.17: ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ FIXED EFFECTS 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ t P>|t| 

sentdummy_1 -.4000915 .0504622 -7.93 0.000 

death_1 -.3008624 .0792252 -3.80 0.000 

penal_1 -.0029857 .0184745 -0.16 0.872 

finedummy_1 .0184019 .0282043 0.65 0.514 

finetotal_1 -.0000189 .0000133 -1.42 0.155 

cons .1429905 .0083534 17.12 0.000 

Αριθµός παρατηρήσεων = 2355, αριθµός οµάδων = 785, παρατηρήσεις ανά οµάδα = 3 

F(5,1565) = 18.43          Prob > F = 0.0000 

F test that all ui=0:     F(784, 1565) = 1.13           Prob > F = 0.0212 

fraction of variance due to ui:     rho = .30641105    
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Με χρήση του κριτηρίου F ελέγχεται η ισχύς της µηδενικής υπόθεσης 

ότι οι σταθεροί όροι ui είναι όλοι ίσοι µεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή είναι: 

 

F(n-1, nT-n-K) = F(784, 1565) = 1.13 

 

Έτσι, πρέπει να απορριφθεί η µηδενική υπόθεση και να γίνει δεκτό ότι τα ui 

διαφέρουν µεταξύ τους. Το τµήµα της συνολικής διακύµανσης που οφείλεται 

στα ui φτάνει το rho = 0.3064 ή 30.64%. Με χρήση και πάλι ενός κριτηρίου F 

ελέγχεται η συνολική στατιστική σηµαντικότητα του υποδείγµατος, το οποίο 

για F(5, 1565) = 18.43 είναι στατιστικά σηµαντικό. 

 Επίσης, στο υπόδειγµα µε την προσέγγιση fixed effects υπάρχουν δύο 

ερµηνευτικές µεταβλητές (εκτός από το σταθερό όρο) που είναι στατιστικά 

σηµαντικές και έχουν το αναµενόµενο πρόσηµο: η διαβίβαση ατυχηµάτων 

στην Εισαγγελία κατά το προηγούµενο έτος (sentdummy_1) και η ύπαρξη 

θανατηφόρων ατυχηµάτων (death_1) οδηγούν σε µελλοντική µείωση των 

εργατικών ατυχηµάτων. Το συνολικό ποσό προστίµου (finetotal_1) έχει το 

σωστό πρόσηµο (-), αλλά δεν είναι στατιστικά σηµαντικό ούτε στο επίπεδο 

του 10%.  

 Ελέγχοντας την υπόθεση της µη συσχέτισης των ui µε τις υπόλοιπες 

ερµηνευτικές µεταβλητές µε τη µέθοδο του Hausman προκύπτει: 

 

χ2
(5) = 306.60          Prob>χ2

 = 0.0000 

 

Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί η µηδενική υπόθεση της µη συσχέτισης και 

να γίνει δεκτή η εναλλακτική: η προσέγγιση fixed effects είναι σαφώς 

προτιµότερη από τη random effects. 

 

 Στα παραπάνω υποδείγµατα χρησιµοποιήθηκε ως εξαρτηµένη 

µεταβλητή η µεταβλητή accidents, η οποία δεν είναι συνεχής αλλά λαµβάνει 

διακριτές τιµές και µάλιστα ακέραιες και µεγαλύτερες ή ίσες του µηδενός. Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιµές που λαµβάνει η µεταβλητή αυτή για κάθε 

έτος. Είναι προφανές ότι σχεδόν πάντα η µεταβλητή παίρνει τιµή µηδέν ή ένα 

και σε ελάχιστες περιπτώσεις ξεπερνά το ένα. 
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Πίνακας 5.18:  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ accidents ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΕΣ accidents 2001 2002 2003 2004 ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ       (0) 732 701 696 689 2818 

ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ              (1) 49 82 82 85 298 

∆ΥΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ         (2) 2 2 6 9 19 

ΤΡΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ         (3) 1 0 1 2 4 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (4) 1 0 0 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 785 785 785 785 3140 

 

Φαίνεται ότι πρέπει να δοκιµαστούν υποδείγµατα που η εξαρτηµένη 

µεταβλητή θα λαµβάνει δύο τιµές: µηδέν αν δεν γίνει ατύχηµα (Y = 0) και ένα 

αν γίνει ατύχηµα (Y = 1) στη συγκεκριµένη επιχείρηση το συγκεκριµένο έτος. 

Τέτοια χαρακτηριστικά έχει η accidentdummy, η οποία θα χρησιµοποιηθεί ως 

εξαρτηµένη µεταβλητή.
262

  

Το υπόδειγµα probit δεν ταιριάζει µε την προσέγγιση fixed effects και 

συνεπώς δεν είναι κατάλληλο για την περίπτωση (Greene, 2000, p. 837). Μια 

κατάλληλη κατανοµή είναι η λογιστική κατανοµή πιθανότητας και το αντίστοιχο 

υπόδειγµα ονοµάζεται logit. Πρέπει να σηµειωθεί ότι – αντίθετα µε τα 

γραµµικά υποδείγµατα – οι παράµετροι ενός τέτοιου µη γραµµικού 

υποδείγµατος δεν ταυτίζονται µε τις οριακές επιδράσεις. Οι τελευταίες µάλιστα 

εξαρτώνται από τις τιµές του x (Greene, 2000, pp. 814-816): 

 

 

 

 

 ∆οκιµάζοντας πρώτα την προσέγγιση random effects: 
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 Θεωρείται ότι ένα σύνολο παραγόντων – όπως οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις – που 

αποτελούν το διάνυσµα των ερµηνευτικών µεταβλητών x εξηγούν το αποτέλεσµα, έτσι ώστε: 
 

Prob(Y = 1) = F(x, β) 

Prob(Y = 0) = 1 – F(x, β) 

 

Το ζητούµενο είναι η µορφή που θα έχει το F(x, β). Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η 

γραµµική παλινδρόµηση, η οποία όµως έχει σοβαρά µειονεκτήµατα, όπως ότι ο διαταρακτικός 

όρος είναι ετεροσκεδαστικός µε τρόπο που εξαρτάται από το β ή η αβεβαιότητα για το αν οι 
προβλέψεις που θα προκύψουν θα µοιάζουν µε πιθανότητες (Greene, 2000, p. 813). 

 ∂E[y | x] 

      = Λ(β’x) [1 – Λ(β’x)] β    

      ∂x 
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Πίνακας 5.19: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ LOGIT RANDOM EFFECTS 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ z P>|z| 

sentdummy_1 -.1037108 .3801546 -0.27 0.785 

death_1 -.9721466 .800365 -1.21 0.225 

penal_1 -.1244479 .1965813 -0.63 0.527 

finedummy_1 -.7941229 .2663735 -2.98 0.003 

finetotal_1 .0001215 .0001106 1.10 0.272 

cons -1.950454 .0695418 -28.05 0.000 

Αριθµός παρατηρήσεων = 2355, αριθµός οµάδων = 785, παρατηρήσεις ανά οµάδα = 3 

Wald χ2
(5) =  11.22                  Prob > χ2

 = 0.0473 

 

 Το τµήµα της συνολικής διακύµανσης που οφείλεται στα ui έχει στην 

παραπάνω περίπτωση πολύ µικρή τιµή rho = 2.53 * 10
-7

 (µε τυπικό σφάλµα 

0.0000935) που δεν διαφέρει στατιστικά από το µηδέν. 

Χρησιµοποιώντας την προσέγγιση fixed effects: 

 

Πίνακας 5.20: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ LOGIT FIXED EFFECTS 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ z P>|z| 

sentdummy_1 -2.591591 .6250917 -4.15 0.000 

death_1 -2.836387 1.272176 -2.23 0.026 

penal_1 -1.343196 1.702041 -0.79 0.430 

finedummy_1 .7946685 .5141829 1.55 0.122 

finetotal_1 -.0006931 .0003215 -2.16 0.031 

Αριθµός παρατηρήσεων = 741, αριθµός οµάδων = 247, παρατηρήσεις ανά οµάδα = 3 

LR χ2
(5) = 59.34             Prob > χ2

 = 0.0000 

 

Στο υπόδειγµα logit µε την προσέγγιση fixed effects υπάρχουν τρεις 

ερµηνευτικές µεταβλητές που είναι στατιστικά σηµαντικές και έχουν το 

αναµενόµενο πρόσηµο: η διαβίβαση ατυχηµάτων στην Εισαγγελία κατά το 

προηγούµενο έτος (sentdummy_1), η ύπαρξη θανατηφόρων ατυχηµάτων 

(death_1) και η αύξηση του συνολικού ποσού προστίµου (finetotal_1) 

οδηγούν σε µελλοντική µείωση των εργατικών ατυχηµάτων. 

Το finedummy_1 έχει «λάθος» πρόσηµο (θετικό), αλλά δεν είναι 

στατιστικά σηµαντικό ούτε στο επίπεδο του 10%. Ακόµη όµως κι αν ήταν 

στατιστικά σηµαντικό, το πρόσηµό του θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως εξής: 

οι Επιθεωρητές Εργασίας φροντίζουν να επιβληθούν ένα ή περισσότερα 

πρόστιµα σε µια επιχείρηση όπου διαπιστώνουν σοβαρές ελλείψεις µέτρων 

ασφαλείας και όπου ο κίνδυνος ατυχήµατος είναι µεγαλύτερος. Σε κάποιες 

από αυτές συµβαίνουν ατυχήµατα – όπως άλλωστε είναι αναµενόµενο – και 
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έτσι εµφανίζεται µια θετική συσχέτιση ανάµεσα στο finedummy_1 και την 

εξαρτηµένη µεταβλητή. 

Επιπλέον, ο εργοδότης µπορεί να αντιµετωπίζει ένα µικρό πρόστιµο 

(για παράδειγµα, το ελάχιστο που κάθε φορά προβλέπεται) ως µια τυπική 

διαδικασία συνυφασµένη µε τη λειτουργία του κράτους που «έρχεται για να 

εισπράξει»: στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης δεν βλέπει το πρόστιµο ως 

κίνητρο για να συµµορφωθεί µε τη νοµοθεσία, αλλά ως ένα ακόµη έξοδο της 

επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση όµως, όσο υψηλότερα είναι τα πρόστιµα 

αυτά (δηλαδή όσο αυξάνεται το finetotal_1), τόσο µειώνεται η πιθανότητα 

µελλοντικού ατυχήµατος. 

Απογοητευτικά αποτελέσµατα είχε η προσθήκη ψευδοµεταβλητής 

(dummy variable) για την επιβολή µεγάλου αριθµού προστίµων κατά το 

προηγούµενο έτος. Η ψευδοµεταβλητή αυτή λάµβανε την τιµή 1 αν σε µια 

επιχείρηση είχαν επιβληθεί 4 ή περισσότερα πρόστιµα κατά το προηγούµενο 

έτος, αλλά δεν οδήγησε σε βελτίωση οποιουδήποτε από τα υποδείγµατα που 

δοκιµάστηκαν. Το συµπέρασµα είναι ότι η συµπεριφορά του εργοδότη δεν 

φαίνεται να επηρεάζεται τόσο από την επιβολή ενός ή πολλών προστίµων 

αλλά από το συνολικό ποσό του προστίµου.  

Σε όλα τα παραπάνω υποδείγµατα δοκιµάστηκε η προσθήκη 

ψευδοµεταβλητών (dummy variables) για το κάθε έτος, για να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει κάποια επίδραση του χρόνου ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες 

ερµηνευτικές µεταβλητές. Η προσθήκη αυτών των ψευδοµεταβλητών δεν 

οδήγησε σε κάποια αξιόλογη βελτίωση του υποδείγµατος: καµµία από τις 

προϋπάρχουσες ερµηνευτικές µεταβλητές δεν µετατράπηκε από µη 

σηµαντική σε στατιστικά σηµαντική. ∆εν έγινε όµως ούτε το αντίστροφο: 

καµµία µεταβλητή δεν έπαψε να είναι στατιστικά σηµαντική, ενώ ήταν πριν την 

προσθήκη των ψευδοµεταβλητών για το χρόνο.  

 

 Η παρουσίαση διαγραµµάτων που παρουσιάζουν την υπό συνθήκες 

επίδραση κάποιας ερµηνευτικής µεταβλητής βοηθά στην κατανόηση των 

αποτελεσµάτων του υποδείγµατος logit. Με τη µέθοδο αυτή, σχεδιάζεται µια 

καµπύλη που δείχνει πώς µεταβάλλεται η πρόβλεψη του υποδείγµατος για 
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την πιθανότητα ως συνάρτηση µιας από τις ερµηνευτικές µεταβλητές, ενώ 

όλες οι υπόλοιπες ερµηνευτικές µεταβλητές µένουν σταθερές σε επιλεγµένες 

τιµές, όπως η µέση ή οι ακραίες τιµές τους (Hamilton, 2003, pp. 223-224). 

Στην περίπτωση του τελευταίου υποδείγµατος (υπόδειγµα logit µε την 

προσέγγιση fixed effects), µπορούν να σχεδιαστούν καµπύλες που να 

δείχνουν τη µεταβολή στην πιθανότητα να γίνει ένα ατύχηµα (κατά το τρέχον 

έτος) που προκαλείται από τη µεταβολή στο συνολικό επιβαλλόµενο ποσό 

προστίµου (κατά το προηγούµενο έτος). Επιλέγεται λοιπόν ως ερµηνευτική 

µεταβλητή η finetotal_1, αφού αυτή παρουσιάζει ένα ικανοποιητικό εύρος 

τιµών, αντίθετα µε τις υπόλοιπες ερµηνευτικές µεταβλητές που είναι κατά 

κανόνα ψευδοµεταβλητές (dummy variables). Όπως είναι αυτονόητο, η 

µεταβλητή finedummy_1 θα έχει την τιµή µονάδα, αφού λαµβάνει αυτή την 

τιµή αν κατά το προηγούµενο έτος επιβλήθηκε τουλάχιστον ένα πρόστιµο 

στην επιχείρηση. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες ερµηνευτικές µεταβλητές, θα 

παρουσιαστούν δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη από αυτές, όλες οι υπόλοιπες 

ερµηνευτικές µεταβλητές λαµβάνουν την τιµή µηδέν, δηλαδή η µόνη κύρωση 

που έχει επιβληθεί κατά το προηγούµενο έτος είναι διοικητική, δηλαδή ένα ή 

περισσότερα πρόστιµα. Στην περίπτωση αυτή, η εκτιµώµενη συνάρτηση logit 

θα είναι:     

L1 = 0.795 - 0.000693 * finetotal_1 

 

Αντίστοιχα, η συνάρτηση PL1 θα ισούται µε την εκτιµώµενη πιθανότητα να 

συµβεί τουλάχιστον ένα ατύχηµα, µε δεδοµένο ότι στην επιχείρηση 

επιβλήθηκε κατά το προηγούµενο έτος τουλάχιστον ένα πρόστιµο, αλλά 

καµµία άλλη κύρωση:  

PL1 = 1 / (1+ exp(-L1)) 

 

Στη δεύτερη περίπτωση, παρουσιάζεται η περίπτωση όπου δεν έχει 

επιβληθεί µόνο ένα ή περισσότερα πρόστιµα, αλλά διαβιβάστηκε και ένα 

τουλάχιστον ατύχηµα στην Εισαγγελία (sentdummy_1 = 1). Στην περίπτωση 

αυτή, η εκτιµώµενη συνάρτηση logit θα είναι:     

 

L2 = -1.797 - 0.000693 * finetotal_1 
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Αντίστοιχα, η συνάρτηση PL2 θα ισούται µε την εκτιµώµενη πιθανότητα να 

συµβεί τουλάχιστον ένα ατύχηµα, µε δεδοµένο ότι στην επιχείρηση 

επιβλήθηκε κατά το προηγούµενο έτος τουλάχιστον ένα πρόστιµο και 

διαβιβάστηκε τουλάχιστον ένα ατύχηµα στην Εισαγγελία:  

 

PL2 = 1 / (1+ exp(-L2)) 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα (∆ιάγραµµα 5.1) τοποθετούνται και οι δύο 

καµπύλες εκτιµώµενων πιθανοτήτων (PL1 και PL2), έτσι ώστε να γίνει σαφής 

η επίδραση του ποσού του προστίµου στην πιθανότητα να λάβει χώρα ένα 

ατύχηµα στην επιχείρηση. Το πρώτο συµπέρασµα που προκύπτει είναι 

σχεδόν ίδιο µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά το σχολιασµό του 

υποδείγµατος logit fixed effects, ότι δηλαδή όσο υψηλότερα είναι τα πρόστιµα 

(δηλαδή όσο αυξάνεται το finetotal_1), τόσο µειώνεται η πιθανότητα 

µελλοντικού ατυχήµατος. Πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι ενώ η µείωση αυτή 

της πιθανότητας ατυχήµατος φαίνεται να είναι πολύ µεγάλη στην περιοχή από 

το ελάχιστο πρόστιµο µέχρι τις 4000 ευρώ, παύει να είναι τόσο σηµαντική για 

µεταβολές πάνω από τις 7000 ευρώ. Το γεγονός αυτό είναι βέβαια 

αναµενόµενο, µια που στην περιοχή αυτή (άνω των 7000 ευρώ), η 

πιθανότητα πλησιάζει τη µηδενική τιµή.  

Το δεύτερο συµπέρασµα εξάγεται από τη σύγκριση των δύο 

καµπυλών: η συνδυαστική επίδραση της επιβολής προστίµων και της 

διαβίβασης ατυχηµάτων στην Εισαγγελία είναι πολύ µεγαλύτερη. Αν 

διαβιβαστεί τουλάχιστον ένα ατύχηµα, απαιτείται πολύ µικρότερο πρόστιµο 

για να επιτευχθεί µια συγκεκριµένη µείωση στην πιθανότητα να γίνει στο 

µέλλον εργατικό ατύχηµα στη συγκεκριµένη επιχείρηση. Μόνο για πολύ 

µεγάλες τιµές προστίµων (άνω των 9000 ευρώ) δεν φαίνεται να υπάρχει 

διαφορά µεταξύ των δύο καµπυλών. 
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5.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 

Από τα υποδείγµατα panel data που δοκιµάστηκαν στην προηγούµενη 

ενότητα µπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

(α) Τα περισσότερα από τα υποδείγµατα δεν µπορούν να περιγράψουν 

ικανοποιητικά την επίδραση των κυρώσεων επί της πιθανότητας να λάβει 

χώρα στο µέλλον ένα σοβαρό εργατικό ατύχηµα, για τους λόγους που 

περιγράφηκαν παραπάνω για το καθένα. Επιπλέον, σε όλα τα υποδείγµατα 

υπάρχουν ερµηνευτικές µεταβλητές που δεν είναι στατιστικά σηµαντικές, ενώ 

η λογική λέει ότι θα έπρεπε. 

(β) Και στα δύο υποδείγµατα random effects που δοκιµάστηκαν (γραµµικό ή 

ελαχίστων τετραγώνων και logit) µόνο µία ερµηνευτική µεταβλητή εκτός από 

το σταθερό όρο (η finedummy_1) ήταν στατιστικά σηµαντική. Γενικά, τα 

υποδείγµατα random effects αποδείχθηκαν ακατάλληλα, όπως άλλωστε είχε 

προβλεφθεί. 
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∆ιάγραµµα 5.1: ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

(finetotal_1) ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ 
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(γ) Το καλύτερο από τα υποδείγµατα είναι το logit fixed effects όπου τρεις από 

τις ερµηνευτικές µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές και έχουν το 

αναµενόµενο αρνητικό πρόσηµο. Αυτό οφείλεται από τη µια στο γεγονός ότι 

κατά κανόνα σε κάθε επιχείρηση είτε δεν γίνεται κανένα είτε γίνεται ένα 

ατύχηµα κατ’ έτος, ενώ από την άλλη οι επιχειρήσεις έχουν χαρακτηριστικά 

που µπορεί να θεωρηθούν σταθερά για το διάστηµα της τετραετίας, που 

συσχετίζονται µε τις ερµηνευτικές µεταβλητές και που µπορούν να έχουν 

σηµαντική επίδραση στην πιθανότητα εµφάνισης εργατικού ατυχήµατος. Μία 

από τις στατιστικά σηµαντικές ερµηνευτικές µεταβλητές είναι η ύπαρξη 

θανατηφόρων ατυχηµάτων (death_1), η οποία µπορεί να επιδρά επί του 

εργοδότη µε διάφορους τρόπους, χωρίς να είναι δυνατό να διαχωριστεί η 

επίδραση του καθενός από αυτούς. 

(δ) Οι κυρώσεις φαίνεται να έχουν κάποια επίδραση, οδηγώντας σε µείωση 

των εργατικών ατυχηµάτων  στις υπό εξέταση επιχειρήσεις: ιδίως η 

συνδυαστική επίδραση της επιβολής προστίµων και της διαβίβασης 

ατυχηµάτων στην Εισαγγελία είναι µεγάλη. Το γεγονός ότι όλα τα είδη 

επιβαλλοµένων κυρώσεων δεν έχουν στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα 

πιθανόν να οφείλεται στη µικρή χρονική περίοδο της τετραετίας. Ίσως να 

χρειάζεται µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για να προχωρήσουν οι διαδικασίες 

της ποινικής δικαιοσύνης αρκετά ώστε να ενοχληθούν οι εργοδότες και να 

έχουν αποτέλεσµα οι µηνυτήριες αναφορές. Ίσως ακόµη να χρειάζεται 

µεγαλύτερος αριθµός από µηνυτήριες αναφορές για να µπορούν να εξαχθούν 

συµπεράσµατα. Ίσως όµως από την άλλη, οι εργοδότες να ξέρουν ότι οι 

µηνυτήριες αναφορές οδηγούν σε µικρές έως ασήµαντες ποινές (µε αναστολή 

ή εξαγοράσιµες), τις οποίες  έτσι κι αλλιώς αγνοούν. 

 (ε) Η ανεπάρκεια των υποδειγµάτων που δοκιµάστηκαν πιθανώς να οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι κυρώσεις δεν αποτελούν το µόνο µηχανισµό πίεσης των 

εργοδοτών. Πιθανώς να υπάρχουν και καλοπροαίρετοι αλλά ανενηµέρωτοι 

εργοδότες για τους οποίους δεν χρειάζεται ο Επιθεωρητής Εργασίας να 

καταφύγει στις κυρώσεις: ο επιτόπιος έλεγχος µε τις υποδείξεις που τον 

συνοδεύουν και οι οποίες καταγράφονται στο ∆ελτίο Ελέγχου µάλλον αρκούν 
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στην περίπτωση αυτή για να ξεκινήσει η διαδικασία βελτίωσης των 

εργασιακών συνθηκών. 

(στ) Μια επιπλέον πιθανή ερµηνευτική µεταβλητή που όµως δεν 

συµπεριλαµβάνεται στα παραπάνω υποδείγµατα είναι το πρόσωπο του 

Επιθεωρητή που κάθε φορά πραγµατοποιεί τον έλεγχο. Προφανώς οι 

Επιθεωρητές διαφέρουν ως προς το είδος των σπουδών τους, τη γνώση της 

νοµοθεσίας, την παρατηρητικότητα, την ικανότητα πειθούς και τη διάθεση για 

εργασία. Πιθανώς οι διαφορές αυτές να έχουν επίδραση και στο αποτέλεσµα 

του ελέγχου. Για να διαπιστωθεί όµως κάτι τέτοιο χρειάζονται βεβαίως 

περισσότερα δεδοµένα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ 

 

6.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένα από τα 

πλεονεκτήµατα ενός δηµόσιου ελεγκτικού µηχανισµού (ιδίως έναντι των 

δικαστηρίων) είναι ότι µπορεί να αξιοποιήσει τις αυθόρµητες – και δωρεάν 

προσφερόµενες – υπηρεσίες ιδιωτών για την ανίχνευση των παραβάσεων και 

των κινδύνων: µπορεί δηλαδή να δέχεται τις επώνυµες ή ανώνυµες 

καταγγελίες µεµονωµένων εργαζοµένων, σωµατείων και περιοίκων και να 

διερευνά τη βασιµότητά τους. Φυσικά, η δυνατότητα µη ειδικών να εντοπίζουν 

τις παραβάσεις είναι κατά κανόνα περιορισµένη και σχετίζεται συνήθως µε 

βασικούς κινδύνους που είναι γνωστοί σε όλους (Glaeser and Shleifer, 2001, 

pp. 431-435). Για παράδειγµα, ένας γείτονας µπορεί εύκολα να διαπιστώσει 

αν σε µια υπό ανέγερση οικοδοµή υπάρχει περίφραξη και αν υπάρχει 

κίνδυνος πτώσης των εργαζοµένων. Βεβαίως, ο γείτονας µπορεί να βλέπει 

παραβάσεις και εκεί που δεν υπάρχουν, ιδίως αν ενοχλείται από τη σκόνη, τα 

µπάζα και το θόρυβο που προκαλούνται κατά την ανέγερση. 

Όπως επίσης έχει ήδη αναφερθεί, το εργαλείο των καταγγελιών µπορεί  

να είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε πολύ µεγάλες επιχειρήσεις όπου η διοίκηση δεν 

είναι σε θέση να παρακολουθεί επαρκώς τη δράση των ενδιάµεσων 

στελεχών. Όταν οι ενδιάµεσες βαθµίδες της ιεραρχίας αποκρύπτουν τα 

προβλήµατα, τα παράπονα των εργαζοµένων µπορούν να φθάσουν στη 

διοίκηση µέσω των καταγγελιών και των ελέγχων που τις ακολουθούν (Scholz 

and Gray, 1997, p. 706). Μετά τον έλεγχο και µε βάση τα πορίσµατά του, το 

σωµατείο των εργαζοµένων µπορεί να πιέσει αποτελεσµατικά για την 

εφαρµογή των υποδείξεων από την επιχείρηση, ιδίως αφού δεν περιορίζεται 

από τις διαδικαστικές δεσµεύσεις (όπως ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) 

που περιορίζουν τους Επιθεωρητές Εργασίας ή άλλες δηµόσιες αρχές 

(Malmberg, 2004, p. 224). 

Ο µηχανισµός των καταγγελιών µπορεί µάλιστα να αποκτήσει ένα πιο 

µόνιµο και θεσµοποιηµένο χαρακτήρα. Στη Βαλένθια της Ισπανίας για 
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παράδειγµα, συνδικαλιστές της οµοσπονδίας οικοδόµων κυκλοφορούν στην 

πόλη µε αυτοκίνητο, εντοπίζουν εργοτάξια µε προφανείς παραβάσεις και 

ενηµερώνουν σχετικά την Επιθεώρηση Εργασίας. Αντίστοιχη δραστηριότητα 

επιδεικνύουν εκπρόσωποι των εργαζοµένων στη Σουηδία, για παράδειγµα 

στον κλάδο των µεταφορών (Walters, 2004, p. 177). 

∆εν πρέπει να αµελεί κανείς πάντως ότι, όταν πρόκειται για δηµόσιες ή 

κοινωνικές υπηρεσίες, η προσφορά και η ζήτηση υπηρεσιών δεν είναι µεταξύ 

τους ανεξάρτητες, όπως υποτίθεται συνήθως στη συµβατική οικονοµική 

ανάλυση. Αντιθέτως, η προσφορά και η ζήτηση κρατικών υπηρεσιών 

αυξάνονται και µειώνονται ταυτόχρονα. Μια αύξηση στην προσφορά οδηγεί 

άµεσα σε µια αύξηση στη ζήτηση, αφού κάποιοι συνειδητοποιούν ότι µπορούν 

να χρησιµοποιήσουν µια υπηρεσία που ικανοποιεί τις ανάγκες ή τις επιθυµίες 

τους (Spicker, 2004, σ. 308-309). Στην περίπτωση της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζοµένων, οι µαζικές προσλήψεις κατά το έτος 2000 και η 

δραστηριοποίηση των νέων Επιθεωρητών Εργασίας οδήγησαν σε αύξηση της 

ζήτησης για τις «υπηρεσίες» τους: επιχειρήσεις που παλαιότερα απέκρυπταν 

τα ατυχήµατά τους άρχισαν να τα αναγγέλουν, ενώ και οι καταγγελίες 

εργαζοµένων και τρίτων φαίνεται πώς αυξήθηκαν αρκετά. Άρχισαν µάλιστα να 

γίνονται καταγγελίες από εργαζοµένους του δηµοσίου τοµέα. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια προσπάθεια προσέγγισης της ελληνικής 

πραγµατικότητας σχετικά µε τις καταγγελίες για θέµατα υγείας και ασφάλειας. 

Τα συγκεκριµένα ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν είναι: 

(α) Ποιοι προβαίνουν σε καταγγελίες και τι είδους επιχειρήσεις ή 

δραστηριότητες αφορούν οι καταγγελίες αυτές; 

(β) Σε ποιο βαθµό σχετίζονται οι καταγγελίες µε την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζοµένων  και σε ποιο βαθµό µε αλλότρια ζητήµατα; 

(γ) Οδηγούν οι καταγγελίες στην επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις; 

Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά θα βοηθήσουν να γίνει αντιληπτό αν οι 

καταγγελίες είναι τόσο χρήσιµες όσο αναφέρθηκε παραπάνω.   
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6.2 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια προσπάθεια να αναλυθούν οι 

καταγγελίες που φθάνουν στο ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας – Θράκης. Το 

ΚΕ.Π.Ε.Κ. δέχεται καταγγελίες επώνυµες ή ανώνυµες, τηλεφωνικές ή γραπτές 

τις οποίες καταγράφει – εκτός από το βιβλίο γενικού πρωτοκόλλου – και σε 

ειδικό βιβλίο καταγγελιών.
263

 Μάλιστα, στη διερεύνηση των καταγγελιών 

δίνεται κατά κανόνα προτεραιότητα σε σχέση µε τις υπόλοιπες ελεγκτικές 

δραστηριότητες. Στον υπό εξέταση πληθυσµό συµπεριλαµβάνονται όλες οι 

καταγγελίες (συνολικά 148) που έγιναν κατά τα έτη 2004 και 2005. 

Οι πληροφορίες που καταγράφονται στο βιβλίο καταγγελιών 

περιλαµβάνουν την ταυτότητα του καταγγέλοντα (αν είναι γνωστή), την 

επιχείρηση ή δραστηριότητα την οποία αφορά (επωνυµία, διεύθυνση, κλάδο) 

και το περιεχόµενο της καταγγελίας, δηλαδή µια σύντοµη περιγραφή των 

κινδύνων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι. Περιλαµβάνει επίσης το όνοµα 

του Επιθεωρητή Εργασίας που ανέλαβε τη διερεύνηση του θέµατος και τις 

ενέργειες που πιθανώς ακολούθησαν. Οι ενέργειες αυτές µπορούν να 

κυµαίνονται από έναν έλεγχο µε απλές υποδείξεις αλλά χωρίς κυρώσεις µέχρι 

ένα συνδυασµό προστίµων και ποινικής δίωξης. 

Οι περισσότερες από τις παραπάνω πληροφορίες εκφράζονται στο 

βιβλίο καταγγελιών περιγραφικά και συνεπώς, πρέπει να µετατραπούν σε 

µεταβλητές κατάλληλες για περαιτέρω ανάλυση. Πρέπει ακόµη να σηµειωθεί 

ότι δεν υπάρχει µια βάση δεδοµένων που να επιτρέπει τη συσχέτιση των 

καταγγελιών µε άλλα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, όπως η ύπαρξη 

τεχνικού ασφαλείας ή η συχνότητα εργατικών ατυχηµάτων.  
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 Από το βιβλίο αυτό προέρχονται και τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται στο κεφάλαιο αυτό. 

Για τα έτη 2004 και 2005 το βιβλίο αυτό τηρήθηκε µε µεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα, γι’ 
αυτό και ο υπό εξέταση πληθυσµός περιορίζεται στα έτη αυτά. Βέβαια, ο πληθυσµός αυτός 

αποτελεί ένα δείγµα σε σχέση µε το σύνολο της χώρας και το σύνολο των ετών που 

λειτουργεί το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. 
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6.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

 

Οι καταγγελίες δεν αφορούν εξίσου όλους τους τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, δεν υπάρχει 

καµµιά καταγγελία για τον πρωτογενή τοµέα – δηλαδή για τις γεωργικές, 

κτηνοτροφικές, αλιευτικές κλπ δραστηριότητες – ενώ υπάρχει µεγάλος 

αριθµός καταγγελιών (άνω του 40% του συνόλου) για τις οικοδοµές και τα 

υπόλοιπα τεχνικά έργα.  

Πίνακας 6.1:  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΘΡΟΙΣ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 60 40.54 40.54 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 44 29.73 70.27 

ΕΜΠΟΡΙΟ 15 10.14 80.41 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 17.57 97.97 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3 2.03 100.00 

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 148 100.00  

 

 Οι καταγγέλοντες ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες (Πίνακας 6.2). 

Πάνω από το ένα τρίτο (35.81%) είναι άγνωστοι, ενώ για τους υπόλοιπους 

που δηλώνουν τα στοιχεία τους – συχνά περιµένοντας απάντηση από το 

ΚΕ.Π.Ε.Κ. – εµφανίζονται διάφορες περιπτώσεις, µε παρόµοια πιθανότητα 

εµφάνισης: µεταξύ του 10 και του 15% των καταγγελιών προέρχονται από 

εργαζοµένους της επιχείρησης, συνδικαλιστικές οργανώσεις (επιχειρησιακά 

σωµατεία ή εργατικά κέντρα), οµοιοεπαγγελµατικά σωµατεία (χειριστών 

ανυψωτικών µηχανηµάτων, θερµαστών, πρακτικών µηχανικών)
264

 ή γείτονες. 

Αντίθετα, η περίπτωση της καταγγελίας από ανταγωνιστές εµφανίζεται πολύ 

σπάνια, δηλαδή σε λιγότερο από το 5% των καταγγελιών. 

Πίνακας 6.2:  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΘΡΟΙΣ. 

ΑΓΝΩΣΤΟΣ 53 35.81 35.81 

ΑΛΛΟΣ 16 10.81 46.62 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 16 10.81 57.43 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 17 11.49 68.92 

ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 18 12.16 81.08 

ΓΕΙΤΟΝΑΣ 21 14.19 95.27 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 7 4.73 100.00 

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 148 100.00  
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 Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι καταγγελίες των οµοιοεπαγγελµατικών σωµατείων δεν 

αφορούν συνήθως µία αλλά πολλές µαζί επιχειρήσεις και συνεπώς, απαιτούν µεγαλύτερη 

ενασχόληση από τους Επιθεωρητές που θα αναλάβουν τη διερεύνησή τους. 
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Καµµία καταγγελία δεν προέρχεται από συλλόγους µε επιστηµονικό 

χαρακτήρα ή µέλη µε σπουδές ανωτάτου επιπέδου. Έτσι, δεν εµφανίζονται 

καταγγελίες από φορείς όπως το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή τα 

Τµήµατά του, από το Σύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου 

Ελλάδος (Σ.Μ.Η.Β.Ε.), από τους Ιατρικούς Συλλόγους κ.ο.κ. Ακόµη κι αν 

θεωρήσει κανείς ότι τα µέλη τέτοιων επιστηµονικών συλλόγων εκτίθενται σε 

λιγότερους κινδύνους εργατικών ατυχηµάτων, µπορεί να εκτίθενται στους 

ίδιους κινδύνους επαγγελµατικών ασθενειών, τους οποίους µάλιστα είναι σε 

θέση να εντοπίσουν ευκολότερα λόγω επιστηµονικής γνώσης.  

Το φαινόµενο αυτό –  που χρήζει βέβαια εµπειρικής διερεύνησης – 

ίσως να οφείλεται στην πεποίθηση των επιστηµόνων ότι µπορούν να 

ελέγξουν τους κινδύνους που τους απειλούν ή στη νοοτροπία που 

αντιµετωπίζει τις καταγγελίες ως αναξιοπρεπή συµπεριφορά. Ίσως ακόµη να 

οφείλεται στο γεγονός ότι στους φορείς αυτούς συµµετέχουν µισθωτοί, 

ελεύθεροι επαγγελµατίες, αλλά και εργοδότες, δηλαδή οµάδες προσώπων 

που µπορεί να έχουν αντικρουόµενα συµφέροντα ή, τουλάχιστον, 

διαφορετικές αντιλήψεις για τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων και των 

επαγγελµατικών ασθενειών. 

 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το αποτέλεσµα του ελέγχου, δηλαδή 

αν έγιναν απλώς υποδείξεις, αν ακολούθησε επανέλεγχος ή αν επιβλήθηκε 

κάποιο είδος κύρωσης. Στο ένα πέµπτο των περιπτώσεων δεν έγινε από τον 

Επιθεωρητή που του ανατέθηκε η διερεύνηση της καταγγελίας η παραµικρή 

ενέργεια, πιθανώς επειδή ήταν παντελώς ανυπόστατη. Για παράδειγµα, 

γείτονες καταγγέλλουν φανταστικούς κινδύνους από οικοδοµές των οποίων 

δεν έχει αρχίσει η κατασκευή, γονείς καταγγέλλουν ότι τα παιδιά τους 

κινδυνεύουν από εργοδότες στους οποίους όµως δεν εργάζονται κ.ο.κ. 

Συνολικά, στα τρία τέταρτα των περιπτώσεων (76.35%) η καταγγελία δεν 

οδηγεί στην επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης. 
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Πίνακας 6.3:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΘΡΟΙΣ. 

ΚΑΜΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 31 20.95 20.95 

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 63 42.57 63.51 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 19 12.84 76.35 

ΜΗΝΥΣΗ 3 2.03 78.38 

∆ΙΑΚΟΠΗ 10 6.76 85.14 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 10 6.76 91.89 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10 6.76 98.65 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 2 1.35 100.00 

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 148 100.00  

 

 Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται µαζί δύο µεταβλητές, η 

ταυτότητα του καταγγέλοντα και ο τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας, σε µια 

προσπάθεια να ανιχνευθεί µια πιθανή σχέση τους.
265

 Όπως φαίνεται, 

υπάρχουν κάποιοι συνδυασµοί που εµφανίζονται πολύ συχνότερα από 

άλλους. Για παράδειγµα, στα τεχνικά έργα οι καταγγελίες γίνονται κατά 

κανόνα από αγνώστους ή από γείτονες, ενώ στη µεταποίηση (βιοµηχανίες και 

βιοτεχνίες), οι καταγγελίες γίνονται συνήθως από αγνώστους, 

οµοιοεπαγγελµατικά σωµατεία ή άλλα σωµατεία. Οι γείτονες δεν 

καταγγέλλουν ποτέ επιχειρήσεις εµπορίου ή παροχής υπηρεσιών, ούτε 

βέβαια δηµόσιες υπηρεσίες, µάλλον επειδή αυτές δεν εναποθέτουν µπάζα ή 

άλλα απόβλητα, δεν προκαλούν θόρυβο κλπ. 

 
Πίνακας 6.4:  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΑΓΝΩΣΤΟΣ 26 11 6 9 1 53  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 43.33 25.00 40.00 34.62  33.33 35.81  

ΑΛΛΟΣ 7 5 1 3 0 16  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 11.67 11.36 6.67 11.54  0.00 10.81 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 1 5 4 4 2 16  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 1.67 11.36 26.67 15.38 66.67 10.81  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 0 9 1 7 0 17  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 0.00 20.45 6.67 26.92 0.00 11.49 

ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 3 11 1 3 0 18  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 5.00 25.00 6.67 11.54 0.00 12.16  

ΓΕΙΤΟΝΑΣ 19 2 0 0 0 21  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 31.67 4.55 0.00 0.00 0.00 14.19 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 4 1 2 0 0 7  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 6.67 2.27 13.33 0.00 0.00 4.73  

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 60 44 15 26 3 148 
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 
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 Η µέθοδος αυτή (cross-tabulation) είναι η ενδεδειγµένη όταν αντιµετωπίζει κανείς ποιοτικές 

µεταβλητές που µπορούν να λάβουν λίγες διακριτές τιµές (Hamilton, 2003, pp. 97-100). 
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Pearson chi2(24) =  72.4574   Pr = 0.000 

 

 Ο έλεγχος χ2
 του Pearson δείχνει ότι η σχέση µεταξύ της ταυτότητας 

του καταγγέλοντα και του τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας είναι στατιστικά 

σηµαντική (Hamilton, 2003, pp. 98-99). 

Αν δοκιµαστεί ένα άλλο ζεύγος µεταβλητών, δηλαδή η ταυτότητα του 

καταγγέλοντα και το αποτέλεσµα του ελέγχου, προκύπτουν τα εξής 

συµπεράσµατα (ο αντίστοιχος πίνακας παραλείπεται): Η περίπτωση της 

καµµιάς ενέργειας εµφανίζεται για κάθε είδος καταγγέλοντα, η περίπτωση των 

απλών υποδείξεων (χωρίς επανέλεγχο ή κυρώσεις) εµφανίζεται συχνότερα 

στις καταγγελίες αγνώστων, σωµατείων και µεµονωµένων εργαζοµένων, ενώ 

επανέλεγχος γίνεται κατά κανόνα για τις καταγγελίες αγνώστων. Και πάλι το 

χ2
 του Pearson οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η µηδενική υπόθεση της 

ανεξαρτησίας των µεταβλητών πρέπει να απορριφθεί. 

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται µαζί το αποτέλεσµα του ελέγχου 

και ο τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας και προκύπτουν µερικά βασικά 

χαρακτηριστικά της λειτουργίας του ΚΕ.Π.Ε.Κ.: 

(α) Η διακοπή εργασιών εµφανίζεται αποκλειστικά στα τεχνικά έργα και 

ποτέ σε άλλου είδους επιχειρήσεις. 

(β) Στη δηµόσια διοίκηση δεν επιβάλλεται κανενός είδους κύρωση, αλλά 

γίνονται µόνο υποδείξεις, χωρίς καν επανέλεγχο.
266

 

(γ) Οι απλές υποδείξεις αποτελούν τη συνηθέστερη περίπτωση σε όλους 

τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Γενικά, υπάρχει µια παράδοση 

προτίµησης στην ενηµέρωση και την πειθώ έναντι της άµεσης επιβολής 

κυρώσεων.
267

 

(δ) Ο συνδυασµός ποινικών και διοικητικών κυρώσεων (µηνυτήρια 

αναφορά και πρόστιµο) είναι πολύ σπάνιος αφού εµφανίζεται µόλις δύο 

φορές, αν και όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικός στη µείωση της πιθανότητας να γίνει εργατικό ατύχηµα. 

Για µια ακόµη φορά, το χ2
 του Pearson οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 

µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας των µεταβλητών πρέπει να απορριφθεί. 

                                            
266

 Βλέπε σχετικά την ενότητα 5.3 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
267

 Βλέπε σχετικά την ενότητα 2.6 ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
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Πίνακας 6.5:  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧ. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΠ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣ. ∆ΗΜΟΣΙΑ  ΣΥΝΟΛΑ 

ΚΑΜΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11 12 1 6 1 31  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 18.33 27.27 6.67 23.08 33.33 20.95  

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 12 21 12 16 2 63  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 20.00 47.73 80.00 61.54 66.67 42.57  

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 12 3 1 3 0 19  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 20.00 6.82 6.67 11.54 0.00 12.84  

ΜΗΝΥΣΗ 0 3 0 0 0 3  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 0.00 6.82 0.00 0.00 0.00 2.03  

∆ΙΑΚΟΠΗ 10 0 0 0 0 10  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 6.76  

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 7 3 0 0 0 10  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 11.67 6.82 0.00 0.00 0.00 6.76  

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 7 2 0 1 0 10  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 11.67 4.55 0.00 3.85 0.00 6.76  

ΑΝΑΦΟΡΑ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1 0 1 0 0 2  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 1.67 0.00 6.67 0.00 0.00 1.35  

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 60 44 15 26 3 148  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  

 

Pearson chi2(28) =  57.3148   Pr = 0.001 
 

‘Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στο βιβλίο καταγγελιών 

περιλαµβάνεται και το περιεχόµενο της καταγγελίας, δηλαδή µια σύντοµη 

περιγραφή των κινδύνων που υποτίθεται ότι δηµιουργούνται από κάποια 

δραστηριότητα. Από την περιγραφή αυτή µπορεί να συµπεράνει κανείς αν το 

περιεχόµενο της καταγγελίας εµπίπτει στην κύρια αρµοδιότητα του ΚΕ.Π.Ε.Κ. 

– που είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων – ή όχι. Έτσι, εκτός από 

τις µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν παραπάνω και που έχουν 

αντικειµενικό χαρακτήρα, δηµιουργήθηκε και µια υποκειµενική µεταβλητή 

(core) που στόχο έχει να µετατρέψει το περιεχόµενο της καταγγελίας – που 

είναι εκφρασµένο περιγραφικά – σε µορφή κατάλληλη για επεξεργασία. 

Η νέα αυτή µεταβλητή λαµβάνει την τιµή «άσχετο» αν το περιεχόµενο 

δεν έχει σχέση µε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων αλλά µε 

ζητήµατα όπως η εξεύρεση εργασίας για τα µέλη των οµοιοεπαγγελµατικών 

σωµατείων, η όχληση που υφίστανται οι γείτονες από την ανέγερση µιας 

οικοδοµής κ.ο.κ. Η µεταβλητή λαµβάνει την τιµή «σχετικό» αν το περιεχόµενο 

της καταγγελίας έχει άµεση σχέση µε την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων, δηλαδή µε απειλές που δηµιουργούνται από τους χώρους και 

τον εξοπλισµό εργασίας, από την έκθεση σε φυσικούς, χηµικούς ή 

βιολογικούς παράγοντες κλπ. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, τα 
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δύο τρίτα περίπου των καταγγελιών κατατάσσονται ως «άσχετες» και το ένα 

τρίτο ως «σχετικές». 

Πίνακας 6.6:  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΑΣΧΕΤΗ 100 67.57 67.57 

ΣΧΕΤΙΚΗ 48 32.43 100.00 

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 148 100.00  

 

 Το γεγονός ότι µια καταγγελία µπορεί να θεωρηθεί «άσχετη» µε την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, δεν σηµαίνει ότι η επιχείρηση την 

οποία αφορά δεν θα ελεγχθεί. Η καταγγελία αποτελεί µια αφορµή για έλεγχο, 

ενώ οι Επιθεωρητές Εργασίας – που σε τελική ανάλυση είναι δηµόσιοι 

υπάλληλοι – δεν θέλουν «να εκτεθούν»: συχνά οι καταγγέλοντες είναι 

συνδικαλιστές µε προνοµιακή πρόσβαση σε πολιτικούς ή τον τύπο, 

πρόσβαση που δεν θα διστάσουν να χρησιµοποιήσουν για να επιτύχουν το 

στόχο τους.
268

 Έτσι, ο Επιθεωρητής Εργασίας που αναλαµβάνει µια υπόθεση 

θα πραγµατοποιήσει συνήθως έναν επιτόπιο έλεγχο, ακόµη κι αν πιστεύει ότι 

ο έλεγχος αυτός δεν θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσµα. Όπως χαρακτηριστικά 

φαίνεται στον Πίνακα 6.7, µόνο το 30% των «άσχετων» καταγγελιών δεν 

οδηγούν σε καµµία ενέργεια, ενώ στο 70% των περιπτώσεων, γίνεται 

τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος.  

Φυσικά, ακόµη και «άσχετες» καταγγελίες µπορεί να οδηγήσουν στην 

ανακάλυψη επιχειρήσεων µε σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζοµένους και 

στις αντίστοιχες υποδείξεις ή κυρώσεις. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται 

περιπτώσεις που «άσχετες» καταγγελίες οδήγησαν στην επιβολή κυρώσεων, 

πράγµα που γίνεται βέβαια σπανιότερα απ’ ότι στην περίπτωση των 

«σχετικών». Αρκετά ξεκάθαρο είναι πάντως ότι η περίπτωση της καµµιάς 

ενέργειας σχετίζεται µε τις «άσχετες» καταγγελίες. 
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 Για το πολύπλοκο περιβάλλον στο οποίο είναι υποχρεωµένοι να δρουν οι Επιθεωρητές 

Εργασίας και τους συµβιβασµούς στους οποίους οδηγεί, βλέπε την ενότητα 2.2 Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ Ή 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ; 
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Πίνακας 6.7:  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΣΧΕΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΜΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 30 1 31  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 30.00 2.08 20.95  

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 40 23 63  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 40.00 47.92 42.57  

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 11 8 19  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 11.00 16.67 12.84  

ΜΗΝΥΣΗ 3 0 3  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 3.00 0.00 2.03  

∆ΙΑΚΟΠΗ 6 4 10  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 6.00 8.33 6.76  

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 4 6 10  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 4.00 12.50 6.76  

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 6 4 10  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 6.00 8.33 6.76  

ΑΝΑΦΟΡΑ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ 0 2 2  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 0.00 4.17 1.35  

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 100 48 148  
(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 100.00 100.00 100.00  

 

Pearson chi2(7) =  22.9533   Pr = 0.002 

 

 

6.4 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ  

 

Αφού οι πιθανές εξαρτηµένες µεταβλητές µπορούν να λάβουν µόνο 

δύο τιµές δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί γραµµική παλινδρόµηση. Μια 

κατάλληλη κατανοµή είναι η λογιστική κατανοµή πιθανότητας και το αντίστοιχο 

υπόδειγµα θα είναι το logit. Θα δοκιµαστεί πρώτα ένα υπόδειγµα µε 

εξαρτηµένη µεταβλητή το core και ερµηνευτικές µεταβλητές όλες εκείνες που 

θα µπορούσαν να ερµηνεύσουν το πότε µια καταγγελία έχει «άσχετο» (Υ = 0) 

και πότε «σχετικό» (Υ = 1) περιεχόµενο. Οι ερµηνευτικές µεταβλητές στο 

υπόδειγµα αυτό ανήκουν σε δύο κατηγορίες: η πρώτη αφορά την ταυτότητα 

του καταγγέλοντα (εργαζόµενος, επιχειρησιακό ή εργοστασιακό σωµατείο, 

οµοιεπαγγελµατικό σωµατείο, γείτονας, ανταγωνιστής) και η δεύτερη τον τοµέα 

δραστηριότητας της καταγγελλόµενης επιχείρησης (µεταποίηση, τεχνικά έργα, 

εµπόριο, υπηρεσίες, δηµόσια διοίκηση).
269
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 Αντίστοιχα µε όσα αναφέρθηκαν για τα υποδείγµατα του προηγούµενου κεφαλαίου, 

θεωρείται ότι ένα σύνολο παραγόντων – που αφορούν την ταυτότητα του καταγγέλοντα και 
τον τοµέα δραστηριότητας της καταγγελλόµενης επιχείρησης – που αποτελούν το διάνυσµα 

των ερµηνευτικών µεταβλητών x εξηγούν το αποτέλεσµα, έτσι ώστε: 
 

Prob(Y = 1) = F(x, β) 

Prob(Y = 0) = 1 – F(x, β) 
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Πίνακας 6.8:  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ LOGIT ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΟ core 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

z P>|z| 

worker ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ -1.032315 .6929344 -1.49 0.136 

union ΣΩΜΑΤΕΙΟ -.0690598 .6058365 -0.11 0.909 

omoioepag ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ -2.537235 1.079829 -2.35 0.019 

neighbor ΓΕΙΤΟΝΑΣ -1.217302 .6994643 -1.74 0.082 

competitor ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ -.151735 .8561109 -0.18 0.859 

manuf ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ -1.293612 .6911325 -1.87 0.061 

constr ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ -1.473525 .6864397 -2.15 0.032 

services ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -1.175267 .7335554 -1.60 0.109 

government ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ .5441129 1.405824 0.39 0.699 

_cons ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΟΡΟΣ .8809202 .6210157 1.42 0.156 

Αριθµός παρατηρήσεων = 148    LR χ2
(9) = 21.77    Prob > χ2

 = 0.0096    ψευδο-R
2 
= 0.1167 

       

 Ο συνολικός έλεγχος χ2
 δείχνει ότι οι µεταβλητές έχουν ταυτόχρονη 

στατιστική σηµαντικότητα. Οι 105 από τις 148 συνολικά καταγγελίες 

ταξινοµούνται σωστά από τα υπόδειγµα, δηλαδή το αντίστοιχο ποσοστό είναι 

70.95%. 

Από τις ερµηνευτικές µεταβλητές οι δύο (οµοιεπαγγελµατικό σωµατείο 

και τεχνικά έργα) είναι ατοµικά στατιστικά σηµαντικές, ενώ άλλες δύο (γείτονας 

και µεταποίηση) πλησιάζουν να γίνουν. Οι µεταβλητές αυτές έχουν αρνητικό 

πρόσηµο: αν η καταγγελία προέρχεται από οµοιοεπαγγελµατικό σωµατείο 

µειώνεται η πιθανότητα να έχει άµεση σχέση µε την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζοµένων, σε σχέση µε την οµάδα αναφοράς που είναι ο άγνωστος 

καταγγέλων. Αντίστοιχα, αν η καταγγελία αφορά τεχνικό έργο, µειώνεται η 

πιθανότητα να έχει άµεση σχέση µε την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων, σε σχέση µε την οµάδα αναφοράς που είναι το εµπόριο. 

Αντιθέτως, δεν φαίνεται να διαφέρει η συµπεριφορά των επιχειρησιακών ή 

εργοστασιακών σωµατείων – όπως και των ανταγωνιστών – από την οµάδα 

αναφοράς (άγνωστος καταγγέλων). 

 

 

                                                                                                                             
 

Το ζητούµενο είναι η µορφή που θα έχει το F(x, β). Όπως και στα υποδείγµατα του 

προηγούµενου κεφαλαίου, η χρησιµοποίηση της γραµµικής παλινδρόµησης έχει σοβαρά 

µειονεκτήµατα, όπως ότι ο διαταρακτικός όρος είναι ετεροσκεδαστικός µε τρόπο που 

εξαρτάται από το β ή η αβεβαιότητα για το αν οι προβλέψεις που θα προκύψουν θα µοιάζουν 

µε πιθανότητες (Greene, 2000, p. 813). 
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6.5 ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ  

 

Όπως όµως αναφέρθηκε και παραπάνω, το γεγονός ότι µια καταγγελία 

µπορεί να θεωρηθεί «άσχετη» µε την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων, δεν σηµαίνει ότι η επιχείρηση την οποία αφορά δεν θα ελεγχθεί, 

ενώ ακόµη και «άσχετες» καταγγελίες µπορεί να οδηγήσουν στην ανακάλυψη 

επιχειρήσεων µε σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζοµένους και πιθανώς σε 

κυρώσεις. Για να εξεταστεί η επίδραση των ερµηνευτικών µεταβλητών στις 

κυρώσεις το ρόλο της εξαρτηµένης µεταβλητής πρέπει να έχει µια νέα 

µεταβλητή (penalty) που λαµβάνει την τιµή ένα αν επιβλήθηκαν κυρώσεις: 

λαµβάνει δηλαδή την τιµή ένα αν έστω και µία από τις αντίστοιχες µεταβλητές 

του Πίνακα 6.3 – διακοπή, µηνυτήρια αναφορά, πρόστιµο, µηνυτήρια 

αναφορά & πρόστιµο – έχει την τιµή ένα.  

Η µεταβλητή σχετικό µε Υ & Α (core) γίνεται πλέον ερµηνευτική 

µεταβλητή, σε µια προσπάθεια να εξεταστεί αν η άµεση σχέση του 

περιεχοµένου της καταγγελίας µε την υγεία και την ασφάλεια αυξάνει την 

πιθανότητα επιβολής κυρώσεων: κάτι τέτοιο φαίνεται λογικό, αλλά δεν είναι 

αυτονόητο. 

Πίνακας 6.9:  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ LOGIT ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΟ penalty  

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

z P>|z| 

core ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ Υ&Α 1.95513 .5823236 3.36 0.001 

union ΣΩΜΑΤΕΙΟ .8550667 1.025175 0.83 0.404 

omoioepag ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ 1.171307 .8830836 1.33 0.185 

neighbor ΓΕΙΤΟΝΑΣ .660579 .626459 1.05 0.292 

competitor ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 2.148185 1.122825 1.91 0.056 

manuf ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 1.324166 1.214709 1.09 0.276 

constr ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3.425443 1.276101 2.68 0.007 

commerce ΕΜΠΟΡΙΟ .1062985 1.636382 0.06 0.948 

_cons ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΟΡΟΣ -4.685652 1.321712 -3.55 0.000 

Αριθµός παρατηρήσεων = 131    LR χ2
(8) = 37.08    Prob > χ2

 = 0.0000    ψευδο-R
2 
= 0.2546 

 

Στο παραπάνω υπόδειγµα, ο συνολικός έλεγχος χ2
 δείχνει ότι οι 

µεταβλητές έχουν ταυτόχρονη στατιστική σηµαντικότητα. Οι καταγγελίες που 

ταξινοµούνται σωστά είναι 107 σε σύνολο 131, δηλαδή ποσοστό 81.68%. 

Από τις ερµηνευτικές µεταβλητές οι δύο (σχετικό µε Υ & Α και τεχνικά 

έργα) είναι ατοµικά στατιστικά σηµαντικές, ενώ µία (ανταγωνιστής) πλησιάζει 

να γίνει. Οι µεταβλητές αυτές έχουν θετικό πρόσηµο: αν η καταγγελία αφορά 
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τεχνικό έργο (έχοντας υπ’ όψιν το αν έχει άµεση σχέση µε την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζοµένων), αυξάνεται η πιθανότητα να επιβληθούν 

κυρώσεις σε σχέση µε την οµάδα αναφοράς (υπηρεσίες). ∆ύο από τις 

ερµηνευτικές µεταβλητές προβλέπουν τέλεια την αποτυχία (εργαζόµενος και 

δηµόσια διοίκηση), δηλαδή τη µη επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης και 

απορρίπτονται αυτόµατα από το υπόδειγµα.    

 Η µεταβλητή ανταγωνιστής πλησιάζει να γίνει στατιστικά σηµαντική. Το 

γεγονός ότι η πιθανότητα επιβολής κυρώσεων αυξάνεται αν η καταγγελία 

προέρχεται από κάποιον ανταγωνιστή πιθανώς να έχει σχέση µε την 

καλύτερη γνώση της νοµοθεσίας για κάποιο ειδικό θέµα που αφορά τον κλάδο 

ή µε το ισχυρότερο κίνητρο που έχει ο ανταγωνιστής να επιµείνει στην 

καταγγελία του. 

Ισχυρότερη πάντως επίδραση στο υπόδειγµα αυτό έχει η µεταβλητή 

τεχνικά έργα. Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 

(α) Στον οικοδοµικό κλάδο συµβαίνουν πολλά θανατηφόρα ατυχήµατα, 

όπως άλλωστε παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο.
270

 

(β) Στον κλάδο αυτό δραστηριοποιούνται κάθε είδους και µεγέθους 

επιχειρήσεις, µε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες και µεταβαλλόµενους 

χώρους δραστηριότητας, γεγονός που δεν επιτρέπει τη συστηµατική 

παρακολούθηση της συµµόρφωσής τους.
271

 

(γ) Στον κλάδο αυτό χρησιµοποιείται η κύρωση της διακοπής εργασιών, 

κύρωση που δεν εφαρµόζεται σε κανέναν άλλο τοµέα οικονοµικής 

δραστηριότητας.
272

 Υπάρχει έτσι µεγαλύτερη ευχέρεια επιβολής κυρώσεων 

απ’ ότι στους άλλους τοµείς. 

 

 

6.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 

 Απ’ όσα εκτέθηκαν παραπάνω, µπορούν να εξαχθούν κάποια 

συµπεράσµατα. Το πρώτο από αυτά είναι ότι οι καταγγελίες δεν αφορούν 

εξίσου όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, ούτε προέρχονται 
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 Βλέπε ενότητα 5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. 
271

 Βλέπε και  ενότητα 2.6 ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ. 
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 Βλέπε και ενότητα 2.3 Η Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 
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εξίσου από κάθε πηγή. ∆εν εµφανίζεται έτσι καµµιά καταγγελία για τον 

πρωτογενή τοµέα, ενώ το 40% των καταγγελιών αφορά τις οικοδοµές και τα 

λοιπά τεχνικά έργα. Το γεγονός αυτό σχετίζεται µάλλον µε την όχληση που 

προκαλεί κάθε είδος δραστηριότητας: οι γεωργικές και κτηνοτροφικές 

εργασίες γίνονται στο ύπαιθρο, ενώ οι αλιευτικές στη θάλασσα και δεν 

ενοχλούν έτσι κανέναν, ενώ οι οικοδοµές χτίζονται κυρίως σε ήδη 

κατοικηµένες περιοχές και ενοχλούν τους γείτονες. Αντίστοιχα, η πηγή της 

καταγγελίας προτιµά συνήθως να παραµείνει άγνωστη, ενώ οι ανταγωνιστές 

προβαίνουν σπάνια σε καταγγελίες. Ίσως αυτό να οφείλεται στο φόβο 

πιθανής εκδίκησης αν τα στοιχεία του καταγγέλοντα γίνουν γνωστά ή στην 

αντίληψη που επικρατεί ότι το «κάρφωµα» είναι κάτι ανήθικο.   

Το δεύτερο συµπέρασµα είναι ότι οι «άσχετες» µε την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζοµένων καταγγελίες είναι διπλάσιες από τις «σχετικές». 

Οι καταγγέλοντες δεν φαίνεται να γνωρίζουν τις αρµοδιότητες του ΚΕ.Π.Ε.Κ. ή 

θέλουν απλώς να εκπληρώσουν άλλους σκοπούς µε την καταγγελία τους. Αν 

για παράδειγµα η καταγγελία προέρχεται από οµοιοεπαγγελµατικό σωµατείο 

ή αφορά τεχνικό έργο, µειώνεται η πιθανότητα να έχει άµεση σχέση µε την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων: στην πρώτη περίπτωση, στόχος 

είναι συνήθως η πρόσληψη των µελών του σωµατείου, ενώ στη δεύτερη την 

καταγγελία κάνει συνήθως κάποιος γείτονας που ενοχλείται από τα µπάζα 

που υπάρχουν στο δρόµο, τη σκόνη κλπ. Ένα λογικό συµπέρασµα – που 

χρήζει βέβαια εµπειρικής διερεύνησης – είναι ότι οι καταγγέλοντες 

καταφεύγουν στο ΚΕ.Π.Ε.Κ. γιατί δεν ικανοποιούνται από τις άλλες δηµόσιες 

υπηρεσίες (για παράδειγµα πολεοδοµικά γραφεία ή αστυνοµικά τµήµατα) που 

είναι πραγµατικά αρµόδιες για τα προβλήµατα που τους απασχολούν. 

Το τρίτο συµπέρασµα είναι ότι στα τρία τέταρτα των περιπτώσεων η 

καταγγελία δεν οδηγεί στην επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης, ενώ στο ένα 

πέµπτο δεν γίνεται η παραµικρή ενέργεια: η αδράνεια αυτή εµφανίζεται κατά 

κανόνα όταν πρόκειται για «άσχετη» καταγγελία. Από την άλλη, αν η 

καταγγελία έχει άµεση σχέση µε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, 

αν η καταγγελία προέρχεται από κάποιον ανταγωνιστή ή αν αφορά τεχνικό 
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έργο, αυξάνεται η πιθανότητα να επιβληθούν κυρώσεις. Άλλωστε, στα τεχνικά 

έργα χρησιµοποιείται και η διοικητική κύρωση της διακοπής εργασιών. 

Από τα παραπάνω, δεν προκύπτει ότι οι καταγγελίες οδηγούν στον 

εντοπισµό των πιο επικίνδυνων χώρων εργασίας και δεν φαίνεται να υπάρχει 

κάποιος ουσιαστικός λόγος να δίνεται στη διερεύνηση των καταγγελιών 

µεγαλύτερη βαρύτητα απ’ ότι στις υπόλοιπες ελεγκτικές δραστηριότητες του 

ΚΕ.Π.Ε.Κ. Αυτό που µάλλον πρέπει να γίνει είναι µια συστηµατική 

προσπάθεια ξεδιαλέγµατος, έτσι ώστε οι άσχετες µε την υγεία και την 

ασφάλεια καταγγελίες να διαβιβάζονται στις κατά περίπτωση αρµόδιες 

υπηρεσίες και οι προφανώς ανυπόστατες να αρχειοθετούνται άµεσα. Με τον 

τρόπο αυτό θα γίνει ευκολότερη και ταχύτερη η διερεύνηση όσων από τις 

καταγγελίες είναι βάσιµες και σχετικές. Επειδή όµως η ευθυνοφοβία273
 και η 

τάση για διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης αποτρέπουν συνήθως την 

αλλαγή στάσης στις δηµόσιες υπηρεσίες (όπως το ΚΕ.Π.Ε.Κ.), µάλλον η 

πρωτοβουλία θα πρέπει να προέλθει από την ηγεσία του Σώµατος 

Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ή ακόµη και του Υπουργείου 

Απασχόλησης. 
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 Η νοοτροπία αυτή διατυπώνεται συνήθως µε εκφράσεις του τύπου «θα εκτεθούµε», «θα 

µπλέξουµε» κ.ο.κ. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η αγορά εργασίας έχει σοβαρές διαφορές από άλλες (όπως οι 

περισσότερες αγορές προϊόντων), τόσο σοβαρές που δεν µπορεί να αφεθεί 

να λειτουργήσει µόνη της, χωρίς δηλαδή καµµία κοινωνική παρέµβαση. Ιδίως 

όσον αφορά τα θέµατα που σχετίζονται µε την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων, παρατηρείται η ύπαρξη µιας σειράς χαρακτηριστικών που δεν 

επιτρέπουν την ικανοποιητική λειτουργία της αγοράς εργασίας. Το πρώτο από 

αυτά είναι η ανεπαρκής πληροφόρηση για τους κινδύνους και η ασυµµετρία 

στην πληροφόρηση µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου. Παρατηρείται επίσης 

αδυναµία επεξεργασίας όλων των πληροφοριών και συνεπώς αδυναµία 

λήψης ορθολογικών αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας, φαινόµενο που 

συνήθως ονοµάζεται «περιορισµένη ορθολογικότητα». 

 Εκτός από τα παραπάνω, οι συµβαλλόµενες πλευρές δεν 

διαπραγµατεύονται από θέση ισότητας: ο εργοδότης είναι ο οικονοµικά 

ισχυρός και µπορεί κατά κανόνα να επιβάλει τους όρους του, γεγονός που 

τείνει να καταστήσει την «ελευθερία των συµβάσεων» µια πλασµατική 

κατασκευή. Ταυτόχρονα, η ανεργία αποδυναµώνει τη διαπραγµατευτική θέση 

του εργαζοµένου και, σε συνδυασµό µε την εξασθένιση των εργατικών 

συνδικάτων, ενισχύει ακόµη περισσότερο την εργοδοτική πλευρά. Επιπλέον, 

η παγκοσµιοποίηση, µε τη δυνατότητα µετεγκατάστασης των επιχειρήσεων 

που προσφέρει, αποτελεί έναν ακόµη µοχλό πίεσης κατά των εργαζοµένων κι 

ένα βολικό άλλοθι για τον εργοδότη. 

 Το πρώτο βασικό συµπέρασµα που προκύπτει λοιπόν, είναι ότι δεν 

υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε οι µηχανισµοί της αγοράς εργασίας να 

λειτουργήσουν ικανοποιητικά στην περίπτωση των εργατικών ατυχηµάτων, 

αλλά και των επαγγελµατικών ασθενειών. Φυσικά, το πρόβληµα αυτό δεν 

αφορά µόνο τον κάθε εργοδότη και τους εργαζοµένους του, αλλά και την 

κοινωνία συνολικά, αφού ένα µεγάλο τµήµα του κόστους διαχέεται στα 

συστήµατα δηµόσιας υγείας και κοινωνικής ασφάλισης και τελικά, 

αναλαµβάνεται από τους φορολογουµένους. Ταυτόχρονα, τα εργατικά 

ατυχήµατα και οι επαγγελµατικές ασθένειες µειώνουν την παραγωγικότητα 
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των παθόντων και τελικά τη συνολική παραγωγικότητα της χώρας. Όσον δε 

αφορά τα µεγάλης έκτασης τεχνολογικά ατυχήµατα, αυτά δεν απειλούν µόνο 

τους εργαζοµένους, αλλά και τους περιοίκους και το περιβάλλον. Συνεπώς, η 

κοινωνία δικαιούται να έχει λόγο για τα ζητήµατα υγείας και ασφάλειας και έχει 

συµφέρον να περιοριστούν τα εργατικά ατυχήµατα. 

 Ένας από τους βασικούς µηχανισµούς που παρέχει η κοινωνία στα 

θύµατα ατυχηµάτων κάθε είδους είναι η δυνατότητα προσφυγής στα πολιτικά 

δικαστήρια για τη λήψη αποζηµίωσης. Στην περίπτωση των εργατικών 

ατυχηµάτων, η δυνατότητα αυτή αντιµετωπίζει κάποιους περιορισµούς, αφού 

οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται συνήθως µε µεγάλη χρονική 

καθυστέρηση, ενώ ο παθών έχει άµεση οικονοµική ανάγκη και 

περιορισµένους πόρους. Η αβεβαιότητα είναι εγγενής στη δικαστική διαµάχη: 

ο εργαζόµενος δεν ξέρει αν τελικά θα του επιδικαστεί αποζηµίωση και τι ύψος 

θα έχει, ενώ στο µεταξύ η επιχείρηση µπορεί να έχει πτωχεύσει. Εποµένως, η 

προσφυγή των παθόντων στα πολιτικά δικαστήρια δεν είναι από µόνη της 

επαρκής για τον περιορισµό του κινδύνου και απαιτείται η ταυτόχρονη ύπαρξη 

ενός ελεγκτικού µηχανισµού που θα µπορεί να δρα, όχι µόνο κατασταλτικά, 

αλλά και προληπτικά, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις καταγγελίες που 

λαµβάνει. 

 Ο ελεγκτικός αυτός µηχανισµός πρέπει να είναι δηµόσιος και να 

στελεχώνεται από δηµοσίους υπαλλήλους µε αυξηµένη ανεξαρτησία στη 

δράση τους. Ο βασικότερος λόγος γι’ αυτό είναι ότι ο επιθεωρητής εργασίας 

ξεκινώντας τη διαδικασία επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων 

ενοχλεί τους εργοδότες, κάποιοι από τους οποίους µπορεί να είναι κοινωνικά 

και οικονοµικά ισχυροί και να διαθέτουν υψηλές διασυνδέσεις. Ένας άλλος 

λόγος είναι η αναγκαιότητα συνεπούς τήρησης των διοικητικών διαδικασιών 

που σχετίζονται µε την προστασία του πολίτη, τη διάκριση των εξουσιών ή την 

ίση µεταχείριση όλων από το κράτος. Η µονιµότητα στο δηµόσιο έχει βέβαια 

και µια σηµαντική παρενέργεια που είναι η φυγοπονία, η αντιµετώπιση της 

οποίας αποτελεί δύσκολο εγχείρηµα και δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τη 

θέσπιση απλώς κάποιων ποσοτικών στόχων.  
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 Ένας τέτοιος δηµόσιος ελεγκτικός µηχανισµός λειτουργεί και στη χώρα 

µας. Η αποτελεσµατικότητα της δράσης του στους Νοµούς Θεσσαλονίκης και 

Κιλκίς διερευνάται οικονοµετρικά µε όσα στοιχεία έγινε δυνατό να 

συγκεντρωθούν. Βασικός στόχος της διερεύνησης αυτής είναι να διαπιστωθεί 

αν οι επιχειρήσεις που υφίστανται ελέγχους και κυρώσεις, καθίστανται 

ασφαλέστερες για τους εργαζοµένους τους. Τα περισσότερα από τα 

υποδείγµατα που δοκιµάζονται δεν µπορούν να περιγράψουν ικανοποιητικά 

την επίδραση των κυρώσεων στην πιθανότητα να λάβει χώρα ένα σοβαρό 

εργατικό ατύχηµα. Φαίνεται πάντως, ότι αρκετά είδη κυρώσεων έχουν κάποια 

επίδραση, οδηγώντας σε µείωση των εργατικών ατυχηµάτων. 

 Λόγω της συµµετοχής της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη 

διατριβή αναλύονται τόσο η κατάσταση που επικρατεί ως προς τα εργατικά 

ατυχήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η πορεία της τελευταίας στον 

τοµέα αυτό από την αρχική αδράνεια στη µετέπειτα δραστηριοποίηση. Τα 

πρώτα χρόνια µετά την ίδρυσή της, η τότε ΕΟΚ δεν έδειχνε ιδιαίτερη µέριµνα 

για τα θέµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων ή γενικότερα την 

κοινωνική πολιτική. Σταδιακά όµως, η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε την 

παρέµβασή της, κυρίως µε την έκδοση δευτερογενούς νοµοθεσίας µε 

προεξάρχουσες τις Οδηγίες. Προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησαν από τη µια 

το δόγµα της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου έναντι των εθνικών και από την 

άλλη ο περιορισµός της δυνατότητας των µεµονωµένων κρατών – µελών να 

προβάλουν βέτο. Έγινε έτσι δυνατή η έκδοση δεκάδων Οδηγιών για θέµατα 

υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, Οδηγιών που ενσωµατώνονται στα  

εθνικά δίκαια. 

 Μπορεί η νοµοθεσία να είναι βασικά ευρωπαϊκής προέλευσης, ο 

ειδικός µηχανισµός επιβολής της όµως είναι εθνικός: όχι µόνο δεν υπάρχει µια 

ευρωπαϊκή επιθεώρηση εργασίας, αλλά ούτε καν ένα ευρωπαϊκό µοντέλο 

καθολικά αποδεκτό ή και υποχρεωτικό. Η εφαρµογή της νοµοθεσίας επαφίεται 

έτσι στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές των οποίων τα οργανωσιακά 

χαρακτηριστικά καθορίζονται κυρίως από τις επιµέρους κυβερνήσεις και από 

την παράδοση της κάθε χώρας. Τα οργανωσιακά αυτά χαρακτηριστικά έχουν 

µεγάλη σηµασία. Η ανθρώπινη προσοχή δεν µπορεί να εστιαστεί στα πάντα 
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ταυτόχρονα. Έτσι, παρ’ όλο που ο άνθρωπος δρα σε ένα περιβάλλον 

ιδιαίτερα πλούσιο σε πληροφορίες, πρέπει αυτές να τραβήξουν την προσοχή 

του για να µπορέσει να τις αξιοποιήσει. Η οργάνωση αποτελεί το φίλτρο για 

τις εισερχόµενες πληροφορίες: η ιεραρχική δοµή οµαδοποιεί τις 

δραστηριότητες, τις πληροφορίες και το προσωπικό σε κατηγορίες 

καθορίζοντας το ρόλο του καθενός, καθώς και τα ζητήµατα που θα 

λαµβάνονται κάθε φορά υπ’ όψιν ως σχετικά. Έτσι, η οριζόντια εξειδίκευση, ο 

βαθµός δηλαδή που διάφορα αντικείµενα αποτελούν αρµοδιότητα της ίδιας ή 

διαφορετικών υπηρεσιών, καθορίζει κατά ένα µεγάλο µέρος τον ενιαίο ή όχι 

χαρακτήρα της αντιµετώπισής τους. Αντίστοιχα, ο αριθµός των υπαλλήλων 

µιας υπηρεσίας µπορεί να καθορίζει τη δυνατότητά της να αναπτύσσει 

εναλλακτικές στρατηγικές ή να εφαρµόζει τις τελικές αποφάσεις. 

 Ο κύριος µηχανισµός επιβολής της εργατικής νοµοθεσίας και βέβαια 

της νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην Ελλάδα είναι το Σώµα 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Το ΣΕΠΕ υπάγεται στο Υπουργείο 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο λαµβάνει και τις βασικές 

αποφάσεις για θέµατα στρατηγικής, προσλήψεων, ίδρυσης νέων τµηµάτων 

και χρηµατοδότησης. Ο διορισµός του κάθε φορά επικεφαλής του ΣΕΠΕ 

(Ειδικού Γραµµατέα) γίνεται κατά κανόνα από τις τάξεις των στελεχών του 

κυβερνώντος κόµµατος, χωρίς να προηγηθεί σχετική δηµόσια προκήρυξη. 

Επιπλέον, τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις µετακλητές (δηλαδή πολιτικές) 

θέσεις στο Υπουργείο και το ΣΕΠΕ δεν είναι συνήθως στελέχη πρώτης 

γραµµής, γεγονός που µάλλον δείχνει ότι δεν πρόκειται για επίζηλες θέσεις 

που µπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη µελλοντική σταδιοδροµία 

κάποιου. Αντίστοιχα, ο επισκέπτης των γραφείων στα οποία στεγάζονται οι 

κατά τόπους υπηρεσίες του ΣΕΠΕ δεν σχηµατίζει την πεποίθηση ότι πρόκειται 

για έναν ελεγκτικό µηχανισµό µε κύρος και βαρύνουσα σηµασία για την 

Πολιτεία. 

 Πρόκειται µάλλον για ένα γενικότερο φαινόµενο: τα θέµατα υγείας και 

ασφάλειας των εργαζοµένων δεν απασχολούν συστηµατικά την ελληνική 

κοινωνία. Για παράδειγµα, τα ΜΜΕ προβάλλουν το θέµα περιστασιακά και 

αποσπασµατικά και συνήθως µετά από ένα πολύνεκρο ατύχηµα. Τα εργατικά 
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συνδικάτα προτιµούν να δώσουν µεγαλύτερη βαρύτητα στα θέµατα των 

αποδοχών και της κοινωνικής ασφάλισης ή να διεκδικήσουν την αναγνώριση 

κάποιου επαγγέλµατος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού αντί να επιδιώξουν να 

το κάνουν ασφαλές. Τα οµοιοεπαγγελµατικά σωµατεία ειδικότερα, 

χρησιµοποιούν την ασφάλεια της εργασίας ως εργαλείο για να επιτύχουν την 

πρόσληψη των µελών τους από τις επιχειρήσεις. Οι γείτονες προβαίνουν σε 

ανακριβείς καταγγελίες γιατί ενοχλούνται από τις παρακείµενες υπό ανέγερση 

οικοδοµές. Οι συναρµόδιοι φορείς (δηµόσιες υπηρεσίες, επιµελητήρια κλπ) 

δεν συνεργάζονται ουσιαστικά αλλά παραµένουν – στην καλύτερη περίπτωση 

– στην επιφάνεια του θέµατος συµµετέχοντας σε εκδηλώσεις γενικού 

χαρακτήρα. Η ποινική και πολιτική δικαιοσύνη τέλος, αντιµετωπίζει τα 

εργατικά ατυχήµατα µε τρόπο που δίνει την εντύπωση του τυχαίου. Συνολικά, 

δεν υπάρχει σοβαρή κοινωνική πίεση για τη βελτίωση της κατάστασης γενικά 

και για µια αποτελεσµατικότερη ελεγκτική υπηρεσία ειδικότερα.   

 Ίσως είναι η ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάψει να περιορίζεται 

στη θέσπιση νοµοθετηµάτων και σε υποτυπώδεις προσπάθειες συντονισµού 

των εθνικών ελεγκτικών φορέων και να προχωρήσει στα επόµενα βήµατα. 

Στόχος πρέπει να είναι η σύγκλιση των δοµών και των µεθόδων λειτουργίας 

των επιθεωρήσεων εργασίας σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε σταδιακά να 

επιτευχθεί ένα παρόµοιο επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 

των εργαζοµένων και να εξαλειφθούν έντονες διαφορές που µπορεί να 

οδηγούν και σε στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Ίσως µάλιστα µια τέτοια 

πορεία σύγκλισης, αν αποδειχθεί επιτυχής, να αποτελέσει το πρότυπο για τη 

συνολική σύγκλιση των δηµοσίων διοικήσεων των ευρωπαϊκών χωρών. 
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