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1. Εισαγωγή 
Τα εργατικά ατυχήµατα και οι επαγγελµατικές ασθένειες έχουν την ίδια ηλικία µε τον άνθρωπο. Τα 
περισσότερα, άλλωστε, επιτεύγµατα του εµπεριέχουν µεταξύ άλλων και ανθρώπινο κόστος σε ζωές ή 
υγεία. Είναι, όµως, ένα αναπόφευκτο κόστος του πολιτισµού; Ένα δοµικό υλικό της ανάπτυξης και της 
εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας; Η θυσία στρατιωτών της εργασίας στον πόλεµο για την κυριαρχία 
του ανθρώπου στο σύµπαν; Ή «παράπλευρες απώλειες» εκουσίως πληµµελών χειρισµών; 
∆εν είναι δυνατόν, βέβαια, να αποφευχθούν πλήρως όλα τα ατυχήµατα σε καµία ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει ο άνθρωπος ενέχει κάποιο κίνδυνο για την 
ακεραιότητα του. ∆εν είναι, όµως, λογική ούτε και η στασιµότητα των επιπέδων του επαγγελµατικού 
κινδύνου σε µία κοινωνία που εξελίσσεται ραγδαία όσον αφορά τον τρόπο εργασίας και ζωής της. Τα 
εργατικά ατυχήµατα και οι επαγγελµατικές ασθένειες οφείλουν να µειώνονται συστηµατικά. 
Οι συνέπειες των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών σε έναν ανθρωποκεντρικό 
πολιτισµό, όπως (αυτο)χαρακτηρίζεται ο δυτικός που όλο και περισσότερο επικρατεί στην παγκόσµια 
κοινωνία, αφορούν κυρίως αυτή καθ’ αυτή την απώλεια της ανεκτίµητης ανθρώπινης ζωής και υγείας, 
ή άλλες άµεσες συνέπειες (ανθρώπινη οδύνη, εξαθλίωση) στον παθόντα και στους οικείους του. 
Τον πρώτο λόγο σε θέµατα µε ανθρώπινο κόστος έχουν οι ανθρώπινες διαστάσεις. Θα ήταν όµως 
εθελοτυφλία και ανεπαρκής προσέγγιση η παράλειψη της εξέτασης της οικονοµικής διάστασης ενός 
τόσο συχνού και συστηµατικού φαινοµένου, όταν αυτή διαδραµατίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στην 
εξέλιξη του. Αντίθετα, η διερεύνηση και ανάλυση της οικονοµικής διάστασης µπορεί να δώσει µία 
πληρέστερη εικόνα και να προσφέρει πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα που µπορούν να συµβάλλουν 
κατά πολύ στην αποτύπωση και αντιµετώπιση της κατάστασης. 
Στη µελέτη του για τα οικονοµικά της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ), ο Dorman (2000), 
αναδεικνύει τη συνεισφορά που µπορεί να έχει η οικονοµική ανάλυση στην αντιµετώπιση των 
εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών στις ακόλουθες τρεις παραµέτρους:   
• Κοινωνική κινητοποίηση και κίνητρα. Η διαπίστωση από τα άτοµα, τις επιχειρήσεις και τις 

κυβερνήσεις του σηµαντικού οικονοµικού µεγέθους των συνεπειών των ατυχηµάτων και 
ασθενειών στην εργασία µπορεί να βοηθήσει στην κινητοποίηση και λήψη µέτρων από όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς. 

• Κατανόηση των µηχανισµών. Η κατανόηση των µηχανισµών, η οποία µπορεί να προέλθει από την 
οικονοµική ανάλυση (π.χ. περιοχές ή κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν 
διαφοροποίηση, επίδραση του ασφαλιστικού συστήµατος, επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και 
ανάπτυξη, κλπ), µπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αντίληψη και διαχείριση του προβλήµατος.  

• Ανάδειξη της πραγµατικής οικονοµικής εικόνας. Όσο σηµαντικός και αν είναι ο ανθρώπινος 
παράγοντας δεν είναι ο µόνος. Στην καθηµερινότητα η ΥΑΕ βρίσκεται σε µία διαπραγµάτευση µε 
τα υπόλοιπα θέµατα που απασχολούν την επιχείρηση. Η µη µέτρηση των µεγεθών που θα 
επέτρεπαν τη σωστή διεξαγωγή της διαπραγµάτευσης αυτής, δεν ακυρώνει το ίδιο το γεγονός της 
διαπραγµάτευσης. 

Αν εξεταστούν τα θανατηφόρα περιστατικά (τα οποία επιλέγονται για το λόγο ότι είναι τα µόνα για τα 
οποία τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία µπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα) παρατηρείται (Eurostat, 
2004) ότι στην ΕΕ των 15 κρατών – µελών τα συµβάντα ανά 100.000 εργαζόµενους για τα µοιραία 
εργατικά ατυχήµατα ήταν 2,7 έναντι: 

• 17,4 για τους άνδρες και 5,4 για τις γυναίκες για τα µοιραία τροχαία 
• 148 για τους άνδρες και 72 για τις γυναίκες για µοιραίες καρδιακές παθήσεις  
• 250,6 για τους άνδρες και 140,2 για τις γυναίκες για τον καρκίνο. 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι τα εργατικά ατυχήµατα είναι µικρό και ιδιάζον τµήµα της θνησιµότητας. 
Αξίζει, όµως, να σηµειωθεί ότι το µοιραίο συµβάν από µόνο του δεν επαρκεί για να αναδείξει την 
κοινωνική και οικονοµική σηµασία ενός κινδύνου για τη ζωή, αφού (δεδοµένου ότι όλοι οι άνθρωποι 
πεθαίνουν κάποια στιγµή και από κάποιο αίτιο) ιδιαίτερη είναι η σηµασία (τόσο από ανθρώπινη όσο 
και από οικονοµική – κοινωνική άποψη) των κινδύνων που αφαιρούν τη ζωή σε ανθρώπους 
χαµηλότερης ηλικίας. Για το λόγο αυτό έχει προταθεί ένα σύνθετο µέτρο αξιολόγησης (Viscusi et al. 
1997), τα προσδοκώµενα έτη απώλειας ζωής. Σύµφωνα µε την έννοια αυτή ο λόγος των παραπάνω 
αιτίων θανάτου που στις ΗΠΑ είναι 0,45/0,22/0,03 (πιθανότητα συµβάντος ετησίως για καρδιακές 
παθήσεις/καρκίνο/ατυχήµατα αντίστοιχα) µετατρέπεται σε  10,34/14,39/29,36 (απώλεια 
προσδοκώµενων ηµερών ζωής για τους αντίστοιχους κινδύνους). 
Ένα τέτοιο αποτέλεσµα είναι λογικό αφού τα εργατικά και τα τροχαία ατυχήµατα πλήττουν συνήθως 
ανθρώπους µικρότερης ηλικίας, οπότε ο χαµένος χρόνος ζωής ανά συµβάν είναι συνήθως µεγαλύτερος 
από ότι για τον καρκίνο (και ακόµη περισσότερο για τις καρδιακές παθήσεις) που συνήθως πλήττουν 
ανθρώπους µεγαλύτερης ηλικίας. 
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2. Οικονοµία των εργατικών ατυχηµάτων 

 
2.1 ∆ιάκριση κόστους και κίνητρα 
 
Το κόστος των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών έναντι του κόστους για την 
πρόληψη τους είναι ένα θέµα που εξετάζεται σε διάφορα επίπεδα σε σύγχρονες µελέτες. Παρότι 
υπάρχουν πολλές ανθρώπινες παράµετροι που δεν µπορούν να µεταφραστούν σε οικονοµικές αξίες, η 
γενική εντύπωση είναι πως συνολικά το κόστος των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών 
ασθενειών είναι υψηλότερο από το κόστος της πρόληψης τους. 
Η γενική αυτή διαπίστωση δεν δικαιολογεί, όµως, τα χαµηλό επίπεδο µέτρων πρόληψης στις 
περισσότερες επιχειρήσεις. Η πλέον διαδεδοµένη εξήγηση δίνεται από την ανάλυση του κόστους 
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του σε (Dorman 2000): 
• Εσωτερικό και εξωτερικό κόστος. Εσωτερικό είναι το κόστος που επωµίζεται η επιχείρηση (π.χ. 

αποζηµιώσεις), ενώ εξωτερικό είναι το κόστος που επιβαρύνει την Πολιτεία (π.χ. συντάξεις) ή τον 
παθόντα. Μόνο το εσωτερικό κόστος επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων, καθώς 
µόνο αυτό τις αφορά. 

• Άµεσο και έµµεσο κόστος. Άµεσο είναι το προφανές κόστος (π.χ. απουσιασµός), ενώ έµµεσο το 
κόστος που δεν είναι άµεσα αντιληπτό (π.χ. διαταραχές στην παραγωγή, χαµηλό ηθικό, χαµένες 
ώρες εργασίας τρίτων, ζηµιά στην εικόνα της επιχείρησης, απεργίες, κλπ). Το κόστος αυτό – 
κάποιες µελέτες (Ministry of Social Affairs and Health 1999, Simonds & Grimaldi 1950, Heinrich 
1956) το εκτιµούν έως και τετραπλάσιο του άµεσου κόστους – δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από 
τις επιχειρήσεις και άρα δεν επηρεάζει στη λήψη αποφάσεων. 

• Σταθερό και µεταβλητό κόστος. Μεταβλητό είναι το κόστος που αυξάνει µε τον αριθµό των 
ατυχηµάτων (π.χ. απουσιασµός, ή το ασφάλιστρο σε περίπτωση συστήµατος ασφάλισης όπου 
αυτό αυξοµειώνεται µε τα ατυχήµατα της επιχείρησης) σε αντίθεση µε το σταθερό (π.χ. αµοιβή 
προσωπικού ασφαλείας ή ασφάλιστρο σε συστήµατα ασφάλισης όπου αυτό είναι σταθερό). Το 
κόστος που λαµβάνεται υπόψη στη λήψη αποφάσεων είναι µόνο το µεταβλητό, καθώς το σταθερό 
είναι αναπόφευκτο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2.1 Αντίληψη του κόστους από τις επιχειρήσεις (Dorman, 2000) 
 
Από το συνολικό κόστος C1 (που οικονοµικά θα δικαιολογούσε επίπεδο ασφάλειας S1), η επιχείρηση 
λαµβάνει υπόψη µόνο το κόστος C4, άρα επιλέγει το χαµηλότερο επίπεδο ασφάλειας S4. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι για να φτάσει στα παραπάνω συµπεράσµατα η προσέγγιση αυτή υιοθετεί το οικονοµικό 
µοντέλο της Θεωρίας Συντήρησης για τον υπολογισµό του βέλτιστου κόστους πρόληψης (κατ’ 
αναλογία του βέλτιστου κόστους συντήρησης).  
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Εικόνα 2.2 Σχέση κόστους – επιπέδου ασφαλείας (Andreoni, 1986) 
 
Η προσέγγιση αυτή, παρότι (µε την εισαγωγή του έµµεσου κόστους) ξεπερνά την ανεπαρκή παραδοχή 
ότι η επιχείρηση λειτουργεί ως πλήρως πληροφορηµένη οικονοµική οντότητα, δέχεται µία 
µονοσήµαντη σχέση µεταξύ κόστους και επιπέδου πρόληψης που αγνοεί τη σηµασία της δέσµευσης 
του εργοδότη και του εργαζοµένου, την (άµεση ή έµµεση) διαπραγµάτευση µεταξύ τους, καθώς και τα 
µη οικονοµικά κίνητρα τους.  
Κεντρικό ερευνητικό ερώτηµα στην εργασία αυτή είναι εάν µπορεί να υπάρξει µία τεκµηριωµένη 
σχέση µεταξύ της επένδυσης σε πρόληψη και του κόστους των εργατικών ατυχηµάτων. 
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα 1ης Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης για το κόστος και τα οφέλη της ΥΑΕ 
οι παράγοντες επηρεασµού της οικονοµικής σκοπιµότητας των επενδύσεων βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας είναι: 

• η υφιστάµενη κατάσταση της επιχείρησης  
• το είδος της επαγγελµατικής επιβάρυνσης που στοχεύουν  
• οι εργασίες - στόχος των παρεµβάσεων 
• οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτίµηση  
• το ύψος της επένδυσης 

Η αυξηµένη δέσµευση στην πρόληψη από την επιχείρηση και τους εργαζοµένους (π.χ. αυξηµένη 
τήρηση µέτρων ασφαλείας και χρήσης µέσων ατοµικής προστασίας, πρωτοβουλίες ασφαλούς 
εργασίας, κλπ) µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στο επίπεδο ασφάλειας µε χαµηλό ή και µηδενικό 
οικονοµικό κόστος. Αντίθετα, η µειωµένη ευαισθητοποίηση µπορεί ακόµη και να ακυρώσει τα 
αποτελέσµατα µιας κεφαλαιουχικής επένδυσης στην πρόληψη. Για ποιο λόγο, όµως, δεν 
ενεργοποιούνται αυτές οι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές δυνάµεις;  
Στα τέλη του 18ου αιώνα εκφράστηκε η άποψη ότι ο κίνδυνος περιλαµβάνεται στο πακέτο της θέσης 
εργασίας και αποζηµιώνεται από τις αµοιβές που προσφέρει. Μάλιστα ο Adam Smith (1776) 
χαρακτήριζε την αµοιβή έναντι κινδύνου σαν την φυσιολογική λειτουργία της εργασίας. 
Η εµπειρία, βέβαια, έδειξε ότι το επίδοµα ενσωµατώθηκε στο µισθό χωρίς να προσφέρει επιπλέον 
αµοιβή. Μάλιστα, επειδή τα πλέον επικίνδυνα επαγγέλµατα είναι συχνά αυτά που απαιτούν το 
µικρότερο ανθρώπινο κεφάλαιο, κατέληξαν να είναι αυτά µε τις χαµηλότερες αποδοχές (Leigh 1995, 
Duncan and Holmlund 1983, Dorman and Hagstrom 1998). Παρόλα αυτά, ακόµη και κάποιες 
σύγχρονες απόψεις ευθυγραµµίζονται µε την αντίληψη αυτή: «οι εργαζόµενοι λαµβάνουν µικρά οφέλη 
αποζηµιώσεων γιατί είναι διατεθειµένοι να διαπραγµατευτούν (αυξηµένους) µισθούς µε (µικρότερα) 
τέτοια οφέλη» (Rosen 1986). 
Η διαπραγµάτευση, λοιπόν, µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών για τα µέτρα ασφαλείας ουσιαστικά 
δε διακρίνεται από τη συνολική διαπραγµάτευση τους στο χώρο εργασίας, η οποία µπορεί τελικά να 
αναχθεί σε δύο κατηγορίες θεµάτων: στην χρονική αµοιβή (δηλαδή θέµατα µισθών, ωραρίου και 
παροχών) και στις συνθήκες εργασίας (υγιεινή και ασφάλεια και γενικότερο περιβάλλον εργασίας).  
Για τον εργαζόµενο, εφόσον δέχεται τον κίνδυνο της εργασίας, προτεραιότητα είναι η αµοιβή, 
τουλάχιστο εάν εξασφαλίσει ένα ελάχιστο ανεκτό επίπεδο συνθηκών εργασίας. Για τον εργοδότη το 
κόστος για βελτίωση συνθηκών εργασίας είναι προτιµότερο λόγω των οφελών του στην 
παραγωγικότητα. Στην προσπάθεια του, όµως, να µειώσει το συνολικό πακέτο κόστους, ενδέχεται να 

Συνολικό κόστος 

Ελάχιστο 
κόστος 

Κόστος ατυχηµάτων 
και ασθενειών 

Κόστος πρόληψης 

Οικονοµικά σκόπιµο 
επίπεδο ασφάλειας 

100% 0% 

Κόστος 

Επίπεδο Ασφάλειας 
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µειώσει τελικά τις επενδύσεις σε πρόληψη, αφού τυχόν µεταβίβαση του κόστους αυτού στις αµοιβές 
µπορεί να τύχει ευνοϊκότερης αποδοχής από τον εργαζόµενο. 
Έτσι, η επένδυση στην πρόληψη, παρότι είναι επωφελής οικονοµικά τόσο για την επιχείρηση όσο και 
για τους εργαζοµένους σε πολλές περιπτώσεις δεν πραγµατοποιείται. Το φαινόµενο ισορροπίας σε µη 
βέλτιστη λύση είναι σύνηθες στις διαπραγµατεύσεις και στη Θεωρία Παιγνίων (“prisoner’s dilemma”). 
Άλλωστε και η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος (έντονος ανταγωνισµός, κίνδυνος θέσεων 
εργασίας, µεταβολή διαπραγµατευτικής ισχύος) µπορεί να επηρεάσει τη διαπραγµάτευση.  
Η οικονοµική αντιµετώπιση, όµως, δεν µπορεί να καλύψει το σύνολο των παραµέτρων που αφορούν 
το ρίσκο, καθώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ρίσκο χωρίς οικονοµικό κίνητρο, το οποίο 
παρατηρείται τόσο στην εργασία, όσο και σε άλλες περιπτώσεις, όπως η επικίνδυνη οδήγηση, οι κακές 
διατροφικές συνήθειες και η κατανάλωση αλκοόλ και καπνού, οι οποίες δεν έχουν οικονοµικό κίνητρο.  
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου είναι ένα πολυσύνθετο 
ψυχολογικό – κοινωνικό – οικονοµικό θέµα, το οποίο θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται στο ευρύ 
κοινωνικό του πλαίσιο, χωρίς να αποµονώνονται συγκεκριµένες συνιστώσες του για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων. Πιθανές απλουστεύσεις µπορούν να αφήσουν εκτός εξέτασης σηµαντικές 
παραµέτρους και να οδηγήσουν σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. 
 
2.2 Θέµατα ανάλυσης κόστους σε µακροοικονοµικό και µικροοικονοµικό επίπεδο 
 
Μία αρχική προσπάθεια διερεύνησης πιθανής σχέσης µεταξύ του επιπέδου της πρόληψης (άρα και της 
σχετικής επένδυσης) και του πλήθους (άρα και του κόστους) των εργατικών ατυχηµάτων µπορεί να 
γίνει σε επίπεδο εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία µοιράζονται το ίδιο θεσµικό πλαίσιο και για 
τα οποία υπάρχουν διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία ατυχηµάτων από την ίδια υπηρεσία (ιστοσελίδα 
Eurostat) και καταγραφή των συνθηκών εργασίας από τον ίδιο φορέα (European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 2001). 
∆υστυχώς, από τη διερεύνηση συσχετίσεων µεταξύ των δύο παραπάνω κατηγοριών δεν προκύπτει 
στατιστικά κάποιο συµπέρασµα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται αρνητικές συσχετίσεις 
µεταξύ των κακών συνθηκών εργασίας και των δεικτών των εργατικών ατυχηµάτων. Το φαινόµενο 
αυτό οφείλεται στη συστηµατική κατά χώρα και κλάδο στρέβλωση της εικόνας λόγω της µειωµένης 
αναφοράς των εργατικών ατυχηµάτων, το οποίο δεν επιτρέπει τέτοιες διερευνήσεις σε 
µακροοικονοµικό επίπεδο (Costa 1996, Nichols 1992). Υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε χώρες και 
κλάδους µε υψηλό επίπεδο συνθηκών ασφάλειας της εργασίας, η αναφορά των ατυχηµάτων (άρα και 
τα καταγεγραµµένα ατυχήµατα) είναι σε επίσης υψηλότερο επίπεδο. 
Το γεγονός αυτό στρέφει την προσπάθεια διερεύνησης σε µικροοικονοµικό επίπεδο, όπου ο έλεγχος 
των δεδοµένων µπορεί να είναι επαρκέστερος. Στο επίπεδο αυτό η επένδυση σε βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας µπορεί να αξιολογηθεί απλά µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Για το 
λόγο αυτό αναπτύχθηκε ένα σχετικό χρηµατοοικονοµικό µοντέλο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2.3 Χρηµατοοικονοµικό µοντέλο αξιολόγησης επενδύσεων σε ασφάλεια εργασίας (Targoutzidis, 
Antonopoulou 2004) 
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Ακόµη και το µοντέλο αυτό, όµως, προϋποθέτει τη συσχέτιση κάποιων συνθηκών εργασίας µε κάποιο 
αποτέλεσµα (µείωση πιθανότητας ατυχήµατος), χωρίς να έχει αποδειχθεί κάποιος αιτιοκρατικός 
µηχανισµός ανάµεσα τους. Παρότι εισάγει την αβεβαιότητα (aleatoric) µέσω της εισαγωγής 
προσδοκώµενων τιµών (γινόµενο πιθανότητας ατυχήµατος και κόστους συνεπειών του), δεν 
αντιµετωπίζεται η συστηµική αβεβαιότητα, η οποία έχει αρχίσει να αποτελεί το επίκεντρο της 
επιστηµονικής εξέτασης των ατυχηµάτων (Hollnagel 2002). 
Εξάλλου αµφισβητείται η χρησιµότητα υπολογισµού ενός αριθµού (πιθανότητα) ως δείκτη 
(Kalbfleisch et al. 1982), καθώς κάτι τέτοιο µάλλον θα έκρυβε (µέσω συγχωνεύσεων) παρά θα 
αποκάλυπτε την πραγµατική εικόνα. Αντίθετα προτείνεται η ανάπτυξη ενός ολικού µοντέλου. 
Επιπλέον, προτείνεται ότι «το κύριο όφελος από τον υπολογισµό του κινδύνου βρίσκεται στην επίτευξη 
λεπτοµερούς κατανόησης του συστήµατος» (Royal Society 1992). Άλλωστε, ο κίνδυνος είναι ένα 
φαινόµενο που εξαρτάται από τον παρατηρητή του (Hatfield, Hipel 2002). Έτσι δεν είναι δυνατόν να 
κατασκευαστεί ένα «κάθετο» µοντέλο αιτιότητας ατυχηµάτων µέσω της σύνθεσης αποτελεσµάτων της 
έρευνας σε διαφορετικά γνωστικά πεδία. «Περισσότερο χρήσιµη φαίνεται η λειτουργική αφαιρετικότητα 
παρά η δοµική αποσύνθεση προκειµένου να παραχθεί ένα µοντέλο που να εξετάζει την απόδοση σε πολλά 
επίπεδα» (Svedung, Rasmussen 2002). 
Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για να συµπεριληφθεί η ψυχολογική - κοινωνική διάσταση, είναι 
αναγκαίο να γίνει µία θεώρηση του θέµατος σε ένα ολιστικό πλαίσιο που θα περιλαµβάνει τρεις 
συνιστώσες: 

• Τα µοντέλα ατυχηµάτων (άρα τον κίνδυνο που προέρχεται από το σύστηµα δηλαδή από την 
αλληλεπίδραση µεταξύ του εργαζοµένου και του περιβάλλοντος εργασίας). 

• Την υποκειµενική αντίληψη του κινδύνου (άρα τον κίνδυνο που δεν αντιµετωπίζεται λόγω 
άγνοιας ή µειωµένης δέσµευσης - ενδιαφέροντος). 

• Το ανθρώπινο λάθος (άρα τον κίνδυνο που προκαλείται ακούσια). 
Με άλλα λόγια η παρούσα εργασία προτείνει ότι τα ατυχήµατα µπορεί να συµβαίνουν: 

• Από παράγοντες που αφορούν την αλληλεπίδραση του ατόµου µε το περιβάλλον εργασίας 
(µοντέλα ατυχηµάτων). 

• Από την άρνηση των ατόµων να λάβουν µέτρα εναντίον τους (υποκειµενική αντίληψη του 
κινδύνου). 

• Από την αδυναµία των ατόµων να αποφύγουν έναν κίνδυνο που παραδέχονται (ανθρώπινο 
λάθος). 

Τα τρία αυτά γνωστικά πεδία έχουν µία αρκετά εκτεταµένη αρθρογραφία, η οποία επιτρέπει τη 
διερεύνηση τους σε ένα ολιστικό πλαίσιο. 
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3. Μοντέλα ατυχηµάτων 
 
Η διερεύνηση και κατανόηση της φύσης του επαγγελµατικού κινδύνου, των µηχανισµών παραγωγής 
δηλαδή των εργατικών ατυχηµάτων είναι ένα θεµελιώδες βήµα για την αντιµετώπιση τους.  
Στη σχετική βιβλιογραφία – αρθρογραφία, παρά τις επί µέρους αναφορές, δεν παρουσιάζεται 
σηµαντική εξέλιξη των βασικών αρχών που τέθηκαν στο πρώτο µισό του προηγούµενου αιώνα και 
ουσιαστικά συνεχίζουν να κυριαρχούν µέχρι σήµερα. Οι πρώτες θεωρίες και αντιλήψεις αυτές 
αποτυπώθηκαν σε δύο σχετικές µελέτες (Greenwood, Woods 1919; Newbold 1926): 
• Η θεωρία της απλής τύχης (pure chance theory) υποστηρίζει ότι το κάθε άτοµο στο συνολικό 

πληθυσµό έχει ίση πιθανότητα να είναι θύµα ατυχήµατος σύµφωνα µε το αλεατορικό παράδειγµα 
της πιθανότητας. Κανένα διακριτό πρότυπο δεν εµφανίζεται στα συµβάντα που οδηγούν στο 
ατύχηµα, το οποίο αντιµετωπίζεται σαν «Έργο Θεού» (Act of God), υπονοώντας την αδυναµία 
πρόληψης. 

• Η θεωρία προκατειληµµένης προδιάθεσης (biased liability theory) θεωρεί ότι εφόσον ένα άτοµο 
έχει πέσει θύµα ατυχήµατος, η πιθανότητα να ξαναπέσει είναι είτε διαφορετική (µικρότερη είτε 
µεγαλύτερη) σε σχέση µε τα υπόλοιπα άτοµα του πληθυσµού. Εάν είναι µεγαλύτερη οδηγούµαστε 
στη «µεταδοτική υπόθεση» (contagious hypothesis), ενώ αν είναι µικρότερη στην «υπόθεση των 
καµένων δακτύλων» (burned fingers hypothesis). Ακόµη και πιο πρόσφατες µελέτες υποστηρίζουν 
είτε την «υπόθεση των καµένων δακτύλων» (Bhatt et al. 2005), είτε την «µεταδοτική υπόθεση» 
(Chung et al. 1986; Häkkinen 1958, 1971; Blasco 1988). Η πλέον σύγχρονη µελέτη των παραπάνω 
υποθέσεων (Blasco et al. 2003) σε δείγµα οδηγών λεωφορείων έδειξε ότι τα ατυχήµατα 
συµβαίνουν στο ίδιο άτοµο διαδοχικά συχνότερα από ότι θα αναµενόταν, δηλαδή η εµφάνιση 
ατυχήµατος σε κάποιον εργαζόµενο αυξάνει την πιθανότητα να του συµβεί και το επόµενο. Οι 
παρατηρήσεις αυτές, όµως, εξασθενούν όσο µεγαλώνει το δείγµα, γεγονός που θέτει σε 
αµφισβήτηση τις υποθέσεις αυτές. 

• Η ροπή προς ατυχήµατα (accident proneness) ή «θεωρία της ανισοµερούς αρχικής προδιάθεσης» 
(unequal initial liability theory) είναι αυτή που έχει συζητηθεί περισσότερο από τις θεωρίες αυτές. 
Υποστηρίζει ότι υπάρχει µία συγκεκριµένη υποοµάδα στο γενικό πληθυσµό, µε µεγαλύτερη 
προδιάθεση για ατύχηµα. Γίνεται αναφορά σε κάποια έµφυτα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας που οδηγούν άτοµα µε ροπή προς ατυχήµατα να έχουν περισσότερα ατυχήµατα 
από τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένα πλήθος µελετών που υποστήριξε τη ροπή προς τα ατυχήµατα 
(Farmer, Chambers 1939; Keehn 1959; Davies, Coiley 1959; Whitlock et al. 1963; Kunce 1967, 
1974).  

Ιδιαίτερα η άποψη της ροπής προς τα ατυχήµατα (η οποία είναι έµφυτη σε όλες τις παραπάνω απόψεις) 
έχει δεχτεί µεγάλη κριτική, τόσο σε εµπειρικό επίπεδο (Mintz, Blum 1949) όσο και σε θεωρητικό, µε 
επιχειρήµατα ότι αν υπάρχει έχει πολύ µικρό ρόλο (Ghiseli, Brown 1955), αφορά συγκεκριµένα είδη 
ατυχηµάτων (Brown, Ghiseli 1948), οφείλεται στο διαφορετικό ιστορικό των ατόµων (Schulzinger 
1954) ή έχει περιορισµένη χρονική διάρκεια (Verhaegen et al. 1974, Surry 1969).  
Ενδεικτικά η κριτική της ροπής προς ατυχήµατα συνοψίζεται ως εξής (Kirchner 1961): 

• Λόγω της τυχαιότητας και µόνο είναι πιθανότερο να εµφανίζονται περισσότερα ατυχήµατα σε 
κάποιες οµάδες από ότι σε άλλες. Το φαινόµενο αυτό εξαφανίζεται σε µεγαλύτερες περιόδους 
εξέτασης. 

• Η οµάδα υψηλού κινδύνου είναι ρευστή, καθώς προστίθενται και αφαιρούνται συνεχώς µέλη. 
• Η ροπή προς τα ατυχήµατα µπορεί να οφείλεται στο στρες, όµως οι άνθρωποι 

προσαρµόζονται σταδιακά σε αυτό και έτσι το φαινόµενο είναι παροδικό.  
Γενικότερα οι αρχικές και κάποιες φορές απλοϊκές αυτές απόψεις ξεπεράστηκαν µε την επιστηµονική 
µελέτη των φαινοµένων επικινδυνότητας στο χώρο εργασίας. Η επιστηµονική µελέτη πάντοτε ξεκινά 
µε ένα θεµελιώδες µοντέλο (ή παράδειγµα) σύλληψης πάνω στο οποίο κτίζεται όλη η ανάλυση. Το 
µοντέλο που θα επιλεγεί, δηλαδή η αντίληψη και οι βασικές παραδοχές που θα τεθούν για τον κίνδυνο 
και τη φύση του, είναι αυτό που θα καθορίσει την όλη πορεία της ανάλυσης και τα συµπεράσµατα της. 
Στη βιβλιογραφία εµφανίζονται τρεις κύριες προσεγγίσεις των ατυχηµάτων, µε ένα πλήθος µοντέλων 
από την κάθε µία (Hollnagel 2002, Kjellén 1984 ): 
• Μοντέλα διαδοχής. 
• Επιδηµιολογικά µοντέλα. 
• Συστηµικά µοντέλα. 
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3.1 Μοντέλα διαδοχής 
 
Τα µοντέλα διαδοχής βασίζονται στην απόλυτα λογική και προβλέψιµη ακολουθία γεγονότων που 
ντετερµινιστικά οδηγεί σε ένα ατύχηµα. Αρχή τους είναι η έρευνα για αναγνωρίσιµα, ξεκάθαρα αίτια 
και αναµφισβήτητες σχέσεις αιτίου – αιτιατού που οδηγούν από τα αίτια αυτά στο τελικό συµβάν, το 
ατύχηµα. Στόχος των αναλύσεων αυτών είναι να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τα ντετερµινιστικά 
αυτά αίτια. Η νοητική προσέγγιση των µοντέλων αυτών περιγράφεται στην εικόνα που ακολουθεί: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.1. Η νοητική προσέγγιση των µοντέλων διαδοχής (Hollnagel, 2002) 
 
Γενικότερα, το ατύχηµα θεωρείται ως αποτέλεσµα µιας ακολουθίας γεγονότων, είτε διαδοχικών (σε 
σειρά) είτε εναλλακτικών (παράλληλα), όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2. ∆ιάγραµµα αιτιότητας µοντέλου διαδοχής (Green, 1998) 
 
Στο πλαίσιο της θεώρησης αυτής, διακρίνονται τρία είδη µοντέλων διαδοχής: 
 
• Γραµµική αλυσίδα γεγονότων (µοντέλο Ντόµινο) 
 
 
• Μοντέλα δέντρου (δέντρα γεγονότων) 
 
 
• Μοντέλα δικτύου (κρίσιµη διαδροµή) 
 
Το πρώτο µοντέλο (στην προσέγγιση του οποίου θα αφιερωθεί για ιστορικούς λόγους µεγαλύτερο 
µέρος) είναι αυτό της γραµµικής αλυσίδας γεγονότων, το οποίο προϋποθέτει ότι διάφορες κατηγορίες 
αιτίων δρουν διαδοχικά προς την κατεύθυνση της πρόκλησης ατυχηµάτων. 
Η πρώτη και θεµελιώδης επιστηµονική µελέτη σχετικά µε τον επαγγελµατικό κίνδυνο εκπονήθηκε το 
1931 από τον H. W. Heinrich (1956). Σύµφωνα µε την µελέτη αυτή τα περισσότερα ατυχήµατα και 
ασθένειες οφείλονται στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και όχι στην ίδια την εργασία. Συγκεκριµένα 
ο Heinrich αξιολογώντας 75.000 ατυχήµατα στις ΗΠΑ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 88% των 
ατυχηµάτων οφείλονται σε µη ασφαλείς ενέργειες ατόµων, 10% σε µη φυσιολογικές συνθήκες και 2% 
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σε «Πράξεις του Θεού».Η άποψη αυτή προκαλεί σηµαντικές διαφωνίες, καθώς ακόµη και ιδιαίτερα 
επικίνδυνες συνθήκες εργασίας µπορούν να χαρακτηριστούν ως «ασφαλείς» αν η εργασία εκτελείται 
µε συγκεκριµένο τρόπο και µε ακρίβεια. «Σκοπός είναι να καταστεί η εργασία κατάλληλη για τις 
δυνατότητες του εργατικού δυναµικού και όχι να βρεθούν τρόποι που αποκλείουν τα περισσότερα άτοµα 
από τις περισσότερες εργασίες» (Dorman 2000). 
Σύµφωνα µε τον Dorman (2000), παραδοσιακά ο κίνδυνος ήταν συνάρτηση της έκθεσης σε 
επικίνδυνες καταστάσεις ή ουσίες, αλλά αυτό πρέπει να συµπληρωθεί από προσεγγίσεις κοινωνικών 
επιστηµών όπου ο κίνδυνος είναι αποτέλεσµα της κοινωνικής θέσης, πιέσεων και κινήτρων. 
Η άποψη αυτή ενισχύεται και από επισηµάνσεις του Kohler (2004) ότι η εργασία δεν είναι ατοµική 
αλλά κοινωνική δραστηριότητα. Η δυνατότητα καθορισµού του τρόπου εργασίας από έναν εργαζόµενο 
για κάθε δεδοµένη στιγµή περιορίζεται από την επίβλεψη, τα εργαλεία και τον εξοπλισµό, ειληµµένες 
αποφάσεις για τις διαδικασίες εργασίας, τη συµπεριφορά συναδέλφων και προϊσταµένων, οδηγίες, 
προδιαγραφές και ζήτηση αγοράς. 
Σύµφωνα µε τον Kohler τα λάθη συχνά προέρχονται από παραγωγικές απαιτήσεις του εργοδότη. 
Ανθρώπινοι παράγοντες (π.χ. κόπωση, στρες, εργασία σε βάρδια, εργονοµία) συχνά παραβλέπονται, 
όπως και το γεγονός ότι τα πάντα (ακόµη και τα πλέον απλά) πρέπει να τύχουν διαχείρισης από τον 
εργαζόµενο, γεγονός που οδηγεί σε υποτίµηση του φόρτου εργασίας. 
Επίσης, η ανθρώπινη συµπεριφορά, ειδικά υπό καθεστώς πίεσης, έχει παρατηρηθεί ότι βασίζεται 
περισσότερο σε κοινωνικά πρότυπα και αντιλήψεις, παρά σε ειδικές και περιστασιακές εντολές και 
οδηγίες εργασίας, τα οποία µπορεί να έρχονται σε αντίφαση µε αυτά. Σε τέτοιες καταστάσεις ο 
εργαζόµενος ακολουθεί τα «έµφυτα» αυτά πρότυπα που µπορεί (στο συγκεκριµένο εργασιακό χώρο) 
να οδηγούν σε επικίνδυνες καταστάσεις. Ειδικά, άλλωστε, στη σύγχρονη εργασία το περιβάλλον είναι 
όλο και πιο αποµονωµένο και διαφορετικό από το φυσικό. 
Μία µελέτη του ΟΟΣΑ (OECD), καταλήγει στο συµπέρασµα ότι υπάρχει σοβαρή διαφοροποίηση του 
ποσοστού των ατυχηµάτων µεταξύ των διαφορετικών κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, στην 
οποία οφείλεται κυρίως και ο χαµηλότερος ρυθµός ατυχηµάτων στις γυναίκες από ότι στους άνδρες, 
καθώς οι γυναίκες τείνουν να απασχολούνται σε «ασφαλέστερους» κλάδους. 
Η ίδια µελέτη παρατηρεί ότι ως κύριες αιτίες ατυχηµάτων εµφανίζονται η ελλιπής προσαρµογή υλικών 
στις ανθρώπινες ικανότητες και οργανωτικές αιτίες, π.χ. τα «επικίνδυνα χρήµατα», δηλαδή η αµοιβή 
που εξαρτάται µε την ποσότητα παραγωγής του εργαζόµενου. Αναφερόµενη σε σχετική έρευνα για τα 
µεταλλεία σιδήρου της Σουηδίας παρατηρεί ότι η µετατροπή της αµοιβής «µε το κοµµάτι» σε σταθερές 
µηνιαίες αποδοχές έφερε σηµαντική µείωση στα ατυχήµατα. 
Οι απόψεις αυτές αντικατοπτρίζουν µία περισσότερο ολιστική προσέγγιση που λαµβάνει υπόψη ένα 
ευρύτερο φάσµα παραγόντων, όπως τα όρια και τις ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης σκέψης. 
Αντιπροσωπεύουν την υπέρβαση της εξέτασης του επαγγελµατικού κινδύνου ως αποκλειστικά 
τεχνικού θέµατος στο πνεύµα του Τεϊλορισµού, όπου όλοι οι εργαζόµενοι θεωρούνται ίδιοι ή 
µονοδιάστατες µονάδες µε συγκεκριµένη αξία παραγωγικότητας. 
Ο ίδιος ο Heinrich (1956) είχε αναγνωρίσει την επίδραση των κοινωνικών παραγόντων µέσω του 
«Μοντέλου του Ντόµινο», όµως εστίασε την προσπάθεια πρόληψης και την αιτιολόγηση του 
ατυχήµατος στην µη ασφαλή ενέργεια, η οποία είναι διακριτό φαινόµενο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.3. Το µοντέλο του Domino (Heinrich 1956) 
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Ο Heinrich (1956) µελετώντας ατυχήµατα σε 1.500 επιχειρήσεις το 1931 στις ΗΠΑ κατέληξε στο 
γνωστό µεταξύ των ερευνητών τρίγωνο:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.4. Το τρίγωνο των ατυχηµάτων (Heinrich 1956) 
 
Σε κάθε ατύχηµα µε σηµαντικό τραυµατισµό αντιστοιχούν 29 περιπτώσεις µε µικρότερους 
τραυµατισµούς και 300 περιπτώσεις χωρίς τραυµατισµούς. 
Ανάλογη, αλλά µε κάποιες τροποποιήσεις είναι και η εικόνα που παρουσιάζει ο Bird (1974) στη δική 
του µελέτη σε 297 επιχειρήσεις το 1969: για κάθε ατύχηµα µε σοβαρό τραυµατισµό αντιστοιχούν 10 
περιπτώσεις µε µικρότερους τραυµατισµούς, 30 περιπτώσεις µε καταστροφές υλικών και 600 
περιπτώσεις χωρίς τραυµατισµούς ή καταστροφές.  
Οι µελέτες αυτές διεκδικούν γενικότητα των συµπερασµάτων λόγω των διαφορετικών επιχειρήσεων 
και διαφορετικών κλάδων δραστηριότητας που εξετάζουν, όµως η γενικότητα αυτή είναι και η 
αδυναµία των συµπερασµάτων τους, καθώς η γενικότητα µπορεί να δίνει µία ευρεία εικόνα που τελικά 
δεν αντανακλά την εικόνα κανενός συγκεκριµένου κλάδου, αν οι διαφορές µεταξύ τους είναι µεγάλες.  
Ο Andreoni (1986) επισηµαίνει σχετικά ότι τα αριθµητικά δεδοµένα και τα αποτελέσµατα που 
συλλέγονται από µία συγκεκριµένη επιχείρηση ή κλάδο δεν µπορούν να εφαρµοστούν απαράλλαχτα 
σε άλλους κλάδους ή επιχειρήσεις. Μελέτες που καλύπτουν µικτές οµάδες επιχειρήσεων (δηλαδή 
διαφορετικών κλάδων  οικονοµικής δραστηριότητας) δεν δίνουν σηµαντικά ή αξιόπιστα 
αποτελέσµατα. 
Προκειµένου να αποµονώσει την αδυναµία αυτή ο Fletcher (1972) σε µελέτη του σε 50 παραγωγικές 
µονάδες της ίδιας επιχείρησης σε 12 διαφορετικές χώρες κατέληξε στην αναλογία ενός ατυχήµατος µε 
σοβαρό τραυµατισµό για 19 περιπτώσεις µε µικρότερους τραυµατισµούς και 175 περιπτώσεις χωρίς 
τραυµατισµό. 
Σε µία µεγαλύτερη ανάλυση το Βρετανικό Συµβούλιο Ασφάλειας (Andreoni, 1986) µέσα από τη 
µελέτη ατυχηµάτων 2.000 επιχειρήσεων στο Ηνωµένο Βασίλειο το 1975 δηµιούργησε ένα διαφορετικό 
τρίγωνο: για κάθε ατύχηµα µε σοβαρό τραυµατισµό αντιστοιχούν 50 ατυχήµατα µε τραυµατισµό που 
απαιτεί µόνο α’ βοήθειες, 80 ατυχήµατα µε καταστροφή υλικού και 400 ατυχήµατα χωρίς καταστροφή 
υλικού ή τραυµατισµό (παρ’ ολίγον ατυχήµατα). 
Ο Andreoni (1986) αµφισβητεί όχι µόνο τις αναλογίες 1:30 και 10:30 του Bird για σοβαρούς και 
µικρότερους τραυµατισµούς αντίστοιχα σε σχέση µε τις καταστροφές υλικών, αλλά και την ίδια την 
άποψη ότι οι καταστροφές υλικών είναι πιο συχνές από τους τραυµατισµούς σε όλες τις περιπτώσεις. 
Η άποψη αυτή εµφανίζεται λογική τουλάχιστον για τους κλάδους έντασης εργασίας ή τον τριτογενή 
τοµέα. Ο συγγραφέας δίνει ιδιαίτερη σηµασία στη σχέση αυτή υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες 
µείωσης των ατυχηµάτων δεν συµπίπτουν µε αυτές για τη µείωση των καταστροφών υλικού (και το 
αντίστροφο), καθώς οι περιπτώσεις που οδηγούν σε καταστροφή υλικού και τραυµατισµό ταυτόχρονα 
είναι σαφώς λιγότερες από τις περιπτώσεις που οδηγούν στο ένα ή το άλλο φαινόµενο και τα µέτρα 
πρόληψης του ενός σπάνια µπορούν να συµβάλλουν και στη µείωση του άλλου. 
Με άλλα λόγια µία επιχείρηση µπορεί να βρεθεί στο δίληµµα να επιλέξει να κατευθύνει τις 
προσπάθειες της στη µείωση της πιθανότητας καταστροφής υλικού ή στη µείωση της πιθανότητας 
τραυµατισµού εργαζοµένου (οι οποίες µπορεί να είναι ανταγωνιστικές ή ακόµη και 
αλληλοσυγκρουόµενες), οπότε η αµφισβητείται η αντίληψη της ενιαίας πρόληψης όλων των κινδύνων 
της επιχείρησης. 
Οι Simmons και Grimaldi (1950) ανέπτυξαν µία νέα προσέγγιση στον υπολογισµό, µένοντας πάντα 
στη διάκριση άµεσου και έµµεσου κόστους (ή ασφαλιστικά καλυπτόµενου και µη όπως το όρισαν, το 
οποίο διέφερε ελαφρά από τις κατηγορίες του Heinrich). Χώρισαν τα ατυχήµατα σε 4 κατηγορίες 
(«χαµένου χρόνου» όπου υπεισέρχεται απώλεια χρόνου εργασίας, «ατυχήµατα για γιατρό» όπου 
απαιτείται εξωτερική ιατρική φροντίδα, ατυχήµατα που αντιµετωπίζονται εντός επιχείρησης και 
ατυχήµατα µε καταστροφή υλικού) και υπολόγισαν ένα µέσο κόστος ανά κατηγορία ατυχήµατος. Το 
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συνολικό κόστος είναι το άθροισµα των γινόµενων του αριθµού των ατυχηµάτων ανά κατηγορία µε το 
µέσο κόστος της κατηγορίας. 
Η µέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτηµα του περιορισµού του πλήθους των υπολογισµών µε την 
αναπόφευκτη, όµως, αδυναµία της µειωµένης ακρίβειας. Ο Andreoni (1986) θεωρεί ότι η προσέγγιση 
των υπολογισµών της µεθόδου είναι επαρκώς ακριβείς και η µέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι 
τυχόν ανακρίβειες στον υπολογισµό του κόστους µιας κατηγορίας δεν επηρεάζουν τις άλλες. 
Μία ακόµη µέθοδος αναπτύχθηκε από τον Wallach (1962), η οποία επιµερίζει το κόστος σε 5 
παραγωγικούς συντελεστές: ανθρώπινο δυναµικό, µηχανές, υλικά, εξοπλισµός και χρόνος. Το 
πλεονέκτηµα και ταυτόχρονα το µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι η προσήλωση της στην 
επιχειρηµατική σκέψη και προσέγγιση.  
Τα ευρύτερα διαδεδοµένα µοντέλα διαδοχής είναι αυτά των «δέντρων». Η προσέγγιση αυτή βασίζεται 
στην παραδοχή ότι κάποια από τα πιθανά γεγονότα µπορούν να οδηγήσουν σε ατύχηµα (δέντρο 
γεγονότων). Εάν το δέντρο γίνεται στην περίπτωση που έχει συµβεί το ατύχηµα για διερεύνηση των 
αιτίων του, τότε εξετάζονται όλα τα ενδιάµεσα αίτια ώσπου να οδηγηθούµε στο αρχικό (δέντρο 
σφαλµάτων). Ακολουθεί παράδειγµα. 
Σε εργαζόµενη δόθηκε εντολή από τον εργοδηγό του τµήµατος, να ελέγξει αν το µίγµα για γλυκίσµατα 
στον κάδο  µεγάλου αναδευτήρα ήταν έτοιµο, και στην περίπτωση αυτή να κλείσει τον αναδευτήρα από 
τον κεντρικό διακόπτη. Ο µόνιµα εργαζόµενος σε αυτή την θέση είχε πάει στην τουαλέτα. Η κοπέλα δεν 
φορούσε κάποιο σκουφάκι για τα µαλλιά, και όταν έσκυψε στον αναδευτήρα,τα µαλλιά της µπλέχτηκαν σε 
αυτόν µε αποτέλεσµα να αφαιρεθεί ένα µεγάλο µέρος δέρµατος της κεφαλής της µαζί µε τα µαλλιά. 

 
Εικόνα 3.5. Ανάλυση δέντρου γεγονότων (Event Tree Analysis) 

 
Εικόνα 3.6. Ανάλυση δέντρου σφαλµάτων (Fault Tree Analysis) 

 Αφαίρεση δέρµατος κεφαλής και 
µαλλιών εργαζόµενης 

Τα µαλλιά της 
πιάστηκαν στον 
αναδευτήρα 

Το µηχάνηµα 
βρισκόταν σε 
λειτουργία

∆εν φορούσε 
σκουφάκι 

Έσκυψε στον κάδο 
του µηχανήµατος 

∆εν υπήρχε άλλος 
τρόπος ελέγχου του

µηχανήµατος

Κακός σχεδιασµός 
µηχανήµατος 

∆εν ενηµερώθηκε 
από το χειριστή 

Ο χειριστής 
έλλειπε 

Το µηχάνηµα ήταν 
ακάλυπτο από 

επάνω

Κακός σχεδιασµός 
µηχανήµατος 

 

 Αντικατάσταση χειριστή από άλλη 
εργαζόµενη 

Το µηχάνηµα θα 
χρειαστεί έλεγχο 

(σκύψιµο) 

Το µηχάνηµα δεν θα 
χρειαστεί έλεγχο 

(σκύψιµο)

Φοράει σκουφάκι ∆εν φοράει 
σκουφάκι 

ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΑΣΦΑΛΕΣ 

 
ΑΣΦΑΛΕΣ 

Η µηχανή έχει 
κάλυµµα 

Η µηχανή δεν έχει 
κάλυµµα 

ΑΣΦΑΛΕΣ 



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΡΓΟΥΤΖΙ∆ΗΣ 11

Ανεπιθύµητη, 
αναπάντεχη 
συνέπεια

Απόκλιση 
απόδοσηςΣυνθήκες 

εργασίας
Λανθάνουσες 
καταστάσεις 
συστήµατος

Λανθάνουσες 
καταστάσεις 
συστήµατος

Κατεύθυνση αιτιότητας

Κατεύθυνση εξήγησης

Ανεπιθύµητη, 
αναπάντεχη 
συνέπεια

Απόκλιση 
απόδοσηςΣυνθήκες 

εργασίας
Λανθάνουσες 
καταστάσεις 
συστήµατος

Λανθάνουσες 
καταστάσεις 
συστήµατος

Κατεύθυνση αιτιότητας

Κατεύθυνση εξήγησης

Το  τρίτο είδος µοντέλων διαδοχής είναι τα µοντέλα δικτύου. Στα µοντέλα αυτά θεωρείται ότι 
υπάρχουν εναλλακτικές αλληλουχίες γεγονότων που συµβαίνουν παράλληλα. Η πιθανότητα να συµβεί 
ένα ατύχηµα καθορίζεται από την αλληλουχία µε τη µέγιστη επιµέρους πιθανότητα (κρίσιµη 
διαδροµή). Με άλλα λόγια κάθε ενέργεια  ή αλληλουχία ενεργειών εµπεριέχει κίνδυνο, ο οποίος δεν 
είναι δυνατόν να εξαλειφθεί. Ο στόχος της ανάλυσης είναι να εντοπίσει και να µειώσει τον κίνδυνο 
στην εκάστοτε αλληλουχία µε τη µέγιστη πιθανότητα ατυχήµατος. Ακολουθεί παράδειγµα. 
Αν σε ένα χώρο εργασίας υπάρχουν παλιά φθαρµένα µηχανήµατα µαζί µε νέα και οι εργαζόµενοι 
έχουν να χρησιµοποιήσουν διαδοχικά τα µηχανήµατα που συνδέονται µε είτε µε την παχιά (ρουτίνα 1), 
είτε µε τη λεπτή (ρουτίνα 2) γραµµή, τότε ο κίνδυνος ατυχήµατος καθορίζεται από τη ρουτίνα 2 
(κρίσιµη διαδροµή).  
 

Εικόνα 3.7. Μοντέλο δικτύου 
 
Είναι προφανές ότι το µοντέλο αυτό είναι συγκριτικό και σύµφωνα µε αυτό πάντοτε θα υπάρχει µία 
κρίσιµη διαδροµή. 
 
 
3.2 Επιδηµιολογικά µοντέλα 
 
Τα µοντέλα αυτά βασίζονται σε µία διαφορετική αντίληψη περί του ατυχήµατος. Το συµβάν δεν 
θεωρείται ως αποτέλεσµα κάποιων διακριτών µεµονωµένων γεγονότων που (είτε διαδοχικά, είτε σε 
σύζευξη) οδήγησαν σε αυτό, αλλά ως αποτέλεσµα διαφόρων µη διακριτών καταστάσεων του 
συστήµατος που µοιραία οδηγούν ένα ποσοστό του πληθυσµού να «νοσήσει» (να πάθει ατύχηµα). 
Οφείλει το όνοµα του ακριβώς σε αυτή την αντιστοίχιση της επιδηµιολογικής εξέτασης κάποιου 
µακροσκοπικού αιτίου (π.χ. γειτνίαση µε µία χηµική µονάδα) που οδηγεί συγκεκριµένα άτοµα (όχι 
όλα) να νοσήσουν. 
Η αντίληψη της θεωρίας αυτής παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.8. Η νοητική προσέγγιση των επιδηµιολογικών µοντέλων (Hollnagel, 2002) 
 
Τα µοντέλα αυτά µπορούν µε καλύτερο τρόπο να ερµηνεύσουν ατυχήµατα στα οποία δεν έχει 
προηγηθεί κάποιο εξόχως εµφανές αίτιο ή συµβαίνουν σε µία συνήθη αλληλουχία χωρίς να έχει συµβεί 
καµία (προφανής) απόκλιση. Η αδυναµία τους είναι ότι απλώς και µόνο η χρονική διαδοχή δεν επαρκεί 
για να καθοριστεί η σχέση αιτίου και αποτελέσµατος. 
Η αρχή ανάλυσης ατυχηµάτων σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή είναι η έρευνα για «φορείς» και 
λανθάνουσες καταστάσεις και ο καθορισµός σαφών ενδείξεων «υγείας» του συστήµατος, δηλαδή 
µετρήσιµων φαινοµένων που δείχνουν ότι τα υποβόσκοντα αίτια βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα. 
Στόχος της ανάλυσης είναι η ενίσχυση των αµυνών και εµποδίων έναντι των κινδύνων (Hollnagel 
2002). 
Η ιδέα της «επώασης» των καταστροφών εισήχθη αρχικά από τον Turner (1978). Στο κοινωνικό και 
πολιτιστικό επίπεδο περιγράφονται έξι στάδια του κύκλου ζωής µιας καταστροφής (Turner 1978): 
1. Κανονικά σηµεία έναρξης: 
• Πολιτισµικά αποδεκτές πεποιθήσεις για τον κόσµο και τους κινδύνους του 

 ΠΑΛΙΟ ΠΑΛΙΟ

ΠΑΛΙΟ ΝΕΟ ΠΑΛΙΟ ΝΕΟ

ΠΑΛΙΟ ΠΑΛΙΟ
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• Σχετιζόµενες νόρµες προφύλαξης σε νόµους, κώδικες πρακτικής και παραδόσεις. 
2. Περίοδος επώασης: 
• Συσσώρευση ενός απαρατήρητου πλέγµατος γεγονότων που δεν βρίσκονται σε συµφωνία µε τις 

αποδεκτές πεποιθήσεις σχετικά µε τους κινδύνους και τις νόρµες για την αποφυγή τους. 
3. Προκαταρκτικό γεγονός: 
• Οδηγείται από µόνο του στο προσκήνιο και µετατρέπει τις γενικές αντιλήψεις του σταδίου 2. 
4. Ξεκίνηµα: 
• Η άµεση κατάρρευση των πολιτιστικών προφυλάξεων γίνεται προφανής. 
5. ∆ιάσωση – πρώτο στάδιο προσαρµογής: 
• Η αµέσως µετά την κατάρρευση κατάσταση αναγνωρίζεται από ad hoc προσαρµογές που 

επιτρέπουν να ξεκινήσει το έργο της διάσωσης. 
6. Πλήρης πολιτιστική επαναπροσαρµογή: 
• Μία έρευνα ή αξιολόγηση λαµβάνει χώρα και οι πεποιθήσεις και νόρµες προφύλαξης 

επαναπροσδιορίζονται για να ταιριάζουν στη νέα αντίληψη των πραγµάτων. 

«Όλα τα συστήµατα που φτιάχτηκαν από ανθρώπους έχουν µέσα τους σπόρους της καταστροφής τους 
σαν «έµφυτα παθογόνα» στο ανθρώπινο σώµα. Οποιαδήποτε στιγµή θα υπάρξει ένας συγκεκριµένος 
αριθµός συνιστωσών αστοχιών, ανθρωπίνων λαθών και «αναπόφευκτων παραβιάσεων». Κανένας από 
αυτούς τους παράγοντες δεν είναι επαρκής γενικά για να προκαλέσει µία καταστροφή. Οι καταστροφές 
προκύπτουν µέσω των αφανών και συνήθως απρόβλεπτων συγκεντρώσεων µεγάλου αριθµού τέτοιων 
παθογόνων»… «το άτοµο συνήθως προσθέτει το τελικό γαρνίρισµα στο µοιραίο µίγµα που µαγειρευόταν 
εδώ και καιρό»….. «τα σοβαρά ατυχήµατα προκύπτουν από ανάστροφες σχέσεις έµφυτων παθογόνων 
και τοπικών εναυσµάτων» (Reason 1987).  

«Οι αναλύσεις των βιοµηχανικών ατυχηµάτων τυπικά δείχνουν ότι η πίεση από τις λειτουργικές και 
οικονοµικές προσαρµογές οδηγεί σε µία σταδιακή διάβρωση των ατοµικών εναλλακτικών προϋποθέσεων 
ασφάλειας µέχρι να έρθει η στιγµή που η παραβίαση µιας ακόµη προϋπόθεσης ή ένα απλό λάθος σε ένα 
στοιχείο θα απελευθερώσει ένα ατύχηµα»… «Τα µέτρα που µειώνουν τις υποβόσκουσες αστοχίες δεν 
έχουν ορατά αποτελέσµατα ακόµη και αν είναι επιτυχή και είναι τα πρώτα θύµατα της προσαρµογής των 
οργανισµών στις οικονοµικές πιέσεις». (Rasmussen 1988). 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή ένα ατύχηµα συµβαίνει ως αποτέλεσµα συµβολής των ακόλουθων 
(Haddon et al. 1964): 
• Χαρακτηριστικά του ξενιστή. Αυτά σχετίζονται µε το άτοµο που υπέστη το ατύχηµα και 

περιλαµβάνουν πράγµατα όπως η ηλικία και το φύλο του θύµατος. 
• Παράγοντες. Αυτοί είναι τα αντικείµενα που δίνουν άµεσα έναυσµα στο ατύχηµα και µπορούν να 

θεωρηθούν είτε ως τα είδη µη κανονικής εναλλαγής ενέργειας που προκαλούν το ατύχηµα, είτε ως 
τα είδη της καταστροφής που προκλήθηκε. 

• Περιβάλλον. Αυτό διακρίνεται περαιτέρω σε: 
o Φυσικό, π.χ. γεωγραφία, εποχές, κλπ. 
o Βιολογικό, π.χ. δηλητήρια, κλπ. 
o Κοινωνικό-οικονοµικό, κάποια άτοµα είναι περισσότερο ευάλωτα στα ατυχήµατα από άλλα. 

Οι τρεις βασικές αρχές των  επιδηµιολογικών µοντέλων, ανάλογα µε τον επί µέρους κύριο παράγοντα 
βαρύτητας είναι (Hollnagel 2002): 
 
• Λανθάνουσες καταστάσεις. 

 
 

• Φορείς και εµπόδια. 
 
 

• Παθογόνα συστήµατα. 
 
Μία εικόνα της γενικής αλληλουχίας των επιδηµιολογικών µοντέλων δίνεται στο σχήµα που 
ακολουθεί: 
 
 
 
 

Μοντέλο παγόβουνου (το ορατό µέρος 
αντιστοιχεί µόνο στο 10% του προβλήµατος) 

Μοντέλο ελβετικού τυριού (η σύµπτωση 
αφανών διαφορετικών «οπών» επιτρέπει 
τη διέλευση) 
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Επιρρεπής φορέας,
Επικίνδυνο περιβάλλον,
Παράγοντας πρόκλησης 

ατυχήµατος

Λήψη ρίσκου:
Εκτίµηση 
περιθωρίου 
σφάλµατος

Απρόσµενο,
Αναπόφευκτο,

Ακούσιο

Τραυµατισµός, 
καταστροφή

Χαρακτηριστικά 
προδιάθεσης

Χαρακτηριστικά 
κατάστασης

Συνθήκες 
ατυχήµατος

Αποτελέσµατα 
ατυχήµατος

Επιρρεπής φορέας,
Επικίνδυνο περιβάλλον,
Παράγοντας πρόκλησης 

ατυχήµατος

Λήψη ρίσκου:
Εκτίµηση 
περιθωρίου 
σφάλµατος

Απρόσµενο,
Αναπόφευκτο,

Ακούσιο

Τραυµατισµός, 
καταστροφή

Χαρακτηριστικά 
προδιάθεσης

Χαρακτηριστικά 
κατάστασης

Συνθήκες 
ατυχήµατος

Αποτελέσµατα 
ατυχήµατος

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.9. ∆ιάγραµµα αιτιότητας επιδηµιολογικού µοντέλου (Hollnagel 2002) 
 
∆ιάφορες παράµετροι έχουν εξεταστεί ως χαρακτηριστικά προδιάθεσης που µεταβάλλονται στη 
διάρκεια του χρόνου. Μία από αυτές είναι η ηλικία. Η φθίνουσα θεωρία της ηλικίας υποστηρίζει ότι 
καθώς ένα άτοµο µεγαλώνει ηλικιακά, κάποιες εργασιακές ικανότητες τόσο φυσιολογικές 
(καρδιολογική λειτουργία, µυϊκή δύναµη, αντοχή) και νοητικές (π.χ. αισθητήρια και κινητήρια 
απόδοση, χρόνος λήψης αποφάσεων, µνήµη) εξασθενούν σταδιακά, γεγονός που µειώνει την 
ικανότητα του ατόµου να αντιµετωπίζει τις απαιτήσεις της εργασίας (Teiger, Villatte 1987; Sailly, 
Volkoff 1990; Davies et al. 1991; Gary 1991). Όµως, αντισταθµιστικά, οι µεγαλύτεροι σε ηλικία 
εργαζόµενοι έχουν την ικανότητα να µειώνουν τις δυσκολίες ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της 
εργασίας µέσω της αποκτώµενης εµπειρίας και της πιο αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων (Warr 
1993, 1994). 
Σε πολλές µελέτες (Simonds, Shafai-Sahrai 1977; Chelius 1979; Dillingham 1981a; Leigh 1986; Baker 
1987; Mueller et al. 1987; Mitchell 1988; Landen, Hendricks 1992) βρέθηκε ότι η συχνότητα 
ατυχηµάτων µειώνεται µε την ηλικία. Αντίστροφα, σε αρκετές µελέτες βρέθηκε ότι µε την αύξηση της 
ηλικίας αυξάνονται και οι συνέπειες των ατυχηµάτων είτε αυτές µετρώνται ως µοιραίες εκβάσεις (Root 
1981; Buskin, Paulozzi 1987; Mitchell 1988), είτε ως µόνιµες αναπηρίες (Root 1981; Mitchell 1988; 
Dillingham 1981b) είτε ως µέσο πλήθος χαµένων ηµερών ανά ατύχηµα (Dillingham 1981a, 1981b; 
Landen, Hendricks 1992). Το φαινόµενο αυτό αποδίδεται κυρίως στη µειωµένη σωµατική 
ανθεκτικότητα µε την αύξηση της ηλικίας (Laflamme, Menckel 1995). Όµως δεν βρέθηκαν 
σχετιζόµενες µε την ηλικία διαφορές σε µελέτες µεταξύ κατηγοριών απασχόλησης, είτε όσον αφορά το 
µέσο αριθµό χαµένων ηµερών ανά ατύχηµα και θέση εργασίας (Cloutier 1994) είτε όσον αφορά την 
αναλογία των σοβαρών τραυµατισµών ανά και µεταξύ θέσεων εργασίας (Shahani 1987).  
Επίσης, η σχετιζόµενη µε την ηλικία τάση προς ατυχήµατα εµφανίζεται να είναι µάλλον συγκεκριµένη 
παρά γενική και η ταυτόχρονη εξέταση όλων των ειδών ατυχηµάτων µπορεί να κρύψει τις διαφορές 
που οφείλονται στην ηλικία, αφού εργαζόµενοι διαφορετικών ηλικιών είναι επιρρεπείς σε διαφορετικά 
είδη τραυµατισµών (Laflamme, Menckel 1995). Προτείνεται (Giniger et al. 1983) ότι οι µεγαλύτερης 
ηλικίας εργαζόµενοι είναι λιγότερο επιρρεπείς σε ατυχήµατα που µπορούν να προληφθούν µε την 
κρίση και περισσότερο επιρρεπείς σε αυτά που προλαµβάνονται µε γρήγορη αντίδραση. 
Εκφράζεται, επίσης, αµφισβήτηση κατά πόσον η ηλικία από µόνη της είναι επαρκής δείκτης του 
σχετιζόµενου µε την εργασία φαινοµένου της γήρανσης, ακόµη και όταν το περιεχόµενο της εργασίας 
είναι ελεγχόµενο (Laflamme, Menckel 1995). Μία σχετική µελέτη (Warr 1993) υποστήριξε ότι η 
κατανόηση της σχετιζόµενης µε την ηλικία απόδοσης στην εργασία θα βελτιωθεί πολύ αν εξεταστεί σε 
τρεις δέσµες χαρακτηριστικών: φυσιολογικές δυνατότητες, προσαρµοστικότητα και γενική εργασιακή 
αποτελεσµατικότητα. Ενώ τα πρώτα δύο µειώνονται µε την ηλικία (µε διαφορετικό ρυθµό από άτοµο 
σε άτοµο) η γενική αποτελεσµατικότητα στην εργασία µπορεί να µείνει σταθερή ή ακόµη και να 
αυξηθεί µε την ηλικία. Μία ακόµη µελέτη (Butani 1988) έδειξε ότι η εµπειρία στην επιχείρηση 
(ανεξάρτητα από τη συγκεκριµένη θέση σε αυτήν) σχετίζεται αρνητικά µε τα ατυχήµατα. 
Το status του εργαζόµενου από πλευράς θέσης, µισθολογικού επιπέδου, ασφάλειας, κλπ. έχει επίσης 
βρεθεί να διαφοροποιεί το είδος των ατυχηµάτων. Συγκεκριµένα (Saloniemi, Oksanen 1998) βρέθηκε 
ότι στις κατασκευές, το συνολικό πλήθος των ατυχηµάτων και τα µοιραία ατυχήµατα ήταν συχνότερα 
σε εργαζοµένους χαµηλού status, ενώ τα ατυχήµατα µε αρκετές ηµέρες απουσίας από την εργασία 
ήταν συχνότερα σε εργαζοµένους υψηλότερου status. 
Βέβαια, όλες οι παραπάνω σχέσεις βρίσκονται υπό την αµφισβήτηση της απόκρυψης (under-reporting) 
που είναι το µόνιµο πρόβληµα των στατιστικών των εργατικών ατυχηµάτων και πιθανώς το αίτιο για 
τα φαινόµενα αντίστροφης πορείας των ηµερών απουσίας (ως δείκτη σοβαρότητας) και της 
συχνότητας των ατυχηµάτων (Nichols 1992).  
∆ύο ακόµη παράµετροι που έχουν προταθεί ως µέτρα ασφάλειας (Tinmannsvik, Hovden 2003) είναι η 
υποκειµενική αξιολόγηση των παραγόντων διαχείρισης της ασφάλειας και ο δείκτης συχνότητας 
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τραυµατισµών. Σχετικές µελέτες (Marek et al. 1986, Rundmo 1990) έχουν δείξει ισχυρή συσχέτιση 
µεταξύ των δύο αυτών παραµέτρων. 
Γενικά παρατηρήθηκε ότι σε επιχειρήσεις µε υψηλό δείκτη συχνότητας τραυµατισµών οι εργαζόµενοι 
ήταν κατά µέσο όρο λιγότερο ικανοποιηµένοι µε τη διαχείριση ασφάλειας, παρότι δεν παρατηρήθηκε η 
ίδια σχέση µε την ικανοποίηση για το επίπεδο ασφάλειας γενικότερα. Όµως, η απουσία 
συνυπολογισµού της σοβαρότητας (ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η ενδεχόµενη διαφορετική αιτιολογία 
των σοβαρών ατυχηµάτων) θέτει υπό αµφισβήτηση το κριτήριο της συχνότητας των ατυχηµάτων 
(Tinmannsvik, Hovden 2003).  
Η επιδηµιολογική προσέγγιση θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρήσιµη για να ληφθούν υπόψη οι προσωρινές 
αντιδράσεις στην πίεση, η ελλιπής αίσθηση υπευθυνότητας και η τύχη (Brody 1963), καθώς και οι 
ατοµικές διαφορές συµπεριλαµβανοµένων συναισθηµατικών παραγόντων (Mac Iver 1961) και οι 
οργανωσιακοί, διαπροσωπικοί και ατοµικοί παράγοντες (Foote 1961). 
Η κριτική που δέχτηκε η επιδηµιολογική προσέγγιση είναι ότι ενώ ήταν η πρώτη προσπάθεια να 
ληφθούν υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες, δεν επιτεύχθηκε µία περιγραφική προσέγγιση που θα 
επέτρεπε και ισχύ προβλέψεων (Smillie, Ayoub 1976).  
 
3.3 Συστηµικά µοντέλα 
 
Τα µοντέλα αυτά προέκυψαν από τη ραγδαία εξέλιξη της Επιστήµης των Συστηµάτων και της Θεωρίας 
του Χάους. Απορρίπτουν την αιτίαση των προφανών (ντετερµινιστικών) αιτίων είτε ως διακριτών 
συµβάντων (µοντέλα διαδοχής) είτε ως λανθανόντων γενικευµένων καταστάσεων (επιδηµιολογικά 
µοντέλα). Σύµφωνα µε αυτά, ο κίνδυνος δεν είναι ιδιότητα κάποιου συγκεκριµένου στοιχείου του 
συστήµατος, αλλά ιδιότητα του ίδιου του συστήµατος (Hatfield, Hipel 2002). 
Θεωρούν ότι οι εσωτερικοί µηχανισµοί και αλληλεπιδράσεις των στοιχείων του συστήµατος είναι αυτά 
που υπερτερούν και έτσι οι αποκρίσεις σε εξωτερικά ερεθίσµατα δεν είναι γραµµικές (ανάλογες των 
ερεθισµάτων) αλλά εν γένει απρόβλεπτες (Hollnagel 2002). Τα στοιχεία αυτά είναι λειτουργικά 
ασύνδετα και µόνο το συµβάν του ατυχήµατος είναι αυτό που µπορεί να αποκαλύψει τη σχέση τους 
(Svedung, Rasmussen 2002). Πιο συγκεκριµένα δέχεται ότι υπάρχουν «περιοχές» όπου οι αποκρίσεις 
είναι γραµµικές και αναµενόµενες («αµβλύ» άκρο) και «περιοχές» όπου είναι µη γραµµικές («οξύ 
άκρο»). 
Η πιθανότητα να παράγονται πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις από τα στοιχεία ενός συστήµατος είναι 
µικρή, αλλιώς το σύστηµα θα ήταν εν γένει ασταθές. Η πιθανότητα αυτή είναι µεγαλύτερη στα 
πολύπλοκα, παρά στα γραµµικά συστήµατα, όπου η διάκριση της γραµµικότητας ή πολυπλοκότητας 
γίνεται στη βάση του πλήθους των σύνθετων αλληλεπιδράσεων (Sharit 2000). Το φαινόµενο αυτό 
είναι περισσότερο συχνό στα σύγχρονα συστήµατα (Leveson 2004) όπου σπανίζουν οι αστοχίες 
εξαρτηµάτων και πληθαίνουν οι αστοχίες στη συνεργασία τους (π.χ. αστοχίες λογισµικού).  
Ο υπολογιστής έχει ξεπεράσει τους παλαιότερους ηλεκτρο-µηχανολογικούς κινδύνους και 
περιορισµούς, αλλά έχει εισάγει τόση πολυπλοκότητα ώστε να εµφανίζεται αυτό που αποκαλείται 
«κατάρα της ευελιξίας» (Leveson 1995).  
Η αρχή ανάλυσης ατυχηµάτων των µοντέλων αυτών είναι η έρευνα για ασυνήθιστες σχέσεις 
(αδιευκρίνιστου µηχανισµού αιτίου – αιτιατού) και συνήθεις καταστάσεις του συστήµατος 
(καταστάσεις ισορροπίας). Σκοπός είναι να εντοπίσει και να προσπαθήσει να ελέγξει τη 
µεταβλητότητα των καταστάσεων του συστήµατος (αντί να το θεωρεί σταθερό όπως οι προηγούµενες 
προσεγγίσεις). 
Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η νοητική βάση των µοντέλων αυτών (Hollnagel 2002): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.10 Η νοητική προσέγγιση των συστηµικών µοντέλων (Hollnagel, 2002) 
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Οι κύριες αρχές (επιδράσεις) των συστηµικών µοντέλων είναι: 
• Θεωρία ελέγχου. 
• Σύµπτωση. 
• Στοχαστικός συντονισµός. 

Γενικά, όταν τα συστήµατα είναι µικρής κλίµακας και σχετικά χαµηλής επικινδυνότητας µε µικρό 
ρυθµό µεταβολής µε τα χρόνια, µπορούν να εξελιχθούν µε διαδικασίες κυκλικού ελέγχου (trial & 
error). Αυτό δεν είναι συχνά δυνατόν σε µοντέρνα συστήµατα όπου οι ρυθµοί µεταβολής είναι πολύ 
γρήγοροι και οι συνέπειες της αστοχίας πολύ µεγάλες (Lees 1996). Όταν οι αλληλεπιδράσεις είναι µη 
αναµενόµενες, αµφίβολες ή δυσνόητες, η πιθανότητα ατυχήµατος ή γενικότερα αντίστροφης έκβασης 
αυξάνεται (Sharit 2000). 
Η ραγδαία ανάπτυξη των συστηµάτων µεταφορών και τα συστήµατα “just-in-time” οδηγούν σε 
υψηλούς βαθµούς ολοκλήρωσης και αλληλουχιών των συστηµάτων και οι αποφάσεις µπορούν να 
έχουν άµεσες και δυσανάλογες συνέπειες (Svedung, Rasmussen 2002). Χαρακτηριστική είναι η µελέτη 
εκτεταµένης ανάλυσης συµβάντων – αιτιών ατυχηµάτων, όπου σε ένα δείγµα 2516 περιπτώσεων δεν 
βρέθηκε κανένα ζεύγος εντελώς ίδιων ατυχηµάτων, γεγονός που αµφισβητεί τις κλασσικές 
κατηγοριοποιήσεις των ατυχηµάτων (Davies et al. 1998).  
Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα πολύπλοκα από τα γραµµικά συστήµατα χώρων εργασίας είναι 
(Perrow 1984): 
 

Πολύπλοκα συστήµατα Γραµµικά συστήµατα 
Στενότητα χώρου εξοπλισµού. Εξαπλωµένος εξοπλισµός. 
Κοντινά βήµατα παραγωγής. Ξεχωριστά βήµατα παραγωγής. 
Πολλές κοινές συνδέσεις στοιχείων που δεν είναι 
στην παραγωγική αλληλουχία. 

Κοινές συνδέσεις περιορίζονται στο περιβάλλον 
και στην παροχή ενέργειας. 

Περιορισµένη αποµόνωση στοιχείων που 
αστόχησαν. 

Εύκολη αποµόνωση στοιχείων που αστόχησαν. 

Εξειδίκευση προσωπικού περιορίζει τη γνώση 
αλληλεπιδράσεων. 

Λιγότερη εξειδίκευση προσωπικού. 

Περιορισµένη αντικατάσταση προµηθειών και 
υλικών. 

Εκτεταµένη αντικατάσταση προµηθειών και 
υλικών. 

Ασυνήθιστες ή ακούσιες αναδράσεις. Λίγες ασυνήθιστες ή ακούσιες αναδράσεις. 
Πολλές παράµετροι ελέγχου µε πιθανές 
αλληλεπιδράσεις. 

Λίγες, άµεσες και διακριτές παράµετροι ελέγχου. 

Έµµεσες ή επαγωγικές πηγές πληροφόρησης. Άµεσες πηγές πληροφόρησης on-line. 
Περιορισµένη κατανόηση κάποιων διαδικασιών 
(σχετιζόµενες µε µεταποιητικές διαδικασίες). 

Εκτεταµένη κατανόηση όλων των διαδικασιών 
(τυπικά διαδικασίες κατασκευής και 
συναρµολόγησης).  

 
Σε τέτοιες περιπτώσεις πολύπλοκων συστηµάτων, οι επεµβάσεις που γίνονται από τα άτοµα ως 
αντίδραση στα εκλαµβανόµενα προβλήµατα ή στη σύγχυση µπορούν συχνά να αυξήσουν την 
αλληλεπιδρούσα πολυπλοκότητα, µειώνοντας έτσι την πιθανότητα επαναφοράς του συστήµατος 
(Sharit 2000). 
Στην ίδια κατεύθυνση το ανταγωνιστικό περιβάλλον επικεντρώνει τα κίνητρα των διοικούντων σε 
βραχυπρόθεσµα οικονοµικά κριτήρια, παρά σε µακροπρόθεσµα, όπως η ασφάλεια και οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αναφορές πρόσφατων ατυχηµάτων δείχνουν ότι οι µεγάλες καταστροφές 
δεν οφείλονται σε συµπτώσεις ανεξάρτητων γεγονότων, αλλά σε συστηµατική µετατόπιση της 
συµπεριφοράς των οργανώσεων προς τα ατυχήµατα υπό την πίεση της ανάγκης για 
αποτελεσµατικότητα (Svedung, Rasmussen 2002). Χαρακτηριστικοί είναι οι όροι: «παραγόµενες 
αβεβαιότητες και οργανωµένη ανευθυνότητα» και «στρατηγική αβεβαιότητα και δοµική τρωτότητα» 
(Beck 1992). Οι µέθοδοι που αναπτύχθηκαν στη βάση ατυχηµάτων του παρελθόντος δεν µπορούν να 
οδηγήσουν σε αποτελεσµατική προληπτική στρατηγική (Svedung, Rasmussen 2002). 
Η εµφάνιση των νέων µοντέλων αντανακλά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο χώρο εργασίας 
(Purswell, Rumar 1984). Πριν από λίγες δεκαετίες η εργασία ήταν συνώνυµη µε τη χειρονακτική. Τα 
χέρια του εργαζόµενου ήταν πάνω σε αυτό που παρήγε. Το σύστηµα ήταν αυτοτροφοδοτούµενο µε 
έµφυτη ανάδραση, κυρίως µέσω φυσικών παραγόντων όπως ο θόρυβος και οι δονήσεις (Leveson 
2004), αλλά η αποτελεσµατικότητα του ήταν χαµηλή. Προκειµένου να βελτιωθεί δηµιουργήθηκαν 
µηχανές µε ανεξάρτητες πηγές ενέργειας, στις οποίες όµως η ανάδραση µειώθηκε λόγω της 
απόστασης, οι νοητικές ενέργειες όπως η προσοχή αυξήθηκαν, η αυτοτροφοδότηση εξαφανίστηκε και 
η ικανοποίηση από την εργασία µειώθηκε (Rumar 1982).  
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Πολλά ατυχήµατα εµφανίστηκαν λόγω ανεπαρκούς ανάδρασης (Leveson 2004). Επίσης, αρκετά 
ατυχήµατα προκλήθηκαν λόγω της «ασύγχρονης αλλαγής», δηλαδή της αλλαγής ή της σταδιακής 
αποδιάρθρωσης σε ένα µέρος του συστήµατος χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι αλλαγές στο υπόλοιπο 
σύστηµα (Leplat 1984). 
Μία περιγραφή των αιτιών για την ανεπάρκεια των παλαιότερων µοντέλων είναι (Leveson 2004): 

• Ραγδαία πορεία τεχνολογικών αλλαγών: οι τεχνολογίες σήµερα φτάνουν στην αγορά σε 2 – 3 
χρόνια και µπορεί να γίνουν ξεπερασµένες σε 5. 

• ∆ιαφοροποιηµένη µορφή των ατυχηµάτων: παλιές τεχνικές (π.χ. παράλληλα εφεδρικά 
συστήµατα) δεν επαρκούν για τα ψηφιακά συστήµατα και το λογισµικό, ενώ αντίθετα µπορεί 
απλά να αυξήσουν την πολυπλοκότητα και η υπερβολική στήριξη σε αυτά δηµιουργεί 
επιπλέον προβλήµατα (π.χ. πρόσφατα αεροπορικά ατυχήµατα). 

• Νέα είδη κινδύνων. Η πληροφορία και όχι η ενέργεια είναι πλέον η µεγαλύτερη πηγή 
κινδύνων. 

• Μειούµενη ανοχή για το κάθε ατύχηµα: οι απώλειες από τα ατυχήµατα αυξάνονται µε το 
κόστος και την πιθανότητα ολικής καταστροφής του συστήµατος. 

• Αυξανόµενη πολυπλοκότητα και συσχέτιση: τα νέα συστήµατα ξεπερνούν τη νοητική 
ικανότητα ελέγχου του ατόµου και οι σχεδιαστές τους δεν είναι δυνατόν να προβλέψουν όλες 
τις δυνατές καταστάσεις. 

• Περισσότερο πολύπλοκες σχέσεις µεταξύ ατόµων και αυτοµατισµών: νέα είδη ανθρώπινου 
λάθους και νέα είδη κατανοµής των ανθρώπινων λαθών. 

• Νέες κανονιστικές και δηµόσιες απόψεις για την ασφάλεια: τα άτοµα δεν µπορούν πλέον να 
ελέγξουν τους κινδύνους που τους απειλούν και απαιτούν κάτι τέτοιο από τις κυβερνήσεις.  

Πέρα από την πολυπλοκότητα, σηµαντική είναι και η επίδραση της στενότητας της συσχέτισης, καθώς 
τα συστήµατα όπου η συσχέτιση είναι χαλαρή δίνουν περισσότερες ευκαιρίες επαναφοράς του 
συστήµατος (συνήθως µέσα από ένα συνδυασµό ανθρώπινης προσπάθειας και ευνοϊκές συνθήκες) από 
αστοχίες ή συµβάντα που µπορούν να προκαλέσουν αστοχίες. Ένα σύστηµα µπορεί να είναι στενά ή 
χαλαρά συνδεµένο ανεξάρτητα της πολυπλοκότητας του (Sharit 2000).  
Σηµαντική είναι η διάκριση µεταξύ στενών και χαλαρών συνδέσεων των στοιχείων του συστήµατος 
(Perrow 1984): 
 
Στενές συνδέσεις Χαλαρές συνδέσεις 
Καθυστερήσεις στις διαδικασίες δεν είναι 
δυνατές. 

∆υνατές οι καθυστερήσεις. 

Μόνο µία µέθοδος για την επίτευξη των στόχων. Η σειρά της αλληλουχίας µπορεί να αλλάξει. 
Μόνο µικρές καθυστερήσεις είναι δυνατές στις 
προµήθειες, στον εξοπλισµό και στο προσωπικό. 

∆υνατές εναλλακτικές µέθοδοι. 

Τα αποθέµατα και οι εφεδρείες σχεδιάζονται 
σκόπιµα. 

Τα αποθέµατα και οι εφεδρείες υπάρχουν τυχαία. 

Οι αντικαταστάσεις προµηθειών, εξοπλισµού και 
προσωπικού είναι περιορισµένες και 
σχεδιασµένες. 

Οι αντικαταστάσεις είναι τυχαία διαθέσιµες. 

 
Τα συστήµατα γενικά δεν είναι ούτε πολύπλοκα ούτε γραµµικά, καθώς και ούτε χαλαρά ούτε στενά 
συσχετισµένα, αλλά βρίσκονται σε ένα συνεχές όπου η συσχέτιση και η πολυπλοκότητα είναι οι δύο 
διαστάσεις. 
Το µέγεθος της οµάδας εργασίας έχει επίσης εξεταστεί ως παράγοντας που συσχετίζεται µε τα 
ατυχήµατα. Μία σύνοψη των σχετικών ερευνών (Guastello, Guastello 1987) δείχνει ότι εµφανίζεται 
µία πολύπλοκη µη γραµµική σχέση µεταξύ του µεγέθους της οµάδας και τους δείκτες ατυχηµάτων, ένα 
τµήµα της οποίας είναι τεχνητό και ένα άλλο πραγµατικό. Το τελευταίο πρέπει να ερµηνεύεται µε 
όρους άλλων κοινωνικών µεταβλητών που επίσης εξηγούν τα ατυχήµατα. 
Οι µεγάλες οµάδες τείνουν να είναι λιγότερο συνεκτικές και οµοιογενείς (Chatterjee 1972; Griffin 
1982; Singh, Moorjani 1978; Zeitz 1983). Από την άλλη πλευρά, οι µικρές οµάδες µπορεί να 
επιβλέπονται πολύ στενά, γεγονός που οδηγεί σε πνίξιµο της αυτονοµίας και της πρωτοβουλίας. Άρα 
πρέπει να υπάρχει ένα βέλτιστο µέγεθος (Ouchi 1983). Προτάθηκε µάλιστα µέγεθος οµάδας µικρότερο 
από 15 άτοµα για επικίνδυνες εργασίες. 
Σχετική έρευνα (Guastello, Guastello 1987) έδειξε σηµαντική συσχέτιση του µεγέθους της οµάδας µε 
την εξαρτηµένη µεταβλητή (δείκτης ατυχηµάτων). Το φαινόµενο αποδόθηκε στη συνοχή, στο στενό 
έλεγχο, αλλά και στην κατανοµή της εργασίας (πιο πολύπλοκη σε µεγάλες οµάδες). 
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Μία από τις σηµαντικότερες έννοιες των συστηµικών µοντέλων και των πολύπλοκων συστηµάτων 
είναι η αβεβαιότητα. Όταν εξετάζονται τα τµήµατα ενός χώρου εργασίας ως είδη υποσυστηµάτων, οι 
οριακές περιοχές µεταξύ των τµηµάτων συχνά αποτελούν ζώνες αβεβαιότητας, στις οποίες οι 
λειτουργίες του κάθε τµήµατος δεν έχουν καθοριστεί επαρκώς (Leplat 1984) µε αποτέλεσµα κενό 
ελέγχου ή επικάλυψη. Έχει προταθεί (Faverge 1967) να ερµηνεύονται κάποιες δυσλειτουργίες στις 
οριακές αυτές ζώνες µε όρους ιεραρχικής απόστασης των εργαζοµένων από τον κοινό τους 
προϊστάµενο. 
Μία διάκριση των ειδών αβεβαιότητας (Stirling 1999, 2003) είναι σύµφωνα µε την ποιότητα της 
γνώσης σε δύο διαστάσεις: στην εκτίµηση πιθανοτήτων και στο χαρακτηρισµό των συνεπειών. Εάν 
υπάρχει καλή γνώση και στις δύο διαστάσεις τότε η αβεβαιότητα είναι στοχαστική. Εάν η γνώση των 
πιθανοτήτων είναι καλή, αλλά όχι και αυτή των συνεπειών εµφανίζεται αµφιβολία, δηλαδή ένα είδος 
δοµικής αβεβαιότητας που επιτρέπει διαφορετικές ερµηνείες των δεδοµένων. Εάν η γνώση των 
συνεπειών είναι καλή αλλά όχι και αυτή των πιθανοτήτων, τότε εµφανίζεται ένα δεύτερο είδος δοµικής 
αβεβαιότητας, η κλασσική αβεβαιότητα (Luce, Raiffa 1957). Τέλος, κακή γνώση και των δύο 
διαστάσεων ονοµάζεται επιστηµονική άγνοια (Andrews et al. 2004). 
Ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα σχετίζονται µε το άγνωστο, αλλά ο κίνδυνος είναι η προσπάθεια να 
«ελεγχθεί» το άγνωστο µε την εφαρµογή γνώσης που βασίζεται στην κανονικότητα του κόσµου. Η 
αβεβαιότητα από την άλλη πλευρά, αντιπροσωπεύει το εντελώς τυχαίο άγνωστο και έτσι δεν µπορεί να 
προβλεφθεί ή να ελεγχθεί (Althaus 2005). 
Μία ακόµη προσέγγιση της αβεβαιότητας είναι η ανθρωπολογική (Boholm 2003), σύµφωνα µε την 
οποία η αβεβαιότητα είναι το µέρος εκείνο του κινδύνου που δεν µπορεί να υπολογιστεί και πρέπει να 
εκλαµβάνεται ως κατάλληλες στρατηγικές επιβίωσης, κυρίως πίστη, πρόληψη και αποφυγή.  
Μία σηµαντική καινοτοµία των «συστηµικών» µοντέλων είναι ότι λαµβάνουν υπόψη διάφορες «µη 
τεχνικές» παραµέτρους, οι οποίες µπορούν να έχουν µεγάλη επίδραση στην τελική επικινδυνότητα. 
Αναλόγως αναφέρεται το παράδειγµα ότι οι µηχανικοί που αναλύουν τον κίνδυνο ενός χώρου εργασίας 
έχουν ανάλογη εκπαίδευση και αναφορές, έτσι ώστε να υπάρχει µία κοινή λογική βάση υπολογισµού, 
η οποία δεν λαµβάνεται υπόψη αφού θεωρείται κοινά αποδεκτή και αναµφισβήτητη (Hatfield, Hipel 
2002). 
Είτε, όµως, χρησιµοποιούνται ποιοτικές είτε ποσοτικές προσεγγίσεις στην ανάλυση αξιοπιστίας 
ανθρώπων και συστηµάτων, µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις είναι η ταυτοποίηση των διάφορων 
«συναφών διαδροµών» που µπορούν κατανοητά να οδηγήσουν σε αύξηση του κινδύνου (Sharit 2000). 
Τα συστηµικά µοντέλα δέχτηκαν κριτική από την πρώτη εµφάνιση τους, η οποία κυρίως αφορούσε την 
πρακτική της εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα: «οι θεωρίες συστηµάτων εξηγούν τα πάντα αλλά δεν 
προβλέπουν τίποτα» (Singleton 1984). 
Η εισαγωγή της υποκειµενικότητας και η αµφισβήτηση των απλών µηχανισµών αιτίου – αιτιατού από 
τα συστηµικά µοντέλα δεν σταµατά, όµως, τις οργανώσεις να λαµβάνουν µέτρα για την αύξηση της 
ασφάλειας ακόµη και αν δεν υπάρχει ξεκάθαρος µηχανισµός αιτιότητας του ατυχήµατος (Istvan 1992). 
Προτείνεται, έτσι, ο έλεγχος συγκεκριµένων παραµέτρων και η διατήρηση τους σε συγκεκριµένα όρια, 
αν και είναι παραδεκτό ότι το πλήθος των συνδυασµών τους δεν µπορεί να προβλεφθεί (Singleton 
1984). Μία τέτοια προσέγγιση, όµως, προϋποθέτει γραµµική συµπεριφορά του συστήµατος, ώστε οι 
µικρές µεταβολές στις ελεγχόµενες παραµέτρους να µην µπορούν να έχουν δυσανάλογα υψηλές 
συνέπειες. 
 
 
3.4. Η διερεύνηση της σχέσης πιθανότητας εργατικού ατυχήµατος 
 
Τα µοντέλα διαδοχής και τα επιδηµιολογικά µοντέλα είναι ευνοϊκά για την ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ 
επιπέδου πρόληψης και πιθανότητας εργατικού ατυχήµατος. Τα µοντέλα διαδοχής αγνοούν οτιδήποτε 
άλλο εκτός από τα διακριτά γεγονότα, στα οποία (κυρίως µε την προσέγγιση των «δέντρων») µπορεί 
όχι µόνο να υποστηριχθεί η συγκεκριµένη µονοσήµαντη σχέση, αλλά και να υπολογιστούν µε ακρίβεια 
οι πιθανότητες.  
Τα επιδηµιολογικά µοντέλα βοηθούν και στην οικονοµική αντιστοίχιση των συνθηκών εργασίας, οι 
οποίες θεωρούνται άµεσα υπεύθυνες για την εκδήλωση των εργατικών ατυχηµάτων. Παρόλο που δεν 
φθάνουν στο επίπεδο υπολογισµού πιθανοτήτων, θεωρούν το ατύχηµα σαν αποτέλεσµα των συνθηκών 
(ανεξάρτητα του εναύσµατος το οποίο απλώς καθορίζει το χρόνο που θα συµβεί αυτό) άρα η βελτίωση 
των συνθηκών αυτόµατα µεταφράζεται σε µείωση της πιθανότητας ατυχήµατος. 
Η απόρριψη της αιτιολογικής συνέχειας από τα συστηµικά µοντέλα είχε σαν αποτέλεσµα και την 
αµφισβήτηση της πιθανότητας ύπαρξης σχέσης µεταξύ πρόληψης (άρα και «επιπέδου ασφάλειας» και 
ατυχηµάτων. Η σχέση αυτή είχε κοινωνικά αµφισβητηθεί στις ΗΠΑ δια µέσου της κριτικής στις 
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ακριβές διαδικασίες ασφάλειας που δεν έδειχναν αντίστοιχα αποτελέσµατα στα στατιστικά των 
ατυχηµάτων (Singleton 1982). 
Τα συστηµικά µοντέλα, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής τα τελευταία χρόνια, από τη 
φύση τους αµφισβητούν την αµεσότητα και τη µονοσήµαντη φύση οποιασδήποτε τέτοιας σχέσης. 
Σε ένα πιθανοκρατικό µοντέλο που αναπτύχθηκε (Targoutzidis, Antonopoulou 2006) για την 
προσοµοίωση της εξέλιξης πιθανότητας ατυχήµατος στο χρόνο σε ένα πολύπλοκο σύστηµα τα 
στοιχεία του οποίου βρίσκονται υπό χρονική φθορά, µε περιοδική επιδιόρθωση και σχέσεις 
αλληλεπίδρασης (αλυσιδωτές αντιδράσεις) µεταξύ τους βρέθηκε ότι: 

• Η εξέλιξη της πιθανότητας στο χρόνο έχει φασµατική µορφή µε µεγάλες διακυµάνσεις οι 
οποίες καθιστούν τη χρήση των µέσων τιµών πλήρως ακατάλληλη για την εκτίµηση της 
πιθανότητας ατυχήµατος σε µία δεδοµένη στιγµή. 

• Υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες, καθώς µικρές µεταβολές οδηγούν σε 
εντελώς διαφορετική εξέλιξη της πιθανότητας ατυχήµατος. 

• Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις είναι αυτές που κυριαρχούν σαν παράγοντας καθορισµού της 
πιθανότητας. 

Τα παραπάνω συµπεράσµατα είναι αρνητικά για την δυνατότητα εύρεσης ενός συγκεκριµένου 
προτύπου σχέσης µεταξύ των συνθηκών εργασίας και της πιθανότητας εκδήλωσης εργατικού 
ατυχήµατος στα πλαίσια των συστηµικών µοντέλων. 
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4. Υποκειµενικότητα αντίληψης κινδύνου 

 
4.1 Γενικά 
 
Η έννοια του κινδύνου, δηλαδή του ενδεχόµενου να υπάρξει απόκλιση από το αναµενόµενο και 
επιθυµητό αποτέλεσµα, έχει µία διττή φύση που σχετίζεται µε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται 
αντιληπτός, δηλαδή είτε ως αντικειµενική υπόσταση είτε ως προϊόν νοητικών διεργασιών. Για το λόγο 
αυτό υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις µε διαφορετικό επιστηµονικό υπόβαθρο και φόντο, οι 
οποίες ασχολούνται µε το φαινόµενο αυτό.  
Στο επίπεδο της ψυχολογίας, η χαρακτηριστική διαφορά αντιλήψεων µεταξύ του συµπεριφοριστικού 
(behavioral) και του γνωστικού (cognitive) παραδείγµατος βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε µία σύνθετη 
λειτουργία, όπως αυτή της αντίληψης του κινδύνου. Σύµφωνα µε το συµπεριφοριστικό παράδειγµα, 
παρατηρήσιµη είναι µόνο η σύγκριση του ερεθίσµατος και της συµπεριφοράς ενώ µεταξύ τους 
µεσολαβεί µόνο ένα «µαύρο κουτί» που περιλαµβάνει άγνωστες χηµικές αντιδράσεις στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο. Αντίθετα, το γνωστικό παράδειγµα θεωρεί ότι η ενδιάµεση αυτή διαδικασία είναι δυνατόν 
να µελετηθεί στα πλαίσια της επιστήµης της ψυχολογίας. 
Στο νοητικό επίπεδο η αντίληψη του κινδύνου είναι αποτέλεσµα πολλών παραγόντων, όπως η 
συστηµατική προκατάληψη στην πληροφόρηση, η χρήση νοητικών συντοµεύσεων και ο τρόπος 
παρουσίασης της πληροφορίας, σε αντίθεση µε τις πραγµατιστικές προσεγγίσεις που βασίζονται µόνο 
στην «αντικειµενική» πιθανότητα εµφάνισης του συµβάντος (Williamson, Weyman 2005). 
Το δίληµµα της εστίασης σε µία από τις δύο «φύσεις» του κινδύνου δεν είναι πραγµατικά 
επιστηµονικό, αλλά καθαρά προσωπικό για τον κάθε εµπλεκόµενο στη διαχείριση του κινδύνου, 
ανάλογα µε το ρόλο που καλείται να επιτελέσει. Για την έρευνα και συνολική διαχείριση του κινδύνου 
είναι απαραίτητη η διερεύνηση και των δύο «φύσεων». Ο πραγµατιστικός υπολογισµός πιθανοτήτων 
και συνεπειών αποτελεί τη ρεαλιστική βάση πάνω στην οποία γίνεται η αξιολόγηση του κινδύνου, η 
οποία όµως δεν θα είναι πλήρης αν δεν συµπεριλάβει και την αντίληψη των εµπλεκοµένων γύρω από 
τον κίνδυνο αυτό, καθώς αυτή καθορίζει τη συµπεριφορά τους (π.χ. κινητοποίηση και λήψη 
προστατευτικών µέτρων) και άρα επηρεάζει ουσιαστικά µέσω της ανάδρασης αυτής την πιθανότητα 
εµφάνισης του κινδύνου. Ακόµη και µετά την αξιολόγηση των κινδύνων, η µελέτη της νοητικής 
αντίληψης των εµπλεκοµένων είναι απαραίτητη, καθώς η επικοινωνία του κινδύνου σε αυτούς 
σχετίζεται απόλυτα µε αυτήν. 
Πέρα από τη διάκριση σε πραγµατιστικές και νοητικές προσεγγίσεις, υπάρχει και η διάκριση σε 
ατοµικό ή κοινωνικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων, κυρίως µεταξύ των νοητικών προσεγγίσεων. Παρότι 
η τοποθέτηση της κοινωνίας ως πλαισίου αναφοράς ακολούθησε χρονικά αυτή της εστίασης στο 
άτοµο, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως εξέλιξη της, καθώς οι δύο αυτές προσεγγίσεις δεν έχουν ενοποιηθεί 
και παραµένουν «ανταγωνιστικές». 
Οι κύριες τάσεις προσανατολισµού στην προσέγγιση της αντίληψης κινδύνου παρουσιάζονται στο 
σχήµα που ακολουθεί: 

Εικόνα 4.1. Ταξινόµηση προσεγγίσεων υποκειµενικής εκτίµησης κινδύνου (Williamson, Weyman 2005) 
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Υπάρχει ένα πλήθος στοιχείων που συντείνουν στο συµπέρασµα ότι οι «κοινές» αντιλήψεις για τον 
κίνδυνο διαφοροποιούνται κατά πολύ από τα µοντέλα πραγµατιστικής λήψης αποφάσεων ή τα 
αξιώµατα της στατιστικής (Gaskell, Allum 2001). Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις 
θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν και παρουσιάζονται ακολούθως, είναι η αποδοχή ή όχι 
των «επιστηµονικά τεκµηριωµένων» αντιλήψεων για τον κίνδυνο (υπό την έννοια των αντικειµενικά 
υπολογισµένων πιθανοτήτων) ως αναµφισβήτητο σηµείο αναφοράς από το οποίο µετράται η απόκλιση 
των «κοινών» αντιλήψεων.  
Ακολουθεί παρουσίαση των κύριων προσεγγίσεων που εµφανίστηκαν για την υποκειµενική εκτίµηση 
του κινδύνου. 
 
4.2 Συµπεριφοριστική αντίληψη 
 
Η έρευνα πάνω στις αντιλήψεις για τον κίνδυνο ξεκίνησε ουσιαστικά στις δεκαετίες του ’50 και ‘60 
στα πλαίσια της συµπεριφοριστικής ψυχολογίας µε προσέγγιση που βασιζόταν στη µελέτη των 
συµπεριφορών και συγκεκριµένα µε οπορτουνιστικά µοντέλα µεγιστοποίησης των προσδοκώµενων 
κερδών (Pidgeon et al. 1992). Στα µοντέλα αυτά το άτοµο εξετάζεται σαν µία απόλυτα ορθολογική 
µονάδα homo economicus µε αντικειµενικό σκοπό τη µεγιστοποίηση του προσδοκώµενου κέρδους 
του, δηλαδή του γινοµένου της πιθανότητας και του µεγέθους του κέρδους (ή αντίστοιχα της 
πιθανότητας και του µεγέθους της απώλειας). 
 
4.3 Γνωστική αντίληψη 
 
Σηµαντικές αλλαγές προήλθαν από την εµφάνιση της γνωστικής ψυχολογίας µετά τα µέσα του 20ου 
αιώνα. Η σηµαντικότερη έννοια της ήταν αυτή της «πλαισίωσης» (framing effect) που σχετίζεται µε 
τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών για τον κίνδυνο (Ettenson, Coughlin 1982; Fagley, Miler 
1997; Tversky, Kahneman 1974, 1981; Kahneman, Miller 1986; Levin et al 1987; Lindberg, Frost 
1992).  
Σύµφωνα µε αυτήν, η πηγή των προκαταλήψεων προέρχεται άµεσα από τον τρόπο µε τον οποίο 
απεικονίζεται η πληροφορία του κινδύνου και όχι ως αποτέλεσµα από τις εµπειρικές νόρµες (Weyman, 
Kelly 1999). Παρόλο που πειραµατικές έρευνες έχουν αναδείξει την επίδραση της µορφής µε την 
οποία παρουσιάζεται η πληροφορία πάνω στην αντίληψη του κινδύνου, παρατηρήθηκαν επίσης και 
αποκλίσεις λόγω της επίδρασης «παραµέτρων προδιάθεσης», όπως προσωπικές αξίες και αντιλήψεις, 
παρελθοντική εµπειρία και το κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο προκύπτουν οι 
αντιδράσεις στον κίνδυνο. Με άλλα λόγια και η ίδια η πληροφορία επηρεάζεται από ένα σύνολο 
παραγόντων που περιλαµβάνει και τις εµπειρικές νόρµες. 
Έρευνες έδειξαν ότι στην περίπτωση του κινδύνου ακόµη και λογικά ισοδύναµες περιγραφές ενός 
προβλήµατος δεν οδηγούν αναγκαία στις ίδιες αποφάσεις (Fischhoff et al. 1980; Tversky, Kahneman 
1981; Hogarth 1982). Επιπλέον (Mc Neil et al. 1982) οι άνθρωποι γενικά εµφανίζονται επιφυλακτικοί 
απέναντι στο ρίσκο όταν η πιθανότερη έκβαση είναι θετική (κέρδος) και θετικοί απέναντι σε αυτό όταν 
η πιθανότερη έκβαση είναι αρνητική (απώλεια), καθώς η χρησιµότητα η οποία προκύπτει από ένα 
ρίσκο που µεταφράζεται σε κέρδη ή απώλειες δεν κρίνεται µε ίδιο τρόπο: εµφανίζεται να έχει 
µεγαλύτερη τιµή για µία απώλεια παρά για το αντίστοιχο κέρδος (Williamson, Weynman 2005). 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της πλαισίωσης µε εξαντλητικές αναφορές στη βιβλιογραφία είναι το 
πείραµα της «Ασιατικής Ασθένειας» (Tversky, Kahneman 1981): 
«Η χώρα ετοιµάζεται για το ξέσπασµα µιας ασιατικής ασθένειας, η οποία εκτιµάται ότι θα κοστίσει τη 
ζωή σε 600 άτοµα. Στην πρώτη οµάδα-δείγµα προτείνονται δύο εναλλακτικά προγράµµατα 
αντιµετώπισης: 
Με το πρόγραµµα Α θα σωθούν 200 άνθρωποι. 
Με το πρόγραµµα Β υπάρχει πιθανότητα 1/3 να σωθούν και οι 600 και πιθανότητα 2/3 να µη σωθεί 
κανείς τους. 
Στη δεύτερη οµάδα-δείγµα προτείνονται: 
Με το πρόγραµµα Α θα πεθάνουν 400 άνθρωποι. 
Με το πρόγραµµα Β υπάρχει πιθανότητα 1/3 να µην πεθάνει κανείς και 2/3 πιθανότητα να πεθάνουν και 
οι 600». 
Η τυπική συµπεριφορά που παρατηρείται σε πλήθος επαναλήψεων του πειράµατος στη βιβλιογραφία 
είναι ότι στην πρώτη οµάδα - δείγµα, όπου το πρόβληµα πλαισιώνεται ως «ζωές που σώζονται» οι 
ερωτώµενοι επιλέγουν τη σίγουρη λύση (πρόγραµµα Α), ενώ όταν το πρόβληµα πλαισιώνεται ως 
«ζωές που χάνονται» (δεύτερη οµάδα – δείγµα) οι ερωτώµενοι επιλέγουν την αβέβαιη λύση 
(πρόγραµµα Β). Η ερµηνεία είναι ο «πήχης» που τίθεται: στην πρώτη οµάδα θεωρείται δεδοµένο 
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(σηµείο αναφοράς) ότι έχουµε 600 θανάτους (αφού γίνεται λόγος για ζωές που σώζονται), ενώ στη 
δεύτερη ότι έχουµε µηδέν θανάτους (αφού γίνεται λόγος για ζωές που χάνονται). 
 Συνοψίζοντας, η «πλαισίωση» στο µακροσκοπικό επίπεδο επιδρά ιδιαίτερα µε την έννοια της 
προδιάθεσης από την κοσµοθεωρία των ατόµων, η οποία λειτουργεί σαν γνωστικό φίλτρο (Kasperson 
et al. 1988), ενώ στο µικροσκοπικό επίπεδο επιδρά στη λήψη αποφάσεων τόσο στο ατοµικό όσο και 
στο συλλογικό επίπεδο (Weyman, Kelly 1999). 
 
4.3.1 Ψυχοµετρική προσέγγιση 
 
Η ψυχοµετρική προσέγγιση ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 βασισµένη στη µελέτη των 
εµπειρικών κανόνων και προκαταλήψεων προσπαθώντας να αναδείξει τις «εκφρασµένες προτιµήσεις», 
δηλαδή την ανεκτικότητα των ατόµων απέναντι στους κοινωνικούς κινδύνους (Weyman, Kelly 1999). 
Το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν η χρήση στατιστικών τεχνικών πολλαπλών µεταβλητών µε στοιχεία 
αντιλήψεων για να διερευνηθούν οι εκτιµήσεις επικινδυνότητας των ατόµων και η αποδοχή ενός 
εύρους κινδύνων (Williamson, Weyman 2005). Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, η οποία 
αναπτύχθηκε κυρίως στο πανεπιστήµιο του Oregon, η αίσθηση του κινδύνου είναι κατά βάση 
υποκειµενική. 
Υπάρχει η άποψη ότι η συµπεριφορά είναι µία συνάρτηση των συνεπειών της, άρα µία 
αυτοτροφοδοτούµενη κατάσταση, καθώς οι άνθρωποι συνεχίζουν να συµπεριφέρονται µε τον ίδιο 
τρόπο µέχρι οι συνέπειες να οδηγήσουν σε αλλαγή συµπεριφοράς. Άρα, εφόσον η παρουσία ενός 
ατυχήµατος (ως αποτελέσµατος ανασφαλούς συµπεριφοράς) είναι ασυνήθιστη, δεν υφίσταται 
µηχανισµός αξιολόγησης που θα διορθώσει την ανασφαλή συµπεριφορά (Keil Centre, 2000). 
Παρότι, όµως, οι απόψεις της ψυχοµετρικής προσέγγισης έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές επιστηµονικά, 
δεν φαίνεται να διαθέτουν αρκετή δυναµική για την προσφορά εξηγήσεων συµπεριφορών απέναντι 
στον κίνδυνο (Weyman, Kelly 1999). 
 
4.3.2 Η προσέγγιση των νοητικών µοντέλων 
 
Η προσέγγιση αυτή που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο του Carnege Mellon προσπαθεί να εντοπίσει 
«κρίσιµα κενά γνώσης» στην κατανόηση των κινδύνων. Τα νοητικά µοντέλα είναι διαδικασίες που 
αναπτύσσει το άτοµο για να αφοµοιώσει και να ταξινοµήσει πληροφορίες (Weyman, Kelly 1999).  
Ερευνητές  που µελέτησαν τα νοητικά µοντέλα απλών ανθρώπων και ειδηµόνων πάνω στο εκάστοτε 
θέµα που σχετίζεται µε τον κίνδυνο, παρατήρησαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ τους  ή ακόµη 
και ασυνέχειες στο νοητικό µοντέλο των απλών ανθρώπων, οι οποίοι συνήθως προσπαθούν να βρουν 
ένα καθηµερινό απλοϊκό τρόπο εξήγησης ακόµη και εάν αυτός περιλαµβάνει ανακρίβειες (MacGregor 
et al. 1994; MacGregor et al. 1995; Morgan et al. 1992). 
Σκοπός του εντοπισµού των διαφορών µεταξύ των νοητικών µοντέλων των ειδικών και των απλών 
ανθρώπων είναι να αποτελέσουν αυτές το στόχο στον οποίο θα κατευθύνεται η επικοινωνία του 
κινδύνου (Williamson, Weyman 2005). Η διαχείριση, όµως, της πληροφόρησης ή άλλων µέσων για τη 
δηµιουργία νοητικών µοντέλων ειδηµόνων σε όλους έχει δεχθεί σοβαρή κριτική σχετικά µε την ηθική 
και επιστηµονική της υπόσταση (Weyman, Kelly 1999). 
 
4.3.3 Μοντέλα προσδοκώµενης αξίας 
 
Η προσέγγιση αυτή κατηύθυνε τις προσπάθειες της στην εξήγηση των λόγων που κινητοποιούν τα 
άτοµα να αυτοπροστατευθούν σε σχέση µε τις αντιλήψεις τους για τον κίνδυνο και την τρωτότητα 
τους. (Williamson, Weyman 2005).  
Σηµαντικός παράγοντας για την εκτιµώµενη τρωτότητα είναι η ευκολία µε την οποία το άτοµο µπορεί 
να φανταστεί τον εαυτό του ως θύµα.  Η «µη ρεαλιστική αισιοδοξία» (Weinstein 1980) που συχνά 
παρατηρείται (δηλαδή η υποτίµηση ενός κινδύνου) αποδίδεται σε υπερεκτιµηµένο προσωπικό έλεγχο, 
εµπειρικές γνώσεις και προσαρµοστικές τακτικές που µειώνουν την αίσθηση ότι πρόκειται για µία 
προφανώς ασύµβατη συµπεριφορά (Linville 1987). Αντίθετα κάποιοι συγγραφείς (Van der Pligt 1998, 
Rothman et al. 1996) υποστηρίζουν ότι η αισιόδοξη συµπεριφορά έχει κοινωνική βάση και ότι η ισχύς 
προβλέψεων της συγκριτικής εκτίµησης κινδύνων είναι περιορισµένη. Το φαινόµενο αυτό, σύµφωνα 
µε το οποίο µία καθαρά ατοµική λήψη απόφασης καθορίζεται από κοινωνικές επιρροές, προκαλεί 
µεγάλη αντίφαση και δυσκολίες (Weyman, Kelly, 1999), γεγονός που δηµιουργεί την ανάγκη 
ανάπτυξης µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης. 
Γενικά η αντίληψη της προσωπικής τρωτότητας είναι αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την 
αλλαγή συµπεριφοράς των ανθρώπων όσον αφορά τις επικίνδυνες πρακτικές που ακολουθούν (Van 
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der Pligt 1998). Υπάρχουν, άλλωστε, αρκετές ενδείξεις ότι οι άνθρωποι εκτιµούν ξεχωριστά την 
τρωτότητα για τον προσωπικό και για τον κοινωνικό κίνδυνο. 
 
4.4 Κοινωνικο-πολιτιστικές προσεγγίσεις – κουλτούρα ασφάλειας 
 
Οι προσεγγίσεις αυτές εκτιµούν ότι η αντίληψη του κινδύνου είναι κοινωνικά τοποθετηµένη και δεν 
καθορίζεται µόνο από τα χαρακτηριστικά το κινδύνου και την ατοµική αντίληψη. Οι πληροφορίες δεν 
ερµηνεύονται στο κενό αλλά σε ένα κοινωνικό πλαίσιο (Williamson, Weyman 2005) άρα 
επηρεάζονται από αυτό. Η αντίληψη αυτή στηρίζεται στην άποψη ότι η επιλεκτικότητα στην 
συµπεριφορά απέναντι στον κίνδυνο σχετίζεται µε την επιθυµία υπεράσπισης συγκεκριµένων 
προτιµήσεων τρόπου ζωής και αντανακλά συντεχνιακά συµφέροντα στην κοινωνία (Weyman, Kelly 
1999).  
Οι µηχανισµοί είναι τόσο ανεπίσηµα (π.χ. φιλία, συγγένεια) όσο και επίσηµα (π.χ. ιεραρχία, 
εργασιακά, εµπορικά) δίκτυα όπου ο διάλογος και η επικοινωνία µε τους άλλους µπορεί να 
επιβεβαιώσει ή να αναθεωρήσει συµπεριφορές, απόψεις, διαδικασίες και πρακτικές (MacGill 1988). 
Το πλαίσιο της οµάδας είναι αυτό που καθορίζει σε ποιους κινδύνους θα δοθεί έµφαση, σε ποιο 
επίπεδο αποδοχής και ποιες είναι οι αποδεκτές αντιδράσεις (Williamson, Weyman 2005). Οι άνθρωποι 
επιλέγουν να δώσουν έµφαση σε συγκεκριµένους κινδύνους τόσο για να υπερασπίσουν τον 
προτιµώµενο τρόπο ζωής τους, όσο και σαν ρητορικό µέσο για να κατηγορήσουν άλλες οµάδες 
συµφερόντων (Dake 1991). 
Οι συλλογικοί πρακτικοί κανόνες αντιλήψεων µπορεί να λειτουργήσουν ως πολιτιστικές συµβάσεις 
στην κοινωνία που επιτρέπουν σε κάθε µέλος να προβλέψει τη συµπεριφορά των άλλων (Douglas 
1985). Ανάλογες επιρροές διαπιστώνονται και για τους ειδικούς και προέρχονται από ιδρυµατικές 
αξίες και καθιερωµένες επιστηµολογικές αντιλήψεις (Jasanoff 1986) που λειτουργούν ως «φίλτρα». Σε 
πολλές περιπτώσεις θεωρείται ότι αυτό που από τους ειδικούς εκλαµβάνεται ως παράλογη απόρριψη 
επιστηµονικών πληροφοριών δεν είναι παρά απόρριψη λανθασµένων παραδοχών του επιστηµονικού 
µοντέλου (Wynne 1992). 
Η έννοια του κλίµατος της οργάνωσης αναπτύχθηκε αρχικά στη δεκαετία του ’70 ως η υποβόσκουσα 
σύλληψη πίσω από τα τεκταινόµενα και τις διαδικασίες της οργάνωσης και µετονοµάστηκε σε 
«κουλτούρα της οργάνωσης» κατά τη δεκαετία του ’80 (Guldenmund 2000). Η κουλτούρα ασφάλειας 
είναι µέρος της συνολικής κουλτούρας της οργάνωσης που επηρεάζει τις στάσεις και αντιλήψεις των 
ατόµων γύρω από την υγεία και ασφάλεια της εργασίας (Cooper 2000), η οποία µε τη σειρά της είναι 
ένα µέρος της βιοµηχανικής και της εθνικής κουλτούρας (Gadd, Collins 2002).  
Η εθνική κουλτούρα έχει µεγάλη σηµασία στην αντίληψη περί επικινδυνότητας όπως προκύπτει 
(Weyman, Kelly 1999) και από τον υψηλό συντελεστή συµµεταβλητότητας µεταξύ θανατηφόρων 
τροχαίων και θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων (η σύγκριση γίνεται µεταξύ θανατηφόρων για το 
λόγο ότι υπάρχει χαµηλότερος δείκτης απόκρυψης ατυχηµάτων). 
Άλλα χαρακτηριστικά της κουλτούρας ασφάλειας, είναι ότι πρόκειται για ένα δοµηµένο σύστηµα που 
καθορίζει τι είναι σηµαντικό και δικαιολογηµένο και εκφράζει τη σχέση µε θέµατα εργασίας και 
κινδύνου και ότι δείχνει την εικόνα της επιχείρησης από άποψης υγιεινής και ασφάλειας (Glendon, 
McKenna 1995). 
Η κουλτούρα δηµιουργείται και εξελίσσεται καθώς τα µέλη ενός συνόλου συµπεριφέρονται 
επανειληµµένα µε τρόπους που τους φαίνονται φυσιολογικοί, προφανείς και αναµφισβήτητοι και ως 
τέτοιοι συµµετέχουν στη δηµιουργία µίας ιδιαίτερης εκδοχής κινδύνου και ασφάλειας για το 
συγκεκριµένο κοινωνικό σύνολο. Οι αντιδράσεις αυτές εµπεριέχουν ιδιαίτερους πολιτιστικούς κώδικες 
εξήγησης που παρέχουν αντίστοιχες αντιλήψεις για τα ατυχήµατα, καθώς και το πώς και γιατί 
συµβαίνουν (Pigdeon 1991). 
Αρκετές έρευνες συµπεραίνουν ότι η κουλτούρα ασφάλειας οδηγεί τους εργαζοµένους σε επαρκή 
γνώση της επικινδυνότητας, αν και κάποιες άλλες (Weyman et al 1996) βρήκαν σηµαντικές αδυναµίες 
σε πολύπλοκους χώρους εργασίας και σε κινδύνους µε µη άµεσα παρατηρήσιµες συνέπειες (π.χ. 
έκθεση σε χηµικές ουσίες). 
Σε αντίθεση µε τις απόψεις των µοντέλων προσδοκώµενης αξίας, υποστηρίζεται ότι η αντίληψη του 
κινδύνου έχει µόνο µικρή επίδραση στην προληπτική συµπεριφορά όταν λαµβάνονται υπόψη 
εργασιακοί περιορισµοί, όπως ύπαρξη προστατευτικών µέτρων και επιρροή από συναδέλφους ή 
σηµαντικούς τρίτους (DeJoy 1996). 
Η µεγαλύτερη επιρροή, όµως, θεωρείται ότι είναι αυτή της διοίκησης (Gadd, Collins 2002). Η 
αφοσίωση της διοίκησης στην ασφάλεια έχει παρατηρηθεί ως ένας από τους σηµαντικότερους 
παράγοντες επηρεασµού, αν και η στάση και συµπεριφορά της διοίκησης πολλές φορές γίνεται 
αρνητικό στερεότυπο για τους εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένων και των προϊσταµένων 
(Weyman, Kelly 1999). Γενικότερα, όµως, η επιρροή της διοίκησης στην ασφαλή συµπεριφορά των 
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εργαζοµένων εµφανίζεται µεγαλύτερη εκεί όπου η αυτονοµία των εργαζοµένων είναι µικρότερη 
(Cheyne et al. 1999). 
Εκτιµάται, µάλιστα, ότι η επίδραση στη βελτίωση της ασφαλούς συµπεριφοράς είναι µεγαλύτερη εάν 
οι εργαζόµενοι νιώθουν οι πιέσεις να έρχονται από την ανώτερη διοίκηση παρά από τα µεσαία 
διευθυντικά στελέχη (Flin et al. 2000). 
Τα όρια µιας συγκεκριµένης κουλτούρας δεν είναι εύκολο και αυτονόητο να καθοριστούν, τόσο όσον 
αφορά την οµογένεια της κουλτούρας µέσα στην ίδια οργάνωση (Guest 1992) όσο και τη 
διαφοροποίηση της κουλτούρας µεταξύ διαφορετικών οργανώσεων (Mearns et al. 1998).  Σχετικές 
έρευνες δείχνουν ότι τα άτοµα είναι περισσότερο προσκολληµένα στην κουλτούρα της υπο-οµάδας 
τους, παρά στη γενική κουλτούρα (Collinson 1999) και ότι η ύπαρξη των υπο-οµάδων αυτών µε 
διαφορετική κουλτούρα µπορεί να οδηγήσεί σε συγκρούσεις, αλλά µπορεί επίσης να συνεισφέρει 
διαφορετικές και συµπληρωµατικές απόψεις (Gadd, Collins 2002). Η κυριότερη κριτική που δέχθηκε η 
θεωρία της κουλτούρας αφορά στη δυσχέρεια καθορισµού των ορίων µεταξύ των υπο-οµάδων ή των 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους. 
Σε κάθε περίπτωση είναι ένδειξη χαλαρής κουλτούρας της ευρύτερης οργάνωσης. Αντίθετα, 
οργανώσεις µε θετική κουλτούρα ασφάλειας χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο επικοινωνίας 
(Glendon, McKenna 1995). 
Ένα από τα πλέον αδύνατα σηµεία της προσέγγισης αυτής είναι ότι η ανάλυση των παραγόντων που 
οδηγούν στη διαµόρφωση της κουλτούρας ασφάλειας δεν έχουν επαρκώς προσδιοριστεί από την 
έρευνα µέχρι σήµερα (Williamson, Weyman 2005). 
Ενώ το ψυχοµετρικό µοντέλο είναι κυρίως γνωστικό στη σύλληψη του, καθώς ο κίνδυνος πραγµατικά 
γίνεται αντιληπτός αφού η αντίληψη του κινδύνου είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών της πηγής 
του, πάντοτε υποβόσκει µία συµπεριφοριστική νοοτροπία ερεθίσµατος – αντίδρασης. Η θεωρία της 
κουλτούρας ασφάλειας είναι διαφορετική, καθώς ο κίνδυνος είναι µία αντανάκλαση του κοινωνικού 
περιβάλλοντος του ατόµου. Η αδυναµία του είναι πως το κοινωνικό περιβάλλον δεν είναι ο µόνος 
παράγοντας καθορισµού – µάλιστα δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι καν παράγοντας καθορισµού (Sjoberg 
2000). 
Η προσέγγιση της κουλτούρας δέχτηκε κριτική σχετικά µε την αδυναµία της να εξηγήσει την 
κοινωνική διεργασία και ειδικότερα πως µπορούν οι πολιτιστικές κοσµοθεωρίες των κοινωνιών να 
µεταβληθούν µε το χρόνο. Αντίθετα προτείνεται ότι η αντίληψη του κινδύνου από τους εργαζόµενους 
βασίζεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παραγόντων όπως η ελεγξιµότητα, ο εθελοντισµός, το ενδεχόµενο 
καταστροφής, ο φόβος και η (χρονική) αµεσότητα του αποτελέσµατος. 
Γενικότερα, παρά την εννοιολογική τους προσφορά, οι κοινωνικο-δηµογραφικές αντιλήψεις δεν 
εµφανίζονται ως αξιόλογος παράγοντας καθορισµού της αντίληψης του κινδύνου (Williamson, 
Weyman 2005). Αντίθετα (Walker et al. 1998) η εναντίωση απέναντι σε µία απειλή µπορεί να 
δηµιουργήσει κοινωνικούς συνασπισµούς που δεν σχετίζονται µε συνήθεις κοινωνικο-δηµογραφικές 
κατηγοριοποιήσεις. Ο τοπικός παράγοντας παρουσιάζεται περισσότερο σχετικός, κυρίως επειδή η 
τοπική διάσταση εµπεριέχεται στο πλαίσιο µέσα στο οποίο βιώνεται ο κίνδυνος. 
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5. Ανθρώπινο λάθος 

 
5.1 Γενικά 
 
To «ανθρώπινο λάθος» είναι δύσκολο να οριστεί ως έννοια. Το γεγονός ότι ο καθένας αντιλαµβάνεται 
κάτι µε το όρο αυτό, λόγω του ότι έχει µία διαισθητική σηµασία, δηµιουργεί την ψευδαίσθηση ότι 
είναι ένας καλά ορισµένος όρος τον οποίον όλοι εκλαµβάνουν µε τον ίδιο τρόπο. Η δυσχέρεια στον 
ορισµό οφείλεται στις τρεις διαφορετικές εκφάνσεις του ανθρωπίνου λάθους (Hollnagel 2005b) ως: 

• Αιτία (π.χ. η διαρροή οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος): η εστίαση γίνεται στην ενέργεια 
(λάθος) που προκάλεσε το παρατηρούµενο αποτέλεσµα (διαρροή). 

• Γεγονός ή ενέργεια (π.χ. ξέχασα να ελέγξω τη στάθµη): η εστίαση γίνεται στην παρατηρίσιµη 
ενέργεια, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το αποτέλεσµα. 

• Συνέπεια (π.χ. έκανα το λάθος να βάλω αλάτι στον καφέ): η εστίαση γίνεται στη συνέπεια, η 
οποία ταυτοποιείται µε την ενέργεια. Ένα γενικότερο παράδειγµα είναι οι λανθάνουσες 
συνθήκες που δηµιουργούνται από ανθρώπινο λάθος και πρόκειται κάποια στιγµή να 
εκδηλωθούν. 

Γενικά το «ανθρώπινο λάθος» δεν αναφέρεται σε κάτι παρατηρήσιµο µε την ίδια έννοια που αυτό 
ισχύει για τη λήψη αποφάσεων, καθώς δεν είναι ούτε αυτόνοµη ενέργεια ούτε προϊόν πρόθεσης 
(Hollnagel 1983). 
Σε ερευνητικό επίπεδο, υπάρχουν 4 βασικές προσεγγίσεις στην αντίληψη και αντιµετώπιση του 
ανθρώπινου λάθους (Lees 1996): 

• Η παραδοσιακή προσέγγιση των µηχανικών ασφάλειας που αντιµετωπίζει το πρόβληµα σαν 
θέµα ανθρώπινης συµπεριφοράς και προσπαθεί να το βελτιώσει µέσω της τροποποίησης της 
συµπεριφοράς αυτής. 

• Η προσέγγιση της µηχανικής των ανθρωπίνων παραγόντων και της εργονοµίας (HF/E), η 
οποία θεωρεί ότι το ανθρώπινο λάθος ξεκινά από την κατάσταση της εργασίας την οποία και 
προσπαθεί να βελτιώσει. 

• Η προσέγγιση της γνωστικής µηχανικής, η οποία αποδίδει προτεραιότητα στην κατάσταση 
της εργασίας, αλλά η έµφαση της είναι κυρίως σε γνωστικούς παράγοντες 

• Η προσέγγιση των κοινωνικο-τεχνικών συστηµάτων, η οποία αντιµετωπίζει το ανθρώπινο 
λάθος ως αποτέλεσµα κοινωνικών και διοικητικών παραγόντων. 

Παρατηρείται µία ευρεία τάση να ολοκληρώνεται η διαδικασία διερεύνησης των αιτίων των 
ατυχηµάτων όταν αυτή φτάνει στο άτοµο (Rasmussen 1983). «Συνήθως το δάχτυλο δείχνει τους 
εργαζοµένους και τα θύµατα των ατυχηµάτων ως το πρόβληµα και άρα το πιο κατάλληλο αντικείµενο 
µελέτης, καθώς είναι αυτοί που εµπλέκονται περισσότερο» (Hale, Glendon 1987).  
Γενικά η διαδικασία της αιτιολόγησης έχει την τάση σταµατά στην εύρεση ενός «αποδεκτού αιτίου», 
το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Hollnagel 2005b): 

• Μπορεί αναµφίβολα να συσχετιστεί µε µία δοµή ή λειτουργία του συστήµατος. 
• Μπορεί να γίνει κάτι στα πλαίσια των δεδοµένων πόρων και χρόνου για να µειωθεί. 
• Συµµορφώνεται µε τους υφιστάµενους κανόνες εξήγησης, δηλαδή την αποδεκτή θεωρία. 

Το γεγονός ότι τα περισσότερα ατυχήµατα εµφανίζονται ως αποτέλεσµα αλυσιδωτών γεγονότων, 
σηµαίνει ότι εµπλέκονται σε µεγάλο βαθµό παράγοντες που σχετίζονται µε την οργάνωση. Η στάση 
ότι το ατύχηµα οφείλεται σε «ανθρώπινο λάθος» και γι’ αυτό δεν µπορεί να γίνει τίποτε είναι δείκτης 
ελλείµµατος διοίκησης. Χαρακτηρίζεται ως «θεωρία φλογιστού του ανθρωπίνου λάθους» (Kletz 1990). 
Τα ανθρώπινα λάθη προκύπτουν συνήθως ως προϊόν αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον, παρά ως 
αποτέλεσµα κάποιων σταθερών εγγενών χαρακτηριστικών του χειριστή (Hollnagel 1983). Ο 
καθορισµός των σχέσεων αιτιότητας είναι αποτέλεσµα µιας ιδιαίτερης διαδικασίας αιτιολόγησης και 
όχι αυτόνοµης άµεσης παρατήρησης (Hollnagel 2005b).  
Τόσο η ανθρώπινη απόδοση, όσο και οι συνθήκες εργασίας έχουν µία εγγενή µεταβλητότητα. Εάν η 
µεταβλητότητα αυτή οδηγεί σε θετικές εκβάσεις τότε χαρακτηρίζεται ως δηµιουργικότητα και µάθηση, 
ενώ αν οι εκβάσεις είναι αρνητικές χαρακτηρίζεται ως ανθρώπινο λάθος (Hollnagel 2002). “Η γνώση 
και το σφάλµα απορρέουν από τις ίδιες νοητικές πηγές, η µόνη διαφορά τους είναι η επιτυχία" 
(Mach 1905). Γενικά είναι αδύνατο να καθοριστεί ένα απόλυτο πλαίσιο χαρακτηρισµού όπου οι 
πράξεις να χαρακτηρίζονται µονοσήµαντα ως σωστές ή λανθασµένες (Hollnagel 2005b) 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα του αυτονόητου της ανθρώπινης µεταβλητότητας είναι ότι σε πολλές 
περιπτώσεις οι εργαζόµενοι εναλλακτικά προς την απεργία αντιδρούν µε εργασία «απόλυτα σύµφωνα 
µε τους κανονισµούς» (Leveson 2004) γνωρίζοντας ότι µε τον τρόπο αυτό θα οδηγήσουν σε παράλογες 
καταστάσεις. Ακόµη και αν σχεδιαστεί το «τέλειο» σύστηµα, θα υπάρχει ακόµη αρκετή ανθρώπινη 
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ποικιλοµορφία ώστε να προκληθούν παρεκκλίσεις όταν οι συνθήκες γίνουν κατάλληλες (Hollnagel 
1983). 
Σύµφωνα µε τις παραπάνω αντιλήψεις, το ανθρώπινο λάθος οφείλεται σε µεγάλο βαθµό:  
• Στην ποικιλοµορφία του ατόµου. Η ποικιλοµορφία είναι ένα επιθυµητό χαρακτηριστικό και ένα 

σηµαντικό συστατικό της ανθρώπινης προσαρµοστικότητας που συµβάλλει στη διαδικασία της 
µάθησης. Οι µικρές παρεκκλίσεις έξω από το όρια είναι απαραίτητες για τη διερεύνηση τους και 
βρίσκονται πίσω από την ανακάλυψη των πρακτικών κανόνων (Rasmussen 1983). Τα ανθρώπινα 
λάθη µπορούν να θεωρηθούν ως ανεπιτυχή πειράµατα µε µη αποδεκτές συνέπειες (Rasmussen 
1982). Αν, όµως, το περιβάλλον δεν συγχωρεί, ώστε η εµφάνιση τέτοιων παρεκκλίσεων να 
προκαλεί δυσάρεστες συνέπειες που δεν είναι δυνατόν να διορθωθούν, τότε το λάθος αποτελεί 
πραγµατικό πρόβληµα. Γενικά είναι πιο αποτελεσµατικό τόσο για την πρόβλεψη όσο και για την 
πρόληψη του λάθους να γίνεται επικέντρωση στην ανάκαµψη από το λάθος παρά στο αρχικό 
λάθος (Lees 1996). 

• Στην ασυµβατότητα ανθρώπου – µηχανής και ανθρώπου – εργασίας. Σε περίπτωση συστηµατικών 
ή συχνών ασυµβατοτήτων, η αιτία πρέπει να θεωρείται κάποιο λάθος στο σχεδιασµό. Οι 
περιστασιακές ασυµβατότητες συνήθως προκαλούνται από την ποικιλοµορφία κάποιου µέρους 
του συστήµατος ή του ανθρώπου και θεωρούνται αστοχίες του συστήµατος ή ανθρώπινα λάθη 
(Rasmussen 1982). «Το να θεωρείται ότι τα ατυχήµατα οφείλονται στην ανθρώπινη αποτυχία δεν 
είναι ούτε αληθές ούτε χρήσιµο. ∆εν οδηγεί σε καµία χρήσιµη δράση». (Kletz 1991). 

Η απόδοση µεριδίου ευθύνης των ατυχηµάτων στο «ανθρώπινο λάθος» είναι αντικείµενο ευρείας 
συζήτησης στη βιβλιογραφία. Ο Heinrich (1956) απέδιδε 88% των ατυχηµάτων στον «ανθρώπινο 
παράγοντα». Κάποιες άλλες απόψεις βρίσκουν ότι το 90% των ατυχηµάτων περιλαµβάνουν ένα 
στοιχείο ανθρώπινου λάθους (Technica 1989). Σύµφωνα µε κάποιους ερευνητές, αναλύοντας τον 
τρόπο µε τον οποίο οι παράγοντες πρόκλησης ατυχήµατος άλλάξαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 
20ου αιώνα, η ανθρώπινη συνεισφορά έχει αυξηθεί απότοµα φτάνοντας ποσοστά 70% - 80% (Wiener, 
Nagel 1988). Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για αυτό (Cacciabue 1998): 
• Η µεγάλη αξιοπιστία του σύγχρονου εξοπλισµού. 
• Η πολυπλοκότητα του συστήµατος και ο ρόλος του ανθρώπου στον κύκλο ανάδρασης.  
Ενώ οι άνθρωποι µπορεί να χρειαστεί να κάνουν λίγα πράγµατα όταν όλα βαίνουν καλώς, η ανάγκη 
δράσης είναι συχνά επείγουσα σε κρίσιµες καταστάσεις (Hollnagel 2005a). Υπάρχουν, όµως, αντίθετες 
απόψεις, όπως η καταγεγραµµένη στο σύστηµα SRP (Savannah River Plant, US Department of 
Energy) όπου για πολύπλοκα συστήµατα εκτιµάται συνεισφορά 80% των «συστηµικών» προβληµάτων 
και 20% (Livingston et al. 2001) ή 25% (Bellamy, Geyer 1992) καθαρού ανθρώπινου σφάλµατος.  
Η συνεισφορά του ανθρωπίνου λάθους στα µεγάλα ατυχήµατα εµφανίζεται να είναι µεγαλύτερη από 
ότι στα µικρά. Έχει εκτιµηθεί (Rasmussen 1978) ότι ενώ το ανθρώπινο λάθος έχει συνεισφορά 10% 
στις αστοχίες γενικά, συνεισφέρει κατά 50%-80% στα µεγάλα ατυχήµατα. Η άποψη αυτή δέχεται την 
κριτική ότι τίθενται τόσοι κανόνες ώστε είναι εύκολο να βρεθεί κάποιος σε όλη τη σειρά γεγονότων 
που να έχει παραβιάσει κάποιον από αυτούς ώστε να χρεωθεί το ατύχηµα (Leveson 2004). 
 
5.2 Μοντέλα ανθρώπινου λάθους 
 
5.2.1 Μοντέλα έργου, συνθηκών, προσφοράς-ζήτησης, ανοχών, χρόνου, προσοχής και οργάνωσης. 
 
Οι περισσότεροι ερευνητές βρήκαν χρήσιµη την ταξινόµηση της αιτιολόγησης του ανθρώπινου λάθους 
τουλάχιστο σε δύο διαστάσεις (Lees 1996): 

• Ανθρώπινη συµπεριφορά. 
• Χαρακτηριστικά έργου. 

Έτσι, οι προσεγγίσεις στο ανθρώπινο λάθος συνοψίζονται ως εξής: 
1. Συµπεριφοριστική προσέγγιση 
2. Προσέγγιση συνθηκών εργασίας: 

α. Γενικές συνθήκες εργασίας 
β. Γνωστικά χαρακτηριστικά 
γ. Οργανωσιακά χαρακτηριστικά. 

Βάσει των διαστάσεων αυτών έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος µοντέλων για το ανθρώπινο λάθος, τα οποία 
στηρίζονται περισσότερο στη µία ή στην άλλη διάσταση. 
 

• Πλαίσιο και µοντέλο ανάλυσης έργου (task analysis) 
Το είδος αυτό αναφέρεται σε ενέργειες παράλειψης (omission, αφορά λάθη από αστοχία προσοχής ή 
µνήµης), ενέργειες εσφαλµένες (commission, αφορά λάθη ταυτοποίησης, µετάφρασης ή λειτουργίας), 
καθυστέρηση ανάληψης δράσης, κλπ.  Τα λάθη λόγω ενεργειών παράλειψης (errors of omission) 
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αφορούν τη µη εκτέλεση της ενδεδειγµένης ενέργειας, ενώ τα λάθη λόγω εσφαλµένων ενεργειών 
(errors of commission) αφορούν λανθασµένες επιλογές που επιδεινώνουν την κατάσταση (Apostolakis 
2004). 
 

• Πλαίσιο και µοντέλο συνθηκών εργασίας 
Καλύπτει τόσο το έργο, όσο και διάφορους άλλους παράγοντες, όπως εργονοµικοί, γνωστικοί και 
οργανωσιακοί. 
 

• Μοντέλο ανισότητας προσφοράς ζήτησης 
Το µοντέλο αυτό εξετάζει το ανθρώπινο λάθος σαν αποτέλεσµα της ανισότητας µεταξύ των 
απαιτήσεων του έργου και των ικανοτήτων των εκτελεστών του. 
 

• Μοντέλο ανοχών – ποικιλοµορφίας 
Η ποικιλοµορφία στην απόδοση σχετίζεται µε το επιθυµητό ανθρώπινο χαρακτηριστικό της 
προσαρµοστικότητας, ενώ ενυπάρχει και στο ίδιο το έργο. Κάποιο επίπεδο ποικιλοµορφίας µπορεί να 
γίνει ανεκτό µέχρι κάποιο όριο. Ο Swain (1972) κάνει διάκριση µεταξύ των τυχαίων, συστηµατικών 
και σποραδικών λαθών. Τα τυχαία και συστηµατικά λάθη µπορούν συνήθως να διορθωθούν µε τη 
µείωση της µεταβλητότητας και των προκαταλήψεων στην εκτέλεση του έργου, αλλά αυτό δεν είναι 
εύκολο µε τα σποραδικά λάθη που συνήθως αφορούν ξαφνικές και µεγάλες υπερβάσεις των ορίων. 
 

• Μοντέλο διαθέσιµου χρόνου 
Το µοντέλο διαθέσιµου χρόνου υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη απόκριση είναι συνάρτηση του 
διαθέσιµου γι αυτήν χρόνου.  
 

• Μοντέλο απώλειας προσοχής 
Το µοντέλο απώλειας προσοχής  του Reason (1990) κάνει διάκριση µεταξύ απροσεξίας, παραδροµής 
και σφάλµατος. Μία απροσεξία (slip) είναι είτε ένα λάθος στην εφαρµογή ενός σχεδίου όπου το σχέδιο 
είναι σωστό αλλά η εκτέλεση όχι, είτε µία ακούσια πράξη. Μία παραδροµή (lapse) είναι ένα λάθος 
όπου η ηθεληµένη ενέργεια δεν εκτελέστηκε λόγω αστοχίας της µνήµης. Ένα σφάλµα (mistake) είναι 
ένα λάθος στον καθορισµό  του πλάνου δράσης, όπως διάγνωση, λήψη αποφάσεων ή σχεδιασµός.  
 

• Οργανωσιακό µοντέλο 
Το οργανωσιακό ή κοινωνικο-τεχνικό µοντέλο αναδεικνύει τη συνεισφορά των οργανωσιακών και 
ευρύτερων κοινωνικο-τεχνικών παραγόντων του ανθρωπίνου λάθους. 
 
5.2.2. Μοντέλο SRK 
 
Το µοντέλο ικανοτήτων – κανόνων – γνώσεων του Rasmussen (1986) είναι το πλέον συζητηµένο 
µοντέλο στη βιβλιογραφία του ανθρώπινου λάθους. Σύµφωνα µε αυτό, διακρίνονται τρία είδη ή 
επίπεδα ανθρώπινης συµπεριφοράς σε διεργασίες ελέγχου και ο άνθρωπος λειτουργεί αντίστοιχα στα 
τρία αυτά επίπεδα. (Rasmussen 1983): 

• Η «εµπειρική συµπεριφορά» που προκύπτει χωρίς συνειδητή προσοχή και βασίζεται σε 
δεδοµένα, ή αλλιώς (Hale 1990b) οι άνθρωποι εκτελούν τυποποιηµένες ρουτίνες στον 
«αυτόµατο πιλότο». 

• Η συµπεριφορά «βάσει κανόνων» που ελέγχεται συνειδητά και είναι προσανατολισµένη σε 
συγκεκριµένους στόχους, ή αλλιώς (Hale 1990b) οι άνθρωποι επιλέγουν ρουτίνες από ένα 
µεγάλο οπλοστάσιο δυνατών ρουτίνων. 

• Η συµπεριφορά «βάσει γνώσης» που είναι επίσης συνειδητή, αλλά περιλαµβάνει και 
αιτιολόγηση, ή αλλιώς (Hale 1990b) δεν υπάρχουν ρουτίνες. 

Σαν γενική αρχή αναφέρεται (Hale 1990b) ότι οι άνθρωποι έχουν µία διαρκή τάση να µεταφέρουν τον 
έλεγχο της συµπεριφοράς σε επίπεδο µε τη µέγιστη δυνατή ύπαρξη ρουτίνων («βάσει κανόνων» ή 
«εµπειρική»), ιδιαίτερα όταν αυτό ευνοείται από την εργασία. Μία σχετική έννοια είναι αυτή της 
ακούσιας ανάπαυσης (“involuntary rest”, Eyesenck 1962, Fine 1963), σύµφωνα µε την οποία η 
επανάληψη της ίδιας διαδοχής εναύσµατος – απόκρισης οδηγεί σε µία νευρική κατάσταση οιονεί 
κόπωσης που απαιτεί µία περίοδο ακούσιας ανάπαυσης, κατά την οποία δε δίνεται σηµασία στην 
τρέχουσα εργασία. Η περίοδος αυτή είναι µεγαλύτερη σε εξωστρεφή άτοµα (Eyesenck 1962) που 
εµφανίζεται να έχουν περισσότερα ατυχήµατα (Fine 1963).   
Στο µοντέλο αυτό, πέρα από τη συµπεριφορά, ιδιαίτερη σηµασία έχει και το είδος της ένδειξης και για 
το λόγο αυτό γίνεται η ακόλουθη διάκριση κατηγοριών ενδείξεων: 
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• Το σήµα είναι ένα δεδοµένο που εκλαµβάνεται απλά ως µία συνεχής ποσοτική ένδειξη της 
κατάστασης του συστήµατος. 

• Το σηµείο εκλαµβάνεται σαν ένδειξη µιας διακεκριµένης κατάστασης και συχνά ως ανάγκη 
για ανάληψη δράσης. 

• Το σύµβολο σχετίζεται µε κάποια λειτουργική ιδιότητα του συστήµατος. 
Ένα σηµείο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για λειτουργική αιτιολόγηση σχετική µε το σύστηµα, για 
την οποία χρησιµοποιείται το σύµβολο. Τα σήµατα γενικά σχετίζονται µε την «εµπειρική» 
συµπεριφορά, τα σηµεία µε τη συµπεριφορά «βάσει κανόνων», ενώ τα σύµβολα µε τη συµπεριφορά 
«βάσει γνώσης». 
 
5.2.2.1. Λάθη εντός των επιπέδων συµπεριφοράς 

Στο επίπεδο της «εµπειρικής συµπεριφοράς» τα λάθη σχετίζονται µε την ποικιλοµορφία της 
συσχέτισης δύναµης, χώρου ή χρόνου (Rasmussen 1982).  Πρόκειται για λάθη που σχετίζονται µε τη 
συνέχεια της διαδικασίας και της δυνατότητας να ακολουθηθεί πιστά. Μία τέτοια σειρά πιθανών 
λαθών δίνεται από τον Hale (1990b): 

1. Εάν δύο ρουτίνες έχουν πανοµοιότυπα βήµατα για κάποιο µέρος της αλληλουχίας τους, είναι 
πιθανό να µεταφερθεί κανείς από τη µία στην άλλη χωρίς να το αντιληφθεί. Αυτό συµβαίνει 
σχεδόν πάντοτε από τη λιγότερο συχνή προς την περισσότερο συχνή ρουτίνα. Σχεδόν πάντοτε 
το λάθος αυτό συµβαίνει όταν ένα άτοµο είναι απασχοληµένο µε άλλες σκέψεις. 

2. Εάν κάποιος διακόπτεται κατά την εκτέλεση µιας ρουτίνας είναι πιθανό να επανέλθει σε 
λάθος βήµα και να χάσει ένα βήµα ή να το εκτελέσει δύο φορές. 

3. Μία ρουτίνα µπορεί να διαταραχθεί κατά τον έλεγχο της, καθώς ο συνειδητός έλεγχος έχει 
πολύ πιο αργή δυναµική από την ελεγχόµενη ρουτίνα. 

4. Μία ακόµη πηγή λάθους είναι η σταδιακή συνειδητή παράλειψη βηµάτων που κρίνονται 
περιττά, ειδικά όταν αφορούν κινδύνους µε χαµηλή πιθανότητα εµφάνισης. 

Ο σηµαντικότερος κίνδυνος προκύπτει όταν η ρουτίνα µπορεί να συνεχιστεί κανονικά µετά το λάθος 
και οι συνέπειες να εµφανιστούν πολύ αργότερα, ή το λάθος είναι σπάνιο (Hale, 1990b). 
Στο επίπεδο της συµπεριφοράς «βάσει κανόνων» τα λάθη σχετίζονται κυρίως µε την ανεπιτυχή 
επιλογή και εφαρµογή της κατάλληλης διαδικασίας. Αφορούν κυρίως µηχανισµούς όπως τη 
λανθασµένη αναγνώριση ή ταξινόµηση καταστάσεων,  λανθασµένες σχέσεις µε τις εργασίες, ή 
αστοχίες της µνήµης στην ανάκληση διαδικασιών. Οι ρουτίνες λάθους της «εµπειρικής 
συµπεριφοράς», βέβαια, παραµένουν ενεργές (Rasmussen 1982).  
Στο επίπεδο της συµπεριφοράς «βάσει γνώσης» το λάθος µπορεί να προκύψει λόγω της επιλογής ενός 
ακατάλληλου στόχου ή της επιλογής ενός κατάλληλου στόχου όπου ακολουθήθηκε λανθασµένη 
εφαρµογή (Lees 1996). Μία αντίστοιχη κατηγοριοποίηση των λαθών στο επίπεδο αυτό από τον Hale 
(1990b) είναι η εξής: 

• Ανεπαρκής κατανόηση των αρχών (ανεπαρκή νοητικά µοντέλα). 
• Ανεπαρκής χρόνος για την κατάλληλη διερεύνηση των προβληµάτων. 
• Η τάση για επαναφορά σε επίπεδο «συµπεριφοράς βάσει κανόνων». 

Οι δύο πρώτες κατηγορίες αφορούν τους αρχάριους και η τρίτη τους ειδικούς, οι οποίοι είναι οι πιο 
κατάλληλοι για λειτουργία στο επίπεδο αυτό, αλλά και αυτοί που χρειάζεται σπανιότερα από όλους να 
το κάνουν. 
Κάποια είδη ανθρωπίνου λάθους που µπορεί να προκύψουν στην κατάσταση αυτή είναι (Lees 1996): 

• Απροσεξίες, σφάλµατα και παρεµβάσεις. 
• Πρόωρη επιλογή µιας υπόθεσης. 
• Ακατάλληλος έλεγχος µιας υπόθεσης. 
• Αποτυχία προσδιορισµού και αντιστοίχισης πόρων στο στόχο. 

 
5.2.2.2. Λάθη στη διεπιφάνεια των συµπεριφορών 

Μία κατηγορία ειδών ανθρωπίνου λάθους είναι αυτά που συµβαίνουν σε µη κανονικές καταστάσεις. Η 
«εµπειρική» συµπεριφορά είναι κατάλληλη για την κανονική κατάσταση, αλλά αυτό παύει να ισχύει 
εάν η κατάσταση αλλάξει. Γενικά, όµως, η προσαρµογή δεν εµφανίζεται µέχρι να προκύψει κάποια 
ασυµβατότητα. Ιδιαίτερα σε συστήµατα έντονου ελέγχου µε «εµπειρική συµπεριφορά», διεγείρεται η 
αντίδραση «αν το σύστηµα είναι τόσο έξυπνο ας λειτουργήσει µόνο του, γιατί να κάνω οτιδήποτε;». 
Στην περίπτωση αυτή οι άνθρωποι παραµένουν στο επίπεδο συµπεριφοράς αυτό, αντί να αποδεχθούν 
συνειδητά ότι αντιµετωπίζουν µία ασυνήθιστη κατάσταση (Hale 1990b). 
Mία πρωτεύουσα αιτία λαθών είναι η αλλαγή στο περιβάλλον. Η υλοποίηση µιας ενέργειας οδηγεί σε 
µία τάση απλοποίησης µέσω της αντικατάστασης της συµπεριφοράς «βάσει γνώσης» µε συµπεριφορά 
«βάσει κανόνων» και τη χρήση σηµείων (αντί συµβόλων). Αν το περιβάλλον αλλάξει έτσι που να µην 
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µεταβάλλονται µεν τα σηµεία αλλά και να µην είναι πλέον κατάλληλοι οι κανόνες, τότε το λάθος είναι 
αναµενόµενο. Αυτό µπορεί να συνδυάζεται µε την τάση να χρησιµοποιούνται βολικά, ανεπίσηµα 
σηµεία αντί για επίσηµα σηµεία και να τροποποιούνται κανόνες ώστε να δίνουν πιο βολικές 
επιπτώσεις (Lees, 1996). Αυτό το είδος λάθους ονοµάζεται «λάθος διάκρισης» (Rasmussen 1982). 
«Όλοι έχουµε την τάση να σχηµατίζουµε υποθέσεις για την κατάσταση που αντιµετωπίζουµε βασισµένοι 
σε αυτό που µας συνέβαινε συχνότερα στο παρελθόν και στη συνέχεια να ψάχνουµε για στοιχεία που να 
επιβεβαιώνουν αυτή τη διάγνωση» (Hale 1990b).  
Ένας χειριστής συνήθως αντιµετωπίζει την εµφάνιση ενός πλήθους ενδείξεων. Η απαίτηση του 
σχεδιαστή του συστήµατος είναι ότι ο χειριστής θα τις ερµηνεύσει µε συµπεριφορά «βάσει γνώσης». 
Στην πράξη, ο χειριστής βασίζεται περισσότερο σε γραµµικές αλληλουχίες γεγονότων («βάσει 
κανόνων» παρά σε σύνθετες σχέσεις µεταξύ µεταβλητών («βάσει γνώσης»). ∆εν εξάγει καταστάσεις 
και γεγονότα από τέτοιες σύνθετες σχέσεις, αλλά χρησιµοποιεί δείκτες καταστάσεων και γεγονότων. 
Έτσι, αν το σύστηµα αλλάξει, ο χειριστής πρέπει όχι µόνο να περάσει σε συµπεριφορά «βάσει 
γνώσης», αλλά και να αρχίσει να µεταφράζει ενδείξεις συµβόλων και όχι σηµείων. Η δυσκολία αυτή 
γίνεται πιο σύνθετη αν οι πηγές πληροφοριών εµφανίζονται διαδοχικά. 
Κάθε αλλαγή στο σύστηµα, όπως εισαγωγή νέας τεχνολογίας, βελτιωµένη λειτουργικότητα ή 
οργανωτικές αλλαγές, αναπόφευκτα αλλάζει τις συνθήκες εργασίας για τους ανθρώπους στο σύστηµα, 
άρα και τις νοητικές τους εργασίες (Hollnagel 2006). ∆εδοµένων των συνήθων τύπων ενδείξεων, η 
κατάσταση είναι γενικά πολύ ακανόνιστη για να επιτρέψει την ανάπτυξη ενός µοντέλου της 
διαδικασίας επίλυσης προβληµάτων, άρα και την ταυτοποίηση των τυπικών τρόπων λάθους 
(Rasmussen 1980). Ο κρίσιµος παράγοντας για την εξάλειψη του λάθους είναι η εξασφάλιση του 
κατάλληλου επιπέδου λειτουργίας την κατάλληλη στιγµή, ενώ τονίζεται ότι µπορεί να είναι εξίσου 
καταστροφική η λειτουργία σε πολύ υψηλό επίπεδο συνειδητού ελέγχου, όσο και σε επίπεδο έντονης 
ρουτίνας (Hale 1990b). 
 
 
5.3. Λειτουργία υπό πίεση 
 
Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα λάθους είναι το στρες. Γενικά 
αναγνωρίζεται (Lees 1996) ότι η απόδοση αυξάνει µε κάποιο µέτριο επίπεδο στρες. Από κάποια 
οριακή τιµή και πάνω, όµως, η οποία διαφέρει σηµαντικά από άτοµο σε άτοµο, η απόδοση µειώνεται 
απότοµα. 
Παρόλο που έχει γίνει αρκετή έρευνα στα αποτελέσµατα του στρες, σχετικά λίγα είναι εφαρµόσιµα σε 
γνωστικές ενέργειες. Μία µη κανονική κατάσταση τείνει να οδηγεί σε µία προσαρµογή της 
συµπεριφοράς ακόµη και αν υπάρχει λίγο στρες. Πέρα από το φαινόµενο της ανυποµονησίας, 
υπάρχουν µερικά ειδικά φαινόµενα που σχετίζονται µε την ίδια τη γνωστική ενέργεια. Η ανάγκη για 
την εφαρµογή λειτουργικής αιτιολόγησης σε µία αποσταθεροποιηµένη διεργασία αυξάνει το φόρτο 
εργασίας και µειώνει το διαθέσιµο χρόνο για γενική παρακολούθηση της κατάστασης του συστήµατος. 
Υπάρχει µία τάση στο χειριστή να επικεντρώνεται στην αποσταθεροποιηµένη διεργασία και έτσι 
προκύπτει το γνωστικό σύνδροµο του τούνελ. Η ανάγκη για αλλαγή στρατηγικής είναι άλλος ένας 
παράγοντας που αυξάνει το στρες (Lees 1996). 
Παρότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν στο στρες, ο φόρτος εργασίας είναι ο 
σηµαντικότερος. Τα 4 επίπεδα του στρες ορίζονται ως: 

• Χαµηλός φόρτος εργασίας 
• Βέλτιστος φόρτος εργασίας 
• Βαρύς φόρτος εργασίας 
• Απειλητικός φόρτος εργασίας. 

Μία κατάσταση που µπορεί να προκύψει είναι αυτή όπου γίνεται ένα λάθος, αναγνωρίζεται και στη 
συνέχεια γίνεται µία προσπάθεια να εκτελεστεί η ενέργεια σωστά. Υπό συνθήκες βαρέως φόρτου 
εργασίας η πιθανότητα αστοχίας τείνει να αυξάνει µε κάθε προσπάθεια καθώς η εµπιστοσύνη 
µειώνεται. Για τις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται ο κανόνας διπλασιασµού. Η πιθανότητα ανθρωπίνου 
λάθους διπλασιάζεται στη δεύτερη προσπάθεια και διπλασιάζεται πάλι για κάθε επόµενη προσπάθεια 
µέχρι να φτάσει τη µονάδα (Siegel, Wolf 1969). 
Έρευνα στην απόδοση των πιλότων (Barlett 1943) έδειξε ότι κάτω από στρες η τάση είναι προς τη 
διατήρηση εµπειρικών υπο-ρουτίνων αλλά και προς τη µείωση του υψηλότερου επιπέδου συνεργασίας 
των ρουτίνων αυτών. Αν οι χειριστές διαπιστώσουν ότι δεν µπορούν να ακολουθήσουν πια τις οδηγίες, 
δεν θα θέσουν εκ νέου το θέµα αλλά θα ακολουθήσουν αυτό που πιστεύουν ως την πλησιέστερη 
ισοδύναµη δράση. (Kletz 1991). 
Σε µία κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο ειδικός βρίσκεται κάτω από µεγάλο στρες και πρέπει να βρει 
µία κατάλληλη λύση σε πολύ περιορισµένο χρόνο. Σε µία τέτοια κατάσταση καµία σύνθετη 
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αιτιολογική δράση δεν µπορεί να διενεργηθεί και οι ειδικοί βασίζονται στην προηγούµενη εµπειρία 
τους σε ανάλογες καταστάσεις (Cacciabue 1998).  
Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ένα άτοµο µαθαίνει να χειρίζεται έκτακτες καταστάσεις µόνο κατά την 
εκπαίδευση, καθώς τέτοιες καταστάσεις δεν εµφανίζονται στην καθηµερινότητα. Αυτό συντελεί στη 
δηµιουργία νοητικών προκαταλήψεων στην πλευρά του χειριστή, ο οποίος οδηγείται να υπερεκτιµήσει 
την ικανότητα του συστήµατος να ανταποκρίνεται σε ανωµαλίες (Cacciabue 1998). 
Ακόµη και αν ένας χειριστής έχει εκπαιδευτεί στη χρήση εξοπλισµού που εµπεριέχει από το σχεδιασµό 
του λανθασµένες σχέσεις ενδείξεων – ελέγχου, τείνει όταν βρίσκεται υπό πίεση να προσκολλάται στις 
αναµενόµενες σχέσεις, καθώς η παραβίαση του στερεοτύπου αυτού µπορεί να έχει σηµαντικές ποινές 
(Lees 1996). 
Υπάρχει ένα πλήθος καταστάσεων που µπορούν να δηµιουργήσουν νοητικές δυσχέρειες. Η νοητική 
υπερφόρτωση είναι µία κατάσταση που µπορεί να εµφανιστεί µε διάφορες µορφές. Επίσης, νοητικές 
δυσχέρειες µπορεί να προέλθουν και από την απαίτηση από έναν χειριστή να αναλάβει έργα που δεν 
είναι το forte του, όπως τα σπάνια φαινόµενα, ή η χειροκίνητη ανάληψη ελέγχου σε µία κατάσταση 
συναγερµού. (Kletz, 1991).  
Μία ακόµη κατηγορία ανθρωπίνου λάθους είναι η σκόπιµη απόφαση να γίνει κάτι ενάντια στη σωστή 
πρακτική, συνήθως παράκαµψη, το οποίο αποκαλείται «λάθος απόφαση» (Kletz 1991). Γενικά, όµως, 
οι παραβιάσεις δεν είναι µέρος της διαδικασίας του έργου, οπότε είναι δύσκολο να προβλεφθούν µε τη 
χρήση συνήθως τεχνικών ανάλυσης έργου (Bellamy, Geyer 1992). 
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6. Αντί επιλόγου 
 
Η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της επένδυσης σε βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του κόστους 
των εργατικών ατυχηµάτων είναι αντικείµενο συνεχιζόµενης έρευνας. Παρά τις αρνητικές συνθήκες 
που παρουσιάζονται στα συστηµικά µοντέλα, εκτιµάται ότι πιθανόν να βρεθεί η «δωρεάν τάξη» (“free 
order”) που βρίσκεται σε κάθε πολύπλοκο σύστηµα (κυρίως µε τη µορφή ελκυστών), η οποία θα 
επιτρέψει τον καθορισµό και αποτύπωση µιας τέτοιας σχέσης ή τουλάχιστο αποδείξεις ότι µία τέτοια 
σχέση δεν είναι δυνατή. 
Η προσπάθεια για την ένταξη του ανθρώπινου λάθους και της υποκειµενικής αντίληψης του κινδύνου 
σε ένα ολιστικό µοντέλο συνεχίζεται. Το πλήθος των θεωριών και µοντέλων στις δύο αυτές γνωστικές 
περιοχές καθιστά δυσχερή την ενιαία ένταξη τους σε ένα τέτοιο µοντέλο, αλλά µπορούν σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο να δώσουν συγκεκριµένα στοιχεία που µπορούν να ενταχθούν σε µία ολιστική 
προσέγγιση του εργατικού ατυχήµατος.  
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