
 
  

Βελτίωση της συμμόρφωσης προς 
τους κανονισμούς για την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: 
σφαιρική ανασκόπηση 
Περίληψη 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία 



Βελτίωση της συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: σφαιρική 
ανασκόπηση - Περίληψη 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία — EU-OSHA 2 

Συντάκτες: 

David Walters, Υπεύθυνος επιστημονικού έργου, Ομότιμος καθηγητής, School of Social Sciences 
[Σχολή Κοινωνικών Επιστημών], Cardiff University [Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ], Ηνωμένο Βασίλειο 

Richard Johnstone, Καθηγητής, Queensland University of Technology [Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κουίνσλαντ], Brisbane [Μπρίσμπεϊν], Αυστραλία 

Elizabeth Bluff, Visiting Fellow [Επισκέπτρια Επιστημονική Συνεργάτις], School of Regulation and 
Global Governance (RegNet) [Σχολή Ρύθμισης και Παγκόσμιας Διακυβέρνησης], Australian National 
University [Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας] 

Hans Jørgen Limborg, Διαχειριστής έργου, Διευθυντής έρευνας, TeamArbejdsliv και Συμβασιούχος 
Καθηγητής, Roskilde University [Πανεπιστήμιο του Ροσκίλντε], Δανία 

Ulrik Gensby, Ανώτερος ερευνητής, TeamArbejdsliv, Δανία, Συμβασιούχος επιστημονικός συνεργάτης, 
Institute for Work and Health [Ινστιτούτο Εργασίας και Υγείας], Καναδάς 

 

 

Διαχείριση έργου: Dietmar Elsler, Annick Starren, Lothar Lieck, Malgorzata Milczarek, Ιωάννης 
Ανυφαντής, William Cockburn, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, 
(EU-OSHA) 

 

 

Το παρόν κείμενο αποτελεί περίληψη έκθεσης που συντάχθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Το περιεχόμενό της, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν απόψεων ή/και συμπερασμάτων που διατυπώνονται σε αυτήν, εκφράζει 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν απηχεί κατ’ ανάγκη τη γνώμη του EU-OSHA. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο (http://europa.eu). 

Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο οπισθόφυλλο της παρούσας έκδοσης. 

 

 

© Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, 2021 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, εφόσον γίνεται μνεία της πηγής. 

 

 

 

 

 

Ημετάφραση πραγματοποιήθηκε από το Μεταφραστικό Κέντρο (CdT, Λουξεμβούργο), με βάση το 
πρωτότυπο αγγλικό κείμενο. 

  



Βελτίωση της συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: σφαιρική 
ανασκόπηση - Περίληψη 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία — EU-OSHA 3 

Εισαγωγή 
Η παρούσα περίληψη παρουσιάζει εν συντομία τα πορίσματα ενός ερευνητικού έργου που επιδίωξε να 
παράσχει μια σφαιρική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την εξωτερική θεσμική υποστήριξη 
για τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στο πλαίσιο της εξέλιξης της 
διάρθρωσης, της οργάνωσης και του ελέγχου της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Στόχος της 
επισκόπησης είναι η τεκμηρίωση ενός νέου ερευνητικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
και τη βελτίωση της πρακτικής των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της ΕΑΥ. Το πλήρες κείμενο της 
σφαιρικής επισκόπησης και των πορισμάτων της παρουσιάζεται σε δύο τόμους. Οι διαβουλεύσεις επί 
των αρχικών σχεδίων τόνισαν έντονα την ανάγκη εναρμόνισης των πορισμάτων με στόχο τη 
μεγιστοποίηση της αναγνωσιμότητας και της σημασίας τους για τις διάφορες ομάδες αναγνωστών. Ως 
εκ τούτου, οι σκοποί και οι προθέσεις της έρευνας, οι μέθοδοί της, η ανάλυση και τα βασικά της 
πορίσματα, καθώς και οι συνέπειές τους για την πολιτική και την περαιτέρω έρευνα, παρουσιάστηκαν 
με τον περιεκτικότερο δυνατό τρόπο σε μια τελική έκθεση, ενώ η λεπτομερής ανάλυση και τα 
τεκμηριωμένα πορίσματα παρουσιάζονται σε χωριστή βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Οι βασικές αρχές οργάνωσης της έρευνας σχεδιάστηκαν για να διευκολύνουν μια πιο ολιστική εκτίμηση 
του συστήματος υποστήριξης και των σχέσεων μεταξύ των συστατικών του στοιχείων με στόχο τη 
συμβολή τους στη βελτίωση της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ για την πρόληψη των τραυματισμών, 
των ασθενειών και των θανάτων στην εργασία. Η «βελτίωση της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ» στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της πρακτικής για την προληπτική διαχείριση των κινδύνων 
ΕΑΥ, την εφαρμογή των ρυθμίσεων ΕΑΥ και τη βελτίωση του βαθμού και της ποιότητας της 
συμμόρφωσης προς τους στόχους του κανονιστικού πλαισίου της ΕΑΥ. Ως εκ τούτου, κατά την εξέταση 
των «κανονιστικών προτύπων» και των «κανονιστικών πρακτικών», η ανασκόπηση δεν επικεντρώθηκε 
μόνο στα πρότυπα που θεσπίζει η πολιτεία και στις πρακτικές που τα εν λόγω πρότυπα απαιτούν, αλλά 
έλαβε υπόψη και γνώσεις σχετικά με τις επιδράσεις άλλων παραγόντων και διεργασιών που διέπουν τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εκάστοτε επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον όπου εκτελείται 
η εργασία. Η σφαιρική ανασκόπηση διερεύνησε τις γνώσεις αυτές με γνώμονα τις θεωρητικές 
θεμελιώσεις και αναλύσεις που εντοπίστηκαν ιδίως στη βιβλιογραφία για το κανονιστικό και το 
κοινωνικοδικαιικό πλαίσιο. 

Κατά συνέπεια, ο στόχος της σφαιρικής ανασκόπησης ήταν να εξετάσει τις γνώσεις σχετικά με τους 
συγκεκριμένους τύπους θεσμικής υποστήριξης για την ουσιαστική συμμόρφωση και τη βελτίωση της 
πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ με γνώμονα την αυστηρή θεωρητική οριοθέτηση του πλαισίου τους. Η 
ανασκόπηση επικεντρώθηκε σε πέντε τομείς που κατά κανόνα επηρεάζονται και ανταποκρίνονται σε 
αλλαγές στη διάρθρωση, την οργάνωση και τον έλεγχο της εργασίας στην ΕΕ και στα πλαίσια όπου 
αυτή εκτελείται. Πρόκειται για τους ακόλουθους τομείς: 

1. κοινωνικοί κανόνες και στρατηγικές κοινωνικής αναφοράς, καθώς και εταιρική κοινωνική ευθύνη 
(βιβλιογραφική ανασκόπηση, Κεφάλαιο 3)· 

2. οικονομικά κίνητρα και τα οφέλη της ΕΑΥ για τις επιχειρήσεις (βιβλιογραφική ανασκόπηση, 
Κεφάλαιο 4)· 

3. ο ρόλος των σχέσεων με την αλυσίδα εφοδιασμού για την παροχή υποστήριξης προς την ΕΑΥ 
(βιβλιογραφική ανασκόπηση, Κεφάλαιο 5)· 

4. υπηρεσίες πρόληψης ΕΑΥ (βιβλιογραφική ανασκόπηση, Κεφάλαιο 6)· και 
5. στρατηγικές και πρακτικές που εγκρίθηκαν από τους ρυθμιστικούς φορείς που είναι αρμόδιοι 

για την ΕΑΥ (βιβλιογραφική ανασκόπηση, Κεφάλαιο 7). 

Η σφαιρική ανασκόπηση διερεύνησε επίσης τις σχέσεις μεταξύ των εν λόγω πέντε τομέων οι οποίοι 
συμβάλλουν στην υποστήριξη της συμμόρφωσης και οδηγούν στη βελτίωση της πρακτικής στον τομέα 
της ΕΑΥ, εξέτασε δε και κάθε επιμέρους τομέα στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό 
πλαίσιο στο οποίο υφίσταται. Ως εκ τούτου, η διερεύνηση των εν λόγω πέντε τομέων αναδεικνύει τόσο 
τις προκλήσεις που συνδέονται με τα συγκεκριμένα πλαίσια όσο και την αποτελεσματικότητα (ή 
οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό) των αποκρίσεων σε αυτές. Η τελική έκθεση και η βιβλιογραφική 
ανασκόπηση υποστηρίζουν ότι κανένας από τους μελετηθέντες τύπους υποστήριξης δεν υφίσταται 
αυτοτελώς. Πράγματι, ούτε οι προκλήσεις που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν υφίστανται αυτοτελώς, 
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γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για συνεκτικότητα. Η ανάλυση συσχετίζει τα εν λόγω στοιχεία μεταξύ 
τους και εξετάζει τους καθοριστικούς παράγοντες του ευρύτερου πλαισίου που τα επηρεάζουν στο 
σύνολό τους. Αυτό γίνεται προκειμένου να καταστεί δυνατή η διερεύνηση της σημασίας αυτών των 
διασυνδέσεων τόσο για τις μελλοντικές πολιτικές όσο και για την περαιτέρω έρευνα στο πλαίσιο του 
ευρύτερου προγράμματος στο οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο έργο. 

Ελάχιστες σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19 για την ΕΑΥ αποτέλεσαν 
αντικείμενο εξέτασης στη δημοσιευμένη βιβλιογραφία, η οποία αποτελεί και το κύριο αντικείμενο της 
τελικής έκθεσης και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Παρ’ όλα αυτά, τόσο στην τελική έκθεση όσο και 
στη βιβλιογραφική ανασκόπηση προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με 
τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στην εργασία, τα διδάγματα που αντλήθηκαν για την υποστήριξη 
της βελτίωσης των πρακτικών ΕΑΥ και τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στην εμπειρική έρευνα και 
τις πολιτικές του μέλλοντος. 

 

 

Περίληψη 
Μέθοδοι έρευνας 
Η τελική έκθεση και η βιβλιογραφική ανασκόπηση χρησιμοποιούν τον όρο «τρέχουσα γνώση» 
αναφερόμενες πρωτίστως στη γνώση που προέρχεται από εκθέσεις ερευνών και επιστημονικά άρθρα. 
Κατά συνέπεια, οι μέθοδοι έρευνας στις οποίες βασίζονται αμφότερα είναι κατ’ ουσίαν εκείνες που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο μιας τεκμηριωμένης προσέγγισης όσον αφορά την ανασκόπηση της 
πρόσφατης βιβλιογραφίας. Οι πλέον έγκυρες μελέτες σχετικά με τη ρύθμιση της ΕΑΥ, 
συμπεριλαμβανομένων των μελετών των κρατών μελών της ΕΕ, έχουν γραφεί στην αγγλική γλώσσα. 
Κατά συνέπεια, η βιβλιογραφική ανασκόπηση βασίζεται πρωτίστως σε αυτές τις πηγές. Στο μέτρο του 
δυνατού, η βιβλιογραφική ανασκόπηση επιδίωξε επίσης να διερευνήσει σημαντικές συμβολές από 
μελέτες σε άλλες γλώσσες, συμβουλευόμενη συχνά βασικούς συντελεστές των εν λόγω μελετών. 
Ωστόσο, οι τυχόν περιορισμοί των γλωσσικών ικανοτήτων της ομάδας έρευνας σημαίνουν ότι κατά 
περίπτωση παραβλέφθηκαν σημαντικές πηγές, ιδίως αναφορικά με εκθέσεις και άλλη γκρίζα 
βιβλιογραφία διαθέσιμη στα κράτη μέλη της ΕΕ. Θεωρούμε απίθανο τα εν λόγω κενά να έχουν 
επηρεάσει σοβαρά τα μείζονα πορίσματα της ανασκόπησης, αλλά αναγνωρίζουμε ότι ορισμένες από 
αυτές τις εκθέσεις και άλλα κείμενα της γκρίζας βιβλιογραφίας θα ήταν, ενδεχομένως, χρήσιμα για την 
κατανόηση των εθνικών παραλλαγών. Για τον λόγο αυτόν οι συστάσεις μας σχετικά με την περαιτέρω 
εμπειρική έρευνα επισημαίνουν την ανάγκη διεξαγωγής νέας συγκριτικής έρευνας, στο πλαίσιο της 
οποίας, προς στήριξη της εργασίας πεδίου, η γκρίζα βιβλιογραφία από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ θα 
διερευνάται διεξοδικότερα. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες. Η 
διατύπωση των ερωτημάτων της έρευνας αφορά καθένα από τους πέντε υπό ανασκόπηση τομείς, ενώ 
η ανάπτυξη ενός συνόλου όρων για την καθοδήγηση της έρευνας της διεθνούς βιβλιογραφίας βασίστηκε 
στα εν λόγω ερωτήματα για τον εκάστοτε τομέα. Επιδιώξαμε να εντοπίσουμε ένα ευρύ φάσμα 
δημοσιεύσεων στο πλαίσιο της ανασκοπηθείσας από ομοτίμους και της εστιασμένης στην πολιτική 
(γκρίζας) βιβλιογραφίας, μεταξύ των οποίων περιγραφικής φύσεως ουσιαστικές και θεωρητικές πηγές, 
καθώς και εμπειρικές μελέτες (μελέτες που έχουν εκπονηθεί βάσει της ποιοτικής, της ποσοτικής και της 
μικτής μεθόδου). Οσάκις κάποια δημοσίευση κρίθηκε σημαντική σε σχέση με τα ερωτήματα της έρευνάς 
μας, ακολουθήσαμε τις αναφερόμενες σε αυτήν παραπομπές. Κατά συνέπεια, ορισμένες από τις 
μνημονευόμενες στη βιβλιογραφική ανασκόπηση δημοσιεύσεις ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο του 
2015, τη χρονική αφετηρία που είχαμε αρχικώς εκτιμήσει ως κατάλληλη για τη συγκέντρωση της 
«τρέχουσας» γνώσης. 

Η καθοδήγηση από σημαντικούς συντελεστές υπήρξε χρήσιμη για τον προσανατολισμό της σφαιρικής 
ανασκόπησης σε κάθε τομέα, ενώ κατόπιν υποδείξεών τους επιδιώχθηκε η προσθήκη πρόσθετων 
βιβλιογραφικών παραπομπών. Διοργανώσαμε συνεντεύξεις και συνεδριάσεις ομάδων για 
διαβουλεύσεις με τους συντελεστές, υπό δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: υπό την ιδιότητα των 
συμβούλων για τις εθνικές πηγές και ως πηγές αναστοχασμού και κριτικής αποτίμησης των 
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προκαταρκτικών πορισμάτων μας. Αρχικά σκοπεύαμε να διοργανώσουμε διά ζώσης συναντήσεις με 
μεμονωμένους συντελεστές και να διευκολύνουμε τον κριτικό διάλογο μέσω ενός ή περισσότερων 
εργαστηρίων, όπου οι συμμετέχοντες θα καλούνταν να συζητήσουν τα πορίσματα της έρευνας. Οι 
περιορισμοί που προκάλεσε η πανδημία της νόσου COVID-19 επέβαλαν την τροποποίηση αυτού του 
σχεδίου, οι δε συνεντεύξεις και οι συζητήσεις ομάδων διοργανώθηκαν μέσω διαδικτύου. Ως αποτέλεσμα 
αυτών των συνεδριάσεων διοργανώθηκαν επακόλουθες διαβουλεύσεις. Παρά τους περιορισμούς, οι 
συνεντεύξεις και οι συζητήσεις ομάδων εξασφάλισαν μια απροσδόκητα μεγάλη ποσότητα υλικού και 
χρήσιμες κριτικές επισημάνσεις επί των προκαταρκτικών πορισμάτων. 

Το αναλυτικό πλαίσιο 
Όπως ήδη επισημάνθηκε, η τρέχουσα ακαδημαϊκή γνώση υιοθετεί μια ευρεία θεώρηση για το φάσμα 
των φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία ρύθμισης, των μέσων της ρύθμισης και των 
επιστημονικών κλάδων μέσω των οποίων εξετάζεται η ρυθμιστική επιρροή. Όπως υποστηρίζεται στο 
Κεφάλαιο 1 της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι χρήσιμο να εξετάσουμε τα στοιχεία σχετικά με τις 
εξωτερικές επιρροές επί των πρακτικών ΕΑΥ εντός των συγκεκριμένων πλαισίων. Οι αρχές της 
οριζόντιας και συστηματικής ανάλυσης που ήδη διέπουν τη συγκεκριμένη βιβλιογραφία συμβάλλουν 
στην κατανόηση των διεργασιών για την υποστήριξη καλύτερων πρακτικών στον τομέα της ΕΑΥ, μεταξύ 
των οποίων η συμμόρφωση με τα κανονιστικά πρότυπα ΕΑΥ. Οι εν λόγω αρχές καθιστούν εφικτή την 
κριτική και συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των θεσμών και 
των διεργασιών υποστήριξης της συμμόρφωσης και βελτίωσης της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ, 
καθώς και τον συστηματικότερο προσδιορισμό των οριζόντιων συγκριτικών θεμάτων, ενώ διευκολύνει 
και τον προσδιορισμό των τυχόν γνωστικών χασμάτων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανασκόπηση παρουσίασαν οι νέες προσεγγίσεις σχετικά με την προώθηση, 
την παρακολούθηση και την επιβολή της συμμόρφωσης οι οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο της 
απόκρισης στις αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών. Δύο χαρακτηριστικά των εν γένει εξελίξεων στο 
πλαίσιο του κανονιστικού στοχασμού, των πολιτικών και των στρατηγικών συνέβαλαν στον περαιτέρω 
αναστοχασμό. Το πρώτο, το οποίο αναφέρθηκε ήδη ανωτέρω, είναι ότι μολονότι οι εξελίξεις 
αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τους προβληματισμούς της πολιτείας και τις αποκρίσεις στη 
ρύθμιση, εντούτοις έχουν ευρύτερο χαρακτήρα και αναγνωρίζεται η συμμετοχή ιδιωτικών φορέων και 
διαδικασιών στην επίτευξη των θεωρούμενων ως αποδεκτών επιπέδων συμμόρφωσης με τα 
δεοντολογικά πρότυπα που η κοινωνία κρίνει ως κατάλληλα. Το δεύτερο είναι ότι η ευρύτερη κριτική 
κοινωνικοδικαιική βιβλιογραφία υποστηρίζει διαφορετικές ερμηνείες της συμμόρφωσης (αντικειμενική 
και τελολογική, ουσιαστική έναντι της συμμόρφωσης προς το γράμμα του κανόνα), καθώς και τις 
εσωτερικές διεργασίες που συντελούν στη συμμόρφωση (παροχή κινήτρων, μάθηση του τρόπου 
συμμόρφωσης, θεσμοθέτηση της συμμόρφωσης), οι οποίες στο σύνολό τους είναι συναφείς με την 
ανασκόπηση. Ειδικότερα, όπως το αναλυτικό της πλαίσιο, η ανασκόπηση έχει αξιοποιήσει το «ολιστικό 
μοντέλο συμμόρφωσης» των Parker και Nielsen, το οποίο διερευνά τους εξωτερικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν τη βέλτιστη πρακτική στον τομέα της ΕΑΥ και την ουσιαστική συμμόρφωση προς τους 
κανονισμούς ΕΑΥ, καθώς και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις (βλ. Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: Το ολιστικό μοντέλο συμμόρφωσης των Parker και Nielsen που εφαρμόζεται στην παρούσα 
σφαιρική ανασκόπηση 

x

 

Πηγή: Προσαρμογή του σχήματος από το ολιστικό μοντέλο συμμόρφωσης Parker and Nielsen (2011, σ. 5) 

Το μοντέλο προσδιορίζει σύνολα παραγόντων που επηρεάζουν τη συμμόρφωση της επιχείρησης. Οι 
εσωτερικοί παράγοντες συνδέονται με τα συμφέροντα ή τα κίνητρα της επιχείρησης για συμμόρφωση, 
καθώς και με τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού λήψης αποφάσεων και τις ικανότητες και τους πόρους 
για την εφαρμογή των αποφάσεων. Ο τελευταίος από αυτούς τους παράγοντες θα μπορούσε να 
καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις γνώσεις και τις δεξιότητες στον τομέα ΕΑΥ, τους πόρους και τις διεργασίες 
συμμόρφωσης, την τυχόν εσωτερική υπηρεσία πρόληψης (εφόσον υπάρχει), καθώς και το επίπεδο 
αλφαβητισμού και το μορφωτικό επίπεδο των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων. Οι 
εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση είναι εξωτερικοί φορείς, περιβάλλοντα και 
συμβάντα. Ένας σημαντικός εξωτερικός παράγοντας είναι η νομοθεσία ΕΑΥ κάθε κράτους μέλους, η 
οποία εφαρμόζει την οδηγία-πλαίσιο για την ΕΑΥ (οδηγία 89/391 ΕΟΚ). Μεταξύ των εξωτερικών 
παραγόντων περιλαμβάνονται επίσης οι πέντε μηχανισμοί υποστήριξης της συμμόρφωσης και της 
βέλτιστης πρακτικής στους οποίους εστιάζει το παρόν έργο — i) οι δραστηριότητες των ρυθμιστικών 
φορέων που είναι αρμόδιοι για την ΕΑΥ, ii) οι εξωτερικές υπηρεσίες πρόληψης, iii) τα προγράμματα 
οικονομικών κινήτρων, iv) ο ρόλος των αλυσίδων εφοδιασμού και v) η κοινωνική αναφορά. Οι πέντε 
αυτοί μηχανισμοί επηρεάζουν τα κίνητρα της επιχείρησης για τη βελτίωση της πρακτικής στον τομέα της 
ΕΑΥ και του επιπέδου συμμόρφωσης, τα χαρακτηριστικά του οικείου μηχανισμού λήψης αποφάσεων 
και τις ικανότητες και τους πόρους για την εφαρμογή των αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση της 
πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ και τη συμμόρφωση της επιχείρησης. Μεταξύ των άλλων εξωτερικών 
φορέων που ενδέχεται να επηρεάζουν τη συμμόρφωση ΕΑΥ και τη βελτίωση της πρακτικής 
περιλαμβάνονται οι οργανώσεις εργοδοτών, οι ενώσεις και οι οργανώσεις εργαζομένων, οι φορείς 
ελέγχου και πιστοποίησης ΕΑΥ και, φυσικά, οι φορείς του ευρύτερου πολιτικού, οικονομικού και 
κοινωνικού πλαισίου. Οι σχέσεις μεταξύ αυτών των παραγόντων και της συμμόρφωσης συνοψίζονται 
στο Σχήμα 1 της τελικής έκθεσης, καθώς και στο Σχήμα 1 της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Ως εκ τούτου, μολονότι η κανονιστική θεωρία συνάδει με τον σφαιρικό χαρακτήρα της ανασκόπησης και 
αποτέλεσε την πρωταρχική βάση της ανάλυσής μας, η ανασκόπηση αναγνωρίζει επίσης ότι και άλλα 

 
 
  

Εξωτερικοί φορείς, περιβάλλοντα και συμβάντα 
συμπεριλαμβανομένων 
Κοινωνικών κανόνων και αναφοράς 
Προγραμμάτων παροχής οικονομικών κινήτρων 
Σχέσεων αλυσίδας εφοδιασμού 
Εξωτερικών υπηρεσιών πρόληψης 
Ρυθμιστικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την ΕΑΥ 

Βελτίωση της 
πρακτικής στον 

τομέα της ΕΑΥ και 
συμμόρφωση 

Κίνητρα / Συμφέροντα 
ρυθμιζόμενης 
οντότητας—
οικονομικά, κοινωνικά, 
κανονιστικά 
(συμπεριλαμβανομένω
ν των νομικών) 

Χαρακτηριστικά 

Ικανότητες 
συμπεριλαμβανομένων 
των εσωτερικών 
υπηρεσιών πρόληψης 

Πόροι 

Μακροπρόθεσμο
ι παράγοντες 

Βραχυπρόθεσμοι 
παράγοντες 

Εσωτερική λήψη αποφάσεων και εφαρμογή αποφάσεων 
(στο εσωτερικό της επιχείρησης ή του οργανισμού) 
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θεωρητικά πλαίσια (για παράδειγμα όσα βασίζονται σε θεσμικές θεωρίες, προγραμματικές θεωρίες, 
κατευθύνσεις κατανόησης των εργασιακών σχέσεων ή θεωρίες περί κρίσιμης διαχείρισης και λογιστικές 
θεωρίες) παρουσιάζουν κάποια συνάφεια με την ανασκοπηθείσα βιβλιογραφία. Ωστόσο, καίτοι η 
προσέγγιση που χρησιμοποιήσαμε παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς, τους οποίους 
πραγματευόμαστε στο Μέρος 1 της τελικής έκθεσης και στο Κεφάλαιο 1 της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης, θεωρούμε ότι, εν γένει, οι έννοιες και οι αρχές που απορρέουν από την κανονιστική 
βιβλιογραφία προσέφεραν ένα χρήσιμο πλαίσιο για την εξέταση πολλών εκ των πορισμάτων που 
προέκυψαν από τη σφαιρική ανασκόπηση. Οι εν λόγω έννοιες και αρχές συμβάλλουν στην κατανόηση 
των θεσμών και των διεργασιών που εμπλέκονται στη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της βελτίωσης 
της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ, καθώς και στην κριτική και συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων· 
παρέχουν επίσης ένα σταθερό πλαίσιο για τον προσδιορισμό μελλοντικών ερευνητικών αναγκών. 

Οι ακόλουθες ενότητες σκιαγραφούν τα βασικά πορίσματα της σφαιρικής ανασκόπησης. Μια πιο 
λεπτομερής ανάλυση της σημασίας αυτών των πορισμάτων για το μελλοντικό ερευνητικό πρόγραμμα 
του EU-OSHA παρέχεται στο Μέρος 3 της τελικής έκθεσης. Στις τελικές ενότητες της παρούσας 
περίληψης παρουσιάζουμε συνοπτικά κάποιες από τις βασικές συστάσεις που προέκυψαν από αυτήν 
την ανάλυση. 

Πορίσματα της σφαιρικής ανασκόπησης 
Οι εδώ παρατιθέμενες συνοπτικές αναφορές βασίζονται σε εκείνες που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 
8 της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Το Μέρος 2 της τελικής έκθεσης παρουσιάζει μια αναλυτική 
περιγραφή των ίδιων πορισμάτων. Εκτός από την επισήμανση της σημασίας που έχουν ορισμένα από 
τα βασικά πορίσματα στη χάραξη πολιτικής μέσω «δεικτών πολιτικής», στην παρούσα περίληψη 
επιχειρήσαμε επίσης να αναδείξουμε τη σημασία ορισμένων πορισμάτων για την περαιτέρω έρευνα 
μέσω «δεικτών έρευνας». 

Πλαίσια, αλλαγή και μέτρηση των αποτελεσμάτων της ΕΑΥ 
Το Κεφάλαιο 2 της βιβλιογραφικής ανασκόπησης εξετάζει τις συνέπειες των αλλαγών στη φύση, την 
οργάνωση, τη διάρθρωση και τον έλεγχο της εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και τα 
αποτελέσματα στα εθνικά περιβάλλοντα όπου παρέχεται η υποστήριξη για τη βελτίωση της πρακτικής 
στον τομέα της ΕΑΥ και για τη συμμόρφωση. Σε γενικές γραμμές, η ανασκοπηθείσα βιβλιογραφία στο 
Κεφάλαιο 2, καθώς και οι μαρτυρίες βασικών συντελεστών, προτείνουν ένα θεματολόγιο για περαιτέρω 
έρευνα που θα εξετάζει τη σχέση μεταξύ του μεταβαλλόμενου κόσμου της εργασίας, των οικείων εθνικών 
καθοριστικών παραγόντων και των συνεπειών στην υγεία. Η έρευνα αυτή θα είναι σημαντική για την 
κατανόηση των επιδράσεων όσον αφορά την υποστήριξη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και τη 
βελτίωση της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ. 

• Αποτελέσματα ΕΑΥ 

Το Κεφάλαιο 2 εξετάζει επίσης τα επίπεδα τραυματισμών, 
προβλημάτων υγείας και πρόωρων θανάτων στην ΕΕ που οφείλονται 
στην εργασία, τις δυσχέρειες που προκαλούνται από τις περιπλοκές της 
τρέχουσας οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και τις εθνικές διαφορές ως 
προς το πλαίσιο αποτελεσματικής 
μέτρησης του επιπέδου των βλαβών που 
συνδέονται με την εργασία. Όσον αφορά 
το τελευταίο αυτό σημείο, το Κεφάλαιο 2 

επισημαίνει ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι αναφοράς της θνησιμότητας και 
της νοσηρότητας που αποδίδονται σε συνδεόμενα με την εργασία αίτια 
μετρούν μόνον εν μέρει τα σχετικά φαινόμενα. Αναγνωρίζεται επίσης 
ευρέως μια διαβάθμιση των αποτελεσμάτων στην υγεία βάσει της οποίας 
η κατάσταση της υγείας των ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικώς και 
οικονομικώς μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού είναι σημαντικά πιο 
επιδεινωμένη σε σύγκριση με εκείνη των ατόμων που ανήκουν στα πιο 
εύπορα και πλεονεκτούντα κοινωνικά στρώματα. Πολλά από τα εν λόγω 
αποτελέσματα στην υγεία συνδέονται με την εργασία. Ως εκ τούτου, ο 
δείκτης για την πολιτική και την πρακτική που προσδιορίζεται από τη σφαιρική ανασκόπηση στην 

Δείκτης έρευνας 
Ανάπτυξη καλύτερων 
μεθόδων μέτρησης 

Δείκτης πολιτικής 
Είναι αναγκαία η 

εξεύρεση καλύτερων 
τρόπων μέτρησης 
των ασθενειών και 

των νόσων που 
συνδέονται με την 

εργασία 
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προκειμένη περίπτωση συνδέεται με την ανάγκη ανάπτυξης ενός πιο αποτελεσματικού και πιο ολιστικού 
τρόπου μέτρησης της συνάφειας της εργασίας με τις ασθένειες και τους τραυματισμούς, ώστε η εστίαση 
της υποστήριξης για στρατηγικές πρόληψης να είναι πιο ωφέλιμη. Ο δείκτης για την περαιτέρω έρευνα 
είναι η ανάγκη εξεύρεσης καλύτερων μέσων για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα οποία θα είναι 
πρακτικά, προσιτά και θα οδηγούν στη διαθεσιμότητα και τη χρήση καλύτερων πληροφοριών, με στόχο 
την τεκμηρίωση της μελλοντικής πολιτικής και των μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της 
βελτίωσης της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ. 

 Συνέπειες των διαρθρωτικών και των οργανωτικών αλλαγών 

Όπως ήδη επισημάνθηκε, δεδομένου ότι τόσο το πλαίσιο όσο και οι αλλαγές επηρεάζουν τη φύση και 
τη λειτουργία της υποστήριξης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της βελτίωσης της πρακτικής 
στον τομέα της ΕΑΥ, οι συνέπειές τους πρέπει να αναλυθούν και να γίνουν επαρκώς κατανοητές 
προκειμένου να βεβαιωθούμε για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των πρακτικών για την 
παροχή υποστήριξης. Το Κεφάλαιο 2 επισημαίνει τις πλήρως τεκμηριωμένες στην αυξανόμενη 
βιβλιογραφία, πολυάριθμες προκλήσεις που προέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες για την υγεία, την 
ασφάλεια και την ευεξία των εργαζομένων συνεπεία των αλλαγών στη διάρθρωση, την οργάνωση και 
τον έλεγχο της εργασίας. Οι προκλήσεις αυτές σχετίζονται, για παράδειγμα, με το ευρύ φάσμα των νέων 
ρυθμίσεων εργασίας, την ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και της άτυπης 
απασχόλησης, τις συνέπειές τους στη διαμόρφωση των εταιρικών νοοτροπιών (και παρεπόμενων 
νοοτροπιών), τα κίνητρα για τη συμμόρφωση και τη βελτίωση της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ, καθώς 
και με το εύρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων στον τομέα της ΕΑΥ. Η βιβλιογραφία επισημαίνει ότι 
το πλαίσιο ενδέχεται να επηρεάζει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις και τον βαθμό στον οποίο μπορεί 
να εφαρμοστεί η συμμετοχική διαχείριση της ΕΑΥ, μεταξύ άλλων παραγόντων που ενδέχεται να έχουν 
αντίκτυπο στις επιδόσεις ΕΑΥ των επιχειρήσεων. Καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι μονάδες 
παραγωγής και παροχής υπηρεσιών αντιμετωπίζονται ολοένα και περισσότερο ως μέρη 
προσανατολισμένων στην αγορά οικονομικών δομών με δικτυακή μορφή, οι οποίες έχουν αυξημένες 
ικανότητες αποκόμισης οφέλους από αντλούμενα εκτός της επιχείρησης πλεονεκτήματα κλίμακας, 
χωρίς οι ίδιες να προσλαμβάνουν αυστηρή οργανωτική δομή. Οι αλλαγές αυτές έχουν διευκολυνθεί εν 
μέρει από την αναδιάρθρωση των μεγαλύτερων οργανισμών και εν μέρει από τις αλλαγές στα 
επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τις 
περικοπές προσωπικού, την εξωτερική ανάθεση, την παραγωγή «ακριβώς στην ώρα», την αυξημένη 
διαπερατότητα και τις συμβάσεις εργασίας που προβλέπουν περισσότερο ευέλικτη απασχόληση, καθώς 
και τη μεγαλύτερη επικέντρωση στις σχέσεις που διέπουν τις προμήθειες. Η βιβλιογραφία καταδεικνύει 
πώς όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν περαιτέρω διευκολυνθεί από τις ταχείες εξελίξεις στον τομέα της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Οι εν λόγω τεχνολογικές εξελίξεις έχουν 
μεταμορφώσει τα εργασιακά περιβάλλοντα από την άποψη της διάρθρωσης, της οργάνωσης και του 
ελέγχου της εργασίας, ενώ έχουν επίσης προκαλέσει βαθιές αλλαγές στο ευρύτερα κοινωνικά και 
πολιτικά πλαίσια της εργασίας και έχουν παγκοσμιοποιήσει τις 
κοινωνίες στις οποίες αυτή παρέχεται. Το εργατικό δυναμικό των 
χωρών μελών της ΕΕ έχει καταστεί επίσης πιο ποικιλόμορφο ως 
αποτέλεσμα της αύξησης του ποσοστού των αλλοδαπών και της 
αύξησης της συμμετοχής των γυναικών, των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας και των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. 
Ταυτόχρονα, η συλλογική τους εκπροσώπηση στο πλαίσιο του 
διαλόγου σχετικά με την εργασία έχει υποχωρήσει ως αποτέλεσμα της 
συρρίκνωσης της συνδικαλιστικής δράσης. Ως εκ τούτου, οι πολιτικές 
για την υποστήριξη της συμμόρφωσης και της βελτίωσης της πρακτικής 
στον τομέα της ΕΑΥ πρέπει να λάβουν υπόψη τους εν λόγω 
παράγοντες που συνδέονται με τη γενικότερη κατάσταση και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνέπειές τους είναι δεόντως κατανοητές κατά τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων. 

Υπάρχει μια ουσιαστική ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σε όλους αυτούς τους τομείς, καθώς οι αλλαγές 
βρίσκονται σε εξέλιξη και πολλές από τις συνέπειές τους στην ασφάλεια και την υγεία παραμένουν 
ανεπαρκώς τεκμηριωμένες. Ως εκ τούτου, οι περαιτέρω έρευνες στους τομείς της υποστήριξης που 
εξετάζονται στην παρούσα ανασκόπηση θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τις συνέπειες των 
αλλαγών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση. 

Δείκτης έρευνας 
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 Εκδοχές του καπιταλισμού 

Το Κεφάλαιο 2 επισημαίνει επιπλέον ότι οι εθνικές διαφορές στα πλαίσια στα οποία επιδιώκεται η 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα ΕΑΥ περιλαμβάνουν παραλλαγές όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η ρύθμιση της ΕΑΥ και η 
διαχείριση αυτής, καθώς και όσον αφορά τους ρόλους της κοινωνικής 
ασφάλισης και της ασφάλισης της απασχόλησης, τις υπηρεσίες 
υποστήριξης, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους κοινούς τομεακούς 
φορείς, τις επαγγελματικές ενώσεις και τις ενώσεις κατασκευαστών, τους 
επαγγελματικούς φορείς κ.λπ. Άλλες, ακόμη πιο ευρείες διαφορές σε 
σχέση με το πλαίσιο ενδέχεται επίσης να αποτελούν καθοριστικούς 
παράγοντες για τα αποτελέσματα της συμμόρφωσης. Εν προκειμένω, η 
βιβλιογραφία διακρίνει τις διάφορες θεσμικές διαρθρώσεις στο πλαίσιο 
των ανεπτυγμένων οικονομιών, όπως αυτές της ΕΕ, και παρέχει εξηγήσεις 
σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν παρατηρείται μεγαλύτερη 
σύγκλιση μεταξύ των εν λόγω οικονομιών στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης. Λεπτές πολιτισμικές διαφορές παρατηρούνται στις 
αντιλήψεις των πολιτών όσον αφορά τη φύση και τη βαρύτητα που έχουν 
τα αποτελέσματα της εργασίας στην ασφάλεια και την υγεία, τη νομιμοποίηση των δημόσιων και των 
ιδιωτικών μορφών ρύθμισης και την υποστήριξη προς τις διάφορες προσεγγίσεις για την επίτευξη της 
συμμόρφωσης. Οι εν λόγω διαφορές είναι στο σύνολό τους σημαντικές στο πλαίσιο της σύγκρισης 
καθοριστικών παραγόντων για την υγεία και την κοινωνική πολιτική, καθώς και των παραγόντων που 
αφορούν τη θεσμική αλλαγή και αλληλεπίδραση. Είναι επίσης σημαντικές για τη συγκριτική κατανόηση 
της λειτουργίας της υποστήριξης για τη συμμόρφωση στα διαφορετικά πλαίσια των κρατών μελών της 
ΕΕ. Και στην περίπτωση αυτή υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με τις πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ που θα 
χρειαστεί, ενδεχομένως, να εξεταστούν με γνώμονα τη θετική τους επίδραση στη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης και τη βελτίωση των πρακτικών της ΕΑΥ μεταξύ των κρατών μελών. 

 Η πανδημία της νόσου COVID-19 και η αλλαγή 

Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που απορρέουν από τον αντίκτυπο της πανδημίας της 
νόσου COVID-19. Οι χώροι εργασίας έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν σημαντικές εστίες μετάδοσης. Οι 
αλλαγές στη διάρθρωση, την οργάνωση και τον έλεγχο της εργασίας ενδέχεται να συνέβαλαν σε αυτό, 
όπως άλλωστε και στην ολοένα αυξανόμενη ανισότητα στην κατανομή του κινδύνου μετάδοσης. Ως εκ 
τούτου, οι αποτελεσματικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 και της πιθανότητας 
εμφάνισης πανδημιών στο μέλλον, καθώς και για την ανάπτυξη επαρκών μέτρων πρόληψης, πρέπει να 
μετουσιωθούν σε προσεγγίσεις για την υποστήριξη καλύτερων 
πρακτικών στον τομέα της ΕΑΥ. Ταυτόχρονα, πρέπει να 
διασφαλιστεί η σημασία και η ενσωμάτωση των στρατηγικών 
αυτών στα ευρύτερα μέτρα πολιτικής για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, η δε γνώση επί της οποίας βασίζεται η 
ανάπτυξή τους πρέπει να είναι άρτια. 

Κατά συνέπεια, ο γενικός δείκτης για την πολιτική και την 
πρακτική επί του συγκεκριμένου θέματος είναι ότι τα πορίσματα 
που αντλούνται από τη βιβλιογραφία σχετικά με το πλαίσιο και 
την αλλαγή εφαρμόζονται στις πολιτικές και τις πρακτικές που 
αναπτύσσονται για τη βελτίωση της εξωτερικής υποστήριξης 
προς τους πέντε τομείς εξωτερικής υποστήριξης για τη 
συμμόρφωση, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο εξέτασης της 
σφαιρικής ανασκόπησης. Επιπλέον, αρκετά ακόμη διδάγματα για την πολιτική και την πρακτική 
προκύπτουν και από πιο λεπτομερή ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας για καθένα από τους εν 
λόγω τομείς. 

Κοινωνικοί κανόνες, αναφορά και εταιρική κοινωνική ευθύνη 
Το κεφάλαιο 3 της βιβλιογραφικής ανασκόπησης διερευνά τα συναφή στοιχεία της ευρείας 
βιβλιογραφίας στους τομείς της οικονομικής και της κανονιστικής κοινωνικής επιστήμης όσον αφορά 
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τους κοινωνικούς κανόνες και την κοινωνική αναφορά στο πλαίσιο 
της υποστήριξης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Λαμβάνει 
επίσης υπόψη τη βιβλιογραφία στον τομέα της κοινωνικής και 
οργανωτικής ψυχολογίας, ιδίως αναφορικά με τις ιδέες που άπτονται 
της νοοτροπίας σχετικά με την ασφάλεια, της πρωτοπορίας στον 
τομέα της ασφάλειας και των μέσων για τη διασφάλιση 
συμπεριφορών συμμόρφωσης. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η 
ανασκόπησή μας επικεντρώθηκε κυρίως σε κοινωνικές, οικονομικές 
και κανονιστικές μελέτες. Στην εν λόγω βιβλιογραφία εντοπίστηκαν 
ορισμένοι σαφείς δείκτες πολιτικής, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την 
ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των κοινωνικών κανόνων 
κατά τον καθορισμό της συμπεριφοράς, καθώς και των δυνατοτήτων 
χρησιμοποίησής τους για την κοινωνική ενίσχυση της επιθυμητής 
βελτίωσης στο πλαίσιο της υποστήριξης της συμμόρφωσης και της 

βελτίωσης της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ. Προκύπτει επίσης η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα 
σχετικά με τα εν λόγω θέματα, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεμελιώδη έρευνα όσον αφορά 
την κατανόηση των κοινωνικών κανόνων, καθώς και μια πιο εφαρμοσμένη και ουσιαστική έρευνα 
σχετικά με την κοινωνική αναφορά και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας 
για την κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους οι κοινωνικοί κανόνες θα μπορούσαν να 
συμβάλουν περισσότερο στην κοινωνική ενίσχυση των στρατηγικών πρόληψης στον τομέα της ΕΑΥ, 
καθώς και για να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους ορισμένοι ελέγχοντες επιχειρηματικά σχήματα 
ενδέχεται να ανταποκρίνονται περισσότερο από άλλους στους κοινωνικούς κανόνες και την κοινωνική 
αναφορά. Είναι επίσης αναγκαίο να εκτιμηθούν οι πιθανές χρήσεις τους αναφορικά με τη συμμόρφωση 
των «δυσπρόσιτων» επιχειρήσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων και παρόμοιων οργανισμών που 
«αντιδρούν» ή «αποφεύγουν» τη συμμόρφωση προς τους εν λόγω κανόνες. 

 Οι κοινωνικοί κανόνες επηρεάζουν τη συμμόρφωση και τη βελτίωση της πρακτικής στον 
τομέα της ΕΑΥ 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι, καθώς η συμμόρφωση 
επηρεάζεται από τις αντιλήψεις των αρμόδιων για τη συμμόρφωση, είναι 
σημαντική η κατανόηση των παραγόντων που διαμορφώνουν αυτές τις 
αντιλήψεις. Ειδικότερα, είναι ιδιαίτερα σημαντική η κατανόηση του ρόλου 
της κοινωνικής αναφοράς ως εργαλείου για την αλλαγή των εν λόγω 
αντιλήψεων και τη βελτίωση των πρακτικών ΕΑΥ. Ως εκ τούτου, ο δείκτης 
για την πολιτική και την πρακτική εν προκειμένω είναι ότι, σε αμφότερες 
τις περιπτώσεις, η ανάπτυξη πολιτικών που επιδιώκουν την προώθηση 
της κοινωνικής ενίσχυσης των μηνυμάτων για την ενθάρρυνση ή την 
επιβολή της συμμόρφωσης απαιτεί επίσης την κατανόηση των κοινωνικών 
κανόνων και των μηχανισμών διαμόρφωσής τους. Προηγούμενες μελέτες 
του EU-OSHA για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις διαπίστωσαν ότι 
οι κοινωνικοί κανόνες είναι χρήσιμοι βοηθοί για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης, καθώς ενεργούν 
ως κοινωνικοί ενισχυτές της ανάγκης για πρόληψη ή οδηγούν, για παράδειγμα, στην εμπέδωση 
μιμητικών συμπεριφορών μεταξύ των ιδιοκτητών-διευθυντών των μικρών επιχειρήσεων. Από τις μελέτες 
διαπιστώνεται επίσης ότι οι κανόνες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της μη αποδεκτής συμπεριφοράς είναι εξίσου σημαντικοί, μεταξύ δε αυτών 
περιλαμβάνονται οι έννοιες της «εγκληματικότητας» και του «στίγματος» που συνδέονται με το έγκλημα 
ΕΑΥ. Το Κεφάλαιο 3 διερευνά την τεκμηρίωση των εν λόγω πορισμάτων στην ευρύτερη βιβλιογραφία 
και επεκτείνει την εφαρμογή τους και πέραν των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Διαπιστώνεται 
επίσης ότι οι υπό εξέταση κανόνες και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή τους ποικίλλουν. 
Επιπλέον, τα πορίσματα του Κεφαλαίου 3 τονίζουν τις ισχυρές οριζόντιες συνδέσεις με τα πορίσματα 
των άλλων κεφαλαίων που αφορούν τη συμμόρφωση και το χάσμα στον τομέα της επιβολής. 

 Συντονισμένες δράσεις 

Ο δείκτης πολιτικής που προκύπτει αβίαστα από το Κεφάλαιο 3 είναι το πόρισμα ότι οι κοινωνικοί 
κανόνες και η κοινωνική αναφορά δεν λειτουργούν αυτοτελώς. Οι εναρμονίσεις επιρροών, όπως 
επιχειρηματικών συμφερόντων και συμφερόντων συγκεκριμένων ομάδων παίζουν επίσης ρόλο, καθώς 
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και οι ηθικές αξίες των εταιρικών ιθυνόντων. Ωστόσο, οι κοινωνικοί κανόνες και οι απαιτήσεις αναφοράς 
ενδέχεται να παρέχουν την κατάλληλη στήριξη για την προώθηση των παρεμβάσεων που εγκρίνονται 
από τους στρατηγικούς ρυθμιστικούς φορείς. Στην πράξη, υποστηρίζεται ότι οι εν λόγω κανόνες και οι 
δραστηριότητες αναφοράς έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά, για παράδειγμα μέσω συντονισμένων 
δράσεων ομάδων συμφερόντων που εκπροσωπούν εργαζόμενους, καταναλωτές, οικολόγους κ.ο.κ., 
όπως έχουν δείξει οι προσπάθειες επηρεασμού των συνθηκών εργασίας (περιλαμβανομένης της ΕΑΥ) 
στα άκρα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Οι δράσεις αυτές συχνά εκτελούνται στο πλαίσιο 
κανονιστικών πλαισίων ή επιδιώκουν τη μεταφορά κανονιστικών προτύπων ή/και πλαισίων σε 
καταστάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους. Αυτό συχνά συμβαίνει με τη 
συνδρομή των ρυθμιστικών φορέων και των υπηρεσιών τους. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα των εν 
λόγω δράσεων δεν είναι δυνατόν να γίνουν κατανοητά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το εκάστοτε 
κανονιστικό πλαίσιο, ενώ παρέχουν στους στρατηγικούς ρυθμιστικούς φορείς ευκαιρίες για την ενίσχυση 
του ρόλου των κανονιστικών ρυθμίσεων και, ειδικότερα, της «επιβολής της συμμόρφωσης» τόσο σε 
παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει μελετώντας τον συντονισμό 
των παραγόντων για τη βελτίωση των πρακτικών στον τομέα της ΕΑΥ στις πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις. Όλα αυτά παρέχουν ισχυρές ενδείξεις σχετικά με τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 
δεόντως υπόψη στην ανάπτυξη της πολιτικής, είτε σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ είτε σε τομεακό 
επίπεδο. 

 COVID-19, κοινωνικοί κανόνες και χώροι εργασίας 

Τα διδάγματα της πανδημίας είναι επίσης σημαντικά. Παρά τον 
προφανή ρόλο των χώρων εργασίας ως πιθανών εστιών μόλυνσης, σε 
ορισμένες χώρες η σημασία των ζητημάτων ΕΑΥ στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης της εξάπλωσης του ιού υπήρξε χαμηλότερη του 
αναμενομένου, οι δε στρατηγικές ελέγχου που εγκρίθηκαν από τις 
εθνικές κυβερνήσεις απογοήτευσαν σε ορισμένες περιπτώσεις τους 
εμπειρογνώμονες ΕΑΥ. Η βιβλιογραφία αρκετών χωρών επισημαίνει 
τον περιορισμένο ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΑΥ στον δημόσιο διάλογο 
σχετικά με την πανδημία. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στην 
κατανόηση των κοινωνικών κανόνων ως παράγοντα που ασκεί επιρροή 
στη συμμόρφωση προς την ΕΑΥ και, κατά συνέπεια, οι εμπειρίες της 
πανδημίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμες εστίες 
επικέντρωσης για περαιτέρω ανάλυση. 

 Η απαίτηση ΕΑΥ στην εταιρική κοινωνική ευθύνη 

Όσον αφορά τις πιο θεσμικές μορφές κοινωνικής αναφοράς οι οποίες υιοθετούνται στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η βιβλιογραφία που ασχολείται με τη σχέση μεταξύ ΕΑΥ και εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης επισημαίνει αρκετές αβεβαιότητες. Ενώ ο δυνητικός ρόλος της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης στην παροχή υποστήριξης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης έχει επισημανθεί και 
προωθείται ολοένα και περισσότερο στις πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, η βιβλιογραφία παρουσιάζει 
περιορισμένα στοιχεία σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της 
βελτίωσης των πρακτικών ΕΑΥ. Και στην προκειμένη περίπτωση έχουν προκύψει ορισμένοι δείκτες 
πολιτικής από την ανασκοπηθείσα βιβλιογραφία στο Κεφάλαιο 3 που υποδηλώνουν ότι συντονισμένες 
δράσεις –όταν ο συνδυασμός κανονιστικών ρυθμίσεων προβλέπει απαιτήσεις αναφοράς για την ΕΑΥ– 
ενδέχεται να αποτελούν το προσφορότερο μέσο προώθησης πολιτικών που επιδιώκουν τη χρήση της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως βάσης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και τη βελτίωση των 
πρακτικών ΕΑΥ. 

Τα επιχειρηματικά οφέλη της ΕΑΥ και τα οικονομικά κίνητρα για τη 
βελτίωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ΕΑΥ και της πρακτικής 
στον τομέα της ΕΑΥ 
Το Κεφάλαιο 4 διερευνά τα στοιχεία που αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών κινήτρων για 
την προώθηση δράσεων σχετικά με την ΕΑΥ από τις επιχειρήσεις, καθώς και στον ρόλο των εν λόγω 
κινήτρων στις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την ΕΑΥ. Μολονότι επισημαίνει 
ότι υπάρχει ήδη επαρκής βιβλιογραφία που περιγράφει τα εν λόγω κίνητρα και τα δυνητικά οφέλη τους, 
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επισημαίνει επίσης ότι η περαιτέρω έρευνα θα ήταν χρήσιμη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς 
τους, ιδίως για θέματα όπως η βιωσιμότητα και η μεταφορά. Περαιτέρω έρευνα χρειάζεται επίσης για να 
διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ οικονομικών κινήτρων και οφέλους των επιχειρήσεων από την ΕΑΥ και 
τις λοιπές στρατηγικές για την υποστήριξη της συμμόρφωσης και τη βελτίωση της πρακτικής στον τομέα 
της ΕΑΥ που εξετάζονται στην παρούσα ανασκόπηση. 

 Το καλό επίπεδο ασφάλειας και υγείας είναι επωφελές για τις επιχειρήσεις 

Ένα από τα ευρέως αποδεκτά αξιώματα της πολιτικής και της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ είναι το 
«όφελος της επιχείρησης» για τους πόρους που αφιερώνει στην ΕΑΥ, ενώ ένα βασικό θέμα των 
στρατηγικών πρόληψης αφορά την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη πτυχή. Πολλές μελέτες 
υποστηρίζουν ότι σημαντικοί οικονομικοί λόγοι συνηγορούν υπέρ της καταβολής περισσότερων 
προσπαθειών εκ μέρους των επιχειρήσεων για την εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων, ενώ 

υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία που περιγράφει συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις οι οποίες φέρονται να αποδεικνύουν τον συγκεκριμένο 
ισχυρισμό. Υπάρχει επίσης επαρκής βιβλιογραφία που υποστηρίζει την 
ύπαρξη ενός αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της ευεξίας του εργαζομένου 
και των ισχυρών επιδόσεων της επιχείρησης. Στη βιβλιογραφία αυτή, 
καθώς και, ιδίως, στις σκανδιναβικές προσεγγίσεις της «λειτουργικότητας», 
βασίζονται οι ιδέες περί άυλων ωφελημάτων που απορρέουν από την 
επένδυση στη βελτίωση της ΕΑΥ, ήτοι ωφελημάτων τα οποία δεν 
προσδιορίζονται κατ’ ανάγκη με βάση τους όρους της συμβατικής 
χρηματοοικονομικής λογιστικής, αλλά παραπέμπουν σε επιχειρηματικά 
οφέλη τα οποία, παρ’ όλα αυτά, είναι αληθινά. Μολονότι ο όγκος της 
βιβλιογραφίας που εστιάζει σε μια πιο καινοτόμα διοικητική λογιστική ως 
προς το ζήτημα αυτό είναι αρκετά μικρός και κατά κύριο λόγο απαντά στις 
σκανδιναβικές χώρες, εντούτοις προβάλλει ορισμένους δείκτες πολιτικής 

που αφορούν πιο καινοτόμους μηχανισμούς προώθησης του οφέλους της επιχείρησης που απορρέει 
από την ΕΑΥ. 

Ταυτόχρονα, ωστόσο, η ανάλυση δείχνει ότι, στην πράξη, πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η επένδυση 
στην ΕΑΥ δεν συμβάλλει κατ' ανάγκην στην επίτευξη καλύτερων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων· 
εξάλλου, τα αποτελέσματα αυτά δεν αποτελούν κατ’ ανάγκην τον βασικό λόγο για την πραγματοποίηση 
μιας τέτοιας επένδυσης. Κατά συνέπεια, ο σαφής δείκτης για τη μελλοντική πολιτική που προκύπτει από 
αυτές τις παρατηρήσεις είναι η συνεχής ανάγκη για προσεγγίσεις σχετικά με την πολιτική που θα 
συμβάλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης προς τα δυνητικά οφέλη της επιχείρησης από την εν 
λόγω επένδυση. 

 Χρησιμοποίηση οικονομικών κινήτρων για τη βελτίωση των πρακτικών ΕΑΥ 

Το Κεφάλαιο 4 διερευνά επίσης τα στοιχεία που αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών κινήτρων 
τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την προαγωγή δράσεων σχετικά με 
την ΕΑΥ από τις επιχειρήσεις, καθώς και στον ρόλο των εν λόγω 
στρατηγικών στις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά 
με την ΕΑΥ. Η βιβλιογραφία περιγράφει διάφορες μορφές 
προγραμμάτων οικονομικών κινήτρων. Στο Κεφάλαιο 4 επισημαίνεται 
ότι συχνά είναι δύσκολη η συγκριτική αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της δυνατότητας μεταφοράς τους. Οι βασικές 
παραδοχές των εν λόγω προγραμμάτων παρουσιάζουν συχνά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, όπως άλλωστε και τα ευρύτερα 
πλαίσια στα οποία εφαρμόζονται και τα οποία υποστηρίζουν ή 
περιορίζουν την εφαρμογή τους. Ωστόσο, σαφώς προκύπτει ότι τα πιο 
επιτυχημένα και βιώσιμα σχετικά προγράμματα είναι συχνά εκείνα που 
υλοποιούνται με την υποστήριξη συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
που βασίζονται σε εργοδοτικές εισφορές, όπως συμβαίνει, για 
παράδειγμα, στη Γερμανία. Στην προκειμένη περίπτωση, σε κάποιο 
βαθμό δε και σε άλλες χώρες με παρόμοια συστήματα ασφάλισης της απασχόλησης και κοινωνικής 
ασφάλισης, ο προσανατολισμός και η κλίμακα του ευρύτερου συστήματος έχουν διευκολύνει σημαντικές 
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καινοτομίες στο πλαίσιο προγραμμάτων που είχαν τις καταβολές τους υπό μορφή διαχείρισης 
αποζημιώσεων. Σήμερα, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ακόμη και πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες κατά κανόνα δεν ανταποκρίνονται σε τέτοια κίνητρα, η δε 
ανασκοπηθείσα στο Κεφάλαιο 4 βιβλιογραφία παρουσιάζει αρκετές περιπτώσεις επιτυχούς εφαρμογής 
τους. Τα πορίσματα αυτά παρέχουν σαφείς δείκτες πολιτικής, Πρώτον, καταδεικνύουν την ύπαρξη 
επιτυχών παρεμβάσεων και, δεύτερον, και πλέον σημαντικό, αποσαφηνίζουν κάπως τους αναγκαίους 
όρους για την υποστήριξη ανάλογων επιτυχημένων παρεμβάσεων και της δυνατότητας μεταφοράς τους. 
Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί περαιτέρω ότι, εκτός από έναν πολύ περιορισμένο αριθμό 
περιπτώσεων, παραμένει σημαντικό πρόβλημα το κατά πόσον τα συγκεκριμένα είδη κινήτρων θα 
μπορούσαν να διαδραματίσουν έναν ρόλο ώστε να υιοθετηθούν από επιχειρήσεις οι οποίες κατά κανόνα 
δεν αναλαμβάνουν προληπτική δράση σε θέματα αυθόρμητης συμμόρφωσης, καθώς και να 

επηρεάσουν εργασιακές ρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόζονται 
ολοένα και περισσότερο στις μεταβαλλόμενες οικονομίες των 
κρατών μελών της ΕΕ. Το ζήτημα αυτό χρήζει περαιτέρω 
έρευνας. 

Ακόμη σημαντικότερη για την ανάπτυξη της πολιτικής ενδέχεται 
να είναι η διασύνδεση των οικονομικών κινήτρων και του 
οφέλους για την επιχείρηση με άλλους τύπους υποστήριξης για 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και τη βελτίωση της 
πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ. Τα οικονομικά κίνητρα μπορεί 
να είναι εξωτερικά, υπό την έννοια ότι λαμβάνουν τη μορφή 
άμεσων οικονομικών κινήτρων που παρέχονται από τρίτους για 
να ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες/τη διοίκηση της επιχείρησης να 
υιοθετήσει την απαιτούμενη προσέγγιση σε θέματα ΕΑΥ, όπως 
αυτά που παρουσιάζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 
Ωστόσο, τα κίνητρα ενδέχεται επίσης να προκύψουν ως 
αποτέλεσμα της επιλογής των ιδιοκτητών/της διοίκησης της 
επιχείρησης να «εσωτερικεύσουν» τα οφέλη για την επιχείρηση, 

προβαίνοντας σε συγκεκριμένες ενέργειες αναφορικά με τις ρυθμίσεις ΕΑΥ με στόχο τη μείωση των 
απωλειών ή την ενίσχυση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά. Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται 
συνοπτικά στην ενότητα σχετικά με τον ρόλο των αλυσίδων εφοδιασμού που ακολουθεί, σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι αποτελεσματικές ενέργειες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ΕΑΥ στις 
χαμηλότερες βαθμίδες των αλυσίδων εφοδιασμού, έχουν επιτευχθεί αποκλειστικά χάρη στη δυνατότητα 
των υποστηρικτών να αναδείξουν τα οφέλη των εν λόγω ενεργειών στα εταιρικά όργανα που ελέγχουν 
τις αλυσίδες εφοδιασμού. Εν προκειμένω, μια σειρά μέτρων, τα οποία υλοποιούνται ως αποτέλεσμα της 
συντονισμένης δράσης των εργαζομένων και των οργανώσεων εκπροσώπησής τους, των φορέων 
εκπροσώπησης των συμφερόντων των καταναλωτών, των μέσων ενημέρωσης και των ρυθμιστικών 
αρχών των κρατών, μπορεί να πείσει τα όργανα των επιχειρήσεων σχετικά με τα οφέλη που 
προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων ΕΑΥ σε όλο το μήκος των 
αλυσίδων εφοδιασμού τους, ώστε να παράσχουν οικονομικά κίνητρα που θα τις ωθήσουν να 
ενεργήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, η βιβλιογραφία παρέχει και άλλα παραδείγματα 
παρεμβάσεων των ρυθμιστικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την ΕΑΥ σε επίπεδο τομέα ή ακόμη και 
σε επίπεδο επιχείρησης (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων μεγάλων κατασκευαστικών 
έργων) για να διασφαλίσουν ότι οι εταιρικοί πελάτες και οι κύριοι ανάδοχοι συνεργάζονται προκειμένου 
να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των μικρότερων εργολάβων και υπεργολάβων τους προς την ΕΑΥ. Η 
χρήση προτύπων πιστοποίησης στις συγκεκριμένες περιπτώσεις παρέχει πρόσθετες ευκαιρίες για πιο 
συστηματικές βελτιώσεις. Ως εκ τούτου, προτείνονται σημαντικοί δείκτες πολιτικής και πρακτικής με 
στόχο την υποστήριξη ανάλογων συντονισμένων δράσεων. 

 COVID-19 και οικονομικοί προβληματισμοί για την ΕΑΥ 

Η πανδημία της νόσου COVID-19 ενδέχεται να έχει επιπτώσεις σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Η 
ελάχιστη απαίτηση που προκύπτει από τα συγκεκριμένα παραδείγματα συνίσταται στην ανάγκη να 
λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η δυνατότητα της υποχρεωτικής οργάνωσης της απασχόλησης και των 
πρακτικών εργασίας, καθώς και των χώρων εργασίας, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν 
μεγαλύτερη προστασία στους εργαζόμενους έναντι της πιθανής μελλοντικής μετάδοσης μολυσματικών 
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ασθενειών στον άνθρωπο. Η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων ΕΑΥ που θα συμβάλλουν στην 
πρόληψη της μετάδοσης μικροβιακών λοιμώξεων ενδέχεται να απαιτήσει την αναδιάρθρωση της 
εργασίας και των σταθμών εργασίας, η οποία έχει οικονομικές επιπτώσεις στους εργοδότες, συχνά δε 
και στους εργαζομένους. Εάν δεν διατεθούν επαρκείς πόροι για την παροχή κινήτρων στους εργοδότες 
προκειμένου να εγκρίνουν κατάλληλα μέτρα, είναι σαφές από την εμπειρία της πανδημίας ότι ορισμένοι 
εργοδότες, ιδίως όσοι φοβούνται ότι οι επιχειρήσεις τους δεν θα επιβιώσουν, ενδέχεται να ζητήσουν 

από τους εργαζόμενους να εξακολουθήσουν να εργάζονται υπό 
επισφαλείς συνθήκες. Η θεσμική υποστήριξη (όπως η υποστήριξη 
που παρέχεται από δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς, οι νομικές 
ρυθμίσεις για την άδεια ασθενείας και οι φοροαπαλλαγές) ενδέχεται 
να χρειαστεί τροποποιήσεις προκειμένου να συμβάλει στην παροχή 
κινήτρων για τη θέσπιση ρυθμίσεων που προάγουν την ασφάλεια 
στην εργασία. 

Υποστήριξη της συμμόρφωσης και της βελτίωσης 
της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ μέσω των 
αλυσίδων εφοδιασμού 
Το Κεφάλαιο 5 επικεντρώνεται στα στοιχεία σχετικά με τους τρόπους 
με τους οποίους οι ενέργειες για την υποστήριξη της συμμόρφωσης 
προς τα πρότυπα ΕΑΥ και τη βελτίωση της πρακτικής έχουν 
εφαρμοστεί στο πλαίσιο των σχέσεων στις αλυσίδες εφοδιασμού, 
καθώς και στους καθοριστικούς παράγοντες που υποστηρίζουν τις 
ενέργειες αυτές. Επισημαίνει τις προοδευτικές προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν εντός και εκτός της ΕΕ για τη διεύρυνση του πεδίου 

εφαρμογής των νομικών υποχρεώσεων σε θέματα ΕΑΥ, έτσι ώστε αυτές να επεκταθούν από το στενό 
πλαίσιο των άμεσων εργασιακών σχέσεων σε ένα ευρύ φάσμα συμβατικών ρυθμίσεων. Ωστόσο, 
επισημαίνεται επίσης ότι, παρά την ύπαρξη ορισμένων επιτυχημένων παραδειγμάτων, η συνολική 
πρόοδος των κρατών μελών της ΕΕ υπήρξε περιορισμένη. Υποστηρίζεται ότι απαιτείται η υλοποίηση 
ενός σημαντικού ερευνητικού προγράμματος το οποίο θα βελτιώσει την κατανόηση των τρόπων 
κινητοποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού ώστε να υποστηρίζουν την ΕΑΥ. Η βιβλιογραφία παρέχει 
παραδείγματα που υποστηρίζουν την άποψη ότι τα μέτρα είναι πολύ πιθανό να αποδειχθούν 
αποτελεσματικά όταν οι κανονιστικές στρατηγικές και οι στρατηγικές προώθησης της συμμόρφωσης 
συνδυάζονται για να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τόσο τις κάθετες όσο και τις οριζόντιες πιέσεις 
προς τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις αλυσίδες εφοδιασμού, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο ότι οι προβληματισμοί ΕΑΥ έχουν δεσπόζουσα θέση στις απαιτήσεις που προβάλλονται έναντι 
των προμηθευτών και ότι οι ίδιοι οι προμηθευτές διαθέτουν 
επαρκείς πόρους και κίνητρα για να ανταποκριθούν στις εν λόγω 
απαιτήσεις. Οι κανονιστικοί προβληματισμοί ή οι προβληματισμοί 
της αγοράς και των επιχειρήσεων σπάνια παρέχουν μόνοι τους 
επαρκή κίνητρα στους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού για να 
θέσουν ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων στις 
μεταξύ τους συναλλαγές. 

 Συνδυασμοί κανονιστικών ρυθμίσεων και συντονισμένες 
δράσεις 

Από το Κεφάλαιο 5 της ανασκόπησης προκύπτουν δύο σημαντικοί 
δείκτες πολιτικής. Ο ένας αφορά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
διάφορων τύπων υποστήριξης για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης. Για παράδειγμα, όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, 
στο πλαίσιο της επιτυχούς μόχλευσης για τη βελτίωση της ΕΑΥ στις 
αλυσίδες εφοδιασμού, η κοινωνική αναφορά και η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών κινήτρων, 
καθώς και η εκπροσώπηση των εργαζομένων και των συμφερόντων των καταναλωτών, μπορούν συχνά 
να εκλαμβάνονται ως παράγοντες που λειτουργούν σε συνδυασμό με καινοτόμες κανονιστικές 
προσεγγίσεις οι οποίες προσλαμβάνουν τη μορφή συνδυασμού κανονιστικών ρυθμίσεων, ενισχυόμενου 
από ένα πλαίσιο νομικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών 
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πέραν των εργοδοτών και των εργαζομένων. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ότι η ευθύνη για την 
προστασία των εργαζομένων στις αλυσίδες εφοδιασμού βαρύνει τους φορείς που έχουν εξουσία 
ελέγχου και αντλούν οφέλη από τις αλυσίδες αυτές. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από 
τον συνδυασμό αυτόν αφορά τον ηγετικό ρόλο και τον συντονισμό. Και εν προκειμένω τα στοιχεία 

υποδηλώνουν ότι ούτε οι δημόσιες ρυθμιστικές αρχές ούτε η 
αγορά μπορούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των 
επιχειρηματικών φορέων που εμπλέκονται στις εν λόγω 
περιπτώσεις. Για παράδειγμα, όπως προκύπτει από τα 
παραδείγματα του Κεφαλαίου 5, τα πιο επιτυχημένα 
προγράμματα μεταξύ των πρωτοβουλιών για την προώθηση 
της συμμόρφωσης σε θέματα ΕΑΥ και τη βελτίωση των 
πρακτικών που εφαρμόζονται στις αλυσίδες εφοδιασμού 
έχουν καταρτιστεί από ένα ευρύ φάσμα σημαντικών φορέων οι 
οποίοι συχνά διατηρούν εξωτερικές σχέσεις με τις υπό εξέταση 
αλυσίδες εφοδιασμού. Η εμπνευσμένη ηγεσία και οι 
συντονισμένες δράσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
επιτυχή έκβαση όλων αυτών των πρωτοβουλιών. Για τη 
διερεύνηση αυτών των σχέσεων κρίνεται αναγκαία η 
διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας. 

 COVID-19 και αλυσίδες εφοδιασμού 

Η εμπειρία της πανδημίας της νόσου COVID-19 είναι επίσης σημαντική σε σχέση με το θέμα αυτό. 
Δεδομένου ότι τα στοιχεία σχετικά με την έκθεση στους χώρους εργασίας υποδηλώνουν ότι οι πιο 
επικίνδυνες συνθήκες εργασίας συχνά επικρατούν σε θέσεις και χώρους εργασίας που βρίσκονται στο 
άκρο των αλυσίδων εφοδιασμού, καμία έκπληξη δεν προκαλεί η διαπίστωση ανάλογης κατάστασης 
αναφορικά με τη συνδεόμενη με την εργασία έκθεση στη νόσο COVID-19. Η αναστάτωση που 
προκάλεσε στην οικονομία η νόσος COVID-19 αποκάλυψε και την ευπάθεια των αλυσίδων εφοδιασμού, 
δείχνοντας πόσο τρωτές είναι οι πολύπλοκες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού που βασίζονται στις 
αρχές της λιτής παραγωγής. Αυτό είχε ως συνέπεια να διατυπωθούν προτροπές για την ανάπτυξη 
ισχυρότερων, εξυπνότερων και πιο ποικιλόμορφων αλυσίδων εφοδιασμού που θα διασφαλίζουν διαρκή 
οικονομική ανάκαμψη. Θεωρητικά, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για την αξιοποίηση 
των σχέσεων της αλυσίδας εφοδιασμού προκειμένου να βελτιωθεί η υποστήριξη για τη θέσπιση 
ρυθμίσεων ΕΑΥ, όμως οι λεπτομέρειες ενός τέτοιου εγχειρήματος θα απαιτήσουν τη διεξαγωγή έρευνας 
σχετικά με το «τι λειτουργεί» για τη διασφάλιση της εν λόγω βελτίωσης. 

Υπηρεσίες πρόληψης 
Για πολλούς επαγγελματίες ΕΑΥ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι υπηρεσίες πρόληψης είναι 
ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη της βελτίωσης της πρακτικής —όπως άλλωστε καθίσταται σαφές 
από την εξέχουσα θέση που κατέχουν μεταξύ των απαιτήσεων της οδηγίας-πλαισίου. Ωστόσο, η πείρα 
των εργαζομένων από τη συμμετοχή στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών είναι περιορισμένη. Το 
Κεφάλαιο 6 διερευνά ορισμένους από τους λόγους στους οποίους οφείλεται το φαινόμενο αυτό, καθώς 
και τις επισημάνσεις της βιβλιογραφίας σχετικά με τον ρόλο των υπηρεσιών πρόληψης στην υποστήριξη 
της συμμόρφωσης και της βελτίωσης της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ. 

 Μορφή, λειτουργία και κάλυψη 

Παρά τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, το «προτιμώμενο μοντέλο» πολλών κρατών, το οποίο 
συνίσταται σε υπηρεσία πρόληψης που λαμβάνει νομοθετική υποστήριξη, φαίνεται να είναι ακόμη το 
μοντέλο στο οποίο διαδραματίζουν μείζονα ρόλο διάφοροι επαγγελματίες που συνδέονται με τους τομείς 
της ιατρικής και της μηχανικής, καθώς και επαγγελματίες από το πεδίο της εργασιακής ψυχολογίας και 
συναφή πεδία. Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι, στην πράξη, οι υπηρεσίες πρόληψης που 
βασίζονται σε αυτό το μοντέλο έχουν μια σχετικά περιορισμένη συνολική παρουσία. Ταυτόχρονα, 
σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των πιο γενικής κατεύθυνσης επαγγελματιών ΕΑΥ, που 
προωθούν ένα σύνολο ικανοτήτων προσανατολισμένων στην υποστήριξη των διαχειριστικών αναγκών 
της ΕΑΥ και επικεντρωμένων κατά μείζονα λόγο σε γνώσεις σχετικές με τα κανονιστικά πρότυπα, την 
ανθρώπινη συμπεριφορά και τη διαχείριση της ΕΑΥ, τη μάθηση και την αλλαγή, τους ανθρώπινους 
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παράγοντες, την οργάνωση κ.ο.κ. Από την πρόσφατη βιβλιογραφία 
προκύπτει επίσης σαφώς ότι η παρουσία των εν λόγω 
επαγγελματιών ολοένα αυξάνεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών 
υποστήριξης που αναπτύσσονται στους μεγάλου μεγέθους 
οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και ότι οι 
επαγγελματικοί τους φορείς πρωταγωνιστούν στον διάλογο 
πολιτικής σε ορισμένες χώρες. Ωστόσο, παραμένει ασαφής ο 
βαθμός συμμετοχής τους στην παροχή εξωτερικών υπηρεσιών. 

Η βιβλιογραφία περιέχει ελάχιστα συστηματικά και συγκρίσιμα 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στοιχεία σχετικά με τον βαθμό της 
τρέχουσας κάλυψης των υπηρεσιών πρόληψης (εντούτοις οι εν 
λόγω υπηρεσίες έχουν συγκροτηθεί) ή την αποτελεσματικότητά 
τους. Τα υφιστάμενα στοιχεία υποδηλώνουν ότι αμφότερες οι 
υπηρεσίες ενδέχεται να είναι περιορισμένες ή να ευνοούν την 

ικανοποίηση των αναγκών των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
στο Κεφάλαιο 6 είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς την 
κατεύθυνση της βελτίωσης της πρόσβασης των εργαζομένων μετά την έγκριση των μέτρων της οδηγίας-
πλαισίου. Αντιθέτως, υπάρχουν ενδείξεις που στηρίζουν την εκτίμηση ότι η εν λόγω πρόσβαση έχει 
μειωθεί. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να τεθεί μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το πώς, ή προς ποια 
κατεύθυνση, θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο ρόλος αυτών των υπηρεσιών 
για την υποστήριξη της συμμόρφωσης και της βελτίωσης της πρακτικής 
στον τομέα της ΕΑΥ στο μέλλον, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που θα 
μπορούσαν να ληφθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όλα τα εν λόγω 
ερωτήματα είναι σημαντικά και οι απαντήσεις σε αυτά θα μπορούσαν να 
τεκμηριώσουν μελλοντικές πολιτικές σχετικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση 
των συμβουλών και της υποστήριξης της ΕΑΥ από ειδικούς. Ως προς το 
ζήτημα αυτό υφίσταται σαφώς ένα ερευνητικό θεματολόγιο. 

 Προοπτικές και καταβολές 

Οι περισσότερες υπηρεσίες πρόληψης εντάσσονταν στα συστήματα 
υγείας που συγκροτήθηκαν από το κράτος ή στα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης για την υποστήριξη της παραγωγής. Επιπλέον, ή 
εναλλακτικώς, συστάθηκαν και υποστηρίχθηκαν στο πλαίσιο μεγάλων 
οργανισμών από ιδιωτικά συμφέροντα για να υποστηρίξουν τον ίδιο 
σκοπό, ιδίως σε κλάδους υψηλού κινδύνου. Επεκτάθηκαν επίσης σε 
τομείς που υπέχουν αυστηρές νομικές ευθύνες για την προστασία του κοινού, όπως είναι η παραγωγή 
τροφίμων ή οι μεταφορές. Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, οι αλλαγές στην οικονομία και οι πολιτικές 
σχετικά με τη διακυβέρνηση ώθησαν τα κράτη μέλη στη μείωση των πόρων που διαθέτουν στις 
υπηρεσίες πρόληψης, ενώ στη συρρίκνωσή τους συνέβαλαν και οι 
προβληματισμοί σημαντικών παραγωγικών κλάδων που επίσης 
επένδυσαν στην παροχή τους. Ως εκ τούτου, παρατηρείται ήδη μια 
ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για εξωτερικές υπηρεσίες πρόληψης που 
θα φέρουν οι ίδιες την ευθύνη να διασφαλίσουν την οικονομική τους 
επιβίωση. 

 Υποστήριξη 

Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι αρκετές συνέπειες απορρέουν από 
αυτήν την κατάσταση. Πρώτον, απαιτείται ένας καλύτερα διαρθρωμένος 
μηχανισμός της αγοράς που θα διασφαλίζει ότι η δραστηριότητα της 
πρόληψης είναι βιώσιμη και ότι εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρήσεων. Στη Γερμανία και σε άλλες χώρες με εύρωστα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι 
οι υπηρεσίες πρόληψης επιβίωσαν της εμπορευματοποίησης και 
διατήρησαν την ποιότητα και την ποικιλομορφία τους. Έχουν συμβάλει 
στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την πρόληψη και, σε κάποιο 
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βαθμό, υποστήριξαν τη συμμόρφωση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και άλλων 
«δυσπρόσιτων» οργανισμών στο πλαίσιο της «νέας οικονομίας». 

Η βιβλιογραφία που λαμβάνει κριτική θέση επί του θέματος υποστηρίζει ότι οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
άλλων χωρών, όπως των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας, ενδέχεται να υπήρξαν λιγότερο επιτυχείς. Ο 
σχολιασμός που αφορά τις εν λόγω και άλλες χώρες εγείρει περαιτέρω προβληματισμούς. Για 
παράδειγμα, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που υποδηλώνουν την παρουσία ανεπαρκώς καταρτισμένων 
ή μη καταρτισμένων συμβούλων που παρέχουν ανεπαρκείς υπηρεσίες, ιδίως σε ιδιοκτήτες-διαχειριστές 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Άλλες μελέτες υποστηρίζουν ότι το κόστος των υπηρεσιών 
πρόληψης σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις (και πάλι ιδίως οι μικρότερες επιχειρήσεις) τις χρησιμοποιούν 
ελάχιστα. 

Παραμένει η περίπτωση στο πλαίσιο της οποίας, παρά τις εν λόγω προκλήσεις, ορισμένες υπηρεσίες 
πρόληψης στον τομέα της ΕΑΥ έχουν κατορθώσει να εξεύρουν τα μέσα για να διασφαλίσουν τη 
βιωσιμότητά τους και να παρέχουν υποστήριξη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της βελτίωσης 
της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ σε διάφορους κλάδους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η κατανόηση 
των παραγόντων που επέτρεψαν στις υπηρεσίες πρόληψης να επιτύχουν τον στόχο αυτόν θα ήταν, 
ενδεχομένως, χρήσιμη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. 

 Συνέργειες μεταξύ του ρόλου των υπηρεσιών πρόληψης και άλλων μορφών υποστήριξης για 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και τη βελτίωση της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ 

Μια συνέπεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 αφορά τον ρόλο της εμπειρογνωσίας στο πλαίσιο 
των υπηρεσιών πρόληψης και των δεξαμενών γνώσεων, καθώς και τον ρόλο της επαγγελματικής 
εμπειρογνωσίας που ανταλλάσσουν. Δημοσιεύσεις που παρατίθενται στο Κεφάλαιο 6 εφιστούν την 
προσοχή στη ανάγκη ενεργού αξιοποίησης της εν λόγω γνώσης και εμπειρίας. Φαίνεται ότι πολλά από 
τα αρχικά σφάλματα στα οποία υπέπεσαν ορισμένες δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των προσπαθειών 
ελέγχου της έκθεσης στον ιό που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 θα 
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν οι δημόσιες αρχές ήταν πιο δεκτικές σε τέτοιες συμβουλές. 

Δύο άλλοι τομείς ανάπτυξης συνεργιών είναι προφανείς. Ο ένας είναι ο δυνητικός ρόλος των εσωτερικών 
υπηρεσιών πρόληψης που διαχειρίζονται ισχυροί αγοραστές στις κορυφές των αλυσίδων εφοδιασμού 
για την υποστήριξη των αναγκών ΕΑΥ σε διάφορα επίπεδα των ίδιων αλυσίδων εφοδιασμού. Ο άλλος 
είναι ο ρόλος των υπηρεσιών πρόληψης κατά την παροχή κινήτρων για τη βελτίωση των πρακτικών 
ΕΑΥ, όπως συμβαίνει με ορισμένες από τις δραστηριότητες που υλοποιούν τα ασφαλιστικά ταμεία 
επαγγελματικών κλάδων (Berufsgenossenschaften, στο εξής: BG) στη Γερμανία. Αυτά και άλλα 
παραδείγματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν πώς 
ανάλογες επιτυχημένες συνέργειες θα μπορούσαν να διατηρηθούν και να διαδοθούν και ποιος θα 
μπορούσε να είναι ο ρόλος των κοινωνικών κανόνων, των οικονομικών πιέσεων ή των καινοτόμων 
στρατηγικών συμμόρφωσης για την επίτευξη των οικείων αποτελεσμάτων. 

 Υπηρεσίες πρόληψης έναντι συμβούλων ΕΑΥ 

Πρόσθετα διδάγματα από τη βιβλιογραφία, τα οποία ενδέχεται να 
είναι σημαντικά για την πολιτική και για την πρακτική, μπορούν να 
αντληθούν από την ενίσχυση της παρουσίας και της σημασίας του 
«γενικού» επαγγελματία ΕΑΥ κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Τα 
παραδοσιακά μοντέλα υπηρεσιών πρόληψης, τα οποία 
αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες του βιομηχανικού 
παρελθόντος, παρέχουν πολύτιμες συνεισφορές στην υποστήριξη 
των πρακτικών πρόληψης. Ωστόσο, για μια σειρά από 
οργανωτικούς, διαρθρωτικούς, οικονομικούς και πολιτικούς 
λόγους, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν άμεσα τις μεγάλης 
κλίμακας ανάγκες πρόληψης σε θέματα ΕΑΥ που χαρακτηρίζουν 

τις σύγχρονες οικονομίες στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Όπως τονίζεται στο Κεφάλαιο 6, η 
μελλοντική αποτελεσματικότητα των εν λόγω υπηρεσιών έγκειται στην ανάπτυξή τους προς άλλες 
κατευθύνσεις. Υποστηρίζει επίσης ορισμένους παραλληλισμούς μεταξύ της κατάστασης αυτής και 
εκείνης της κανονιστικής εποπτείας, στο πλαίσιο της οποίας έχει διαπιστωθεί ότι παραδοσιακές μέθοδοι 
κανονιστικής επιβολής υπήρξαν αναποτελεσματικές έναντι των ολοένα και πιο «δυσπρόσιτων» μορφών 
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εργασίας. Σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα του Κεφαλαίου 7, η διαπίστωση αυτή ώθησε τους 
αρμόδιους παράγοντες στην αναζήτηση αποτελεσματικότερων μηχανισμών παρακολούθησης και 
διασφάλισης της συμμόρφωσης. Το ίδιο είδος προσέγγισης θα μπορούσε να παράσχει δείκτες πολιτικής 
και για το μέλλον των υπηρεσιών πρόληψης. 

Ενθάρρυνση της υιοθέτησης νέων προσεγγίσεων από τους ρυθμιστικούς 
φορείς που είναι αρμόδιοι για την ΕΑΥ 
Το Κεφάλαιο 7 παρατηρεί ότι η πολιτική και η πρακτική των ρυθμιστικών φορέων που είναι αρμόδιοι 
για την ΕΑΥ στα κράτη μέλη της ΕΕ διέπονται από μια σειρά από διεθνείς και ενωσιακές νομικές πράξεις 
οι οποίες προωθούν τις ικανότητες, το επαγγελματικό πνεύμα και τη χρηστή διακυβέρνηση των 
ρυθμιστικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εργασία/ΕΑΥ, καθώς και αυξημένα επίπεδα στελέχωσης 
και πόρων. Ωστόσο, παρά τη σύγκλιση επί των θεμάτων αυτών σε διεθνές επίπεδο, η βιβλιογραφία 
αποκαλύπτει σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τη χάραξη προτεραιοτήτων και την κατανομή των 
πόρων, τα προγράμματα και τις παρεμβάσεις, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής επιθεωρήσεων και 
επιβολής της νομοθεσίας σε διάφορα κράτη μέλη. Οι εντολές των ρυθμιστικών φορέων που είναι 
αρμόδιοι για την ΕΑΥ τους παρέχουν την ευχέρεια να επιλαμβάνονται ενός στενού ή ενός ευρέος 
φάσματος προβλημάτων. Στην πρώτη περίπτωση εστιάζουν σε θέματα ΕΑΥ, ενώ στη δεύτερη 
επεκτείνουν το πεδίο δράσης τους σε θέματα εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης, τα οποία, ενίοτε, 
ενδέχεται να είναι στενά συνυφασμένα με θέματα ΕΑΥ. Φαίνεται ότι η ρύθμιση βάσει κινδύνου είναι το 
μόνο κανονιστικό μοντέλο που εφαρμόζεται από ορισμένους ρυθμιστικούς φορείς που είναι αρμόδιοι 
για την ΕΑΥ. Ενίοτε χρησιμοποιείται πρωτίστως τη διάθεση πόρων σε έρευνες και αποκρίσεις σε 
καταγγελίες, καθώς και, σε κάποιο βαθμό, κατά την επιλογή μέτρων που πρόκειται να ληφθούν στο 
πλαίσιο επιθεωρήσεων, και όχι για την επιλογή μεταξύ επιθεώρησης και άλλων τύπων παρεμβάσεων 
(όπως προτείνεται στο πλαίσιο των ευφυών συστημάτων επιθεώρησης). Εκφράζονται ανησυχίες 
σχετικά με την επάρκεια των δεδομένων και των πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων βάσει κινδύνου, 
καθώς και για το ενδεχόμενο παράβλεψης νέων και αναδυόμενων κινδύνων και ευάλωτων 
εργαζομένων. Όπως επισημαίνεται σε αμφότερα τα Κεφάλαια 1 και 7 της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 
ορισμένοι ρυθμιστικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την ΕΑΥ διερευνούν τη χρήση μηχανικής μάθησης 
που θα τους συνδράμει στην επιλογή των προς επιθεώρηση χώρων εργασίας. 

Τα πορίσματα αυτά αποτέλεσαν την αφορμή για τις συστάσεις που διατυπώνονται στο Μέρος 3 της 
τελικής έκθεσης σχετικά με την εστίαση μέρους του προγράμματος έρευνας του EU-OSHA στη 
συγκριτική μελέτη των πολιτικών και των πρακτικών των κρατών μελών της ΕΕ για τις επιθεωρήσεις 
ελέγχου συμμορφώσεως προς τους κανονισμούς. 

 Γεφύρωση του χάσματος 

Ένα από τα πλέον προφανή μηνύματα που προκύπτουν από τη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση για τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και την περαιτέρω έρευνα είναι η ανάγκη 
συνειδητοποίησης του χάσματος που υπάρχει μεταξύ της 
θεωρητικής πραγμάτευσης στο πλαίσιο της βιβλιογραφίας και 
των στοιχείων που απορρέουν από τις πρακτικές των 
ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών. Μολονότι σημαντική 
μερίδα της βιβλιογραφίας εξετάζει καινοτόμες κανονιστικές 
πρακτικές όπως οι ανασκοπούμενες στην παρούσα έκθεση, ο 
όγκος των δημοσιευμένων στοιχείων για τις τρέχουσες πρακτικές 
των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ είναι σημαντικά 
μικρότερος. Λόγω του ισχύοντος σε ορισμένα εθνικά συστήματα 
αυτοτελούς χαρακτήρα των φορέων που ασκούν τις 
αρμοδιότητες προώθησης, παρακολούθησης και επιβολής της 

συμμόρφωσης, ορισμένες χώρες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά 
τον συντονισμό των καινοτόμων κανονιστικών συνεισφορών στη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Αυτό 
συμβαίνει ιδίως στην περίπτωση κρατών που εξετάζουν το ενδεχόμενο εφαρμογής μιας 
διαφοροποιημένης στρατηγικής κανονιστικών ρυθμίσεων με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, η οποία απαιτεί 
συντονισμένη και διαδοχική χρήση των μηχανισμών προώθησης της συμμόρφωσης και μια ιεραρχία 
διαφορετικών τύπων κυρώσεων. 
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Η συμμετοχή των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων 
(εκπροσώπων των εργοδοτών και των συνδικάτων) είναι συνήθης 
μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την ΕΑΥ, 
καθώς ενθαρρύνεται από το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και από τις αναπτυξιακές 
αρχές της ανώτερης επιτροπής επιθεωρητών εργασίας (SLIC). 
Ωστόσο, στα περισσότερα παραδείγματα η συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων έχει, κατά κανόνα, διεκπεραιωτικό 
χαρακτήρα. Τα παραδείγματα δεν αφορούν τη συμμετοχή των 
ρυθμιστικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την ΕΑΥ, των μη 
κρατικών παραγόντων και των εργοδοτών με τη χρήση τριμερούς 
ιεραρχίας μηχανισμών και εργαλείων, όπως προβλέπεται από 
ορισμένα μοντέλα έξυπνων κανονιστικών ρυθμίσεων στη 
βιβλιογραφία, ούτε υλοποιούνται εξατομικευμένες παρεμβάσεις 
που να αντιμετωπίζουν τους υποκείμενους καθοριστικούς 
παράγοντες της μη συμμόρφωσης και να αξιοποιούν τις πολύτιμες 

συνεισφορές των οργανώσεων των εργαζομένων ή πρότυπων εργοδοτών, όπως προβλέπεται, για 
παράδειγμα, στη βιβλιογραφία σχετικά με τη στρατηγική επιβολή και τη συνεργατική επιβολή. 

 Η πρόκληση της διαφοροποίησης 

Μολονότι οι αρμοδιότητες των επιθεωρητών ΕΑΥ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν, σε γενικές 
γραμμές, συνεκτικό χαρακτήρα, υπάρχουν διαφορές στα πρόστιμα και τις μη χρηματικές κυρώσεις για 
μη συμμόρφωση, καθώς και στη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων βάσει ενός ευρέος φάσματος 
μεταβλητών. Υπάρχουν επίσης διαφορές ύφους μεταξύ των επιθεωρητών, ο ρόλος των οποίων μπορεί 
να είναι περισσότερο υποστηρικτικός, συμβιβαστικός ή επιτακτικός, καθώς και ως προς το κατά πόσον 
υφίστανται, ή όχι, επακόλουθες επιθεωρήσεις ή άλλα μέσα ελέγχου της ανταπόκρισης στις 
προειδοποιήσεις ή τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Άλλες διαφορές συνδέονται με τη δημοσιοποίηση 
των πορισμάτων της επιθεώρησης και των μέτρων επιβολής της νομοθεσίας, καθώς και της διαχείρισης 
της ΕΑΥ από την εκάστοτε επιχείρηση. Ένα ακόμη σημαντικό πόρισμα συνίσταται στη διαπίστωση ότι 
οι ρυθμιστικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την ΕΑΥ και τα δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ έχουν 
περιορισμένο εύρος διοικητικών και ποινικών κυρώσεων που μπορούν να επιβάλλουν. Αυτό ενδέχεται 
να περιορίζει την ικανότητα των εν λόγω αρχών να διαφοροποιούν την αντίδρασή τους ανάλογα με τις 
διαφορές που χαρακτηρίζουν τις ικανότητες και τα κίνητρα των επιχειρήσεων, το δε Κεφάλαιο 7 
υποστηρίζει ότι ενδέχεται να είναι χρήσιμη η θέσπιση ολοκληρωμένων ιεραρχιών (ιεραρχικών 
πυραμίδων) όσον αφορά τη μορφή υποστήριξης και τις κυρώσεις που θα τίθενται στη διακριτική 
ευχέρεια των ρυθμιστικών φορέων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. 

Γενικότερα, φαίνεται ότι οι προσεγγίσεις σχετικά με την παρακολούθηση, την προώθηση και την επιβολή 
της συμμόρφωσης των κρατών μελών χαρακτηρίζονται από ασυνέπεια, παρά από τη συνέπεια την 
οποία προτάσσουν οι κοινές αρχές της SLIC. Μελέτες που εκπονήθηκαν σε χώρες της ΕΕ ενισχύουν τα 
πορίσματα των συστηματικών ανασκοπήσεων, ήτοι ότι η επιθεώρηση και η επιβολή μπορούν να έχουν 
θετικό αντίκτυπο στη συμμόρφωση και τα αποτελέσματα της ΕΑΥ, όμως ελάχιστα ασχολούνται με τις 
επιπτώσεις των θεμελιωδών διαφορών στις προσεγγίσεις. 

Το μήνυμα πολιτικής συνίσταται εν προκειμένω στο ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για τις 
επεμβάσεις των ρυθμιστικών φορέων σε θέματα ΕΑΥ στον τομέα των επιχειρήσεων εν γένει, καθώς και 
αναφορικά με τις παραμεληθείσες μέχρι τούδε επιχειρήσεις (για παράδειγμα τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις), τους παραμεληθέντες εργαζόμενους (για παράδειγμα τους επισφαλείς και τους 
ευάλωτους εργαζόμενους) και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κινδύνων. 

Συνοψίζοντας, μολονότι τα πλαίσια σε επίπεδο ΕΕ ενθαρρύνουν τη συνεκτική προώθηση, 
παρακολούθηση και επιβολή της συμμόρφωσης από τους ρυθμιστικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για 
την ΕΑΥ, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στην πολιτική και την πρακτική των κρατών μελών, οι οποίες 
ενδέχεται να οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε διαφορές των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών τους 
συστημάτων (όπως αυτές που εξετάζονται στο Κεφάλαιο 2 της βιβλιογραφικής ανασκόπησης). 

Εκτός από τις αποκλίσεις στην πολιτική και την πρακτική, μεταξύ των σημαντικών ζητημάτων που 
προσδιορίστηκαν περιλαμβάνονται τα περιορισμένα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με την 
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αποτελεσματικότητα στην πράξη, το περιορισμένο φάσμα των μέτρων και των κυρώσεων που οι 
αρμόδιοι για την ΕΑΥ ρυθμιστικοί φορείς μπορούν να εφαρμόζουν για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση, 
καθώς και η περιορισμένη εφαρμογή των σχετικών με την επιθεώρηση και την επιβολή αρχών και 
μοντέλων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Υπάρχουν ορισμένα ενδιαφέροντα παραδείγματα καινοτόμων 
προσεγγίσεων σε χώρες της ΕΕ, όμως το εύρος των ρυθμιστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 
αρμόδιοι για την ΕΑΥ ρυθμιστικοί φορείς απαιτεί μια ριζική μεταβολή της πρακτικής που εφαρμόζουν οι 
ρυθμιστικοί φορείς όσον αφορά την προώθηση, την παρακολούθηση και την επιβολή της 
συμμόρφωσης. Η μεταβολή της πολιτικής σχετικά με την επιβολή των κανόνων απαιτεί πλήρως 
τεκμηριωμένες και εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συστηματικών καθοριστικών 
παραγόντων μη συμμόρφωσης, την αναζήτηση συνεισφορών από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων 
εργαζομένων, οργανισμών υπεράσπισης της ΕΑΥ και πρότυπων επιχειρήσεων, καθώς και την 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συνόλου διαφόρων μέτρων υποστήριξης και κυρώσεων που θα 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση και τη βελτίωση της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ. Επίσης, απαιτείται 
προσεκτική εξέταση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την πανδημία της νόσου COVID-19 σχετικά 
με τον μελλοντικό ρόλο των ρυθμιστικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την ΕΑΥ, δεδομένου ότι στο 
σύνολό τους θα έχουν σημαντικές συνέπειες για την πολιτική και την περαιτέρω έρευνα. 

Συστάσεις για περαιτέρω έρευνα 
Ο πρωταρχικός σκοπός της σφαιρικής ανασκόπησης ήταν η τεκμηρίωση του υπό κατάρτιση 
προγράμματος έρευνας στο πλαίσιο του οποίου θα ανατεθεί η εκπόνηση αρκετών εμπειρικών 
ερευνητικών μελετών που αναμένεται να συμβάλουν στη γεφύρωση των χασμάτων μεταξύ των 
γνώσεων και της πρακτικής εφαρμογής τους, με στόχο τη βελτίωση της υποστήριξης που παρέχεται 
για τη συμμόρφωση σε θέματα ΕΑΥ στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα έρευνας 
αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

 δημιουργία βάσης γνώσεων σχετικά με τη θεσμική υποστήριξη για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης και τη βελτίωση της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ· 

 τεκμηρίωση των πολιτικών της ΕΕ για την υποστήριξη της ΕΑΥ στο πλαίσιο αυτό· 
 επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων ΕΑΥ αναφορικά με τα ερωτήματα «τι είναι 

αποτελεσματικό, για ποιους και σε ποια πλαίσια», με στόχο τη βελτίωση της θεσμικής 
υποστήριξης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης σε θέματα ΕΑΥ σε ενωσιακό, εθνικό και 
τομεακό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο χώρου εργασίας. 

Ο συνοπτικός χαρακτήρας μιας περίληψης δεν επιτρέπει την αναλυτική παρουσίαση των 
πολυάριθμων ερωτημάτων της έρευνας που προσδιορίζονται στο Μέρος 3 της τελικής έκθεσης. 
Ωστόσο, οι ακόλουθες συστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συνέπειες των βασικών της συμπερασμάτων: 

 Παρά την ύπαρξη ενός μεγάλου και ευρέος συνόλου γνώσεων σχετικά με τη θεσμική στήριξη 
για τη συμμόρφωση και τη βελτίωση της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ, και σχετικά με την 
επίδραση της αλλαγής και του πλαισίου, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά γνωσιακά 
χάσματα. Συνιστάται η ανάθεση της διεξαγωγής περαιτέρω εμπειρικής έρευνας από τον EU-
OSHA για την κάλυψη αυτών των χασμάτων. Το ερευνητικό πρόγραμμα του Οργανισμού θα 
εστιάσει αρχικά στην εκπόνηση συγκριτικής μελέτης σχετικά με τις καινοτόμες στρατηγικές 
ρυθμιστικής επιθεώρησης στα κράτη μέλη της ΕΕ και στους παράγοντες που υποστηρίζουν 
τη διαρκή άσκηση επιρροής σε θέματα ΕΑΥ στο πλαίσιο των αλυσίδων εφοδιασμού. Οι 
λεπτομέρειες αυτών των συστάσεων παρέχονται στο Μέρος 3 της τελικής έκθεσης. 

 Η βιβλιογραφική ανασκόπηση προσδιόρισε γνωσιακά χάσματα σε όλους τους τομείς μελέτης, 
καθώς και στην κατανόηση του πλαισίου και των συνεπειών της αλλαγής, οι οποίες 
επηρεάζουν τη φύση και τα αποτελέσματα της υποστήριξης για τη βελτίωση της πρακτικής 
στον τομέα της ΕΑΥ. Τα χάσματα αυτά προσδιορίζονται στο Μέρος 3 της τελικής έκθεσης, 
μαζί με τα ερωτήματα της έρευνας που τα αφορούν. Συνιστάται η ανάθεση περαιτέρω 
ερευνητικών έργων από τον EU-OSHA για την εξέταση αυτών των χασμάτων. Με στόχο τη 
χάραξη προτεραιοτήτων σχετικά με την περαιτέρω έρευνα, συνιστάται ο EU-OSHA να 
αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 
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o τα χάσματα που προσδιόρισε η ανασκόπηση μεταξύ των απόψεων της θεωρίας 
σχετικά με την υποστήριξη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της εφαρμογής 
της εν λόγω υποστήριξης στην πράξη· 

o τις πιθανές συνέργειες μεταξύ των ρόλων των διάφορων μορφών θεσμικής 
υποστήριξης και των πλαισίων που καθορίζουν την επίδρασή τους· 

o τις συστάσεις της ανασκόπησης σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους ανάλογα 
οριζόντια έργα μπορούν να διερευνήσουν τη βιωσιμότητα, τη δυνατότητα μεταφοράς 
και τον ρόλο της ηγεσίας και του συντονισμού στην υλοποίηση της υποστήριξης για 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης· 

o τις συστάσεις σχετικά με την εκπόνηση νέας έρευνας για καθέναν από τους πέντε 
τομείς στους οποίους επικεντρώθηκε η ανασκόπηση και στους τομείς του πλαισίου 
και της αλλαγής, στους οποίους η ανασκόπηση διατύπωσε συστάσεις για περαιτέρω 
έρευνα. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, η βιβλιογραφική ανασκόπηση και το Μέρος 3 της 
τελικής έκθεσης εντοπίζουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα που θα εξετάζει και τους πέντε 
μελετηθέντες τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για ακριβέστερες γνώσεις σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της παροχής οικονομικών κινήτρων και την ανάπτυξη πιθανών 
«εργαλειοθηκών» σε τομεακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και την ανάγκη για μια πιο κριτική κατανόηση 
των στρατηγικών και των συστημάτων παροχής ασφαλιστικών κινήτρων, όπως και των όρων και των 
πλαισίων στα οποία τα συγκεκριμένα κίνητρα αποδίδουν. Όσον αφορά τις υπηρεσίες πρόληψης, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε περισσότερα σχετικά με τη μορφή και την κάλυψη, καθώς και τα 
μέσα διατήρησής τους και επέκτασης του πεδίου εφαρμογής τους σε εργασιακές καταστάσεις που 
δεν έχουν ρυθμιστεί, όπως άλλωστε και να βελτιώσουμε τη συγκριτική κατανόηση των πλέον 
κατάλληλων μορφών πρόληψης στις σύγχρονες οικονομίες. Εντοπίστηκαν επίσης ανάγκες για 
σφαιρική έρευνα που θα πρέπει να καλυφθούν προκειμένου να υπάρξει καλύτερη οριζόντια 
κατανόηση των σχέσεων και των συνεργιών μεταξύ των διάφορων στοιχείων των πέντε τομέων. 

 

Εξετάζοντας τις ερευνητικές προτεραιότητες υπό το πρίσμα των ανωτέρω συστάσεων, συνιστάται 
περαιτέρω στον EU-OSHA να εξετάσει την πιθανή συμμετοχή άλλων εταίρων οι οποίοι ενδέχεται να 
αποτελούν καταλληλότερες πηγές χρηματοδότησης της έρευνας επί των ειδικών θεμάτων που 
ανέδειξε η σφαιρική ανασκόπηση. 

 Μια ιδιαίτερη πρόκληση για ένα πρόγραμμα που ερευνά την έλλειψη γνώσεων σχετικά με 
πολλά συναφή στοιχεία που αφορούν ένα και μόνο γενικό ζήτημα είναι η αποφυγή της 
επανάληψης. Είναι σημαντικό ο EU-OSHA να πάρει μέτρα για την αποφυγή αυτού του 
κινδύνου. 

Κανένα τέτοιο μέτρο δεν θα πρέπει να αποκλείσει την ανάθεση από τον EU-OSHA αυτοτελών 
ερευνητικών έργων παράλληλα με τα πιο ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα. Οι συστάσεις στο Μέρος 
3 της τελικής έκθεσης εντοπίζουν επίσης αρκετούς τομείς στους οποίους ενδεχομένως ενδείκνυται 
ένα τέτοιο εγχείρημα, όπως είναι η έρευνα επί των διάφορων πτυχών του ρόλου των υπηρεσιών 
πρόληψης, ή η περαιτέρω αξιολόγηση της βιωσιμότητας και της μεταφοράς συγκεκριμένων 
στρατηγικών που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων για την εφαρμογή πρακτικών ΕΑΥ. 

 

 

Ορισμένα τελικά συμπεράσματα και προβληματισμοί 
Η σφαιρική ανασκόπηση καταδεικνύει την ύπαρξη ενός ουσιαστικού πλαισίου θεσμικής υποστήριξης 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και τη βελτίωση της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ, το οποίο το 
οποίο υιοθετεί διάφορες προσεγγίσεις για να εκπληρώσει την αποστολή του. Η ανασκόπηση 
καταδεικνύει ότι το εν λόγω πλαίσιο, το οποίο έχει διαμορφωθεί εδώ και πολύ καιρό και ξεκίνησε την 
ανάπτυξή του την εποχή της βιομηχανοποίησης των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ, υπήρξε 



Βελτίωση της συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: σφαιρική 
ανασκόπηση - Περίληψη 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία — EU-OSHA 22 

δεκτικό στις αλλαγές που συνέβησαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες στα ευρύτερα οικονομικά πλαίσια στα 
οποία λειτουργεί, καθώς και στις πολιτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολιτικής και οικονομικής 
διακυβέρνησης των κρατών μελών και των πλέον αναπτυγμένων οικονομιών της αγοράς παγκοσμίως. 

Αυτό οδήγησε σε ένα ολοένα και πιο ποικιλόμορφο σύνολο στρατηγικών προώθησης της 
συμμόρφωσης. Οι δημόσιες ρυθμιστικές αρχές δεν περιορίστηκαν απλώς να επιδιώξουν τη συμμετοχή 
και την ενθάρρυνση των υπευθύνων να προσχωρήσουν σε μορφές ρυθμιζόμενης αυτοσυμμόρφωσης, 
αλλά ο διάλογος σχετικά με τη ρύθμιση αναζήτησε μια ευρύτερη κατανόηση του εννοιολογικού της 
περιεχομένου και του ρόλου των ιδιωτικών και των δημόσιων ρυθμιστικών φορέων και διαδικασιών που 
ενδέχεται να συμμετέχουν στον καθορισμό και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. 

Ως εκ τούτου, η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ορθής πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ 
(ανεξαρτήτως του τρόπου καθορισμού τους) έχει προσλάβει ευρύτερη σημασία και, παράλληλα, οι 
θεσμοί και οι διαδικασίες για την υποστήριξη του στόχου αυτού έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη 
ποικιλομορφία. Αυτό συνέβη σε συνθήκες πολιτικού και οικονομικού κενού και, όπως η παρούσα 
ανασκόπηση κατέστησε απολύτως σαφές, οι οικονομικές και πολιτικές τάσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν επίσης επηρεάσει έντονα τη φύση και το εύρος των στρατηγικών για την προώθηση της 
συμμόρφωσης προς τα πρότυπα ΕΑΥ. 

Οι θεσμοί και οι διεργασίες που προωθούν τη συμμόρφωση περιλαμβάνουν όλους τους παράγοντες 
που συνδέονται με τα εθνικά συστήματα διακυβέρνησης για την ΕΑΥ, στο πλαίσιο της οποίας, στην 
ιδανική περίπτωση, εθνικές πολιτικές και σχέδια συμβάλλουν στον συντονισμό και την καθοδήγηση ενός 
ευρέος φάσματος θεσμών και διαδικασιών που ρυθμίζουν τους κινδύνους των δυνητικώς επιβλαβών 
αποτελεσμάτων της εργασίας. Ορισμένοι από αυτούς τους θεσμούς και τις διεργασίες ενσωματώθηκαν 
στη δημόσια ρύθμιση, ορισμένοι είναι προσανατολισμένοι στην αγορά και άλλοι προκύπτουν από τους 
κοινωνικούς κανόνες και τις έννοιες της κοινωνικώς αποδεκτής συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, η 
συμμόρφωση ΕΑΥ επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ποικίλων τύπων δράσεων υποστήριξης προς 
διεργασίες που περιλαμβάνουν ένα φάσμα εκούσιων και αναγκαστικών επιρροών οι οποίες 
αποσκοπούν στη βελτίωση των πρακτικών πρόληψης των τραυματισμών και των προβλημάτων υγείας 
που οφείλονται στην εργασία. Εξετάζοντας τους τύπους υποστήριξης, τους ομαδοποιήσαμε σε πέντε 
τομείς. Ωστόσο, ένα μείζον συμπέρασμα που προκύπτει από την τελική έκθεση είναι ότι, καίτοι οι πέντε 
τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η ανασκόπηση καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό την υποστήριξη 
για τη συμμόρφωση που είναι διαθέσιμη στα συστήματα ΕΑΥ των κρατών μελών της ΕΕ και παρέχουν 
αρκετές εξηγήσεις σχετικά με τη διάρθρωση και τη λειτουργία τους, η υποστήριξη αυτή δεν παρέχεται 
σε καμία περίπτωση ανεξάρτητα από τις πολυάριθμες άλλες διεργασίες που συνδέονται με αυτήν και 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της. Για παράδειγμα, από τους 
τίτλους των πέντε τομέων στους οποίους επικεντρώνεται η ανασκόπηση ενδέχεται να μην προκύπτει 
σαφώς η συμβολή των ρόλων και της αποτελεσματικότητας των οργανώσεων των εργαζομένων και των 
εργοδοτών –καθώς και των θεσμικών και διαδικαστικών αποτελεσμάτων των μεταξύ τους σχέσεων 
(όπως είναι οι κοινοί φορείς ή οι συμφωνίες)– στη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Ωστόσο, σε κάθε 
περίπτωση η βιβλιογραφία αναγνωρίζει ότι οι ρόλοι αυτοί είναι σημαντικοί, ενώ αναγνωρίζει επίσης την 
επιρροή άλλων ομάδων και διεργασιών στο πλαίσιο των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων των 
επιχειρήσεων. Οι θεσμοί της διακυβέρνησης και της διαβούλευσης που απαντούν από το τομεακό έως 
το διεθνές επίπεδο στην ΕΕ είναι επίσης σημαντικά για τα συστήματα προώθησης της συμμόρφωσης. 
Ως προϊόντα της πολιτικής συναίνεσης της μεταπολεμικής περιόδου, οι περισσότεροι από αυτούς τους 
θεσμούς στα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προσλάβει τη μορφή τριμερών οργάνων εδώ και πολλά χρόνια, 
μολονότι στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο συμμετέχουν σε αυτούς φυσικά πρόσωπα και 
εκπρόσωποι άλλων φορέων. 

Συναφές με το ζήτημα αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό πόρισμα και δείκτης πολιτικής της ανασκόπησης 
που αφορά την πολυπλοκότητα των φορέων και των διεργασιών που συμμετέχουν στην 
αποτελεσματική υποστήριξη της συμμόρφωσης και της βελτίωσης των πρακτικών. Μεγάλο μέρος της 
ειδικής βιβλιογραφίας σχετικά με τις παρεμβάσεις ΕΑΥ τείνει να επικεντρώνεται σε μεμονωμένες 
παρεμβάσεις που υλοποιούνται από έναν κύριο φορέα, είτε πρόκειται για υπηρεσία πρόληψης είτε για 
δημόσιο ρυθμιστικό φορέα αρμόδιο για την ΕΑΥ, εκπρόσωπο συνδικαλιστικής οργάνωσης, οργάνωση 
εργοδοτών ή κοινό φορέα, οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης ή άλλον οργανισμό. Ωστόσο, μια 
ακριβέστερη περιγραφή αυτών των παρεμβάσεων δείχνει ότι η υλοποίηση και η λειτουργία τους, 
ειδικότερα δε η μεταφορά και η βιωσιμότητά τους, εξαρτώνται από τις συντονισμένες δράσεις μιας 
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πλειάδας παραγόντων και διεργασιών. Μια πληρέστερη περιγραφή των καθοριστικών παραγόντων της 
επιτυχούς ή οποιασδήποτε άλλης έκβασης των εν λόγω παρεμβάσεων απαιτεί την ανάλυση των 
ευρύτερων πλαισίων τους, καθώς και τη δέουσα εξέταση των υποστηρικτικών ή βλαπτικών συνεπειών 
των άλλων διεργασιών και θεσμικών παραγόντων που εμπλέκονται στις εκάστοτε παρεμβάσεις. Τα 
πορίσματα της διεξοδικής ανασκόπησης των επιτυχών παρεμβάσεων ΕΑΥ του EU-OSHA σε πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατέληξαν σε παρόμοιο συμπέρασμα1. Το συμπέρασμα αυτό συνάδει 
επίσης ευρέως με την τρέχουσα αντίληψη περί συμμόρφωσης και χρήζει αναγνώρισης τόσο κατά τον 
σχεδιασμό των παρεμβάσεων όσο και κατά την έρευνα για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους. 
Οι σκέψεις αυτές τεκμηριώνουν επίσης τις συστάσεις για περαιτέρω έρευνα που διατυπώνονται 
αναλυτικότερα στην τελική έκθεση. 

Ο σχολιασμός μέρους της ανασκοπηθείσας βιβλιογραφίας διατείνεται με ισχυρή επιχειρηματολογία ότι 
η αποτελεσματική διακυβέρνηση της πρόληψης στον τομέα της ΕΑΥ απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή των 
εθνικών φορέων με την παροχή ηγεσίας που θα αντικατοπτρίζεται στις σχετικές πολιτικές. Υποστηρίζει 
ότι η ΕΑΥ δεν διαφέρει ριζικά από την άποψη αυτή από άλλες πτυχές της ρύθμισης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και της ρύθμισης της αγοράς. Η τρέχουσα βιβλιογραφία επισημαίνει ότι οι 
συντονισμένες καινοτόμες προσεγγίσεις σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης, οι οποίες 
χρησιμοποιούν ποικίλες διεργασίες και θεσμικούς παράγοντες ανάλογα με τις περιστάσεις, είναι 
πιθανότερο να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις των υφιστάμενων και των αναδυόμενων 
σεναρίων στα πεδία της οικονομίας και της εργασίας σε σύγκριση με τις μονομερείς προσεγγίσεις. 
Ωστόσο, το σχετικά καθήκον συντονισμού δεν είναι εύκολο. Τα περιορισμένα στοιχεία σχετικά με 
επιτυχείς πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί έως σήμερα υποδηλώνουν ότι η εν λόγω προσέγγιση 
είναι πιθανότερο να αποβεί αποτελεσματική εάν υπάρχει ισχυρή ηγεσία για να υποστηρίξει τους 
εκάστοτε επιλεγέντες συνδυασμούς κανονιστικών ρυθμίσεων. Η ανασκόπηση καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι οι δημόσιοι φορείς είναι καταλληλότεροι για να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο έναντι της 
πλειονότητας των εμπλεκόμενων θεσμικών παραγόντων. 

  

                                                      
1 https://osha.europa.eu/en/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises 

https://osha.europa.eu/en/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
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καταστήσει τους χώρους εργασίας στην 
Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους και 
παραγωγικότερους. Ο Οργανισμός 
ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει 
αξιόπιστες, ισορροπημένες και 
αμερόληπτες πληροφορίες σχετικά με την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και 
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έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών, των 
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http://osha.europa.eu/

	Βελτίωση της συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: σφαιρική ανασκόπηση
	Εισαγωγή
	Περίληψη
	Μέθοδοι έρευνας
	Το αναλυτικό πλαίσιο
	Πορίσματα της σφαιρικής ανασκόπησης
	Πλαίσια, αλλαγή και μέτρηση των αποτελεσμάτων της ΕΑΥ
	 Αποτελέσματα ΕΑΥ
	 Συνέπειες των διαρθρωτικών και των οργανωτικών αλλαγών
	 Εκδοχές του καπιταλισμού
	 Η πανδημία της νόσου COVID-19 και η αλλαγή

	Κοινωνικοί κανόνες, αναφορά και εταιρική κοινωνική ευθύνη
	 Οι κοινωνικοί κανόνες επηρεάζουν τη συμμόρφωση και τη βελτίωση της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ
	 Συντονισμένες δράσεις
	 COVID-19, κοινωνικοί κανόνες και χώροι εργασίας
	 Η απαίτηση ΕΑΥ στην εταιρική κοινωνική ευθύνη

	Τα επιχειρηματικά οφέλη της ΕΑΥ και τα οικονομικά κίνητρα για τη βελτίωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ΕΑΥ και της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ
	 Το καλό επίπεδο ασφάλειας και υγείας είναι επωφελές για τις επιχειρήσεις
	 Χρησιμοποίηση οικονομικών κινήτρων για τη βελτίωση των πρακτικών ΕΑΥ
	 COVID-19 και οικονομικοί προβληματισμοί για την ΕΑΥ

	Υποστήριξη της συμμόρφωσης και της βελτίωσης της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού
	 Συνδυασμοί κανονιστικών ρυθμίσεων και συντονισμένες δράσεις
	 COVID-19 και αλυσίδες εφοδιασμού

	Υπηρεσίες πρόληψης
	 Μορφή, λειτουργία και κάλυψη
	 Προοπτικές και καταβολές
	 Υποστήριξη
	 Συνέργειες μεταξύ του ρόλου των υπηρεσιών πρόληψης και άλλων μορφών υποστήριξης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και τη βελτίωση της πρακτικής στον τομέα της ΕΑΥ
	 Υπηρεσίες πρόληψης έναντι συμβούλων ΕΑΥ

	Ενθάρρυνση της υιοθέτησης νέων προσεγγίσεων από τους ρυθμιστικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την ΕΑΥ
	 Γεφύρωση του χάσματος
	 Η πρόκληση της διαφοροποίησης


	Συστάσεις για περαιτέρω έρευνα
	Ορισμένα τελικά συμπεράσματα και προβληματισμοί


