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1 Γενικό πλαίσιο 
Στις αρχές του 2010 ο EU-OSHA ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση των 
προοπτικών των νέων και αναδυόμενων κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες στις 
πράσινες θέσεις εργασίας έως το 2020» (στο εξής «πρόγραμμα για τις πράσινες θέσεις εργασίας»). Η 
μελέτη διήρκησε δύο χρόνια και εκπονήθηκε από μια κοινοπραξία των Health and Safety Laboratory 
(Ηνωμένο Βασίλειο), SAMI Consulting και Technopolis Group. Βασίστηκε μεθοδολογικά στην 
ανάπτυξη σεναρίων για τη διερεύνηση της εξέλιξης μιας σειράς τεχνολογιών στον τομέα των 
πράσινων θέσεων εργασίας και των κινδύνων που σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και 
υγεία (ΕΑΥ) σε τρία πιθανά μελλοντικά σενάρια για την Ευρώπη. 

Σκοπός των σεναρίων που προέκυψαν είναι η ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΕ, 
των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτών, ώστε 
με τις αποφάσεις τους να διαμορφώσουν το μέλλον της ΕΑΥ στις πράσινες θέσεις εργασίας με 
γνώμονα τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας. 

Η ανάπτυξη σεναρίων αποτελεί μια καθιερωμένη μέθοδο διερεύνησης του μέλλοντος με τρόπο που 
επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από κινητήριες δυνάμεις αλλαγής. Τα σενάρια αυτά δεν 
αποτελούν προβλέψεις αλλά περιγράφουν πιθανές μελλοντικές προοπτικές που δίνουν τη δυνατότητα 
μιας στρατηγικής προσέγγισης με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό. Καθώς το μέλλον ενδέχεται να 
περιλαμβάνει στοιχεία όλων αυτών των σεναρίων, η πρόβλεψή τους μας επιτρέπει να προβλέψουμε 
καλύτερα και το ίδιο το μέλλον. 

Η παρούσα έκθεση αφορά το εργαστήριο που βασίστηκε στο πρόγραμμα για τις πράσινες θέσεις 
εργασίας και πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2013 με τη συμμετοχή των 
εστιακών πόλων του EU-OSHA. Οι στόχοι του εργαστηρίου ήταν: 

 να ενισχυθεί η κατανόηση και το ενδιαφέρον των εστιακών πόλων για τα ευρήματα του 
προγράμματος του EU-OSHA «Διερεύνηση των προοπτικών των νέων και αναδυόμενων 
κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες στις πράσινες θέσεις εργασίας έως το 2020»∙ 

 να παρουσιαστεί στους εστιακούς πόλους η χρήση των σεναρίων για την υποστήριξη των 
στρατηγικών συζητήσεων και την εφαρμογή τους στη χάραξη πολιτικών. 

Η ανάπτυξη στρατηγικών ή πολιτικών είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία δεν λαμβάνει επαρκώς 
υπόψη το μελλοντικό περιβάλλον στο οποίο θα χρειαστεί να εφαρμοστούν οι πολιτικές με επιτυχία. Η 
χρήση σεναρίων για την υποστήριξη της συγκεκριμένης διαδικασίας παρουσιάστηκε στο εργαστήριο 
μέσω των ακόλουθων βημάτων: 

 
Οι εστιακοί πόλοι παρακολούθησαν τη διαδικασία που αφορά τον εντοπισμό των δυνητικών 
μελλοντικών κινδύνων ΕΑΥ σε κάθε σενάριο, καθώς και τη διαμόρφωση πολιτικών ή δράσεων για την 
αντιμετώπισή τους. Σε μια τελική άσκηση, χρησιμοποίησαν μια διαδικασία γνωστή ως «wind-
tunnelling», μέσω της οποίας συγκρίνεται ο αντίκτυπος των πολιτικών ή των δράσεων στο πλαίσιο 
των διαφορετικών σεναρίων. Ο σκοπός ήταν να μπορέσουν οι εστιακοί πόλοι, μέσω της επίτευξης 
των προαναφερθέντων στόχων, να λειτουργήσουν καλύτερα ως πολλαπλασιαστές για τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων της διερεύνησης προοπτικών εκ μέρους του EU-OSHA στις χώρες τους και να 
ενθαρρυνθεί η εφαρμογή σεναρίων στις εθνικές διαδικασίες χάραξης πολιτικών. 

 

Εξέταση ζητημάτων 
ΕΑΥ για τις "πράσινες 
θέσεις εργασίας" σε 

κάθε σενάριο

Εντοπισμός 
ευκαιριών, 

προκλήσεων και 
εκπλήξεων

Ανάπτυξη 
δράσεων/πολιτικών 

για την επίτευξη 
βέλτιστων 

αποτελεσμάτων για 
την ΕΑΥ σε κάθε 

σενάριο

Εξέταση του τρόπου 
εφαρμογής των 
πολιτκών για το 

σύνολο των σεναρίων
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασκήσεις σχετικά με την ανάπτυξη και δοκιμασία πολιτικών έγιναν για να 
καταδειχθεί η συμβολή των σεναρίων στην εν λόγω διαδικασία. Δεν αφορούσαν τη λήψη αποφάσεων, 
για την οποία θα απαιτούνταν πολύ περισσότερος χρόνος και περαιτέρω ανάλυση. 

Το εργαστήριο διήρκησε δύο μισές ημέρες. Συμμετείχαν είκοσι έξι εστιακοί πόλοι και έξι υπάλληλοι 
του EU-OSHA. Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από εκπροσώπους των Health and Safety Laboratory 
(Ηνωμένο Βασίλειο) και SAMI Consulting, οι οποίοι είχαν εκπονήσει το πρόγραμμα για τις πράσινες 
θέσεις εργασίας. 

Η ημερήσια διάταξη του εργαστηρίου παρατίθεται στο παράρτημα 1 και ο κατάλογος των 
συμμετεχόντων στο παράρτημα 2. 

 

 

2 Εισαγωγή 
2.1 Καλωσόρισμα και εισαγωγή στο πρόγραμμα Foresight 
Η Emmanuelle Brun (EU-OSHA) έκανε μια εισαγωγή με θέμα τις δραστηριότητες διερεύνησης 
προοπτικών του EU-OSHA, τη σημασία που έχει για την κοινοτική στρατηγική ΕΑΥ 2007-2012 η 
πρόβλεψη των νέων και αναδυόμενων κινδύνων ΕΑΥ από τις νέες τεχνολογίες στις πράσινες θέσεις 
εργασίας και ο ρόλος των σεναρίων. Τα σενάρια είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για: 

 την πρόβλεψη πιθανών νέων και αναδυόμενων κινδύνων‧ 
 την ενσωμάτωση της ΕΑΥ σε άλλα πεδία‧ 
 την ενθάρρυνση των ανθρώπων να «σκέφτονται καινοτομικά» σε ένα ουδέτερο πλαίσιο (το 

μέλλον), ελεύθεροι από τους περιορισμούς του παρόντος προκειμένου να γεννιούνται νέες 
αντιλήψεις∙ και 

 τη δοκιμασία των πολιτικών έναντι διαφόρων παραδοχών με σκοπό την ανάπτυξη μελλοντικά 
βιώσιμων και ανθεκτικών στις εκπλήξεις πολιτικών. 

 

2.2 Εισαγωγή στο εργαστήριο 
Ο John Reynolds (SAMI Consulting) έκανε μια εισαγωγή σχετικά με τις διαδικαστικές πτυχές του 
εργαστηρίου, τους «κανόνες» και το χρονοδιάγραμμά του. Οι στόχοι του εργαστηρίου ήταν: 

 να παρουσιαστεί το πρόγραμμα και τα τρία σενάρια για την ΕΑΥ στις πράσινες θέσεις εργασίας 
έως το 2020∙ 

 να εντοπιστούν οι βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες για την ΕΑΥ σε κάθε σενάριο∙ 
 να επανεξεταστούν δράσεις/πολιτικές για την επίτευξη ενός καλού αποτελέσματος ως προς την 

ΕΑΥ σε κάθε σενάριο∙ 
 να διατυπωθούν συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση των σεναρίων με σκοπό τον καθορισμό 

προτεραιοτήτων για την ΕΑΥ. 

Σε μια εισαγωγική άσκηση στο πλαίσιο της ολομέλειας, ζητήθηκε από τους αντιπροσώπους να 
διατυπώσουν τις προτεραιότητές τους για το εργαστήριο, καθώς και τις προσδοκίες τους όσον αφορά 
τα αποτελέσματά του. Οι απαντήσεις τους ομαδοποιήθηκαν με γνώμονα δύο βασικά πεδία: 

 αποκόμιση γνώσεων σχετικά με τη μέθοδο των σεναρίων. 

o πώς μπορούν τα σενάρια να χρησιμοποιούνται στην ΕΑΥ∙ 
o περιπτωσιολογικές μελέτες για τη χρήση των σεναρίων∙ 
o πώς μπορούν οι εστιακοί πόλοι να χρησιμοποιούν τα σενάρια στο δικό τους έργο. 

 αποκόμιση γνώσεων σχετικά με τις πράσινες θέσεις εργασίας και τα σχετικά ζητήματα ΕΑΥ. 
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Άλλα ζητήματα αφορούσαν τον ορισμό των πράσινων θέσεων εργασίας και το εάν οι κίνδυνοι ΕΑΥ 
στις πράσινες θέσεις εργασίας είναι κατ’ ανάγκη νέοι. Η Emmanuelle Brun εξήγησε ότι υπάρχουν 
αρκετοί ορισμοί για τις πράσινες θέσεις εργασίας, ο ευρύτερος δε από αυτούς περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε θέση εργασίας η οποία σχετίζεται με την προστασία ή την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος ( 1), και είναι αυτός που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για το πρόγραμμα. Ωστόσο, οι 
τύποι των πράσινων θέσεων εργασίας που αφορούσε το πρόγραμμα του EU-OSHA περιορίστηκαν, 
όπως ήταν φυσικό, από το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος το οποίο επικεντρώθηκε στον 
αντίκτυπο οκτώ νέων τεχνολογικών τομέων στις πράσινες θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα αφορούσε 
περισσότερο ζητήματα ΕΑΥ παρά περιβαλλοντικές πτυχές. 

Ορισμένοι από τους κινδύνους που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι νέοι, ενώ 
άλλοι μπορούν να θεωρηθούν «παλιοί», οι οποίοι όμως προκύπτουν σε νέες καταστάσεις, ή σε νέους 
συνδυασμούς, και αφορούν διαφορετικές ομάδες εργαζομένων, πιθανώς ανειδίκευτων, γεγονός το 
οποίο εγείρει επίσης νέες προκλήσεις σχετικά με την ΕΑΥ. 

 

 

3 Πώς η διερεύνηση των προοπτικών και τα σενάρια 
μπορούν να υποστηρίξουν τη διαμόρφωση πολιτικών, 
και εισαγωγή στα σενάρια του EU-OSHA 

Ο John Reynolds έκανε στη συνέχεια μια παρουσίαση σχετικά με τη διερεύνηση των προοπτικών και 
τα σενάρια, η οποία κάλυψε το ζήτημα της ανάγκης για διερεύνηση των προοπτικών, τη φύση των 
σεναρίων και τη χρήση τους. Η παρουσίαση υποστηρίχθηκε από διάφορες περιπτωσιολογικές 
μελέτες.  

Η πρόβλεψη του μέλλοντος (διερεύνηση των προοπτικών) είναι σημαντική καθώς η Ευρώπη και ο 
ευρύτερος κόσμος βιώνει μια περίοδο αβεβαιότητας που πιθανώς δεν έχει προηγούμενο. Εξίσου 
σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τις δυνάμεις που τροφοδοτούν τις ολοένα επιταχυνόμενες αλλαγές 
και καινοτομίες. Η διερεύνηση των προοπτικών αμφισβητεί παγιωμένες αντιλήψεις, επιτρέπει την 
εξέταση ενός ευρύτερου πεδίου επιλογών και οδηγεί κατά κανόνα σε πιο σθεναρές πολιτικές και με 
χαμηλότερους κινδύνους. Βοηθά επίσης στο να εντοπίζονται δυνητικές ευκαιρίες επίδρασης στο 
μέλλον, καθώς και έγκαιρες ενδείξεις πιθανών εξελίξεων. 

Το πρόγραμμα για τις πράσινες θέσεις εργασίας περιελάμβανε τρία στάδια: 

 1ο στάδιο: Εντοπισμός των βασικών εξωτερικών κινητήριων δυνάμεων που θα μπορούσαν να 
διαμορφώσουν τις πράσινες θέσεις εργασίας∙ 

 2ο στάδιο: Εντοπισμός των βασικών τεχνολογιών από τις οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν 
νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι για την ΕΑΥ στις πράσινες θέσεις εργασίας∙ 

 3ο στάδιο: Ανάπτυξη και επικύρωση σεναρίων που περιγράφουν την εξέλιξη βασικών 
τεχνολογιών που έχουν επιλεχθεί και των νέων και αναδυόμενων κινδύνων για την ΕΑΥ που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν, καθώς και παρουσίαση της δυνητικής αξίας τους για τη 
διαμόρφωση πολιτικών. 

Κατά το 1ο στάδιο, για τον εντοπισμό των 16 κινητήριων δυνάμεων αλλαγής, χρησιμοποιήθηκαν μια 
μελέτη βιβλιογραφίας, μια σειρά συνεντεύξεων με 25 πρόσωπα-κλειδιά, μια διαδικτυακή έρευνα και 
μια διαδικασία ψηφοφορίας. 

Κατά το 2ο στάδιο, για τον εντοπισμό των 8 τεχνολογιών και τομέων τεχνολογίας, χρησιμοποιήθηκαν 
μια μελέτη βιβλιογραφίας, μια σειρά 26 συνεντεύξεων με ειδικούς της ΕΑΥ και της τεχνολογίας, μια 
διαδικτυακή έρευνα και ένα εργαστήριο. Οι συγκεκριμένοι οκτώ τομείς ήταν: 

                                                      
1 Ορισμός που έχει προκύψει στο πλαίσιο της κοινής Πρωτοβουλίας των UNEP, ILO, IOE, ITUC για πράσινες θέσεις εργασίας 

(UNEP (2008), Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low carbon world, United Nations Environment 
Programme). Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.unep.org/PDF/UNEPGreenjobs_report08.pdf 

http://www.unep.org/PDF/UNEPGreenjobs_report08.pdf
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• Αιολική ενέργεια (βιομηχανική 
κλίμακα) • Πράσινες μεταφορές 

• Τεχνολογίες πράσινων 
κατασκευών (κτίρια) 

• Τεχνολογίες και διεργασίες πράσινης μεταποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της ρομποτικής και των 
αυτοματισμών 

• Βιοενέργεια και ενεργειακές 
εφαρμογές της βιοτεχνολογίας 

• Μεταφορά, διανομή και αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας και οικιακές και μικρής κλίμακας 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

• Επεξεργασία αποβλήτων • Νανοτεχνολογίες και νανοϋλικά 

Κατά το 3ο στάδιο εξετάστηκαν οι κινητήριες δυνάμεις που επιλέχθηκαν στο 1ο στάδιο και 
προσδιορίστηκαν τρεις ευρύτερες ομάδες, οι οποίες επιλέχθηκαν ως άξονες γύρω από τους οποίους 
θα αναπτύσσονταν τα σενάρια. Πρόκειται για τις εξής: 

 οικονομική ανάπτυξη 
 οικολογικές αξίες 
 ρυθμός της καινοτομίας στις πράσινες τεχνολογίες 

Οι τρεις αυτές ευρείες κινητήριες δυνάμεις της μελλοντικής αλλαγής χρησιμοποιήθηκαν ως άξονες 
δημιουργίας τριών πιθανών σεναρίων για το 2020. Στο σχήμα 1 που ακολουθεί απεικονίζονται οι 
θέσεις των σεναρίων σε σχέση με δύο από τους άξονες.  

 
Σχήμα 1: Οι άξονες της οικονομικής ανάπτυξης και των οικολογικών αξιών 

 
EN Target language EL 

Green Values Οικολογικές αξίες 
Economic growth Οικονομική ανάπτυξη 
Weak Ασθενείς 
Very strong Πολύ ισχυρές 
Low growth Ασθενής 
High growth Ισχυρή 
Deep Green Βαθύ πράσινο 
Strongly green culture and values Ισχυρή οικολογική παιδεία και αξίες 
Win-Win Αμοιβαία οφέλη 
High Rate of Innovation in Green Technology Υψηλός ρυθμός καινοτομίας στην πράσινη τεχνολογία 
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Bonus World Το κέρδος πάνω απ’ όλα 
Strong growth Global and European Ισχυρή ανάπτυξη, παγκόσμια και ευρωπαϊκή 

 

Ο τρίτος άξονας απεικονίζεται στο σχήμα 2 κατωτέρω όπου φαίνεται η σχετική πρόοδος της πράσινης 
καινοτομίας σε σχέση με άλλες μορφές καινοτομίας για κάθε ένα από τα τρία σενάρια. Οι τρεις άξονες 
και τα τρία σενάρια παρουσιάζονται συνοπτικά μέσω του πίνακα 1. 

 
Σχήμα 2: Ο άξονας της καινοτομίας 

Άξονας της καινοτομίας 

 
(Diagrammatic representation only) 

EN Target language EL 
For profit Για κέρδος 
Bonus World Το κέρδος πάνω απ’ όλα 
Win-Win Αμοιβαία οφέλη 
For green growth Για πράσινη ανάπτυξη 
Deep Green Βαθύ πράσινο 
For Green Future Για ένα πράσινο μέλλον 
Other innovation Άλλη καινοτομία 
Green innovation Πράσινη καινοτομία 

 
Πίνακας 1: Σεναριακοί άξονες 

Σενάριο Αμοιβαία 
οφέλη 

Το κέρδος 
πάνω απ’ 
όλα 

Βαθύ 
πράσινο 

Οικονομική ανάπτυξη Ισχυρή Ισχυρή Ασθενής 

Οικολογικές αξίες Ισχυρές Ασθενείς Ισχυρές 

Ρυθμός της 
καινοτομίας στις 
πράσινες τεχνολογίες 

Υψηλό 
επίπεδο 

Μέτριο 
επίπεδο - 

Μέτριο 
επίπεδο + 
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Σύντομη επισκόπηση των συνθηκών ΕΑΥ για κάθε σενάριο περιλαμβάνεται στον πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2: Σύνοψη των συνθηκών ΕΑΥ σε κάθε σενάριο 

 

Αμοιβαία οφέλη: Καθώς η οικονομία ανθεί, υπάρχουν οι πόροι για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στην ΕΑΥ, αλλά λόγω του υψηλού ρυθμού 
καινοτομίας και της ραγδαίας υλοποίησης νέων τεχνολογιών και νέων 
προϊόντων που προϋποθέτουν νέες δεξιότητες, ευρύτερο τμήμα του 
πληθυσμού μπορεί να αντιμετωπίσει νέους κινδύνους σε μικρότερες χρονικές 
κλίμακες. Επομένως είναι σημαντικό να πραγματοποιείται μελέτη για την ΕΑΥ 
στα αρχικά στάδια του κύκλου ανάπτυξης μιας τεχνολογίας ή ενός προϊόντος 
ώστε η ΕΑΥ να μην μένει πίσω από τις εξελίξεις. 

 

Το κέρδος πάνω απ’ όλα: Καθώς η οικονομία ευημερεί, υπάρχουν οι πόροι 
για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην ΕΑΥ και για να καταστούν ασφαλείς 
οι υποδομές και οι εργασιακές μέθοδοι, αλλά τα περισσότερα κράτη δίνουν 
σχετικά χαμηλή προτεραιότητα στην ΕΑΥ. Οι εργοδότες θεωρούν την ΕΑΥ 
σημαντική μόνο στον βαθμό που επηρεάζει την κερδοφορία τους. Νέες θέσεις 
εργασίας και νέα προϊόντα επιφέρουν νέους κινδύνους και, λόγω της ραγδαίας 
υλοποίησης νέων τεχνολογιών, ευρύτερο τμήμα του πληθυσμού εκτίθεται σε 
αυτούς σε μικρές χρονικές κλίμακες, κάτι το οποίο δυσχεραίνει τον 
προσδιορισμό των πιθανών επιπτώσεών τους για την υγεία και την ασφάλεια. 
Η ΕΑΥ προωθείται πιο αποτελεσματικά μέσω της κανονιστικής ρύθμισης παρά 
μέσω της εκπαίδευσης. Όπως και στην περίπτωση του σεναρίου «Αμοιβαία 
οφέλη», υπάρχουν ελλείψεις δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον υψηλό ρυθμό 
καινοτομίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πόλωση του εργατικού δυναμικού 
όσον αφορά τις δεξιότητες, καθώς οι εργαζόμενοι χαμηλότερης εξειδίκευσης 
εργάζονται πιο συχνά σε θέσεις εργασίας με χειρότερες και πιο επικίνδυνες 
συνθήκες εργασίας. 

 

Βαθύ πράσινο: Η ασθενής οικονομική ανάπτυξη βάζει τους εργοδότες στον 
πειρασμό να κάνουν περικοπές όπου μπορούν, δυσχεραίνοντας έτσι τις 
επενδύσεις σε πιο ασφαλείς και υγιεινές υποδομές. Η τάση προς πιο 
αποκεντρωμένες, πιο τοπικές και πιο μικρές επιχειρήσεις (ιδίως πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αυτοαπασχόλησης) δυσχεραίνει την προσπάθεια 
προσέγγισης των χώρων εργασίας για τη διάδοση ορθών πρακτικών ΕΑΥ και 
τον έλεγχο των συνθηκών ΕΑΥ. Καθώς το βάρος δίνεται στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και υλικών αγαθών, οι περισσότερες νέες θέσεις 
εργασίας προσφέρονται στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Πολλές νέες μικρές 
επιχειρήσεις, στις οποίες συχνά υπάρχει έλλειμμα δεξιοτήτων, σπεύδουν να 
καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Η επικράτηση της λογικής «πενία τέχνας 
κατεργάζεται» προκρίνει την επιδιόρθωση και την ανακαίνιση αντί της 
αντικατάστασης, δημιουργώντας κίνδυνους που σχετίζονται με τη χρήση 
παλαιού εξοπλισμού. Υπάρχουν πιο δύσκολες και «βρώμικες» χειρωνακτικές 
δουλειές (στις επισκευές, στη συντήρηση, στη διαλογή απορριμμάτων κ.ο.κ.) σε 
σχέση με τα υπόλοιπα σενάρια, τα οποία προβλέπουν περισσότερη καινοτομία 
και αυτοματοποίηση. Ωστόσο, η σχετικά αργή εφαρμογή ορισμένων νέων 
τεχνολογιών και προϊόντων εξασφαλίζει περισσότερο χρόνο για την αφομοίωση 
των νέων κινδύνων. Υπάρχουν πολλές νέες πράσινες διεργασίες και μορφές 
«επιχειρείν», που προϋποθέτουν στο σύνολό τους νέες διαδικασίες και 
εκπαίδευση σε θέματα ΕΑΥ. 
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Λεπτομερέστερες περιλήψεις για κάθε σενάριο περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3. Η πλήρης 
περιγραφή των σεναρίων και η διαδικασία ανάπτυξής τους περιγράφονται στην έκθεση του έργου ( 2). 

 

3.1 Άσκηση 1 – Οι τίτλοι επικαιρότητας 
Σκοπός της άσκησης ήταν να εξοικειωθούν οι εκπρόσωποι με το σενάριο που θα τους απασχολούσε. 
Αφού χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες –μία για κάθε σενάριο– κλήθηκαν να διαβάσουν τη σύντομη 
περιγραφή του σεναρίου τους (βλ. παράρτημα 3), να συζητήσουν πιθανώς σημαντικά ζητήματα ΕΑΥ 
στο σενάριο και στη συνέχεια να διατυπώσουν πιθανούς τίτλους επικαιρότητας για το 2020, οι οποίοι 
θα αντικατόπτριζαν τα θέματα της συζήτησής τους. Κάθε ομάδα συνεισέφερε με τα πορίσματά της στη 
συζήτηση της ολομέλειας. Οι τίτλοι επικαιρότητας που συγκεντρώθηκαν παρατίθενται στον ακόλουθο 
πίνακα 3. 

 
Πίνακας 3: Άσκηση 1 – Τίτλοι επικαιρότητας για κάθε σενάριο 

 

Αμοιβαία οφέλη 

Τα μέλη της ομάδας σκέφτηκαν ότι η ταχύτητα της καινοτομίας θα 
δημιουργούσε κάποια προβλήματα, με την ΕΑΥ να «τρέχει συνεχώς να 
προλάβει», αλλά οι παλιοί κίνδυνοι θα παρέμεναν σημαντικοί. Ζητήματα 
ευθύνης και υπαιτιότητας θα μπορούσαν επίσης να είναι σημαντικά. 

Τίτλοι επικαιρότητας για σενάριο «Αμοιβαία οφέλη» 

• «Γλιστρήματα, παραπατήματα και πτώσεις, ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα» 
• «Ένα ακόμη αλλεργιογόνο» 
• «Φόβοι για καρκινογόνο δράση νέου υλικού καθημερινής χρήσης» 
• «Τυφώνας εξαφανίζει αιολικό πάρκο» ή  
• «Το αιολικό πάρκο που άντεξε στον τυφώνα» 
• «Η X (εταιρεία) αρνείται (και πάλι) οποιαδήποτε ευθύνη» 

 

Το κέρδος πάνω απ’ όλα 

Ο υψηλός ρυθμός καινοτομίας επιλέχθηκε από τα μέλη και αυτής της ομάδας, 
όπως και η ευθύνη για την ΕΑΥ. Οι εργοδότες δεν θεωρούν την ΕΑΥ τόσο 
σημαντική και απαιτούνται έλεγχοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. 
Πρόκειται για έναν κόσμο υψηλής έντασης με αυξημένα επίπεδα άγχους. Η 
αυτοματοποίηση συντείνει σε αυτό, βοηθά όμως και τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία εργαζόμενους και εκείνους με αναπηρίες, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει και 
στην αντιμετώπιση ορισμένων φυσικών κινδύνων. Παρατηρείται πόλωση του 
εργατικού δυναμικού μεταξύ των περισσότερο και λιγότερο ειδικευμένων 
εργαζομένων. Τα νέα υλικά μπορούν να συνεπάγονται την ανάπτυξη νόσων με 
μακρά περίοδο επώασης, οι οποίες δύσκολα μπορούν να ανιχνευτούν στην 
πηγή τους, στην εργασία. 

                                                      
2 EU-OSHA — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Πράσινες θέσεις εργασίας και 

επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: Διερεύνηση των προοπτικών των νέων και αναδυόμενων κινδύνων που σχετίζονται με τις 
νέες τεχνολογίες έως το 2020, 2013 http://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-
technologies/view 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
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Τίτλοι επικαιρότητας για σενάριο «Το κέρδος πάνω απ’ όλα» 

 

• «Νέο ρεκόρ του ποσοστού απασχόλησης!» 
• «Νέα φάρμακα μας βοηθούν να δουλεύουμε 24 ώρες» 
• «Δεν υπάρχουν μόνο αριθμοί! Τι γίνεται με τις ανθρώπινες αξίες;» 
• «Πού βρίσκεται η χρυσή τομή μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας;» 
• «Νέα τεχνολογία βοηθά άτομα με αναπηρίες» 
• «Οι τελευταίες συγκρούσεις, αποτέλεσμα της πόλωσης των εργαζομένων» 

 

Βαθύ πράσινο 

Τα μέλη της ομάδας επικεντρώθηκαν στη σημασία της αποκέντρωσης και στις 
δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν όσον αφορά την παρακολούθηση και 
την επιβολή της ΕΑΥ στις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει 
χαμηλότερες προδιαγραφές ΕΑΥ – ένα πολύμορφο εργατικό δυναμικό σε 
διάσπαρτες θέσεις, με χαμηλά επίπεδα κατάρτισης και υποχρεωμένο να 
χειρίζεται πλήθος νέων υλικών. Δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για την ΕΑΥ, η 
οποία έπεται του περιβάλλοντος. Οι παλιοί κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι 
σημαντικοί. 

Τίτλοι επικαιρότητας για σενάριο «Βαθύ πράσινο» 

• «Κρατήστε τα σκουπίδια σας στο σπίτι», λένε οι υπεύθυνοι της εκστρατείας» 
• «Μην ανησυχείτε για τους νέους κινδύνους. Για τους παλιούς;» 
• «Εκπαιδεύστε μας σωστά στην ΕΑΥ, λένε οι εργαζόμενοι στις πράσινες θέσεις (αλλά κανείς 

δεν τους ακούει)» 

 

 

4 Παρουσίαση των νέων και αναδυόμενων ζητημάτων 
ΕΑΥ στις πράσινες θέσεις εργασίας, όπως 
εντοπίστηκαν μέσω του προγράμματος του EU-OSHA 

Ο Peter Ellwood (HSL) παρουσίασε μια σειρά ζητημάτων ΕΑΥ, όπως αυτά εντοπίστηκαν κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος για τις πράσινες θέσεις εργασίας. Στις εκθέσεις που αφορούν το 
πρόγραμμα γίνεται αναφορά σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων ΕΑΥ για κάθε τεχνολογία και κάθε 
σενάριο. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου συζητήθηκε μικρότερος αριθμός θεμάτων. Αυτά δεν 
εξετάστηκαν ανά τεχνολογία αλλά επιλέχθηκε μάλλον μία σειρά κοινών θεμάτων και, συγκεκριμένα, τα 
εξής: 

 Αποκέντρωση των μεθόδων και των χώρων εργασίας υπό μορφή μικρότερων, διεσπαρμένων 
μονάδων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, πιθανώς με μικρότερη ευαισθητοποίηση και 
ελλιπέστερη παιδεία σε θέματα ΕΑΥ, όπως και λιγότερους πόρους για την ΕΑΥ. Αυτό θα 
μπορούσε να δημιουργήσει δυσκολίες όσον αφορά την επικοινωνία και την εφαρμογή ορθών 
πρακτικών ΕΑΥ σε διεσπαρμένους χώρους εργασίας. Στα σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνεται 
ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με διάσπαρτες, μικρής κλίμακας μονάδες οι οποίες, 
ειδικά όταν εγκαθίστανται από νεοεισερχόμενους και άπειρους επιχειρηματίες, μπορούν κάλλιστα 
να αποτελούν μη τυποποιημένες εγκαταστάσεις, επικίνδυνες για τους συντηρητές. Οι προηγμένες 
τεχνικές κατασκευής, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία, η οποία 
οδηγεί πιθανώς σε αποκεντρωμένη τοπική δραστηριότητα με διάσπαρτους κινδύνους για μικρές 
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μονάδες και νέες ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη 
μεταποίηση. Ζητήματα για την ασφάλεια των προϊόντων και την ΕΑΥ μπορεί να προκύψουν 
επίσης και σε σχέση με τη μαζική εξατομίκευση των παρτίδων του ενός τεμαχίου, όπου η άπαξ 
παραγωγή ειδών δυσχεραίνει τον ορισμό και την εφαρμογή προτύπων ΕΑΥ. 

 Νέα υλικά – ένα ευρύ φάσμα νέων και τροποποιημένων γνωστών υλικών καθίσταται διαθέσιμο. 
Για πολλά από αυτά οι κίνδυνοι είναι άγνωστοι. Πρόκειται για υλικά όπως τα νανοϋλικά, τα 
σύνθετα υλικά, τα βιοϋλικά, τα κεραμικά, τα έξυπνα υλικά, τα κβαντικά υλικά, τα μεταλλικά 
οργανικά πλαίσια και τα πλαστικά στην ηλεκτρονική. Η χρήση ανακυκλωμένων ή οργανικών 
υλικών μπορεί επίσης να ενέχει κινδύνους για την ΕΑΥ σε διάφορους κλάδους, όπως η 
μεταποίηση, η βιοτεχνολογία, η διαχείριση αποβλήτων και οι κατασκευές. 

 Σύγκρουση μεταξύ της επιδίωξης πράσινων στόχων και της ΕΑΥ – όπου μέτρα που λαμβάνονται 
για την προστασία του περιβάλλοντος ενδέχεται να επηρεάζουν δυσμενώς την ΕΑΥ. Για 
παράδειγμα, η πίεση χρόνου για τη λήψη περιβαλλοντικών επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων και η 
διακοπή τους μπορεί να συμβάλλει στην υπερβολική επίσπευση των εργασιών και στην εμφάνιση 
νεοεισερχόμενων στον κλάδο οι οποίοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες με αποτέλεσμα 
να παραβλέπεται ακόμη περισσότερο η διάσταση της ΕΑΥ. Οι τελικές κατασκευαστικές εργασίες 
στο εσωτερικό κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης που διαθέτουν αεροστεγή μόνωση μπορεί 
να εκθέσει τους εργαζόμενους σε υψηλές συγκεντρώσεις επικίνδυνων ουσιών. Οι αυξανόμενες 
πιέσεις υπέρ της ανακύκλωσης συνεπάγονται επίσης αύξηση των κινδύνων τόσο στον 
συγκεκριμένο τομέα όσο και σε άλλους. Τα υψηλά τέλη διάθεσης των αποβλήτων μπορεί να 
ωθήσουν όσους παράγουν απόβλητα να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τον χειρισμό 
τους με ίδια μέσα, μεταθέτοντας έτσι τους κινδύνους που σχετίζονται με την επεξεργασία των 
αποβλήτων από αυτούς που ασχολούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό σε αυτούς που 
παράγουν τα απόβλητα.  

 Καινοτομία και αυτοματοποίηση – η ταχεία πρόοδος της καινοτομίας θα μπορούσε να 
συνεπάγεται παράβλεψη της ΕΑΥ. Η αύξηση της αυτοματοποίησης μπορεί να απαλλάξει τους 
εργαζόμενους από ορισμένες επικίνδυνες εργασίες. Για παράδειγμα, η αυτοματοποιημένη 
κατασκευή αρθρωτών κτιρίων εκτός εργοταξίου πιθανότατα θα βελτιώσει την ασφάλεια στο 
εργοτάξιο καθώς η κατασκευή μεταφέρεται πλέον στο εργοστάσιο, όπου είναι ευκολότερο να 
διασφαλιστούν καλές συνθήκες ΕΑΥ. Ωστόσο, μπορεί ταυτόχρονα να προκύψει μια αυξανόμενη 
πολυπλοκότητα των διεργασιών και των ζητημάτων που αφορούν τη διεπαφή ανθρώπου-
μηχανής, καθώς η χρήση συνεργαζόμενων ρομπότ στη μεταποίηση και η υπερβολική εξάρτηση 
από τους υπολογιστές, όπως στην περίπτωση των αυτοοδηγούμενων οχημάτων και του 
«platooning» στις μεταφορές, θα μπορούσαν να συνεπάγονται νέους κινδύνους.  

 Αυξανόμενη εξάρτηση από τον ηλεκτρισμό – η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικών ή υβριδικών 
οχημάτων θα μπορούσε να συνεπάγεται νέους κινδύνους για τους συντηρητές και τους 
εργαζόμενους σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης λόγω των συστημάτων υψηλής τάσης. Η 
αυξανόμενη χρήση του ηλεκτρισμού για τη θέρμανση των κτιρίων και η σύνδεση με έξυπνα δίκτυα 
θα μπορούσε να σημαίνει κινδύνους για τους εγκαταστάτες, τους συντηρητές και τους 
εργαζόμενους στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης. Καθώς οι μπαταρίες οχημάτων που έχουν 
φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια, σε συνδυασμό και με τους «συνήθεις» κινδύνους 
πυρκαγιάς και έκρηξης, ενδέχεται να υπάρχουν και περαιτέρω επιπλοκές όπως αυτές που 
σχετίζονται με τις μπαταρίες οι οποίες εμφανίζουν σημάδια υποβάθμισης ή αλλοίωσης και με όσες 
δεν φέρουν σήμανση ή είναι άγνωστης προέλευσης και σχεδιασμού.  

 Λοιπά ζητήματα – όλες αυτές οι αλλαγές επιβάλλουν τη ανάγκη νέας γνώσης και δεξιοτήτων για 
την ΕΑΥ, ως προς τις οποίες ενδέχεται ωστόσο να υπάρχουν ελλείψεις. Αυτό θα μπορούσε να 
δημιουργήσει συνθήκες πόλωσης μεταξύ των εργαζομένων, ανάμεσα στην υψηλή ειδίκευση και 
στην επισφαλή εργασία, με αρνητικές επιπτώσεις για την πολυμορφία στον χώρο εργασίας και 
λιγότερες ευκαιρίες για τις ευάλωτες ομάδες στον τομέα των πράσινων θέσεων εργασίας με 
υψηλή ειδίκευση. 
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4.1 Συζήτηση της ολομέλειας επί των ζητημάτων ΕΑΥ 
Μετά την παρουσίαση των ζητημάτων ΕΑΥ η συζήτηση επικεντρώθηκε στη χρήση των σεναρίων και 
των δυνητικών στόχων για τα αποτελέσματα μελετών βάσει των σεναρίων παρά στους ίδιους τους 
κινδύνους για την ΕΑΥ. Τα θέματα που συζητήθηκαν και τα σχόλια που υποβλήθηκαν περιελάμβαναν 
τα εξής: 

 Το έργο που παράγεται στο πλαίσιο των σεναρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση 
των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. 

 Τα σενάρια που έχουν προκύψει στο πλαίσιο του προγράμματος για τις πράσινες θέσεις εργασίας 
δεν είναι «στατικά» τελικά παραδοτέα αλλά αποτελούν περισσότερο ένα είδος εργαλείου για 
περαιτέρω συζητήσεις. Τα σενάρια θα μπορούσαν να τροποποιηθούν ώστε να προσαρμοστούν, 
π.χ., σε μια συγκεκριμένη χώρα ή επιμέρους τομέα. 

 Οι εστιακοί πόλοι θα ενδιαφέρονταν να μεταφέρουν στις εθνικές κυβερνήσεις τους τα 
αποτελέσματα του έργου υπό κάποια μορφή παρουσίασης. 

 

4.2 Άσκηση 2 – Ποιες είναι οι μελλοντικές προκλήσεις και 
ευκαιρίες για την ΕΑΥ σε κάθε σενάριο; 

Στη συγκεκριμένη άσκηση ζητήθηκε από τους εκπροσώπους, στο πλαίσιο της κάθε ομάδας, να 
μελετήσουν την παρουσίαση για την ΕΑΥ και να συζητήσουν τα ζητήματα ΕΑΥ για τις πράσινες θέσεις 
εργασίας το 2020 για κάθε σενάριο. Τα ζητήματα αυτά θα μπορούσαν να αφορούν υφιστάμενους 
κινδύνους για την ΕΑΥ που εμφανίζονται σε νέους συνδυασμούς, για διαφορετικές ομάδες 
ενδεχομένως ανειδίκευτων εργαζομένων, ή που θα μπορούσαν να αλλάξουν σημαντικά ή να είναι 
απολύτως νέοι. 

Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να επιλέξουν και να συμφωνήσουν τα ακόλουθα: 

 Οι δύο σημαντικότερες ευκαιρίες για την ΕΑΥ στο δικό τους σενάριο∙ 
 Οι δύο σημαντικότερες προκλήσεις για την ΕΑΥ στο δικό τους σενάριο∙ 
 Ένα ζήτημα-έκπληξη για την ΕΑΥ στο δικό τους σενάριο. 

Σε κάθε ομάδα διανεμήθηκε ένα σύνολο 27 δελτίων με ζητήματα ΕΑΥ που προέρχονταν από την 
προηγούμενη παρουσίαση με θέμα τα νέα και αναδυόμενα ζητήματα για την ΕΑΥ στις πράσινες 
θέσεις εργασίας, ως βοήθημα μνήμης (βλ. παράρτημα 4). 

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που εντοπίστηκαν σε κάθε σενάριο από τις ομάδες παρουσιάζονται 
στους πίνακες 4-6 που ακολουθούν. 

 
Πίνακας 4: Προκλήσεις και ευκαιρίες – Αμοιβαία οφέλη 

Ευκαιρίες και προκλήσεις – Αμοιβαία οφέλη 

 

Υπάρχει άφθονο διαθέσιμο χρήμα και παρέχεται περισσότερη 
εκπαίδευση για την ΕΑΥ, μέσω του σχολείου, στις νεότερες γενιές. Ο 
ταχύς ρυθμός της καινοτομίας, ιδίως η αυτοματοποίηση, δίνει την 
ευκαιρία σε ανθρώπους που μέχρι πρότινος θεωρούνταν άτομα με 
αναπηρίες, μη δυνάμενα να εργαστούν, να βρίσκουν τώρα 
απασχόληση. Η αυτοματοποίηση περιορίζει τις χειρονακτικές εργασίες, 
οι οποίες μπορούν να είναι πιο επικίνδυνες, και απαιτούνται δεξιότητες 
πληροφορικής. Ο ταχύς ρυθμός της καινοτομίας σημαίνει επίσης ότι η 
ΕΑΥ προσπαθεί συνεχώς να συντονίζεται με την εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών. 
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Πρόκληση 

Υπάρχουν ψυχοκοινωνικά ζητήματα που συνδέονται τόσο με την 
προσαρμογή στον υψηλό ρυθμό της καινοτομίας όσο και με τον μη 
διαχωρισμό μεταξύ χρόνου εργασίας και ψυχαγωγίας (ισορροπία 
μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής), τα οποία επιτείνονται λόγω της 
αυξανόμενης πίεσης προς τους εργαζόμενους να δουλεύουν από το 
σπίτι ώστε να εξοικονομείται ενέργεια στον χώρο εργασίας. 

Πρόκληση 

Τα νέα υλικά και τεχνολογίες αυξάνονται συνεχώς και οι δυνητικοί 
κίνδυνοι που συνδέονται με αυτά παραμένουν άγνωστοι. Δεν παρέχεται 
επαρκής χρόνος στην έρευνα για τις επιπτώσεις των υλικών στην υγεία 
και την ασφάλεια και οι σχετικές ασθένειες προϋποθέτουν πολλά χρόνια 
επώασης, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να συσχετιστούν άμεσα με 
την έκθεση στους κινδύνους 

Πρόκληση 

Η αυτοματοποίηση συνεπάγεται περισσότερο καθιστική εργασία. 
Παρατηρείται επίσης εμφάνιση μυοσκελετικών διαταραχών σε νεότερες 
ηλικίες ως αποτέλεσμα της αυξημένης χρήσης (και από μικρότερη 
ηλικία) συσκευών ΤΠΕ, όπως ταμπλέτες, έξυπνα κινητά τηλέφωνα κ.λπ. 

Ευκαιρία Καλύτερες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας για άτομα με αναπηρίες. 

Ευκαιρία Η ΕΑΥ είναι οικονομικά εφικτή. 

Έκπληξη 

Η ΕΑΥ θεωρείται τώρα εμπόδιο για την καινοτομία. Ο κόσμος δεν 
μπορεί να αποδεχτεί τις ρυθμίσεις για την ΕΑΥ εφόσον αυτές 
επιβραδύνουν την καινοτομία, οπότε τόσο οι ρυθμίσεις όσο και η ίδια η 
ΕΑΥ πρέπει να προσαρμοστούν. Προκύπτει μια ολοένα εντονότερη 
ανάγκη για καλύτερη και πιο έγκαιρη συνεργασία με τους τεχνικούς 
ανάπτυξης. 

 
Πίνακας 5: Προκλήσεις και ευκαιρίες – Το κέρδος πάνω απ’ όλα 

Ευκαιρίες και προκλήσεις – Το κέρδος πάνω απ’ όλα 

 

 

Η ομάδα είδε στο σενάριο αυτό μια αύξηση των κινδύνων για την ΕΑΥ λόγω 
του κινήτρου του κέρδους σε συνδυασμό με τους ολοένα ταχύτερους ρυθμούς 
της καινοτομίας και της χρήσης νέων υλικών. Αναμένεται επίσης αύξηση των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ εργαζομένων και μηχανών. Θα είναι δύσκολο να 
πειστούν οι εργοδότες σχετικά με την αναγκαιότητα των ρυθμίσεων ΕΑΥ και θα 
υπάρχει ενδεχομένως μια τάση συγκάλυψης των προβλημάτων. Τα οικονομικά 
κίνητρα θα είναι πιθανότατα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προκειμένου να 
επηρεαστεί η στάση των εργοδοτών απέναντι στην ΕΑΥ. 
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Πρόκληση 

Η πόλωση του εργατικού δυναμικού θα ενταθεί και θα υπάρχουν περισσότεροι 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι. Οι άνθρωποι θα αλλάζουν τακτικά εργασία και 
ορισμένοι θα απασχολούνται σε περισσότερες από μία θέσεις με αποτέλεσμα 
να δυσχεραίνεται η παρακολούθηση της συνολικής επιβάρυνσής τους λόγω της 
έκθεσης σε διάφορους παράγοντες. Θα είναι ολοένα και πιο δύσκολο για τον 
δημόσιο τομέα να κρατήσει τους απαραίτητους ειδικευμένους εργαζόμενους.  

Πρόκληση 

Με την ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και υλικών και με το περιορισμένο 
ενδιαφέρον των εργοδοτών για την ΕΑΥ, αποκτά ιδιάζουσα σημασία η 
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε ζητήματα ΕΑΥ. Οι 
εργαζόμενοι θα χρειαστεί να πειστούν σχετικά με τη σημασία της ΕΑΥ ώστε να 
μπορούν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Απαιτείται μια αλλαγή 
αντιλήψεων η οποία θα μπορούσε να ξεκινά ήδη από τον παιδικό σταθμό και 
να συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου. 

Ευκαιρία 

Μια σημαντική ευκαιρία στο σενάριο «Το κέρδος πάνω απ’ όλα» είναι το υψηλό 
επίπεδο καινοτομίας που θα μπορούσε να διευκολύνει τη θέσπιση νέων 
τεχνολογικών μέτρων για την υποστήριξη της ΕΑΥ, όπως η αυτόματη διακοπή 
λειτουργίας των επικίνδυνων μηχανημάτων. Η πρόκληση θα ήταν να πειστούν 
οι εργοδότες ώστε να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες. 

Ευκαιρία και 
πρόκληση 

Για την επίτευξη των αποδεκτών προδιαγραφών ΕΑΥ θα απαιτούνται 
επιθεωρήσεις οι οποίες δεν θα είναι ωστόσο εύκολο να διενεργηθούν λόγω της 
δυσκολίας διατήρησης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τους επιθεωρητές 
και λόγω της στάσης των εργοδοτών. Η τεχνολογία, όπως μεταξύ άλλων η 
χρήση μεθόδων παρακολούθησης εξ αποστάσεως, ενδέχεται να είναι ένας από 
τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί ένα αποδεκτό 
ελάχιστο επίπεδο επιθεώρησης.  

Έκπληξη 
Η ομάδα παρατήρησε μια αυξανόμενη χρήση νέων τύπων φαρμάκων για την 
ενίσχυση των επιδόσεων στον χώρο εργασίας. 

Έκπληξη 

Υπήρχε επίσης η αίσθηση ότι θα δημιουργηθεί ένα είδος κοινωνίας κατά το 
πρότυπο του «big brother», με τους εργοδότες να παρακολουθούν τους 
εργαζόμενους με προηγμένες τεχνικές -και ενίοτε παρεμβατικές- και τους 
επιθεωρητές να παρακολουθούν τους χώρους εργασίας εξ αποστάσεως. 
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Πίνακας 6: Προκλήσεις και ευκαιρίες – Βαθύ πράσινο 

Ευκαιρίες και προκλήσεις – Βαθύ πράσινο 

 

Η ομάδα θεώρησε αρχικά το συγκεκριμένο σενάριο ως μάλλον αρνητικό αλλά, 
μετά από συζήτηση, εντοπίστηκαν ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά, π.χ. το ότι 
οι άνθρωποι θα δουλεύουν λιγότερες ώρες και θα είναι λιγότερο εξαρτημένοι 
από την τεχνολογία, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Αυτό θα βελτίωνε την 
ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής με περισσότερη έμφαση 
στην τοπική παραγωγή και λιγότερο άγχος. Θα ήταν ενδεχομένως ευκολότερο 
να διαχειριστεί κανείς ένα ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό σε ένα τέτοιο 
σενάριο, όπου αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία σε τοπικά ζητήματα και 
ζητήματα της κοινότητας. Υπάρχουν περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για την 
ΕΑΥ και για την εκπαίδευση στην ΕΑΥ, γεγονός που συνεπάγεται έλλειψη 
ατόμων με τις σωστές δεξιότητες. Η ανάπτυξη της ανακύκλωσης, της 
συντήρησης και επιδιόρθωσης έναντι της αντικατάστασης του εξοπλισμού 
ενέχει κινδύνους. 

Πρόκληση 

Εκπαίδευση στην ΕΑΥ. Δεν υπάρχει προϋπολογισμός για τέτοια εκπαίδευση 
αλλά οι εκπαιδευμένοι στην ΕΑΥ έχουν κύρος, οπότε το κίνητρο για την 
απόκτηση τέτοιας εκπαίδευσης μπορεί να κάνει τους ενδιαφερόμενους να 
επωμιστούν οι ίδιοι το οικονομικό της κόστος. 

Πρόκληση 

Οι εργασίες συντήρησης είναι πηγή ατυχημάτων ενώ η έλλειψη συντήρησης 
ενέχει επίσης κινδύνους κακής λειτουργίας ή βλάβης. Τα υλικά 
επαναχρησιμοποιούνται και οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε παλαιούς κινδύνους, 
ορισμένοι εκ των οποίων μπορεί να είχαν ξεχαστεί. 

Πρόκληση και 
ευκαιρία 

Οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα ως πρόκληση και 
ευκαιρία. Η πρόκληση συνδέεται με πιθανή έλλειψη γνώσεων για την ΕΑΥ και 
με τις νεοφυείς πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους, ενώ η ευκαιρία 
συνίσταται στο ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για ζητήματα τοπικά και της 
κοινότητας που θα έδιναν περισσότερες ευκαιρίες για καλύτερη ενσωμάτωση 
των ευάλωτων ομάδων. 

Ευκαιρία 

Με το αυξημένο ενδιαφέρον για τα τοπικά ζητήματα και τα ζητήματα της 
κοινότητας οι άνθρωποι αρχίζουν να επιβραδύνουν τους ρυθμούς τους, να 
εργάζονται λιγότερες ώρες, να βασίζονται λιγότερο στην τεχνολογία και, 
γενικότερα, να ζουν πιο υγιεινά. Αυτό οδηγεί σε μείωση του άγχους, τόσο στο 
σπίτι όσο και στη δουλειά, και οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν θετικά την ΕΑΥ. Η 
πιο ήρεμη αυτή προσέγγιση συνεπάγεται αυξημένη ανεκτικότητα και οδηγεί σε 
μια θετικότερη αντίληψη της πολυμορφίας στην εργασία. 
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Έκπληξη 

Η γνώση, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που αφορά την ΕΑΥ, μπορεί να 
εκλείψει γρήγορα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε, χωρίς να 
αφορά την ΕΑΥ, αφορούσε τη χρήση από τον στρατό ηλεκτρονικών 
συστημάτων καθοδήγησης τα οποία δεν ήταν σε θέση να διαβάζουν χάρτες 
όταν πλέον ο εξοπλισμός δεν λειτουργούσε. Ένα παράδειγμα σχετικό με την 
ΕΑΥ θα μπορούσε να είναι το ότι ξεχνάμε π.χ. ότι ορισμένα παλιά κτίρια ή 
κατασκευές ενδέχεται να περιέχουν ακόμη στοιχεία αμιάντου, όπως π.χ. στην 
περίπτωση αυστριακών εργατών που εκτέθηκαν στον αμίαντο κατά τη διάρκεια 
εργασιών συντήρησης σε γέφυρες. Το θέμα είναι για πόσο διάστημα πρέπει να 
διατηρούνται οι σχετικές πληροφορίες. 

 

 

5 Πώς μπορούμε να κατευθύνουμε το μέλλον προς μια 
καλύτερη ΕΑΥ σε κάθε σενάριο; 

5.1 Άσκηση 3 – Επιλογές πολιτικής για την αντιμετώπιση των 
μελλοντικών προκλήσεων της ΕΑΥ 

Στη συγκεκριμένη άσκηση, ζητήθηκε από τους εκπροσώπους, και πάλι στο πλαίσιο της κάθε ομάδας, 
να επανεξετάσουν τα ζητήματα ΕΑΥ που είχαν εντοπίσει στην άσκηση 2 και στη συνέχεια να 
αναπτύξουν δυνητικές δράσεις ή πολιτικές με σκοπό: 

 τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών 
 τον μετριασμό των προκλήσεων, και  
 την αντιμετώπιση των θεμάτων-έκπληξη σε κάθε σενάριο.  

Η συζήτηση έπρεπε επίσης να αφορά την εφαρμογή των δράσεων/πολιτικών. Οι δράσεις και 
πολιτικές που εντοπίστηκαν σε κάθε σενάριο παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες 7-9. 

 
Πίνακας 7: Δράσεις και πολιτικές – Αμοιβαία οφέλη 

Δράσεις και πολιτικές – Αμοιβαία οφέλη 

 

Οι ρυθμίσεις ΕΑΥ να διευκολύνουν (παρά να δυσχεραίνουν) την καινοτομία 

• Θέσπιση αξιολόγησης και δοκιμής της ΕΑΥ σε κάθε πρώιμο στάδιο. 
• Εξισορρόπηση μεταξύ ταχύτητας και ασφάλειας και, ενδεχομένως, επικέντρωση σε ορθές 

πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται παρά αναμονή για νομοθετικές αλλαγές. Ενίσχυση της 
ανταλλαγής πληροφοριών και δυνατότητα μεταφοράς των συγκεκριμένων ορθών πρακτικών. 

• Δεν υπάρχουν περιθώρια εφαρμογής μιας αυστηρής αρχής της προφύλαξης. 

Εκπαίδευση για την ΕΑΥ στα σχολεία /Ενσωμάτωση της ΕΑΥ στην εκπαίδευση 

• Εκπαίδευση στα σχολεία. 
• Σημαντικός ο ρόλος των υπουργείων Παιδείας ενώ απαιτείται καλύτερη συνεργασία 

μεταξύ των διαφόρων υπουργείων. 
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• Τα υπουργεία Εργασίας θα μπορούσαν να παρέχουν το υλικό που απαιτείται για την 
εκπαίδευση. 

• Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των μελλοντικών διδασκόντων. Για παράδειγμα, στη 
διδασκαλία σχετικά με το θέμα του ηλεκτρισμού θα μπορούσε να περιλαμβάνεται και η 
αποφυγή των κινδύνων. 

Διαχωρισμός μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής 

• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη σημασία της καλής ισορροπίας μεταξύ εργασίας και 
προσωπικής ζωής με σκοπό τη βελτίωση της υγείας. 

• Εφαρμογή της προσέγγισης ανά τομέα. 
• Στόχευση ειδικότερα των εργοδοτών με το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 

βρίσκονται μονίμως σε υπηρεσία παρά τις προόδους της τεχνολογίας που δίνουν τη 
δυνατότητα εργασίας καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου και παρά τις εξελίξεις στον τομέα 
των ΤΠΕ που επιτρέπουν τέτοια εργασία από οπουδήποτε. 

• Επίσης, ευαισθητοποίηση σε επίπεδο μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της 
σημασίας μιας καλής ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. 

 
Πίνακας 8: Δράσεις και πολιτικές – Το κέρδος πάνω απ’ όλα 

Δράσεις και πολιτικές – Το κέρδος πάνω απ’ 
όλα 

 

Νέος ανεξάρτητος φορέας για την ΕΑΥ – Στο σενάριο «Το κέρδος πάνω απ’ όλα» τα συνδικάτα και οι 
εργαζόμενοι είναι πολύ αδύναμοι, οι κυβερνήσεις δεν έχουν αρμοδιότητα για την ΕΑΥ και οι 
επιχειρήσεις λειτουργούν με γνώμονα τα βραχυπρόθεσμα κέρδη. Ως εκ τούτου, οι τριμερείς 
συμφωνίες δεν οδηγούν σε αποδεκτά επίπεδα ΕΑΥ. Επικράτησε η άποψη ότι απαιτείται η θέσπιση 
ενός νέου ανεξάρτητου φορέα με εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων. Η χρηματοδότησή του θα προέρχεται από τη γενική φορολογία και έναν 
ειδικό φόρο για την ΕΑΥ επί των επιχειρήσεων. Ως αντάλλαγμα, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να 
ανταμείβονται με φοροαπαλλαγές για τις καλές τους επιδόσεις στην ΕΑΥ. 

Οι αρμοδιότητες του νέου φορέα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: 

• ερευνητικά προγράμματα για την ΕΑΥ 
• υποστήριξη της θέσπισης διεθνώς αποδεκτών νόμων και κανονισμών 
• επιθεωρήσεις και επιβολή της νομοθεσίας 
• διαχείριση οικονομικών κινήτρων για καλή ΕΑΥ 
• διασφάλιση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να διαθέτουν σχέδιο για την ΕΑΥ 

προκειμένου να εγγράφονται στα μητρώα 
• υποστήριξη εκστρατειών ενημέρωσης για την ΕΑΥ σε σχολεία και χώρους εργασίας 

Αναγνωρίστηκε ότι θα ήταν δύσκολο να συσταθεί ένας τέτοιος νέος φορέας, ο οποίος ωστόσο 
θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση αποδεκτών επιπέδων ΕΑΥ στο συγκεκριμένο 
σενάριο. 
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Πίνακας 9: Δράσεις και πολιτικές – Βαθύ πράσινο 

Δράσεις και πολιτικές – Βαθύ πράσινο 

 

Συγχώνευση των αρμοδιοτήτων για την ΕΑΥ και το περιβάλλον – Με δεδομένη την έλλειψη κονδυλίων 
για την επίτευξη καλής ΕΑΥ και καθώς η ΕΑΥ έπεται των περιβαλλοντικών ζητημάτων σε αυτό το 
σενάριο των υψηλών περιβαλλοντικών αξιών, ένας τρόπος να ενισχυθεί η ενημέρωση σχετικά με την 
ΕΑΥ και, κατ’ επέκταση, να βελτιωθεί είναι να συνδεθεί η ΕΑΥ με το περιβάλλον. Αυτό θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την πρόβλεψη να καλύπτεται το περιβάλλον και η ΕΑΥ ταυτόχρονα 
από την ίδια ρυθμιστική αρχή. Η υλοποίηση θα μπορούσε να βασίζεται στις τοπικές κοινότητες, στις 
ΜΚΟ και σε εθελοντές. 

Εκστρατεία εστιασμένη στη συντήρηση – Καθώς η συντήρηση έχει αναγνωριστεί ως σημαντική πηγή 
ατυχημάτων στο συγκεκριμένο σενάριο, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μια εκστρατεία εστιασμένη σε 
αυτόν τον τομέα. Η εκστρατεία αυτή θα μπορούσε να είναι χαμηλού κόστους και στο πνεύμα μιας 
οικολογικής κοινωνίας, π.χ. διαγωνισμοί αφίσας και ανακυκλωμένων παλαιών υλικών. Τηλεοπτικές 
εκστρατείες μπορούν επίσης να προβάλλονται σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα και σε χώρους 
συνάθροισης (π.χ. καφενεία …) 

Εκπαίδευση – Η έλλειψη εκπαίδευσης και κονδυλίων για την εκπαίδευση εντοπίστηκαν ως 
προβλήματα στο σενάριο «Βαθύ πράσινο». Η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που διαθέτουν 
εκπαίδευση στην ΕΑΥ με επικέντρωση στις τοπικές κοινότητες θα μπορούσε να επιτευχθεί με χαμηλό 
σχετικά κόστος. Σημαντικός θα ήταν ο ρόλος των εθελοντών και των ΜΚΟ που θα βοηθούσαν στην 
εκπαίδευση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να στηρίξουν τις μικρότερες, ενδεχομένως μέσω 
φορολογικών κινήτρων. Και εδώ, η σύνδεση της ΕΑΥ με περιβαλλοντικές δραστηριότητες θα 
βοηθούσε στην καλύτερη αναγνώρισή της. 

 

 

 

Καλύτερη διασυνοριακή νομοθεσία – περισσότερη συνοχή της νομοθεσίας για την ΕΑΥ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, περιλαμβανομένης εκείνης που αφορά την «ανθρωποκτονία από εταιρεία», ώστε η επιβολή 
της νομοθεσίας για την ΕΑΥ να γίνεται με συνεκτικό τρόπο σε όλες τις χώρες και να μην εξάγονται τα 
προβλήματα της ΕΑΥ από τη μία χώρα στην άλλη, για παράδειγμα απόβλητα υλικά προς 
επεξεργασία. 

Δοκιμές φαρμάκων με τυχαία σειρά – Για την αντιμετώπιση της μεγάλης αύξησης στη χρήση 
φαρμάκων για βελτίωση των επιδόσεων στον χώρο εργασίας, απαιτείται η θέσπιση ενός συστήματος 
δοκιμών φαρμάκων με τυχαία σειρά. Αυτό θα συνιστούσε επέκταση των δοκιμών που γίνονται αυτή 
τη στιγμή από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και από τις υπηρεσίες ενόπλων δυνάμεων πολλών 
χωρών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο εγείρει ζητήματα σχετικά με την παρακολούθηση των εργαζομένων και 
την παρέμβαση σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία και την προσωπική ζωή, με κίνδυνο την 
εισαγωγή διακρίσεων. Για την αποφυγή τέτοιων καταχρήσεων απαιτούνται αυστηροί κανόνες περί 
ιδιωτικής ζωής. Οι εν λόγω δοκιμές θα μπορούσαν επίσης να πραγματοποιούνται και να 
παρακολουθούνται από τον προαναφερθέντα φορέα για την ΕΑΥ. Οι εργοδότες δεν πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα υγείας. 
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5.2 Άσκηση 4 – Δοκιμάζοντας τις ιδέες/δράσεις/πολιτικές της 
άσκησης 3 σε όλα τα σενάρια 

Η δοκιμή των πολιτικών έναντι μιας σειράς σεναρίων είναι σημαντική, καθώς το μέλλον ενδέχεται να 
συνδυάζει στοιχεία από κάθε σενάριο με τρόπο που δεν μπορεί να προβλεφθεί. Μια τέτοια διαδικασία 
δοκιμής μπορεί να συμβάλλει στο να προσδιοριστούν οι πολιτικές που θα μπορούσαν να αποδώσουν 
σε ένα εύρος μελλοντικών σεναρίων έναντι εκείνων που θα ήταν αποδοτικές σε ένα μόνο σενάριο. Με 
τον τρόπο αυτό οι πολιτικές μπορούν να είναι βιώσιμες σε βάθος χρόνου. Η εν λόγω διαδικασία 
ονομάζεται συχνά «wind-tunnelling». 

Αυτή η άσκηση πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια, αλλά μπορεί επίσης να γίνεται σε ομάδες ή να 
επανεξετάζεται χωριστά από μια ομάδα πολιτικής. Ανεξαρτήτως της προσέγγισης, απαιτείται 
προσοχή ώστε να αποφεύγονται τυχόν παγιωμένες αντιλήψεις σχετικά τόσο με τις πολιτικές όσο και 
με το μέλλον. Μια πιο ανοιχτόμυαλη προσέγγιση θα έδινε στους αρμόδιους τη δυνατότητα να 
εξετάσουν και να προετοιμαστούν καλύτερα για το ευρύτερο δυνατό φάσμα επιλογών. 

Ζητήθηκε από κάθε ομάδα να σχολιάσει δύο από τις δράσεις ή πολιτικές που εξετάστηκαν στο δικό 
της σενάριο. Κάθε ομάδα εξέτασε τις πολιτικές που προέκυψαν από τα δύο άλλα σενάρια και τη 
σχέση τους με το δικό της ως προς τα εξής: 

 Συνάφεια – αφορά η συγκεκριμένη πολιτική ένα ζήτημα που θα είναι σημαντικό στο δικό της 
σενάριο; 

 Οφέλη – είναι η συγκεκριμένη πολιτική αποτελεσματική με δεδομένες τις συνθήκες του δικού της 
σεναρίου; και 

 Εφαρμογή – εάν μια πολιτική μπορούσε να είναι επιτυχής στο σενάριό της θα εφαρμοζόταν με 
τον ίδιο τρόπο; 

Βάσει αυτών των κριτηρίων, οι δύο πολιτικές από κάθε σενάριο δοκιμάστηκαν στο σύνολο των τριών 
σεναρίων και βαθμολογήθηκαν σε κλίμακα μεταξύ του +5 και του -5. 

Τα αποτελέσματα της άσκησης παρατίθενται στον πίνακα 10: 

 
Πίνακας 10: Αξιολόγηση των δράσεων και των πολιτικών με τη μέθοδο Wind-tunnelling 

Πολιτική 
Βαθμολόγια στο  

«Αμοιβαία οφέλη» 

Βαθμολογία στο  
«Το κέρδος πάνω 

απ’ όλα» 

Βαθμολογία στο  
«Βαθύ πράσινο» 

1. Έγκαιρη αξιολόγηση για την 
ΕΑΥ ώστε να διευκολύνεται η 
καινοτομία. Ενισχυμένη ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και 
αποδυναμωμένη αρχή της 
προφύλαξης (προτείνεται από την 
ομάδα «Αμοιβαία οφέλη»). 

+5 +2 +2 

2. Υποχρεωτική δοκιμή στον χώρο 
εργασίας για τα φάρμακα που 
βελτιώνουν τις επιδόσεις 
(προτείνεται από την ομάδα «Το 
κέρδος πάνω απ’ όλα»). 

 

0 +5 0 
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3. Συγχώνευση των αρμόδιων 
αρχών, επιθεωρήσεων, ΜΚΟ κ.λπ. 
για την ΕΑΥ και το περιβάλλον 
(προτείνεται από την ομάδα «Βαθύ 
πράσινο»). 

+2 -4 +5 

4. Εκπαίδευση για την ΕΑΥ στα 
σχολεία (προτείνεται από την 
ομάδα «Αμοιβαία οφέλη»). 

+5 +5 +4 

5. Ανεξάρτητος φορέας για την 
ΕΑΥ (προτείνεται από την ομάδα 
«Το κέρδος πάνω απ’ όλα»). 

+2 +5 -4 

6. Εκστρατεία με θέμα τη 
συντήρηση (χαμηλού κόστους, 
αφίσες κ.λπ.) (προτείνεται από την 
ομάδα «Βαθύ πράσινο»). 

+3 +1 +5 

 

Είναι σημαντικό οι αποφάσεις που λαμβάνονται να μη βασίζονται μόνο στη βαθμολογία των 
πολιτικών έναντι των σεναρίων. Μια χαμηλή βαθμολογία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι μια πολιτική 
πρέπει να απορριφθεί. Μια πολιτική που εμφανίζεται αρχικά συνδεδεμένη με ένα συγκεκριμένο 
σενάριο ενδέχεται να αποδειχθεί κατάλληλη και για άλλα σενάρια εάν εφαρμοστεί διαφορετικά ή 
τροποποιηθεί εν μέρει. Η συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιείται για να διευκολύνεται η εξέταση 
των πολιτικών μεταξύ σεναρίων και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν σε αυτήν μπορεί να 
αποδειχθεί ένα καλό πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής συζήτησης. Κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης της ολομέλειας, για τις έξι πολιτικές που δοκιμάστηκαν, διατυπώθηκαν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα: 

 

Πολιτική 1. Σχεδιάστηκε για να αντιμετωπιστεί, στο σενάριο «Αμοιβαία οφέλη», η πρόκληση των 
υψηλών επιπέδων ταχείας καινοτομίας με δεδομένη τη σημασία της ΕΑΥ. Το μέρος της που αφορά 
την έγκαιρη εξέταση των ζητημάτων ΕΑΥ ήταν γενικά θετικό αλλά λιγότερο συναφές σε ό,τι αφορά το 
«Βαθύ πράσινο», λόγω του χαμηλότερου ρυθμού καινοτομίας. Στο σενάριο «Το κέρδος πάνω απ’ 
όλα» η έγκαιρη εξέταση των ζητημάτων ΕΑΥ θεωρήθηκε χρήσιμη, δεδομένου του υψηλού ρυθμού της 
καινοτομίας, αλλά ο περιορισμός της αρχής της προφύλαξης θα αποδυνάμωνε ακόμη περισσότερο 
μια ήδη αποδυναμωμένη ΕΑΥ. Συνοπτικά – παρά την ίδια βαθμολογία του +2 στα άλλα σενάρια, 
τα αντίστοιχα οφέλη και οι θετικές πτυχές της πολιτικής ήταν διαφορετικά. 

Πολιτική 2. Αυτή αφορά συγκεκριμένα το ειδικό ζήτημα της χρήσης φαρμάκων που βελτιώνουν τη 
γνωσιακή λειτουργία στον χώρο εργασίας υπό το σενάριο «Το κέρδος πάνω απ’ όλα». Δεν πρόκειται 
για σημαντικό ζήτημα στα δύο άλλα σενάρια οπότε και η πολιτική δεν θεωρείται συναφής. Συνοπτικά 
– πρόκειται για πολιτική εξαρτώμενη από συγκεκριμένο σενάριο, η οποία δεν έχει αρνητικές 
επιπτώσεις για τα άλλα σενάρια. 

Ενδέχεται να υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι για τους οποίους μια πολιτική που εξαρτάται από 
συγκεκριμένο σενάριο πρέπει να εφαρμοστεί. Στην προκειμένη περίπτωση, η ανάλυση θα χρησίμευε 
για να εξεταστεί το πώς θα μπορούσε η πολιτική αυτή να προσαρμοστεί ώστε να ενδυναμωθεί σε 
σχέση με άλλα σενάρια και να εξεταστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν. 
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Πολιτική 3. Έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ΕΑΥ μέσω της σύνδεσής της με τις ισχυρές 
«οικολογικές» αξίες. Στο σενάριο «Το κέρδος πάνω απ’ όλα» υπάρχουν αδύναμες «οικολογικές» 
αξίες, γεγονός που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο για την ΕΑΥ. Στο «Αμοιβαία οφέλη» θα συνεπαγόταν 
κάποια περιορισμένα οφέλη. Συνοπτικά – πρόκειται για ένα παράδειγμα του πώς μια πολιτική 
που αποτελεί προτεραιότητα σε ένα σενάριο μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε άλλο. 

Εάν κρινόταν σκόπιμη η εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι 
που θα σχετίζονταν με μελλοντικές εξελίξεις στις οποίες η συγκεκριμένη πολιτική θα είχε αρνητικό 
αντίκτυπο. 

Πολιτική 4. Θα είχε θετικό αντίκτυπο και στα τρία σενάρια, παρότι η εφαρμογή της μπορεί να 
διαφέρει. Συνοπτικά – πρόκειται για στιβαρή πολιτική με σημαντικά οφέλη ανεξαρτήτως του 
όποιου μελλοντικού σεναρίου. 

Πολιτική 5. Αντιμετωπίζει την αδυναμία του συστήματος τριμερούς διαπραγμάτευσης να διασφαλίσει 
την ΕΑΥ στο σενάριο «Το κέρδος πάνω απ’ όλα». Δεν θα ήταν ούτε πρακτικό ούτε επωφελές στο 
σενάριο «Βαθύ πράσινο» και θα προσέφερε περιορισμένο μόνο όφελος στο «Αμοιβαία οφέλη». 
Συνοπτικά – πρόκειται για ένα παράδειγμα του πώς μια νέα πρωτοβουλία μπορεί να έχει είτε 
θετικό είτε αρνητικό αντίκτυπο αναλόγως του μελλοντικού σεναρίου. 

Πολιτική 6. Αφορά μια πτυχή του σεναρίου «Βαθύ πράσινο» αλλά θα εφαρμοζόταν διαφορετικά στο 
«Αμοιβαία οφέλη» και θα ήταν περιττό στο «Κέρδος πάνω απ’ όλα». Συνοπτικά – πρόκειται για 
πολιτική εξαρτώμενη από συγκεκριμένο σενάριο αλλά η εφαρμογή της ενέχει χαμηλό κίνδυνο 
καθώς δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο σε άλλα σενάρια.  
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6 Συμπέρασμα 
Έγινε μια επιτυχής παρουσίαση, στους εστιακούς πόλους, της διαδικασίας εντοπισμού των δυνητικών 
μελλοντικών ζητημάτων ΕΑΥ και της διαμόρφωσης πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπισή 
τους. Η εφαρμογή της μεθόδου του «wind-tunnelling» έδειξε πώς θα λειτουργούσαν οι διάφορες 
πολιτικές έναντι των διαφορετικών πιθανών σεναρίων. Το μέλλον των «πράσινων θέσεων εργασίας» 
ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία από το σύνολο των τριών σεναρίων.  

Τα σενάρια αποτελούν ένα δυνητικά ισχυρό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά 
στην ανάπτυξη και τη δοκιμή πολιτικών και, ενώ δεν αίρουν την αβεβαιότητα του μέλλοντος, μπορούν 
ωστόσο να συμβάλουν στη μελέτη ενός ευρύτερου φάσματος πολιτικών και σε μια καλύτερη 
κατανόηση των αντίστοιχων κινδύνων.  

Βέβαια, το συγκεκριμένο εργαστήριο, παρότι συνέβαλε στην παρουσίαση της διαδικασίας των 
σεναρίων, δεν προέβλεπε επαρκή χρόνο για μια διεξοδική διαδικασία εντοπισμού πολιτικών. Η 
λεπτομερέστερη διερεύνηση των ζητημάτων θα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο. 

Κατά τη διάρκεια της τελικής συζήτησης της ολομέλειας, οι εστιακοί πόλοι είχαν μια πολύ θετική 
εντύπωση για τις εμπειρίες που αποκόμισαν από το εργαστήριο. Όταν ρωτήθηκαν εάν οι συζητήσεις 
που έκαναν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ήταν διαφορετικές από τις συνήθεις συζητήσεις στις 
οποίες συμμετέχουν, περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων σήκωσαν το χέρι τους.  

 

Μερικά από τα σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης ήταν: 

«Είχα αρκετές επιφυλάξεις στην αρχή του εργαστηρίου, αλλά τελικά είναι μια καλή προσέγγιση που σε 
κάνει να σκεφτείς. Θα ήταν καλή ιδέα να διοργανώσουμε ένα παρόμοιο εργαστήριο στο πλαίσιο μίας 
από τις εθνικές εκδηλώσεις μας». 

 

«Ενδιαφέρουσα πρόταση» 

«Μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε πιο δημιουργικοί σε σχέση με τις συνήθεις συνεδριάσεις για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων. Σου διευρύνει το πνεύμα, σε βοηθάει να γίνεις δημιουργικός». 

«Είναι μια προσέγγιση που θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε ευρύτερη κλίμακα για να δίνει στον καθένα 
ένα νέο όραμα, μια νέα προοπτική. Ήμασταν όλοι πολύ επιφυλακτικοί στην αρχή αλλά τώρα το 
βλέπουμε από πολύ θετική σκοπιά». 

«Εξαιρετικό, το απόλαυσα πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ». 

 

«Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να διευρυνθεί. Δίνει μια νέα προοπτική. Είχα κι εγώ τις επιφυλάξεις 
μου αλλά τώρα, μετά από δύο μέρες, το βλέπω πολύ θετικά». 

 

«Μια τέτοια συζήτηση πρέπει να περιλαμβάνει και τους ιθύνοντες». 

 

Ωστόσο, δεν πείστηκαν όλοι, με ορισμένα σχόλια να εκφράζουν από επιφύλαξη μέχρι αμφιβολία: 

 

«Δυσκολεύτηκα να ταυτιστώ με το σενάριο Βαθύ πράσινο. Δεν είναι ρεαλιστικό αλλά η μεθοδολογία σε 
κάνει να σκεφτείς διάφορα ζητήματα, σε βοηθά να διευρύνεις την οπτική σου». 

 

«Δυσκολεύτηκα να ταυτιστώ με το σενάριο Βαθύ πράσινο και να κατανοήσω τον ενθουσιασμό των 
συναδέλφων μου για τη ρομαντική προοπτική του. Δύο μέρες μετά αμφιβάλλω ακόμη περισσότερο για 
τη χρησιμότητα του σεναρίου και εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό των συναδέλφων 
μου». 
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«Μπορεί αυτό να επηρεάσει τις κυβερνήσεις σε ό,τι αφορά την ΕΑΥ;» 

 

«Μια καλή διαδικασία που θα μπορούσε όμως να είναι επικίνδυνη στα χέρια των ιθυνόντων. Οι 
πολιτικοί πιστεύουν ότι είναι σε θέση να επηρεάζουν το μέλλον περισσότερο απ’ όσο μπορούν 
πραγματικά». 

 

Ωστόσο, είναι σημαντικό σε μια τέτοια διαδικασία να εκφράζεται ευρύ φάσμα απόψεων, καθώς οι 
διαφορετικές απόψεις είναι αυτές που συμβάλλουν στις εποικοδομητικές συζητήσεις. Τα βασικά 
οφέλη της χρήσης σεναρίων είναι ότι αμφισβητούν παγιωμένες αντιλήψεις και δίνουν τη δυνατότητα 
εξέτασης ενός ευρύτερου φάσματος επιλογών. Τα σενάρια είναι ένα εργαλείο που στηρίζει τη λήψη 
αποφάσεων αλλά η αξία προέρχεται από τη στρατηγική συζήτηση που προκαλούν και από την 
αποκόμιση νέων γνώσεων. (Βλ. Scenarios: The Art of Strategic Conversation) ( 3).  

 

Άλλοι συμμετέχοντες ήταν επιφυλακτικοί κατά την έναρξη του εργαστηρίου αλλά απέκτησαν μια πιο 
θετική άποψη κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 

«Στην αρχή ήμασταν πολύ επιφυλακτικοί. Τώρα είμαστε αισιόδοξοι». 

 

Συνολικά, από τα σχόλια και από τη ζωηρή ατμόσφαιρα του εργαστηρίου φάνηκε ότι οι εκπρόσωποι 
κατανόησαν τη φύση του σεναριακού έργου και των εφαρμογών του και επέστρεψαν στις χώρες τους 
με τον ενθουσιασμό που απαιτείται προκειμένου να συνηγορήσουν υπέρ της συγκεκριμένης 
προσέγγισης. Ορισμένοι εστιακοί πόλοι εισηγήθηκαν μάλιστα την εκτενέστερη χρήση της στις 
αντίστοιχες συνεδριάσεις τους. 

 

 

                                                      
3  Scenarios: The Art of Strategic Conversation, Kees van der Heijden (2004), Wiley, ISBN: 978-0-470-02368-6 
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Παράρτημα 1: Ημερήσια διάταξη 
Συνεδρίαση: Εργαστήριο των εστιακών πόλων του EU-OSHA για τη διερεύνηση των 

προοπτικών των νέων και αναδυόμενων κινδύνων που σχετίζονται με τις 
νέες τεχνολογίες στις πράσινες θέσεις εργασίας  

Ημερομηνία:  12/11/2013 13/11/2013 

Ώρα:  14:30 – 18:30 09:00 – 13:00 

Τόπος: Μπιλμπάο, Gran Via 35, 7ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Inbisa A 

Συμμετέχοντες: Εστιακοί πόλοι του EU-OSHA 

 

 12 Νοεμβρίου 

14.30 Καλωσόρισμα και εισαγωγή για το πρόγραμμα (Emmanuelle Brun, EU-OSHA) 

14.40 Εισαγωγή για το εργαστήριο (John Reynold, SAMI Consulting) 

14.50 Συζήτηση κατά ομάδες για τις προτεραιότητες του εργαστηρίου 

15.10 Υποβολή σχολίων 

15.30 Παρουσίαση τρόπων με τους οποίους η διερεύνηση των προοπτικών και τα σενάρια 
μπορούν να στηρίξουν τη χάραξη πολιτικών και εισαγωγή για τα σενάρια του EU-OSHA 
(John Reynolds) 

16.15 Άσκηση 1 – Αρχική άσκηση για τη μελέτη του αντίστοιχου σεναρίου και τη διατύπωση 
πιθανών τίτλων επικαιρότητας σχετικά με την ΕΑΥ για το 2020 (οι εστιακοί πόλοι χωρίζονται 
σε 3 ομάδες και σε κάθε μία δίνεται ένα από τα σενάρια του EU-OSHA για το σύνολο των 
ομαδικών ασκήσεων του εργαστηρίου). 

16.45 Διάλειμμα 

17.00 Σχόλια σχετικά με τους τίτλους επικαιρότητας και συζήτηση επί των σεναρίων 

17.20 Παρουσίαση των νέων και αναδυόμενων ζητημάτων ΕΑΥ στις πράσινες θέσεις εργασίας 
όπως εντοπίστηκαν από το πρόγραμμα διερεύνησης προοπτικών του EU-OSHA (Peter 
Ellwood, HSL)  

18.00 Συζήτηση της ολομέλειας 

18.30 Λήξη 
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 13 Νοεμβρίου 

09.00  Εισαγωγή για τη δεύτερη ημέρα  

09.10  Άσκηση 2 – Ποιες είναι οι μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για την ΕΑΥ σε κάθε 
σενάριο; (εργασία κατά ομάδες) 

10.00  Υποβολή σχολίων και συζήτηση της ολομέλειας  

10.30  Άσκηση 3 – Πώς μπορούμε να κατευθύνουμε το μέλλον προς μιας καλύτερη ΕΑΥ σε κάθε 
σενάριο; Δράσεις/πολιτικές για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων για την ΕΑΥ 
(λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων προκλήσεων και ευκαιριών από την άσκηση 2) 
(εργασία κατά ομάδες) 

11.30 Διάλειμμα 

11.45 Άσκηση 4 – Δοκιμάζοντας της ιδέες/δράσεις/πολιτικές της άσκησης 3 σε όλα τα σενάρια  

12.45  Τελική συζήτηση για τη συνεισφορά των σεναρίων στην ανάλυση των μελλοντικών 
ζητημάτων ΕΑΥ, στη στρατηγική σκέψη και στη χάραξη πολιτικών 

13.00 Λήξη 
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Παράρτημα 2: Κατάλογος συμμετεχόντων 
Εργαστήριο για τη διερεύνηση προοπτικών σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες και τις πράσινες θέσεις εργασίας 

 

Μπιλμπάο, 12-13 Νοεμβρίου 2013 

Ονοματεπώνυμο Οργανισμός Χώρα 

Katalin BALOGH Εθνικό Γραφείο Εργασίας Ουγγαρία 

Eduard BRUNNER Υπουργείο Οικονομικών (SECO) Ελβετία 

Kaarre DOMAAS Νορβηγική Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας Νορβηγία 

Martin DUCKWORTH Sami Consulting Ltd Ηνωμένο Βασίλειο 

Peter ELLWOOD Health and Safety Laboratory Ηνωμένο Βασίλειο 

Fatma Gulay GEDIKLI Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Γενική Διεύθυνση ΕΑΥ Τουρκία 

Trosima GJINO Επιθεώρηση Εργασίας Αλβανία 

Aneta GRANDA Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών Πολωνία 

Francesca GROSSO INAIL (Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλισης κατά των 
Εργατικών Ατυχημάτων) Ιταλία 

Martina HAECKEL-BUCHER 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας των 
Καταναλωτών 

Αυστρία 

Liisa HAKALA Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας Φινλανδία 

Ιωάννης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Ελλάδα 

Wioleta KLIMASZEWSKA Κεντρικό Ινστιτούτο Προστασίας της Εργασίας Πολωνία 

Ljupcho KOCHOVSKI Ένωση για την Επαγγελματική Ασφάλεια 
και Υγεία, ΠΓΔΜ ΠΓΔΜ 

Vladka KOMEL Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνιών 
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Αμοιβαία οφέλη 

 

Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη 

 

Από το 2025 και κοιτώντας προς τα πίσω, ύστερα από ένα αργό 
ξεκίνημα το 2012, η ανάπτυξη στην ΕΕ και στον ΟΟΣΑ επιστρέφει στα 
προ οικονομικής κατάρρευσης επίπεδα του 2008. Οι αναπτυσσόμενες 
χώρες βιώνουν και αυτές ισχυρή ανάπτυξη με ρυθμούς παρόμοιους 
με εκείνους της πρώτης δεκαετίας του αιώνα. 

 

Ισχυρές οικολογικές αξίες 

 

Η πρόοδος της επιστήμης του κλίματος άρχισε να καταδεικνύει πόσο 
ευάλωτοι γινόμαστε απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Παρακινούμενες 
από την αυξανόμενη ανησυχία του κοινού οι κυβερνήσεις θεσπίζουν 
πράσινες πολιτικές, μεταξύ άλλων και για την ουσιαστική και 
σταδιακή μείωση των ανθρακούχων εκπομπών. 

 

Η πράσινη συμπεριφορά τυγχάνει ευρείας αποδοχής από 
επιχειρήσεις και ιδιώτες. Σε αυτό συνέβαλαν και οι ανησυχίες για 
ελλείψεις σε πόρους (τρόφιμα, εμπορεύματα, μέταλλα, νερό και 
ενέργεια). 

 

Υψηλό επίπεδο καινοτομίας στις πράσινες τεχνολογίες 

 

Η πράσινη ανάπτυξη θεωρείται όλο και περισσότερο ως ζωτικής 
σημασίας για ένα βιώσιμο μέλλον. Τα εταιρικά κέρδη και η ευχερής 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση ευνοούν την πραγματοποίηση 
μεγάλων επενδύσεων σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και υποδομές. 
Ο ρυθμός των τεχνολογικών εξελίξεων επιταχύνεται και το επίπεδο της 
καινοτομίας είναι υψηλό. Η καινοτομία σε μεγάλο βαθμό στοχεύει 
στην εξασφάλιση μιας πράσινης προοπτικής και μελλοντικών κερδών. 

 

Κοινωνία και εργασία 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ΕΕ θεωρούν πλέον ότι ευημερούν 
και προσδίδουν μεγαλύτερη αξία στην προστασία του περιβάλλοντος, 
της ανθρώπινης ζωής και της ευεξίας. Η ισχυρή οικονομία επιτρέπει 
στις κυβερνήσεις να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες 
κοινωνικής μέριμνας και να επενδύουν στην παιδεία. 

 

Τα επίπεδα απασχόλησης είναι υψηλά και πλέον δημιουργούνται 
νέες θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα σε όλο και μικρότερες χρονικές 
κλίμακες, απ' όπου μπορεί να προκύπτουν νέοι κίνδυνοι, εάν κατά τον 
σχεδιασμό τους δεν λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της ΕΑΥ. 

 

Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 

 

Επισκόπηση 

 

Καθώς η οικονομία ανθεί, υπάρχουν οι πόροι για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στην ασφάλεια, αλλά λόγω του 
υψηλού ρυθμού καινοτομίας και της ραγδαίας υλοποίησης νέων 
τεχνολογιών και νέων προϊόντων που προϋποθέτουν νέες δεξιότητες, 
ευρύτερο τμήμα του πληθυσμού μπορεί να αντιμετωπίσει νέους 
κινδύνους σε μικρότερες χρονικές κλίμακες. Επομένως είναι 
σημαντικό να πραγματοποιείται μελέτη για την ΕΑΥ στα αρχικά 
στάδια του κύκλου ανάπτυξης μιας τεχνολογίας ή ενός προϊόντος 
ώστε η ΕΑΥ να μην μένει πίσω από τις εξελίξεις. 

 

Αιολική ενέργεια 

 

Οι κίνδυνοι υπερπολλαπλασιάζονται στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, 
που μπορούν δυνητικά να καταστούν ιδιαίτερα επικίνδυνα εργοτάξια. 
Τα ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση σε αυτά τα πάρκα με τον 
μεγάλο αριθμό μεγάλων ανεμογεννητριών, τα οποία εγκαθίστανται σε 
ολοένα βαθύτερα ύδατα, όλο και μακρύτερα από οποιοδήποτε 
ασφαλές καταφύγιο, αποτελούν την κυρίαρχη διάσταση της ΕΑΥ. Σε 
σύγκριση με τους κλάδους του πετρελαίου και του αερίου, τα 
εργοτάξια είναι πιο διάσπαρτα και τα περιθώρια κέρδους από τα 
οποία μπορούν να διατεθούν κονδύλια για την ασφάλεια είναι 
χαμηλότερα. Οι κατασκευαστικές εργασίες είναι επικίνδυνες και η 
αύξηση του αριθμού των ανεμογεννητριών συνοδεύεται από ελλείψεις 
σε δεξιότητες, καθώς η αιολική ενέργεια διαγκωνίζεται με τις 
υπόλοιπες τεχνολογίες για την εξασφάλιση εξειδικευμένου 
προσωπικού. Απαιτούνται ειδικά πλοία για τον χειρισμό των μεγάλων 
ανεμογεννητριών σε βαθέα ύδατα και εξακολουθούν να παραμένουν 
ζητήματα σε σχέση με τις στρατηγικές θεμελίωσης (ιδίως δεδομένου 
ότι ο πυθμένας είναι διαφορετικός για κάθε ανεμογεννήτρια ενός 
αιολικού πάρκου) και τη μεταφορά των θεμελίων από τις τοποθεσίες 
κατασκευής τους, καθώς και ζητήματα σχετικά με την αποξήλωση των 
θεμελίων που αφορούν το απώτερο μέλλον. Οι καινοτομίες στον 
σχεδιασμό των ανεμογεννητριών δημιουργούν νέες μεταβλητές για τη 
μηχανική. Σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον οι ανάγκες συντήρησης 
είναι απαιτητικές, αν και η βελτίωση της αξιοπιστίας των 
ηλεκτρονικών συσκευών παρακολούθησης των υποδομών συμβάλλει 
στην ελαχιστοποίηση των μη προγραμματισμένων εργασιών 
συντήρησης, και η βελτίωση της ποιότητας του εξοπλισμού 
αναβαθμίζει την αξιοπιστία. Η ανάγκη για διαβίωση εργαζομένων 
στην ανοικτή θάλασσα σε πολύ μεγάλη απόσταση από την ξηρά 
δημιουργεί ζητήματα οργάνωσης της εργασίας και ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα. Τα νέα σύνθετα υλικά και τα νανοϋλικά που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ανεμογεννητριών συνιστούν 
ενδεχομένως νέες πηγές κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων 
στην κατασκευή, τη συντήρηση, τον παροπλισμό και την ανακύκλωσή 
τους. 

 

 



Παράρτημα 3 

Περιλήψεις των σεναρίων 

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία – EU-OSHA 30 

Πράσινες κατασκευές και μετασκευή κτιρίων 

 

Εκτός εργοταξίου, η αυτοματοποιημένη κατασκευή των αρθρωτών 
κτιρίων βελτίωσε την ασφάλεια στο εργοτάξιο, καθώς μειώθηκε 
σημαντικά ο αριθμός των εκεί εκτελούμενων εργασιών. Ωστόσο, 
καθώς η δόμηση μεταφέρεται από το εργοτάξιο στο εργοστάσιο, 
προκύπτουν νέοι κίνδυνοι καθώς οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε νέες 
ουσίες που χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα ως δομικά υλικά 
(για παράδειγμα υλικά αλλαγής φάσης, χημικές ουσίες αποθήκευσης 
θερμότητας, νέα επιχρίσματα επιφανειών, νανοϋλικά και ινώδη 
σύνθετα υλικά). 

 

Στο εργοτάξιο προκύπτουν προβλήματα από το «πάντρεμα» 
αυτοματοποιημένων δραστηριοτήτων με παραδοσιακές, 
χειρωνακτικές δραστηριότητες. Υπάρχουν κίνδυνοι κατά τη σύνδεση 
των δικτύων κοινής ωφέλειας (νερού και ηλεκτρισμού) με τα 
προκατασκευασμένα τμήματα, οι οποίοι ωστόσο είναι αμελητέοι εάν ο 
σχεδιασμός είναι σωστός. Προκύπτουν επίσης ηλεκτρολογικοί 
κίνδυνοι κατά τη σύνδεση των παλαιών και των νέων κτιρίων με το 
έξυπνο δίκτυο, που περιλαμβάνει έξυπνες συσκευές, τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας κ.ο.κ. Καθώς οι πόλεις γίνονται όλο και πιο 
πυκνοκατοικημένες, η τάση για την αξιοποίηση των υπογείων έχει 
προκαλέσει συμφόρηση κάτω από το επίπεδο του εδάφους, με 
ανάλογες επιπτώσεις για την ΕΑΥ που σχετίζονται με την εργασία σε 
περιορισμένους χώρους, τον κίνδυνο κατάρρευσης ή διάτρησης 
καλωδιώσεων. 

 

Οι συνδυασμοί νέων πηγών ενέργειας στα κτίρια (φωτοβολταϊκά, 
γεωθερμία και βιομάζα) προκαλούν νέους κινδύνους και 
απροσδόκητα ατυχήματα, ιδίως λόγω της εισόδου πολλών νέων 
«παικτών» στον κλάδο. 

 

Λόγω της έντονης ανοικοδόμησης προκύπτουν μεγάλες ποσότητες 
υλικών κατεδάφισης, ο χειρισμός των οποίων εκθέτει τους 
εργαζόμενους σε κινδύνους. Στο πλαίσιο της μετασκευής 
υφιστάμενων κτιρίων αυξάνονται οι εργασίες σε στέγες για την 
εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων και ανεμογεννητριών μικρής 
κλίμακας, που ενέχουν τον κίνδυνο πτώσης ή έκθεσης των 
εργαζομένων σε μόλυβδο ή αμίαντο ενώ εκτελούν εργασίες στις 
παλαιές κατασκευές. 

 

Βιοενέργεια 

 

Η αποθήκευση και ο χειρισμός βιομάζας εκθέτουν τους εργαζόμενους 
σε φυσικούς κινδύνους, σε χημικούς και βιολογικούς κινδύνους και σε 
κινδύνους από πυρκαγιά και έκρηξη. Υψηλές θερμοκρασίες και ενίοτε 
υψηλές πιέσεις χρησιμοποιούνται στην πυρόλυση (350–550 °C) και 
στην αεριοποίηση (πάνω από 700 °C). Ενδέχεται επίσης να 
προκύψουν ζητήματα λόγω της μεγαλύτερης μεταβλητότητας της 
σύνθεσης του αερίου που παράγεται από βιομάζα εν συγκρίσει με τα 
ορυκτά καύσιμα. Από τα βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς μπορεί δυνητικά να 

προκύψουν νέοι βιολογικοί κίνδυνοι. Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν 
λειτουργικοί κίνδυνοι κατά τη μετάβαση της παραγωγής βιοκαυσίμων 
τρίτης γενιάς από την κλίμακα των μονάδων επίδειξης στην εμπορική 
κλίμακα. 

 

Η ευρεία χρήση της βιοενέργειας μπορεί να ενέχει κινδύνους για 
πολλούς εργαζόμενους. Η γεωργία στρέφεται ολοένα περισσότερο 
στην παραγωγή βιομάζας και οι δασοκομικές εργασίες πιθανότατα θα 
εντατικοποιηθούν. Τα κατάλοιπα της βιομάζας μπορεί να είναι τοξικά 
(για παράδειγμα, η στάχτη του ξύλου περιέχει βαρέα μέταλλα και είναι 
έντονα αλκαλική). 

 

Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση 

 

Οι πολιτικές πιέσεις υπέρ της ανακύκλωσης συνεπάγονται ότι το 
φάσμα των υλικών στα οποία εκτίθενται δυνητικά οι εργαζόμενοι είναι 
ευρύτατο. Η αύξηση του όγκου των αποβλήτων δυσχεραίνει τον 
προσδιορισμό της προέλευσης και της σύνθεσης των αποβλήτων. 
Ωστόσο, οι βελτιώσεις στη σήμανση, την ιχνηλάτηση και τον έλεγχο 
των υλικών υποβοηθούν τη διαδικασία προσδιορισμού.. 

 

Οι εργαζόμενοι καλούνται να χειριστούν επικίνδυνα απόβλητα, και όχι 
μόνο πολύτιμα απόβλητα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται υλικά που 
προέρχονται από αστική εξόρυξη και από την ανακύκλωση 
βιομηχανικών αποβλήτων. Η παρουσία νανοϋλικών στα απόβλητα 
αυξάνεται ολοένα, καθώς η χρήση τους στον τομέα της μεταποίησης 
εξαπλώνεται. Ωστόσο, η αυξανόμενη χρήση ρομπότ για τη διαλογή 
και τον χειρισμό των αποβλήτων συντελεί στη βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων. 

 

Η οικονομία των μηδενικών αποβλήτων προϋποθέτει τη διαχείριση 
των αποβλήτων-καταλοίπων της επεξεργασίας, καθώς τα απόβλητα 
αυτά σε συμπυκνωμένη μορφή αποτελούν πηγές κινδύνου που 
απαιτούν ειδικό χειρισμό. 

 

Πράσινες μεταφορές 

 

Η συντήρηση σύνθετων δικτύων σε συνδυασμό με τις ελλείψεις 
δεξιοτήτων αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ΕΑΥ. Τα νέα 
οχήματα είναι στην πλειονότητά τους ηλεκτρικά ή υβριδικά. Η ταχεία 
επαναφόρτιση ή αλλαγή μπαταρίας μπορεί να ενέχουν κινδύνους, 
όπως και η συντήρηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Καθώς η 
συντήρηση των ηλεκτρικών οχημάτων γίνεται ολοένα συχνότερα από 
ανεξάρτητα συνεργεία παρά από ειδικούς τεχνικούς, υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας καθώς οι εργαζόμενοι δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τις υψηλές τάσεις που χρησιμοποιούνται στα 
οχήματα αυτά. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης είναι ιδιαίτερα 
υψηλός κατά την ταχεία φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και μετά από 
ατυχήματα. Τα αυτοοδηγούμενα οχήματα και το platooning (πολλά 
οχήματα που λειτουργούν ως ένα) έχουν βελτιώσει την ασφάλεια 
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όσων μετακινούνται για τις ανάγκες της εργασίας τους. Ωστόσο, είναι 
υπαρκτός ο κίνδυνος της υπερβολικής εξάρτησης από την τεχνολογία. 
Η απόλυτη αξιοπιστία είναι επομένως απολύτως καθοριστικής 
σημασίας και πρέπει να προβλέπονται συστήματα θετικής ασφάλειας 
σε περίπτωση ατυχημάτων, προβλημάτων ή βλαβών. 

 

Πράσινη μεταποίηση, ρομποτική και αυτοματοποίηση 

 

Η αύξηση της αυτοματοποίησης βελτιώνει την ΕΑΥ από ορισμένες 
απόψεις, απαλλάσσοντας τους εργαζόμενους από ορισμένες 
επικίνδυνες εργασίες, ταυτόχρονα όμως η αύξηση της χρήσης 
συνεργαζόμενων ρομπότ εκτός γραμμής παραγωγής δημιουργεί 
άλλους δυνητικούς κινδύνους. 

 

Λόγω της αύξησης της πολυπλοκότητας και της παρουσίας των ΤΠΕ 
στην αυτοματοποιημένη παραγωγή προκύπτουν ζητήματα που 
αφορούν τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής. Κάποιες μορφές 
δυσλειτουργιών των ρομπότ ενδέχεται να είναι δύσκολο να 
εντοπιστούν προτού να είναι πολύ αργά, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των εργαζομένων. Η εξάπλωση των «just-in-time» (JIT) ή 
«λιτών» (lean) μεθόδων που διευκολύνουν τα συστήματα ευέλικτης 
παραγωγής αυξάνουν την πίεση που ασκείται στους εργαζόμενους, 
προκαλώντας ψυχολογικούς κινδύνους. Οι εργαζόμενοι καταφεύγουν 
σε τεχνολογίες ενίσχυσης των επιδόσεών τους για να μην μένουν 
πίσω από τις εξελίξεις και να διατηρούνται στο ίδιο επίπεδο με τους 
συναδέλφους τους, αλλά και τα ρομπότ. Τα νέα πράσινα υλικά και 
νανοσύνθετα υλικά με το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα ενδέχεται 
να ενέχουν άγνωστες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την υγεία. 

 

Οικιακές και μικρής κλίμακας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

Λόγω της ταχύτητας και της πολυμορφίας των αλλαγών 
δημιουργούνται ελλείψεις σε δεξιότητες με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
προβλήματα εξειδίκευσης σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Υπάρχουν πολλές νέες ενεργειακές τεχνολογίες που 
απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν 
αναπτυχθεί πλήρως ακόμη, ενώ οι «παλαιές» γνώσεις σε θέματα ΕΑΥ 
και ασφαλών εργασιακών πρακτικών δεν είναι πάντοτε απευθείας 
μεταβιβάσιμες. Οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο δεν είναι πάντοτε 
επαρκώς εξοικειωμένοι με τους κινδύνους και τους νέους 

συνδυασμούς τους. Όλο και περισσότερες ΜΜΕ χρησιμοποιούν τις 
εκτάσεις που κατέχουν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως 
δευτερεύουσα δραστηριότητα και χρησιμοποιούν τους δικούς τους 
εργαζομένους ή υπεργολάβους για την εγκατάσταση ή τη συντήρηση 
των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρά το γεγονός ότι 
οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν έχουν κατάλληλη ειδίκευση για αυτού του 
είδους τις εργασίες. Η όλο και μεγαλύτερη εξάπλωση της χρήσης των 
ηλιακών φωτοβολταϊκών δημιουργεί κινδύνους για τους διασώστες 
που προσεγγίζουν οροφές ή στέγες που παραμένουν υπό τάση ακόμη 
κι αφού διακοπεί η σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο. 

 

Μπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας 

 

Λόγω της αύξησης της διάδοσης του υδρογόνου ως φορέα ενέργειας, 
που μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται και ως καύσιμο για οχήματα, 
έχουν προκύψει διάφορα ζητήματα σε σχέση με τη μεταφορά και την 
αποθήκευσή του. Οι μπαταρίες αποτελούν το κύριο μέσο 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που συνεπάγεται 
δυνητικούς κινδύνους πυρκαγιάς και έκρηξης, έκθεσης σε επικίνδυνες 
χημικές ουσίες και ηλεκτροπληξίας λόγω των υψηλών τάσεων. 
Βασιζόμενοι στην εμπειρία τους από τις μπαταρίες μολύβδου/οξέος, οι 
άνθρωποι έχουν γενικά σχηματίσει τη λαθεμένη αντίληψη ότι οι νέες 
μπαταρίες είναι ασφαλείς. Όσον αφορά τις μεγάλες εγκαταστάσεις 
στην ανοικτή θάλασσα, έχουν θεσπιστεί ειδικές κανονιστικές 
διατάξεις για την αποθήκευση ενέργειας σε βαθέα ύδατα, η οποία αν 
και ως αρχή είναι σχετικά χαμηλής τεχνολογίας, προϋποθέτει υψηλές 
τάσεις και επίπεδα ισχύος σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και 
πολύπλοκες εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης. 

 

Μεταφορά και διανομή ενέργειας 

 

Η πολυπλοκότητα του SuperSmart Grid (SSG) δυσχεραίνει τον έλεγχο 
του δικτύου εκ των άνω προς τα κάτω και, ως εκ τούτου, και των 
σχετικών θεμάτων ΕΑΥ. Ο βασικός κίνδυνος για την ΕΑΥ προκύπτει 
από το γεγονός ότι ο ραγδαίος ρυθμός των αλλαγών επιβάλλει την 
αύξηση των εργασιών υπό τάση. Οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, 
εγκαυμάτων, πυρκαγιάς και έκρηξης είναι γνωστοί, αλλά πλέον 
αφορούν διάφορους ανθρώπους σε διάφορες καταστάσεις. Η αύξηση 
της αποθήκευσης ηλεκτρικού ρεύματος είναι μία ακόμη διάσταση. Η 
πίεση της δουλειάς μπορεί να οδηγήσει στη χρήση άπειρου 
προσωπικού.  
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Το κέρδος πάνω απ’ όλα 

 

Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη 

 

Από το 2025 και κοιτώντας προς τα πίσω, ύστερα από ένα αργό 
ξεκίνημα το 2012 η ανάπτυξη στην ΕΕ και στον ΟΟΣΑ επιστρέφει στα 
προ οικονομικής κατάρρευσης επίπεδα του 2008. Οι αναπτυσσόμενες 
χώρες βιώνουν και αυτές ισχυρή ανάπτυξη με ρυθμούς παρόμοιους 
με εκείνους της πρώτης δεκαετίας του αιώνα. Λόγω υψηλών ρυθμών 
ανάπτυξης, οι τιμές των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της 
ενέργειας, είναι υψηλές. 

 

Ασθενείς οικολογικές αξίες 

 

Μετά το 2012, προτεραιότητα ήταν η οικονομική ανάπτυξη και το να 
υπάρξει ένας βαθμός περιβαλλοντικής υποβάθμισης θεωρήθηκε 
αναπόφευκτη συνέπεια της ενίσχυσης των οικονομιών της ΕΕ. 
Ερχόμενοι αντιμέτωποι με το κόστος, οι άνθρωποι δεν δίνουν τόσο 
μεγάλη αξία στην οικολογικοποίηση ώστε τα κράτη ή οι επιχειρήσεις 
να έχουν ένα κίνητρο να την επιδιώξουν. Η υποστήριξη των πράσινων 
πρακτικών από τις κυβερνήσεις περιορίζεται στην επιβολή τελών για 
τις εμφανείς εξωτερικές επιδράσεις της παραγωγής (όπως ο θόρυβος, 
η ρύπανση, οι απορρίψεις σε χωματερές και η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση). 

 

Μέτριο επίπεδο καινοτομίας στις πράσινες τεχνολογίες (με 
γνώμονα το κέρδος) 

 

Οι περισσότεροι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις επιλέγουν πράσινα 
προϊόντα και υπηρεσίες μόνο εάν είναι καλύτερα ή φθηνότερα από τα 
εναλλακτικά. Οι καινοτομίες στις πράσινες τεχνολογίες περιορίζονται 
στους τομείς με θετική οικονομική απόδοση. 

 

Υψηλό επίπεδο συνολικής καινοτομίας 

 

Σημειώνονται συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία που ενσωματώνονται 
σε νέα προϊόντα και διεργασίες. Χάρη στα υψηλά επίπεδα 
κεφαλαιουχικών επενδύσεων οι τεχνολογίες εντάσεως κεφαλαίου 
μπορούν να εφαρμόζονται ταχύτατα. Τα εταιρικά κέρδη και η ευχερής 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση ευνοούν την πραγματοποίηση 
μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες της 
αυξημένης χρήσης των πόρων θεωρούνται αποδεκτές και 
επιβεβλημένες. 

 

Οι επιστήμες της ενέργειας εξακολουθούν να επιφέρουν βελτιώσεις 
στους τομείς της αποδοτικότητας και της ενέργειας χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, αλλά είναι πλέον σαφές ότι για την 

εξασφάλιση ενός μέλλοντος μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών 
απαιτούνται σοβαροί και μη αποδεκτοί συμβιβασμοί. 

 

Κοινωνία και εργασία 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ΕΕ νιώθουν ότι απολαμβάνουν 
περισσότερη ευημερία τώρα σε σχέση με το 2012. Δίνουν μεγαλύτερη 
αξία στην οικονομική ευμάρεια παρά στο περιβάλλον, αλλά είναι 
διατεθειμένοι να πληρώσουν ώστε να είναι ευχάριστο το περιβάλλον 
εκεί όπου κατοικούν. 

 

Οι επιχειρήσεις ρίχνουν το βάρος τους στην τωρινή και μελλοντική 
κερδοφορία τους. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας με σχετικά 
υψηλό ρυθμό και τα επίπεδα απασχόλησης είναι υψηλά. Επίσης, η 
κινητικότητα των εργαζομένων είναι υψηλή και λόγω των ανισοτήτων 
που υπάρχουν, οι εργαζόμενοι χαμηλής εξειδίκευσης πέφτουν συχνά 
θύματα εκμετάλλευσης. 

 

Τα υψηλότερα εισοδήματα και τα εταιρικά κέρδη αποφέρουν 
φορολογικά έσοδα που επιτρέπουν στα κράτη της ΕΕ να διαθέτουν 
πόρους για βιώσιμα προνοιακά προγράμματα. 

 

Σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα γίνεται συστηματική χρήση 
φαρμάκων που ενισχύουν τις ανθρώπινες επιδόσεις. 

 

Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 

 

Επισκόπηση 

 

Καθώς η οικονομία ευημερεί, υπάρχουν οι πόροι για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στην ΕΑΥ και για να καταστούν 
ασφαλείς οι υποδομές και οι εργασιακές μέθοδοι, αλλά τα 
περισσότερα κράτη δίνουν σχετικά χαμηλή προτεραιότητα στην ΕΑΥ. 
Οι εργοδότες θεωρούν την ΕΑΥ σημαντική μόνο στον βαθμό που 
επηρεάζει την κερδοφορία τους.  

 

Νέες θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα επιφέρουν νέους κινδύνους 
και λόγω της ραγδαίας υλοποίησης νέων τεχνολογιών ευρύτερο τμήμα 
του πληθυσμού εκτίθεται σε αυτούς σε μικρές χρονικές κλίμακες, κάτι 
το οποίο δυσχεραίνει τον προσδιορισμό των πιθανών επιπτώσεών 
τους για την υγεία και την ασφάλεια. 

 

Η ΕΑΥ προωθείται πιο αποτελεσματικά μέσω της κανονιστικής 
ρύθμισης παρά μέσω της εκπαίδευσης. 
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Όπως και στην περίπτωση του σεναρίου «Αμοιβαία οφέλη», 
υπάρχουν ελλείψεις δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον υψηλό ρυθμό 
καινοτομίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πόλωση του εργατικού 
δυναμικού όσον αφορά τις δεξιότητες, καθώς οι εργαζόμενοι 
χαμηλότερης εξειδίκευσης εργάζονται πιο συχνά σε θέσεις εργασίας 
με χειρότερες και πιο επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. 

 

Αιολική ενέργεια 

 

Καθώς οι ανεμογεννήτριες είναι μικρότερες και ως επί το πλείστον 
χερσαίες, η κατασκευή και η συντήρησή τους ενέχουν λιγότερους 
κινδύνους συγκριτικά με τα άλλα δύο σενάρια, αν και η εγγύτητά τους 
στα πληθυσμιακά κέντρα σημαίνει ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι αφορούν 
μεγαλύτερο πληθυσμό που περιλαμβάνει και εργαζόμενους. Οι 
περισσότερες εργασίες συντήρησης ανατίθενται σε εξωτερικούς 
αναδόχους, οπότε η επίβλεψη της οργάνωσης της εργασίας είναι πιο 
δύσκολη και υπάρχει ο κίνδυνος ο τελικός υπεύθυνος να μεταθέτει τις 
ευθύνες και να μην επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια. Η συμπίεση του 
κόστους μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνων. 
Πολλοί από τους εργαζόμενους είναι διακινούμενοι, με χαμηλό 
επίπεδο δεξιοτήτων και ελλιπή παιδεία σε θέματα ΕΑΥ. Ο 
παροπλισμός παλαιών αιολικών πάρκων που δεν είχαν σχεδιαστεί με 
γνώμονα την ασφαλή αποξήλωσή τους εκθέτει τους εργαζόμενους σε 
υψηλούς κινδύνους. Τα νέα σύνθετα υλικά και τα νανοϋλικά που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ανεμογεννητριών συνιστούν 
ενδεχομένως νέες πηγές κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων 
στην κατασκευή, τη συντήρηση, τον παροπλισμό και την ανακύκλωσή 
τους. Από τη θετική πλευρά, η χρήση τυποποιημένων σχεδίων έχει 
περιορίσει την πολυπλοκότητα και η συντήρηση είναι πιο απλή. 

 

Πράσινες κατασκευές και μετασκευή κτιρίων 

 

Εκτός εργοταξίου, η αυτοματοποιημένη κατασκευή των αρθρωτών 
κτιρίων βελτίωσε την ασφάλεια στο εργοτάξιο, καθώς μειώθηκε 
σημαντικά ο αριθμός των εκεί εκτελούμενων εργασιών. Υπάρχουν 
κίνδυνοι κατά τη σύνδεση των δικτύων κοινής ωφέλειας (νερού και 
ηλεκτρισμού) με τα προκατασκευασμένα τμήματα, οι οποίοι ωστόσο 
είναι αμελητέοι εάν ο σχεδιασμός είναι σωστός. Ωστόσο, καθώς η 
δόμηση μεταφέρεται από το εργοτάξιο στο εργοστάσιο, προκύπτουν 
νέοι κίνδυνοι καθώς οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε νέες ουσίες. 

 

Στο εργοτάξιο προκύπτουν επίσης ηλεκτρολογικοί κίνδυνοι κατά τη 
σύνδεση των παλαιών και των νέων κτιρίων με το έξυπνο δίκτυο, που 
περιλαμβάνει έξυπνες συσκευές, τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας 
κ.ο.κ. Καθώς οι πόλεις γίνονται όλο και πιο πυκνοκατοικημένες, η 
τάση για την αξιοποίηση των υπογείων έχει προκαλέσει συμφόρηση 
κάτω από το επίπεδο του εδάφους. 

 

Λόγω της έντονης ανοικοδόμησης προκύπτουν μεγάλες ποσότητες 
υλικών κατεδάφισης που χρήζουν διαχείρισης. Εν συγκρίσει με το 
σενάριο των αμοιβαίων οφελών, κατεδαφίζονται κτίρια μικρότερης 

ηλικίας, εκθέτοντας τους εργαζόμενους σε νέους κινδύνους λόγω των 
σύγχρονων υλικών. Τα μπάζα απορρίπτονται σε χωματερές αντί να 
ανακυκλώνονται. Στο πλαίσιο της μετασκευής υφιστάμενων κτιρίων 
αυξάνονται οι εργασίες σε στέγες για την εγκατάσταση ηλιακών 
πλαισίων, που ενέχουν τον κίνδυνο πτώσης ή έκθεσης των 
εργαζομένων σε μόλυβδο ή αμίαντο ενώ εκτελούν εργασίες στις 
παλαιές κατασκευές. Η έλλειψη επαρκούς εξαερισμού κατά την 
τοποθέτηση θερμομόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια αποτελεί πρόβλημα, 
καθώς αυτές οι εργασίες προσελκύουν εργαζόμενους που είναι 
συνηθισμένοι να εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους και αγνοούν ότι 
είναι απαραίτητος ο καλός εξαερισμός των εσωτερικών χώρων. 

 

Βιοενέργεια 

 

Όπως και στην περίπτωση του σεναρίου «Αμοιβαία οφέλη», η 
αποθήκευση και ο χειρισμός βιομάζας εκθέτουν τους εργαζόμενους σε 
φυσικούς κινδύνους, σε χημικούς και βιολογικούς κινδύνους και σε 
κινδύνους από πυρκαγιά και έκρηξη, οι οποίοι ωστόσο μπορούν να 
μετριαστούν χάρη στην αυτοματοποίηση. Ακόμα κι όταν ο χειρισμός 
της βιομάζας γίνεται αυτόματα, οι καυστήρες που χρησιμοποιούνται 
εκλύουν αιθάλη και σκόνη. Καθώς οι μικροί υπεργολάβοι εργάζονται 
με συμπιεσμένο κόστος, οι εργασίες εντατικοποιούνται με 
αποτέλεσμα την αύξηση των κινδύνων. Τα βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς 
που παράγονται από οργανισμούς που δημιουργούνται μέσω 
συνθετικής βιολογίας αποτελούν δυνητική πηγή βιολογικών κινδύνων. 

 

Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση 

 

Ο συνδυασμός υψηλού επιπέδου καινοτομίας και έλλειψης προσοχής 
στην ανακυκλωσιμότητα, καθιστά επικίνδυνη τη διαδικασία 
διαχείρισης των αποβλήτων. Ως ένα βαθμό γίνεται χρήση 
αυτοματισμών στον χειρισμό των αποβλήτων, αλλά μόνο εάν 
κοστίζουν λιγότερο και όχι για λόγους ΕΑΥ. Λόγω του ραγδαίου 
ρυθμού καινοτομίας, νέα υλικά εμφανίζονται και μετατρέπονται σε 
απόβλητα προτού ληφθεί υπόψη η διάσταση της ΕΑΥ. Πρόκειται για 
μια κοινωνία σπατάλης, οπότε μεγάλος αριθμός εργαζομένων 
απασχολείται στον χειρισμό αποβλήτων κι ως εκ τούτου εκτίθεται 
δυνητικά στους σχετικούς κινδύνους. Σε έναν όλο και πιο πολύπλοκο 
κόσμο όπου όλα γίνονται για το κέρδος, η έκθεση σε συνδυασμούς 
κινδύνων μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Τα υψηλά τέλη διάθεσης 
των αποβλήτων μπορεί να ωθήσουν όσους παράγουν απόβλητα να 
καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τον χειρισμό τους με ίδια 
μέσα, μεταθέτοντας τους κινδύνους από αυτούς που ασχολούνται 
επαγγελματικά με την επεξεργασία των αποβλήτων σε αυτούς που τα 
παράγουν, όπως για παράδειγμα τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων) και τους ιδιώτες που καταφεύγουν στη χρήση 
χωνευτήρων, συμπιεστών αποβλήτων και αποτεφρωτήρων μικρής 
κλίμακας. 
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Πράσινες μεταφορές 

 

Όπως και στην περίπτωση του σεναρίου «Αμοιβαία οφέλη», η 
συντήρηση και η επαναφόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων είναι πια 
σημαντικές πηγές κινδύνου καθώς αποτελούν πολύ διαδεδομένες 
πρακτικές και οι σχετικές εργασίες δεν γίνονται πια από 
εξειδικευμένους προμηθευτές και συντηρητές αλλά από ανεξάρτητους 
επαγγελματίες. Οι κίνδυνοι που επιφέρει η αύξηση των ηλεκτρικών 
οχημάτων δεν περιορίζονται στα ίδια τα οχήματα. Οι μπαταρίες των 
οχημάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία χρησιμοποιούνται 
για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια. Στους συνήθεις 
κινδύνους πυρκαγιάς και έκρηξης που σχετίζονται με τις μπαταρίες 
έρχονται να προστεθούν οι επιπλοκές που συνεπάγεται η χρήση 
μπαταριών για την αποθήκευση ενέργειας που είναι αποδομημένες, 
αλλοιωμένες, χωρίς σήμανση και άγνωστης προέλευσης και 
σχεδιασμού. Η αυτοματοποίηση των οχημάτων αποδεικνύεται θετική 
για την ΕΑΥ των οδηγών, δημιουργείται όμως ζήτημα λόγω της 
υπερβολικής εξάρτησης από την τεχνολογία. Η τεχνολογία πρέπει να 
είναι απολύτως αξιόπιστη και να προβλέπονται συστήματα θετικής 
ασφάλειας σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος. 

 

Πράσινη μεταποίηση, ρομποτική και αυτοματοποίηση 

 

Όπως και στην περίπτωση του σεναρίου «Αμοιβαία οφέλη», η 
αύξηση της αυτοματοποίησης βελτίωσε την ΕΑΥ απαλλάσσοντας τους 
εργαζόμενους από ορισμένες επικίνδυνες εργασίες. Ταυτόχρονα, η 
αύξηση της χρήσης συνεργαζόμενων ρομπότ δημιουργεί άλλους 
δυνητικούς κινδύνους. Λόγω της αύξησης της πολυπλοκότητας και της 
παρουσίας των ΤΠΕ στην αυτοματοποιημένη παραγωγή προκύπτουν 
ζητήματα που άπτονται της διεπαφής ανθρώπου-μηχανής. Η 
διάσταση της ασφάλειας (σε αντίθεση με εκείνη της υγείας) 
ενσωματώνεται ολοένα περισσότερο στις διεργασίες, με κίνητρο την 
αποφυγή της απώλειας παραγωγής, ενώ οι εργοδότες δείχνουν 
μικρότερο ενδιαφέρον για κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν 
μακροπρόθεσμα την υγεία. Τα αποκεντρωμένα συστήματα 
μεταποίησης όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση ή άλλες τεχνικές ταχείας 
παραγωγής μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να εκτίθενται νέες 
ομάδες εργαζομένων σε κινδύνους που σχετίζονται με τη μεταποίηση 
(επιβλαβείς σκόνες, χημικές ουσίες ή φως λέιζερ), χωρίς να διαθέτουν 
κατάλληλη εκπαίδευση για την αντιμετώπισή τους. Η έκθεση σε νέα 
υλικά ενδέχεται να προκαλέσει νέες επαγγελματικές ασθένειες. Εάν 
δεν υπάρχουν αρχεία καταγραφής περιστατικών έκθεσης, είναι 
δύσκολο να γίνει συσχέτιση μιας ασθένειας με μια προηγούμενη θέση 
εργασίας, δεδομένου ότι κανείς δεν παραμένει πια στην ίδια γραμμή 
παραγωγής σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία του. 

 

Οικιακές και μικρής κλίμακας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

Κατά την περίοδο πριν από την επίτευξη της ισοτιμίας του δικτύου 
ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας, λόγω της ξαφνικής διακοπής των 
επιδοτήσεων πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν υπό καθεστώς 
πανικού να προλάβουν τις προθεσμίες, με αποτέλεσμα οι εργασίες να 

γίνονται βιαστικά, προκαλώντας κινδύνους για την ΕΑΥ, όπως μεταξύ 
άλλων ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία. Η 
χρήση φθηνών εισαγόμενων προϊόντων, ενίοτε υποδεέστερης 
ποιότητας ή ακόμη και απομιμήσεων, έχει προκαλέσει αυξημένους 
κινδύνους, ιδίως όταν η εγκατάσταση πραγματοποιείται από 
νεοεισερχόμενους στον κλάδο ή από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των 
κατοικιών. 

 

Μπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας 

 

Νέα είδη μπαταριών εξακολουθούν να κάνουν την εμφάνισή τους, 
προκαλώντας δυνητικούς κινδύνους από χημικές ουσίες, καρκινογόνα 
μέταλλα, σκόνες, ίνες, νανοϋλικά, καθώς και κίνδυνο πυρκαγιάς. Κατά 
την επεξεργασία των αποβλήτων των μπαταριών προκύπτουν 
ζητήματα ανακύκλωσης, αποδόμησης και κινδύνου πυρκαγιάς. Δεν 
είναι εύκολο να προσδιοριστεί το ακριβές περιεχόμενο του κάθε 
τύπου μπαταρίας, δεδομένου ότι συχνά αποτελεί βιομηχανικό 
απόρρητο. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται ως μέσα 
αποθήκευσης ενέργειας για κτίρια αποτελούν πηγή κινδύνου, καθώς 
οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τους κινδύνους της υπερφόρτισης. Το 
υδρογόνο χρησιμοποιείται ως φορέας ενέργειας, αλλά είναι δύσκολο 
στον χειρισμό του και ενέχονται κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης λόγω 
της κρυογονικής υγρής μορφής του. 

 

Μεταφορά και διανομή ενέργειας 

 

Οι διακοπές ηλεκτροδότησης ενέχουν κινδύνους, καθώς η συμπίεση 
του κόστους έχει προκαλέσει μείωση της εφεδρικής 
ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας. Οι κίνδυνοι προέρχονται από την 
ξαφνική συσκότιση και την απώλεια ισχύος, ιδίως σε κινούμενες 
μηχανές, καθώς και από άλλες καταστάσεις που είναι κρίσιμες από 
άποψη ασφάλειας. Οι πιέσεις για άντληση μεγαλύτερης παραγωγικής 
ικανότητας από το σύστημα οδηγούν σε καινοφανείς λύσεις, σε βάρος 
όμως των περιθωρίων ασφάλειας. Η αντικατάσταση των 
καλωδιώσεων χαλκού από καλωδιώσεις αλουμινίου, λόγω κόστους 
και σε αυτή την περίπτωση μιας και ο χαλκός γίνεται όλο και πιο 
ακριβός, γεννά αυξημένο κίνδυνο παραγωγής σπινθήρων και 
αστοχίας συνδέσεων. 
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Βαθύ πράσινο 

 

Ασθενής οικονομική ανάπτυξη 

 

Μετά το 2012 η οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ είναι περιορισμένη και 
μερικές χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα 
δημόσιου χρέους. Οι χώρες BRIC δεν έχουν επιστρέψει στους 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του παρελθόντος και αναπτύσσονται 
επί του παρόντος με ποσοστό 5 % ετησίως. Στις υπόλοιπες 
αναπτυσσόμενες χώρες ο ρυθμός ανάπτυξης συμβαδίζει σε γενικές 
γραμμές με την αύξηση του πληθυσμού τους. 

 

Ισχυρές οικολογικές αξίες 

 

Οι οικολογικές αξίες ενισχύθηκαν την τελευταία δεκαετία και η 
πράσινη συμπεριφορά τυγχάνει ευρείας και ισχυρής αποδοχής από 
εταιρείες και ιδιώτες. Έτσι οι κυβερνήσεις νομιμοποιήθηκαν να 
νομοθετήσουν υπέρ της σημαντικής και προοδευτικής μείωσης των 
ανθρακούχων εκπομπών. Η μειωμένη ανάπτυξη θεωρείται εύλογο 
τίμημα για την εξασφάλιση ενός πράσινου μέλλοντος. 

 

Η πρόοδος της επιστήμης του κλίματος κατέδειξε πόσο ευάλωτη θα 
είναι η ανθρωπότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η ανησυχία 
του κοινού για την απώλεια οικοσυστημάτων και τις ελλείψεις πόρων 
αυξάνεται. 

 

Μέτριο επίπεδο καινοτομίας στις πράσινες τεχνολογίες (με 
γνώμονα την οικολογικοποίηση) 

 

Οι ανησυχίες σχετικά με το πράσινο μέλλον αποτελούν την κινητήρια 
δύναμη για την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση της 
βελτίωσης της αποδοτικότητας και του στόχου για ένα μέλλον 
μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Σημειώνεται συνεχής τεχνολογική 
πρόοδος, αλλά λόγω των περιορισμένων κεφαλαιουχικών 
επενδύσεων οι τεχνολογίες εντάσεως κεφαλαίου εφαρμόζονται με 
αργό ρυθμό. Η εμπορική επιτυχία κάποιου εξαρτάται από το εάν 
διαθέτει τα κατάλληλα πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες. Έχουν 
αναπτυχθεί σημαντικές καινοτομίες μικρής κλίμακας σε τοπικό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση των οικολογικών ζητημάτων, πολλές 
από τις οποίες αποβλέπουν στην αυτάρκεια. 

 

Οι επιστήμες της ενέργειας εξακολουθούν να επιφέρουν βελτιώσεις 
στους τομείς της αποδοτικότητας και της ενέργειας χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, αλλά είναι πλέον σαφές ότι για την 
εξασφάλιση ενός μέλλοντος μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών 
απαιτούνται σοβαροί συμβιβασμοί. 

 

 

Μέτριο επίπεδο συνολικής καινοτομίας 

 

Προτεραιότητα είναι να κινηθεί η καινοτομία προς την κατεύθυνση της 
εξασφάλισης ενός πράσινου μέλλοντος. 

 

Κοινωνία και εργασία 

 

Την τελευταία δεκαετία, βασική προτεραιότητα υπήρξε η μετάβαση 
προς ένα πράσινο μέλλον, σε βάρος της ανάπτυξης και άλλων 
κοινωνικών ζητουμένων. Ως αποτέλεσμα, η ανεργία είναι πλέον 
υψηλότερη και η εταιρική κερδοφορία χαμηλότερη. Η περιορισμένη 
φορολογική βάση περιορίζει τη δυνατότητα των κρατών της ΕΕ να 
διαθέτουν πόρους για την κάλυψη των αυξανόμενων προνοιακών 
αναγκών. 

 

Το πρασίνισμα της οικονομίας και της κοινωνίας γεννά πολλές νέες 
διεργασίες και μορφές «επιχειρείν», δημιουργώντας νέες πράσινες 
θέσεις εργασίας. Κύριο μέλημα των εταιρειών είναι η επιβίωση και η 
περικοπή των δαπανών, και οι εργαζόμενοι ανησυχούν μήπως 
προστεθούν στον ήδη υψηλό αριθμό των ανέργων. 

 

Η καινοτομία εξακολουθεί να επιφέρει βελτιώσεις στους τομείς της 
αποδοτικότητας και των μειωμένων ανθρακούχων εκπομπών, αλλά 
είναι πλέον σαφές ότι για την εξασφάλιση ενός μέλλοντος μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών απαιτούνται σοβαροί συμβιβασμοί. Παρά 
τις δυσκολίες, θεωρείται σε γενικές γραμμές ότι η εξασφάλιση ενός 
πράσινου μέλλοντος αξίζει τις θυσίες που απαιτούνται. 

 

Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 

 

Επισκόπηση 

 

Η ασθενής οικονομική ανάπτυξη βάζει τους εργοδότες στον πειρασμό 
να κάνουν περικοπές όπου μπορούν, δυσχεραίνοντας έτσι τις 
επενδύσεις σε πιο ασφαλείς και υγιεινές υποδομές. Η τάση προς πιο 
αποκεντρωμένες, πιο τοπικές και πιο μικρές επιχειρήσεις (ιδίως πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αυτοαπασχόλησης) δυσχεραίνει 
την προσπάθεια προσέγγισης των χώρων εργασίας για τη διάδοση 
ορθών πρακτικών ΕΑΥ και τον έλεγχο των συνθηκών ΕΑΥ. Καθώς το 
βάρος δίνεται στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υλικών 
αγαθών, οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας προσφέρονται στον 
τομέα παροχής υπηρεσιών. Πολλές νέες μικρές επιχειρήσεις, στις 
οποίες συχνά υπάρχει έλλειμμα δεξιοτήτων, σπεύδουν να καλύψουν 
αυτές τις ανάγκες. Η επικράτηση της λογικής «πενία τέχνας 
κατεργάζεται» προκρίνει την επιδιόρθωση και την ανακαίνιση αντί της 
αντικατάστασης, δημιουργώντας κίνδυνους που σχετίζονται με τη 
χρήση παλαιού εξοπλισμού. Υπάρχουν πιο δύσκολες και «βρώμικες» 
χειρωνακτικές δουλειές (στις επισκευές, στη συντήρηση, στη διαλογή 
απορριμμάτων κ.ο.κ.) σε σχέση με τα υπόλοιπα σενάρια, τα οποία 
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προβλέπουν περισσότερη καινοτομία και αυτοματοποίηση. Ωστόσο, 
η σχετικά αργή εφαρμογή ορισμένων νέων τεχνολογιών και 
προϊόντων εξασφαλίζει περισσότερο χρόνο για την αφομοίωση των 
νέων κινδύνων. Υπάρχουν πολλές νέες πράσινες διεργασίες και 
μορφές «επιχειρείν», που προϋποθέτουν στο σύνολό τους νέες 
διαδικασίες και εκπαίδευση σε θέματα ΕΑΥ. 

 

Αιολική ενέργεια 

 

Τα βασικά θέματα που άπτονται της ΕΑΥ αφορούν το τέλος του 
κύκλου ζωής και τη συντήρηση. Η κατάσταση της οικονομίας 
επιβάλλει τη συντήρηση των παλαιότερων εγκαταστάσεων και 
ασκούνται πιέσεις ώστε τα συστήματα να παραμένουν σε λειτουργία 
ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Οι παλαιότερες ανεμογεννήτριες 
δεν αναβαθμίζονται με χαρακτηριστικά ασφάλειας ή εργονομίας, 
όπως π.χ. ανελκυστήρες, λόγω συμπίεσης κόστους. Οι κίνδυνοι που 
εγκυμονεί η αναρρίχηση και η εργασία σε πυλώνες αυξάνονται, ιδίως 
δε καθώς αυξάνεται και ο αριθμός των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας που δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. 

 

Πράσινες κατασκευές και μετασκευή κτιρίων 

 

Καθώς η νέα δόμηση περιορίζεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, οι 
βασικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους προέρχονται από την έκθεση 
σε νέα υλικά στη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης και κατά τον 
χειρισμό αποβλήτων από ανακαινίσεις, όπως ο αμίαντος, καθώς και 
από την μετασκευή κτιρίων για την εγκατάσταση τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προϋποθέτουν εργασία σε ύψος 
και ηλεκτρολογικές συνδέσεις με το δίκτυο. Οι εργασίες μετασκευής 
εκθέτουν επίσης τους εργαζόμενους σε σκόνη και επικίνδυνες χημικές 
ουσίες. Η έλλειψη επαρκούς εξαερισμού ενδέχεται να αποτελεί 
πρόβλημα, δεδομένου ιδίως ότι αυτό το είδος εργασιών μπορεί να 
προσελκύει ανειδίκευτους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων 
ατόμων που ασχολούνται ερασιτεχνικά με τα μαστορέματα, οι οποίοι 
δεν έχουν επίγνωση των κινδύνων. 

 

Βιοενέργεια 

 

Οι κίνδυνοι από πυρκαγιά και έκρηξη και από την έκθεση σε χημικές 
ουσίες και βιολογικούς κινδύνους είναι παρόμοιοι με εκείνους στα 
υπόλοιπα σενάρια, αλλά η έμφαση στην τοπική παραγωγή και χρήση 
δημιουργεί κινδύνους που είναι πιο δύσκολο να ρυθμιστούν 
κανονιστικά, λόγω της ύπαρξης πολλών παραγωγών μικρής κλίμακας. 
Νέοι «παίκτες», που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τους κινδύνους 
που συνεπάγεται ο χειρισμός καυσίμων, όπως οι αγρότες που 
παράγουν μικρές ποσότητες ή οι εταιρείες που αρχίζουν να 
χρησιμοποιούν τα απόβλητά τους ως πηγή ενέργειας (για παράδειγμα 
στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας ή των τροφίμων), ενδέχεται να 
διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Μπορεί επίσης να υπάρχουν 
προβλήματα με την ποιότητα των προϊόντων τους, τα οποία 
συνεπάγονται θέματα ασφάλειας και μπορεί να έχουν αντίκτυπο 

στους αγωγούς του δικτύου, εάν το βιοαέριο ή το συνθετικό αέριο δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές. 

 

Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση 

 

Συνολικά, ο όγκος των αποβλήτων μειώνεται ως αποτέλεσμα των 
ισχυρών οικολογικών αξιών και της οικονομικής κατάστασης, αλλά 
υπάρχουν ακόμη ποσότητες αποβλήτων από το παρελθόν που 
χρήζουν επεξεργασίας, ενώ μεγάλες είναι και οι ποσότητες των 
μπαζών από εργασίες μετασκευής. Δίνεται έμφαση στην τοπική 
διαχείριση των αποβλήτων σε μικρή κλίμακα, γεγονός που 
συνεπάγεται δυνητικά ελλιπέστερη παιδεία σε θέματα ΕΑΥ, καθώς 
και μεγαλύτερη δυσχέρεια στον έλεγχο των κινδύνων για την ΕΑΥ 
λόγω του αποκεντρωμένου χαρακτήρα του συστήματος. Επίσης, το 
ποσοστό των εργασιών που εκτελούνται χειρωνακτικά είναι υψηλό, 
ενώ η αυτοματοποίηση βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Η 
ποιότητα του ρεύματος αποβλήτων έχει βελτιωθεί, αλλά η εξορυκτική 
δραστηριότητα στους χώρους υγειονομικής ταφής αυξάνεται καθώς το 
κόστος των πρώτων υλών κινείται ανοδικά, κι έτσι οι εργαζόμενοι 
ριψοκινδυνεύουν την έκθεσή τους σε κινδύνους για την ασφάλειά 
τους, καθώς και σε άγνωστους ακόμα κινδύνους για την υγεία τους. Η 
αύξηση στη χρήση βιομάζας που προβλέπει αυτό το σενάριο έχει ως 
αποτέλεσμα την έκθεση σε σκόνη, αλλεργιογόνα και άλλες τοξίνες. Τα 
επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια και την υγεία (για παράδειγμα, ο χάλυβας που 
κατασκευάζεται από ανακυκλωμένα μέταλλα μπορεί να περιέχει 
μόλυβδο). 

 

Πράσινες μεταφορές 

 

Όπως και στην περίπτωση των σεναρίων «Αμοιβαία οφέλη» και «Το 
κέρδος πάνω απ’ όλα», η συντήρηση και η φόρτιση των ηλεκτρικών 
οχημάτων αποτελούν τις κύριες πηγές προβληματισμού για την ΕΑΥ. 
Ωστόσο, λόγω της ανάγκης για οικονομία και των ισχυρών 
οικολογικών αξιών, η χρήση δίτροχων οχημάτων για τη μεταφορά 
επιβατών και την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών έχει αυξηθεί, 
εκθέτοντας όσους μετακινούνται με αυτά λόγω δουλειάς σε κίνδυνο 
σωματικών βλαβών και ατυχημάτων. Πολλοί «αυτοαπασχολούμενοι 
επιχειρηματίες της κινητικότητας» βλέπουν αυτό το αναπτυσσόμενο 
πεδίο του τομέα των μεταφορών ως επαγγελματική ευκαιρία. Η 
αρνητική παράμετρος είναι ότι οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν 
συνήθως ελλιπέστερη παιδεία σε θέματα ΕΑΥ και πιο περιορισμένη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες ΕΑΥ, όπως η ιατρική παρακολούθηση της 
ΕΑΥ και οι υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας. Επίσης, κατά κανόνα 
δεν καλύπτονται από το νομικό πλαίσιο προστασίας των 
εργαζομένων. 

 

Πράσινη μεταποίηση, ρομποτική και αυτοματοποίηση 

 

Η αυτοματοποίηση δεν υιοθετείται στον ίδιο βαθμό σε σχέση με τα 
υπόλοιπα σενάρια, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να υφίστανται 
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παλαιά ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, καθώς οι 
μεταποιητές προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με γηρασμένες 
υποδομές και μηχανές. Η αυξανόμενη τάση για εξωτερική ανάθεση 
των υπηρεσιών συντήρησης σε μικρές εταιρείες αυξάνει τους 
κινδύνους για τους συντηρητές, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα 
ευρύ φάσμα εξοπλισμού, τον κύκλο ζωής του οποίου καλούνται να 
παρατείνουν. Η διαλείπουσα φύση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (π.χ. λόγω της εξάρτησης από τον άνεμο ή το ηλιακό φως) 
συνεπάγεται αύξηση της εργασίας σε βάρδιες, με επακόλουθο την 
αύξηση των προβλημάτων υγείας και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, 
αλλά και άλλων κινδύνων, όπως τα ατυχήματα. Η έκθεση σε νέα υλικά 
στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την 
αποκεντρωμένη μεταποίηση στα σημεία όπου παρουσιάζεται ζήτηση 
(π.χ. τρισδιάστατη εκτύπωση) δημιουργεί δυνητικούς κινδύνους 
έκθεσης περισσότερων εργαζομένων. Η καθετοποίηση διεργασιών 
συνεπάγεται ότι βιομηχανικές διεργασίες που παλαιότερα 
επιτελούνταν σε διαφορετικές τοποθεσίες, όπως π.χ. μεταποίηση και 
ανακύκλωση, πλέον συστεγάζονται, αυξάνοντας το φάσμα των 
κινδύνων που παρουσιάζονται στις κοινές εγκαταστάσεις. Για την 
αντιμετώπισή τους απαιτούνται νέες δεξιότητες και τεχνικές γνώσεις. 
Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων καθώς οι μεταποιητικές 
δραστηριότητες επιστρέφουν στην ΕΕ λόγω των παγκόσμιων 
αλλαγών, και η απώλεια εταιρικής μνήμης και εμπειρίας εκθέτει τους 
εργαζόμενους σε κινδύνους. 

 

Οικιακές και μικρής κλίμακας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

Η ποικιλομορφία συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής και μη 
τυποποιημένων εγκαταστάσεων εγκυμονεί ηλεκτρολογικούς κινδύνους 
για τους συντηρητές. Ο συνδυασμός τεχνολογιών, π.χ. 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας και ηλιοθερμίας, αυξάνει 
την πολυπλοκότητα και άρα και τον κίνδυνο. Δυνητικούς κινδύνους 
κρύβουν ομοίως και οι μη καλοσχεδιασμένες οικιακές εγκαταστάσεις, 
που αποτελούν ενίοτε προϊόν ιδιοκατασκευής. Η παραγωγή 
βιοενέργειας σε μικρή κλίμακα ενέχει κινδύνους πυρκαγιάς και 
έκρηξης, αλλά και έκθεσης σε τοξικές ουσίες. Η διεσπαρμένη 
παραγωγή, ιδίως όταν προέρχεται από μικρές ομάδες κατοικιών ή 
μικρές επιχειρήσεις είναι δύσκολο να ρυθμιστεί κανονιστικά. Το 
προσωπικό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης διατρέχει κίνδυνο όταν 
σπεύδει σε μη τυποποιημένες εγκαταστάσεις. Οι αναδυόμενες 
τεχνολογίες εν γένει μπορεί να είναι υπεύθυνες για επί μακρόν 
λανθάνουσες επιπτώσεις που δεν έχουν γίνει ακόμη ορατές. 

Μπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας 

 

Οι μπαταρίες ενέχουν ηλεκτρολογικούς κινδύνους και κινδύνους από 
τοξικές χημικές ουσίες και πυρκαγιά. Οι οικολογικότερες μπαταρίες 
μπορεί να είναι πιο επικίνδυνες, καθώς οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί 
περιορίζουν το εύρος των επιτρεπόμενων υλικών. Οι διασυνδεδεμένες 
διατάξεις που αποτελούν συνδυασμό διαφόρων τεχνολογιών 
αποθήκευσης ενέργειας, και ιδίως όσες συναρμολογούνται από 
ερασιτέχνες ιδιοκατασκευαστές, ενέχουν απροσδόκητους κινδύνους 
τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συντηρητές και το προσωπικό 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Το υδρογόνο χρησιμοποιείται για την 

αποθήκευση ενέργειας, ενέχοντας κινδύνους πυρκαγιάς και έκρηξης 
λόγω της κρυογονικής υγρής μορφής του. 

 

Μεταφορά και διανομή ενέργειας 

 

Μεταξύ των ζητημάτων που άπτονται της ΕΑΥ είναι η δυσχέρεια στον 
έλεγχο του δικτύου εκ των άνω προς τα κάτω, καθώς αυξάνονται οι 
πηγές διεσπαρμένης παραγωγής. Εκτελούνται πολλά έργα για την 
αναβάθμιση του δικτύου, γεγονός που συνεπάγεται ότι πολλές 
εργασίες γίνονται υπό τάση. Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν τα 
συστήματα η ζωή των οποίων παρατείνεται είναι περισσότεροι από 
τους κινδύνους των νέων συστημάτων. Η διανομή βιοαερίου ενέχει 
κινδύνους τοξίνωσης, ασφυξίας, έκρηξης και προβλήματα ποιότητας. 
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ Αποκέντρωση των χώρων εργασίας υπό μορφή μικρότερων, 
διεσπαρμένων μονάδων, μεταξύ άλλων με αύξηση της υπεργολαβίας, της 
αυτοαπασχόλησης και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Μικρότερη 
ευαισθητοποίηση και ελλιπέστερη παιδεία σε θέματα ΕΑΥ και λιγότεροι πόροι 
για την ΕΑΥ. 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ Αποκέντρωση των χώρων εργασίας υπό μορφή μικρότερων, 
διεσπαρμένων μονάδων. 

Δυσκολία στην εφαρμογή καλών συνθηκών ΕΑΥ και ασφαλών εργασιακών 
πρακτικών σε διεσπαρμένους και δυσπρόσιτους χώρους εργασίας με 
περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ΕΑΥ (επιθεώρηση εργασίας, υπηρεσίες 
πρόληψης, εκπαίδευση κ.λπ.). 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ Αποκεντρωμένη μεταποίηση: 

 Διάσπαρτες θέσεις, 
 Μαζική εξατομίκευση, 
 Δυσκολία στον ορισμό και την εφαρμογή προδιαγραφών ασφαλούς 

εργασίας λόγω πρακτικών άπαξ παραγωγής, 
 Ακεραιότητα των προϊόντων, 
 Εκτεταμένη αποθήκευση και χρήση ποικίλων χημικών ουσιών για 

πληθώρα άπαξ παραγόμενων προϊόντων, 
 Άπειρο εργατικό δυναμικό. 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ Αποκεντρωμένη παραγωγή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 

 Διάσπαρτες, μικρής κλίμακας μονάδες 
 Μη τυποποιημένες εγκαταστάσεις: κίνδυνοι για τους συντηρητές 
 Νεοεισερχόμενοι χωρίς τις απαραίτητες δεξιότητες 
 Υπεργολαβίες 
 Κίνδυνοι από τα φωτοβολταϊκά για τους εγκαταστάτες 
 Κίνδυνοι από τα φωτοβολταϊκά για τους πυροσβέστες 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ Μετασκευή παλαιών κτιρίων με εγκατάσταση στοιχείων ανανεώσιμης 
ενέργειας ή/και εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας 

Έκθεση σε σκόνη, μόλυβδο, αμίαντο, ανθρωπογενείς ορυκτές ίνες, εργασίες 
σε ύψος κ.λπ. – παλαιοί κίνδυνοι αλλά σε νέες καταστάσεις 

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ Ένα εύρος νέων υλικών που ενέχουν (άγνωστους) κινδύνους και πιθανώς 
προκαλούν νέες νόσους με μακρά περίοδο επώασης που επηρεάζουν 
διάφορους τομείς. 

Δυσκολία συσχέτισης ασθενειών με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας χωρίς 
αρχεία καταγραφής της έκθεσης, δεδομένου ότι κανείς δεν παραμένει πια στην 
ίδια θέση για ολόκληρη την επαγγελματική σταδιοδρομία του. 

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ Πράσινα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των νέων υλικών (π.χ. υλικά 
αλλαγής φάσης, νέα μονωτικά κ.λπ.) με δυνητική έκθεση σε χημικά, των 
οργανικών υλικών (μπαμπού, άχυρο, μαλλί προβάτου) και των 
ανακυκλούμενων υλικών.  

Χειρισμός εκ του σύνεγγυς και μακροχρόνια έκθεση. 

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ Ασφάλεια των βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και τυχόν υποπροϊόντων και 
μολυσματικών προσμείξεων. 

Βιολογικοί κίνδυνοι από νέους οργανισμούς και τη συνθετική βιολογία. 
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ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ Οικονομία μηδενικών αποβλήτων 

 Διαχείριση των δυσκολότερων αποβλήτων-καταλοίπων της επεξεργασίας 
σε συμπυκνωμένη μορφή. Ταχέως αυξανόμενοι κίνδυνοι, π.χ. 
αποδέσμευση νέων υλικών, όπως τα νανοϋλικά, κατά τη διάρκεια 
μηχανικών διεργασιών στην επεξεργασία αποβλήτων, περισσότερη 
διαλογή αποβλήτων με το χέρι στα εργοτάξια κ.λπ. 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΑΥ 

Πολιτικές πιέσεις – επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις 

 Κίνδυνοι για την ΕΑΥ από την επίσπευση των εργασιών υπό τον φόβο 
διακοπής των επιδοτήσεων. 

 Κίνδυνοι που μετατοπίζονται από τους επαγγελματίες στους ανειδίκευτους 
εργαζόμενους (π.χ. επεξεργασία των αποβλήτων με ίδια μέσα από όσους 
τα παράγουν αντί της επεξεργασίας από επαγγελματίες λόγω του υψηλού 
κόστους της απόρριψης) 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΑΥ 

Σύγκρουση μεταξύ πράσινων στόχων και ΕΑΥ 

Υιοθέτηση υλικών και διεργασιών που είναι οικολογικές αλλά και επικίνδυνες 
για τους εργαζόμενους. 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΑΥ 

Επαναχρησιμοποίηση παλαιού εξοπλισμού και μετασκευή κτιρίων: 

 Κίνδυνοι για την ΕΑΥ από την επαναχρησιμοποίηση παλαιού εξοπλισμού 
 Μεγαλύτερη ανάγκη εργασιών συντήρησης 
 Περισσότερη χειρονακτική εργασία για την ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση του εξοπλισμού 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΑΥ 

Κτίρια με αεροστεγή μόνωση 

Η μέθοδος της αεροστεγούς μόνωσης εφαρμόζεται όλο και συχνότερα για την 
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Αυτό συνεπάγεται μείωση του εξαερισμού 
κατά τη διάρκεια των τελικών εργασιών στο εσωτερικό των κτιρίων και 
αυξημένη έκθεση σε σκόνη, πτητικές οργανικές ενώσεις από βαφές ή κόλλες 
κ.λπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τέλος του κύκλου ζωής - Ανακύκλωση 

Η νομοθεσία απαιτεί ολοένα και περισσότερο η κατασκευή των προϊόντων να 
γίνεται λαμβανομένης υπόψη της τελικής απόρριψής τους, όπως π.χ. τα 
αυτοκίνητα και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός. Για παράδειγμα, τα υγρά πρέπει να 
αφαιρούνται από τα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση δυνητικώς 
επικίνδυνων ουσιών. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Καινοτομία και αυτοματοποίηση 

 Τα αυξημένα επίπεδα αυτοματοποίησης σε όλους τους κλάδους θα 
μπορούσαν να συνεπάγονται ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας. 

 Ωστόσο, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των διεργασιών και της διεπαφής 
ανθρώπου-μηχανής θα μπορούσαν να προκαλέσουν κινδύνους, όπως 
άγχος και μυοσκελετικές διαταραχές. 

 Η υπερβολική εξάρτηση από τους υπολογιστές θα μπορούσε επίσης να 
προκαλέσει κινδύνους. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Αυτόματη οδήγηση και platooning 

Τα αυτοοδηγούμενα οχήματα θα μπορούσαν να έχουν πολύ θετικά 
αποτελέσματα από πλευράς ΕΑΥ παρότι εγείρουν το ζήτημα της υπερβολικής 
εξάρτησης από την τεχνολογία και της απόλυτης αξιοπιστίας της. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Οικονομία μηδενικών αποβλήτων: Επαναχρησιμοποίηση υλικών και 
προϊόντων με μεταφορά κινδύνων σε νέα περιβάλλοντα, π.χ. μπαταρίες 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους που επαναχρησιμοποιούνται για 
την αποθήκευση ηλεκτρισμού σε κτίρια. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Η κατασκευή δομικών στοιχείων εκτός εργοταξίου έχει βελτιώσει την 
ασφάλεια στα εργοτάξια. 

Νέοι κίνδυνοι από τη χρήση νέων ουσιών και υλικών. 

Ζητήματα που ανακύπτουν στα εργοτάξια από τον συνδυασμό 
αυτοματοποιημένων δραστηριοτήτων με χειρονακτικές δραστηριότητες. 

ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ 

Ηλεκτρικά οχήματα 

 Κίνδυνοι κατά τη συντήρηση 
- Άγνοια των εργαζομένων σχετικά με τις υψηλές τάσεις (360-500V) 

 Κίνδυνοι για τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης 
 Κίνδυνοι που δεν περιορίζονται στο όχημα. 
 Κίνδυνοι από μπαταρίες καυσίμου. 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Διαθεσιμότητα εξειδικευμένων εργαζόμενων 

 Οι νέες τεχνολογίες χρειάζονται ανθρώπους με δεξιότητες και η απόκτηση 
ικανοτήτων προϋποθέτει χρόνο. 

 Ενισχυμένος κίνδυνος πόλωσης του εργατικού δυναμικού (ειδικευμένοι 
έναντι ανειδίκευτων) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ Οι μικρές ομάδες νοικοκυριών με τα δικά τους οικοσυστήματα (μικρά 
συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, βιολογικοί 
χωνευτήρες, φωτοβολταϊκά κ.λπ.) είναι πιθανότατα το λιγότερο ασφαλές 
μέγεθος για αυτού του είδους τη δραστηριότητα, χωρίς κεντρικό αρμόδιο φορέα 
ή «βασικό» υπεύθυνο για την ασφαλή λειτουργία. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

H εργολαβοποίηση του κλάδου οδηγεί σε περικοπές του κόστους και 
επιδείνωση των συνθηκών ΕΑΥ. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο ταχύς ρυθμός της καινοτομίας μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά κινδύνων 
για την ΕΑΥ, με νέα υλικά και νέες διεργασίες, καθώς και με μικρά χρονικά 
περιθώρια όσον αφορά την αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων για την υγεία 
και τη δυνατότητα να μάθουμε πώς να τα χρησιμοποιούμε με ασφάλεια. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πολυμορφία του εργατικού δυναμικού: λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης σε 
πράσινες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης για τις ευάλωτες ομάδες (όπως 
γυναίκες, μεγαλύτεροι σε ηλικία, μετακινούμενοι εργαζόμενοι ή άτομα με 
αναπηρίες). 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επισφαλής εργασία και πόλωση του εργατικού δυναμικού: θέσεις υψηλής 
ειδίκευσης έναντι επισφαλούς εργασίας. Η αυξανόμενη αυτοματοποίηση και 
πολυπλοκότητα ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση της ειδικευμένης 
χειρονακτικής εργασίας και σε ολοένα και πιο επισφαλείς όρους απασχόλησης 
π.χ. οι συμβάσεις μηδενικού χρόνου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πόλωση 
του εργατικού δυναμικού με επιδείνωση των συνθηκών ΕΑΥ για τους 
ανειδίκευτους εργαζόμενους. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Η αυτοματοποίηση ενδέχεται να αποδειχθεί θετική για την ασφάλεια 
μακροπρόθεσμα. 

Οι νέες διεργασίες συνεπάγονται κινδύνους αλλά η αυτοματοποίηση θα 
μπορούσε να βοηθήσει την ΕΑΥ. 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Συνεργαζόμενα ρομπότ 

Τα έξυπνα ρομπότ εκτός γραμμής παραγωγής που συνεργάζονται με τους 
ανθρώπους θα μπορούσαν να προκαλέσουν κινδύνους σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας. 
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European Agency for Safety and Health at 
Work  

12 Santiago de Compostela 
(Edificio Miribilla), 5th Floor 
E-48003 Bilbao, SPAIN 
Τηλ.: + 34 944-358-400 
Φαξ: + 34 944-358-401 
Ηλ. ταχυδρομείο: information@osha.europa.eu 

 
 

 
 

 

 

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία (EU-OSHA) είναι να καταστήσει τους 

χώρους εργασίας στην Ευρώπη 

ασφαλέστερους, υγιέστερους και 

παραγωγικότερους. Ο Οργανισμός ερευνά, 

αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, 

ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση 

σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία και 

οργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 και έχει την έδρα 

του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε 

επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών 

μελών, των οργανώσεων των εργοδοτών και 

των εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους 

εμπειρογνώμονες από το σύνολο των κρατών 

μελών της ΕΕ και άλλων χωρών. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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