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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιείται µια προσπάθεια εκτίµησης της µεταβολής των 

εργατικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα τη περίοδο 1997 – 2008 και πως επηρεάζεται από 

µακροοικονοµικά µεγέθη, όπως η µεταβολή της ανεργίας και η µεταβολή του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος. Επιπλέον, εξετάζει τη σχέση των εργατικών ατυχηµάτων µε τη συµµετοχή 

των εργαζοµένων σε συνδικαλιστικές ενώσεις. 

 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν time series ανάλυση πολυµεταβλητού µοντέλου. Οι 

επαγγελµατικοί τραυµατισµοί διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, τα θανατηφόρα ατυχήµατα που 

έχουν µοιραία κατάληξη και τα µη θανατηφόρα ή τραυµατισµοί. Τα κάθε υπόδειγµα εξετάζεται 

ξεχωριστά, χρησιµοποιώντας ετήσια στοιχεία της Ελληνικής οικονοµίας από το 1977 µέχρι και 

το 2008. 

 

Η έρευνα οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι οικονοµικοί κύκλοι ασκούν επίδραση στη µεταβολή 

των επαγγελµατικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα, καθώς αποδεικνύει ότι όταν µία οικονοµία είναι 

σε φάση ύφεσης, δηλαδή µαστίζεται από ανεργία και χαµηλή παραγωγή, τότε τα ατυχήµατα 

εµφανίζουν τη τάση να µειώνονται, ως αποτέλεσµα της απόφασης των εργαζοµένων να µην 

εκθέσουν ένα µικροτραυµατισµό, προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος απόλυσής τους. Αντίθετα, 

αν η οικονοµία είναι σε φάση ανάπτυξης, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξάνεται και η 

ανεργία µειώνεται, τότε τα ατυχήµατα που καταγράφονται είναι περισσότερα, καθώς οι έντονες 

απαιτήσεις κατά την εργασία, η πίεση που ασκείται για αύξηση της παραγωγής και οι υπερωρίες 

επηρεάζουν τον εργαζόµενο µε αποτέλεσµα να µην είναι συγκεντρωµένος και να προκαλεί ή να 

δέχεται κάποιο τραυµατισµό. Όσον αφορά τη δύναµη των εργατικών ενώσεων, η συγκεκριµένη 

µελέτη καταλήγει στην αρνητική συσχέτιση που έχουν µε τα θανατηφόρων εργατικά ατυχήµατα. 

Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό είναι ότι µπορούν και παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση 

στα µέλη τους σχετικά µε τους κινδύνους και ότι µπορούν να πιέσουν τις επιχειρήσεις για 

καλύτερες συνθήκες εργασίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: οικονοµική ανάπτυξη, θανατηφόρα και µη θανατηφόρα ατυχήµατα, ανεργία, 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, επαγγελµατική ασφάλεια. 

 
Κωδικοί JEL : I31; J28 
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ABSTRACT  

 

This project presents an evaluation of the variation of working accidents in Greece in the period 

1997-2008 and how it is affected by macroeconomics aggregates, such as the unemployment 

variation and the variation of the Gross Domestic Product (GDP). Moreover, the relationship 

between working accidents and the participation of employees in labour unions is investigated. 

 

The method employed is the time series analysis of a multivariable model. Working accidents 

have been divided into two categories, the fatal accidents and the non-fatal or injuries. Each 

sample is examined separately using annual data of the Greek economy from 1977 till 2008. 

 is investigated employment sickness, working accidents indicators, institutions and associated 

establishments 

 

The research leads to the conclusion that the economic cycles influence the variation of working 

accidents in Greece, since it proves that when an economy is in depression, which is associated 

with high unemployment and low production, then accidents tend to reduce due to the 

employees’ decision not to refer a minor injury in order to reduce the risk of getting fired. On the 

contrary, if the economy is in growth so the Gross Domestic Product (GDP) increases and 

unemployment decreases, then the registered accidents are more since the intense working 

requirements, the demand for increased production and overtime influence the employee who 

consequently  loses concentration and might trigger or suffer an injury. Regarding the power of 

labour unions, this project concludes that they are negatively correlated with fatal working 

accidents. The reason for this is that labour unions can offer more information to their members 

in relation to the associated risks and can force the companies to adopt better working conditions.  

 

Keywords: Economic development, fatal and non-fatal accidents, unemployment, Gross 

Domestic Product, job security. 

 

JEL classification: I31; J28 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Ο επαγγελµατικός κίνδυνος είναι ένα σηµαντικό, παγκόσµιο και διαχρονικό κοινωνικό θέµα που 

συνδέεται άµεσα µε την εργασία και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και έχει απασχολήσει 

την κοινωνία σε διάφορα επίπεδα. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία εργατικό ατύχηµα είναι το ατύχηµα 

που επέρχεται εξαιτίας της εργασίας σε οποιονδήποτε εργαζόµενο. Προϋποθέτει ένα εξωτερικό 

αίτιο και έχει σαν αποτέλεσµα µία φυσική βλάβη. Γενικά, ως εργατικό λογίζεται κάθε ατύχηµα 

που συµβαίνει στον τόπο της εργασίας κατά το χρόνο της εργασίας, αλλά και κατά τη συνήθη 

µετάβαση από και προς την εργασία. Για να χαρακτηρισθεί ένα γεγονός σαν εργατικό ατύχηµα 

πρέπει να υπάρχει βίαιο γεγονός, να υπάρχει δηλαδή έκτακτη και αιφνίδια επίδραση εξωτερικού 

παράγοντα, που δεν έχει σχέση µε την οργανική κατάσταση του εργαζόµενου . 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την εξέταση των εργατικών ατυχήµατα σε µακροοικονοµικό 

επίπεδο, εξετάζοντας τον αριθµό των ατυχηµάτων που προκύπτουν σε εργασιακούς χώρους, 

θανατηφόρων και µη, σε σχέση µε τους οικονοµικούς κύκλους. Πέραν τούτου, εξετάζει και το 

ρόλο των εργατικών σωµατείων, προκειµένου να διαπιστωθεί αν επηρεάζουν τον αριθµό των 

ατυχηµάτων που καταγράφονται. 

  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια γενικότερη αναφορά στην υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας, στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς και στα  σοβαρότερα προβλήµατα 

που καταγράφονται σε χώρους εργασίας. Ακολουθεί η βιβλιογραφική επισκόπηση µε αναφορές 

σε εµπειρικές µελέτες µικροοικονοµικού αλλά και µακροοικονοµικού  επιπέδου, τόσο διεθνείς 

όσο και ελληνικές, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µια σαφής αναφορά στα εργατικά ατυχήµατα 

στην Ελλάδα.  

 

Στην εµπειρική ανάλυση, κεφάλαιο 4, εκτιµώνται δύο υποδείγµατα, για τα θανατηφόρα και για 

να µη θανατηφόρα ατυχήµατα αντίστοιχα, προκειµένου να εκτιµηθεί η µεταβολή αυτών και πως 

επηρεάζονται από οικονοµικές συνθήκες, όπως η ανεργία, η µεταβολή του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος και η συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τα στοιχεία που 

χρησιµοποιήθηκαν αφορούν την ελληνική οικονοµία, από το 1977 µέχρι και το 2008. Τέλος, 

τονίζεται η σηµαντικότητα των αποτελεσµάτων και γίνονται προτάσεις για θέµατα τα οποία 

αξίζουν περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:  

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 Γενικά 

Τα τελευταία χρόνια, η ανθρώπινη εργασία έχει γίνει αντικείµενο πολλαπλών ιστορικών και 

κοινωνικών µελετών, διεκδικήσεων και αλλαγών. Επιστήµες όπως η τεχνολογία, η οικονοµία, η 

φιλοσοφία, η φυσιολογία, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία συναντώνται µε αιµατηρούς αγώνες, 

απεργίες και κατακτήσεις στον συνεχή αγώνα του ανθρώπου για επιβίωση. Όπως είναι φυσικό, 

προτεραιότητα του ανθρώπου είναι η εξασφάλιση οποιασδήποτε εργασίας του προσφέρει τα 

βασικά στοιχεία επιβίωσης. Με την πρόοδο όµως της κοινωνίας, και έχοντας εξασφαλίσει τα 

προς το ζην, ο άνθρωπος αρχίζει να ενδιαφέρεται για τη βελτίωση του εργασιακού του 

περιβάλλοντος. Στον χώρο εργασίας του ο σύγχρονος άνθρωπος περνάει σχεδόν το ένα τρίτο της 

παραγωγικής του ζωής. Το εργασιακό περιβάλλον πολύ πιθανόν περικλείει ένα σηµαντικό 

αριθµό από επιβλαβείς φυσικούς, χηµικούς, βιολογικούς ή εργονοµικούς παράγοντες, χωρίς να 

ξεχνάµε και µια σειρά από ψυχολογικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς παράγοντες, οι οποίοι 

είναι δυνατόν να προκαλέσουν κάποια µικρό ή µεγάλο πρόβληµα στην υγεία ή την σωµατική 

ακεραιότητα του εργαζοµένου ή ακόµα να απειλήσουν την ίδια του την ζωή. 

 
Στην πραγµατικότητα όλες οι εργασίες περικλείουν κάποιο µικρό ή µεγάλο κίνδυνο. Η 

αναµφισβήτητη, όµως, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελµατικών ασθενειών 

στις αναπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες τα τελευταία χρόνια, συνέβαλε αποφασιστικά στη µείωση 

του αριθµού των θανατηφόρων και µη εργατικών ατυχηµάτων. 
 
Οι υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας έχουν επιτελέσει σηµαντικό έργο για τον εξανθρωπισµό 

των συνθηκών εργασίας, ενώ οι νέες νοµοθεσίες και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις έχουν 

βελτιώσει αισθητά τη ζωή των εργαζοµένων. Η καλύτερη εργασιακή πρακτική στο θέµα της 

έκθεσης σε επικίνδυνους φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες, µείωσε αποφασιστικά 

τον αριθµό των επαγγελµατικών ασθενειών που µάστιζαν ορισµένα επαγγέλµατα. Νέες 

νοµοθεσίες για την προστασία των εργαζοµένων, καλύτερες υπηρεσίες στους εργασιακούς 

χώρους και πληρέστερη ενηµέρωση των εργαζοµένων για τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν, 

επέφεραν ριζικές αλλαγές στα προβλήµατα υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Παρόλα αυτά, παραµένουν σηµαντικά θέµατα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

Απαιτούνται συντονισµός και συναίνεση των διαφόρων κοινωνικών οµάδων. Νέες νοµοθεσίες 

που θα λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες των εργαζοµένων γυναικών και των ατόµων µε 

αλλεργικές παθήσεις. Πολλοί χηµικοί, φυσικοί και βιολογικοί παράγοντες του εργασιακού 

περιβάλλοντος πρέπει να µειωθούν σε χαµηλότερα επίπεδα. Οι διάφορες επιστήµες που µελετούν 
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το εργασιακό περιβάλλον και τα προβλήµατα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων έχουν 

ακόµη να ολοκληρώσουν πολλές έρευνες για τις βλαβερές και µακροχρόνιες συνέπειες του 

εργασιακού περιβάλλοντος στους εργαζόµενους. 

 

1.2 Κλάδοι Οικονοµικής ∆ραστηριότητας  

 

Μελέτη του ΟΟΣΑ (1989) 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 οι κύριες αιτίες ατυχηµάτων φαίνεται να είναι η ελλιπής προσαρµογή υλικών στις 

ανθρώπινες ικανότητες και οργανωτικές αιτίες, π.χ. τα «επικίνδυνα χρήµατα», δηλαδή η αµοιβή 

που εξαρτάται από την ποσότητα παραγωγής του εργαζόµενου. Αναφερόµενη σε σχετική έρευνα 

για τα µεταλλεία σιδήρου της Σουηδίας, παρατηρεί ότι η µετατροπή της αµοιβής, από αµοιβή 

«µε το κοµµάτι» σε σταθερές µηνιαίες αποδοχές, έφερε σηµαντική µείωση στα ατυχήµατα. 

 

Στη συνέχεια, γίνεται µια σύντοµη αναφορά σε ευρωπαϊκούς κλάδους εργασίας καθώς και στα 

προβλήµατα που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο και καταγράφονται ως αυτά µε τη 

µεγαλύτερη συχνότητα (ΟΕCD 2006). Το ποσοστό θανατηφόρων ατυχηµάτων στην ΕΕ των 15 

στο γεωργικό τοµέα είναι 12,6 ανά 100.000 εργαζόµενους. Σε ότι αφορά τα ατυχήµατα που 

συνεπάγονται περισσότερες από τρεις ηµέρες απουσίας, η αναλογία είναι µεγαλύτερη από 6.000 

ανά 100.000 εργαζόµενους. Πρόκειται για ορισµένα από τα µεγαλύτερα ποσοστά σε 

οποιονδήποτε κλάδο. Στα παλαιά κράτη µέλη, µόλις το 4% του εργαζόµενου πληθυσµού 

απασχολείται στη γεωργία. Το αντίστοιχο ποσοστό στα νέα κράτη µέλη είναι 13,4%. 

 

Στο κλάδο των κατασκευών περίπου 1.300 εργαζόµενοι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο, αριθµός 

που αντιστοιχεί σε 13 εργαζόµενους ανά 100.000, ποσοστό υπερδιπλάσιο του µέσου όρου άλλων 

τοµέων. Περίπου 15% των εργαζόµενων στον εκπαιδευτικό τοµέα στην Ευρώπη, από δάσκαλους 

και µάγειρες έως διοικητικό προσωπικό, έχουν δεχθεί σωµατική ή λεκτική κακοποίηση στον 

χώρο εργασίας. Το ποσοστό των ατυχηµάτων στον ελληνικό τοµέα της υγείας είναι κατά 34% 

υψηλότερο από τον µέσο όρο της ΕΕ (ΟΕCD 2006). 

1.3 Κίνδυνοι στον Εργασιακό Χώρο 
 

Οι χώροι εργασίας, οι εγκαταστάσεις, οι µηχανές, τα µεταφορικά µέσα παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στις υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και επηρεάζουν την απόδοση της εργασίας και τη 

διάθεση των εργαζοµένων. Μηχανήµατα µε κινούµενα µέρη γίνονται αιτία πολλών εργατικών 
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ατυχηµάτων. Επιπλέον, η έλλειψη προστατευτικών µέτρων και τεχνικής εκπαίδευσης των 

εργαζοµένων, προκαλούν περίπου το 20% των εργατικών ατυχηµάτων. Οι πτώσεις από 

σκαλωσιές, σκάλες, καθώς και η απασχόληση σε χωµατουργικές εργασίες, ορυχεία,µεταλλεία, 

είναι σηµαντικές αιτίες για πολλά θανατηφόρα και µη εργατικά ατυχήµατα. Υπολογίζεται ότι οι 

πτώσεις είναι υπεύθυνες για το 25% περίπου των εργατικών ατυχηµάτων, ενώ ένα 30% αυτών, 

συµβαίνουν σε νεαρούς εργαζόµενους, 25-35 ετών, λόγω έλλειψης τεχνικής κατάρτισης και 

ενηµέρωσης για τους κινδύνους στους χώρους εργασίας (ΟΕCD 2006). 

 

Το 60 - 90% των ανθρώπων αντιµετωπίζει κάποια στιγµή της ζωής τους µυοσκελετικά 

προβλήµατα. Το ποσοστό των ατόµων που αντιµετωπίζουν τέτοια προβλήµατα υπολογίζεται, για 

οποιαδήποτε χρονική στιγµή, στο 15 - 42%. Συνήθως, οι µυοσκελετικές παθήσεις προσβάλλουν 

τη ράχη, τον αυχένα, τους ώµους και τα άνω άκρα, αλλά µπορεί, σπανιότερα, να εκδηλωθούν και 

στα κάτω άκρα. Τα προβλήµατα υγείας που συνδέονται µε αυτές είναι πολλά και ποικίλα, από 

δυσφορία και µικρούς ή µεγάλους πόνους έως σοβαρότερες ιατρικές παθήσεις οι οποίες 

απαιτούν απουσία του ατόµου από την εργασία του, ακόµη και ιατρική περίθαλψη. Στις χρόνιες 

περιπτώσεις, η θεραπεία και η ανάρρωση δεν είναι συχνά ικανοποιητικές. Το αποτέλεσµα µπορεί 

να είναι µόνιµη αναπηρία και απώλεια της εργασίας.  

 

Περισσότεροι από έναν στους τέσσερις εργαζοµένους στην ΕΕ υποφέρει από εργασιακό άγχος, 

το οποίο συνεπάγεται τεράστια επιβάρυνση τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για την 

οικονοµική επίδοση. Το 2005, τουλάχιστον το 20% των εργαζοµένων στην ΕΕ πίστευε ότι η 

υγεία του κινδύνευε εξαιτίας του εργασιακού στρες. Το εργασιακό άγχος µπορεί να επηρεάσει 

οποιονδήποτε εργαζόµενο ασχέτως της θέσης του στην ιεραρχία. Παρατηρείται σε όλους τους 

κλάδους και σε επιχειρήσεις όλων των µεγεθών και επηρεάζει ποσοστό 22% των εργαζοµένων 

στην ΕΕ των 27 (για το 2005). Επιπλέον, ο αριθµός των ατόµων που πάσχουν από παθήσεις που 

σχετίζονται µε το άγχος και προκαλούνται ή επιδεινώνονται από την εργασία αναµένεται να 

αυξηθεί. Ο µεταβαλλόµενος κόσµος της εργασίας θέτει ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις 

στους εργαζοµένους µέσα από την περικοπή προσωπικού και την εξωτερική ανάθεση, τη 

µεγαλύτερη ανάγκη για ευελιξία από άποψη λειτουργιών και δεξιοτήτων, την αυξανόµενη χρήση 

συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, την αυξανόµενη εργασιακή ανασφάλεια και την 

εντατικοποίηση της εργασίας (µε αυξηµένο φόρτο εργασίας και µεγαλύτερη πίεση) και την 

¨κακή¨ ισορροπία µεταξύ εργασιακού και ιδιωτικού βίου (ΟΕCD 2006). 
 

Επιπρόσθετα, οι φυσικοί παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον δηµιουργούν σηµαντικά 

προβλήµατα υγείας στους εργαζόµενους και σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούν να καταστούν 

υπεύθυνοι για εργατικά ατυχήµατα. Ο θόρυβος των χώρων εργασίας, ο φωτισµός, οι δονήσεις, η 

θερµοκρασία, ο εξαερισµός, οι ακτινοβολίες (ιοντίζουσες και µη ιοντίζουσες), είναι οι βασικοί 
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φυσικοί παράγοντες που επιδρούν στο εργασιακό περιβάλλον. Συγκεκριµένα, ο υπερβολικός 

θόρυβος, µακροχρόνια, προκαλεί επαγγελµατική κώφωση στους εργαζόµενους. Ο ελλιπής 

εξαερισµός των χώρων εργασίας αναγκάζει τους εργαζόµενους να αναπνέουν σκόνες, τοξικούς 

ατµούς διαλυτών και αέρια που παράγονται κατά τις κατεργασίες πρώτων υλών. Ο κακός 

φωτισµός µειώνει την απόδοση της εργασίας, κουράζει τον εργαζόµενο και οδηγεί σε αύξηση 

των εργατικών ατυχηµάτων. ∆ονήσεις, πίεση, τριβή από κινούµενα τµήµατα µηχανηµάτων, 
προκαλούν µακροχρόνια διόγκωση των αρτηριών, µελάνιασµα των χεριών, νευρική υπερένταση 

και βλάβες στο νευρικό σύστηµα. Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των εργαζοµένων της Ευρώπης, 

ήτοι περισσότερα από 60 εκατοµµύρια άτοµα, είναι εκτεθειµένοι σε υψηλή στάθµη θορύβου για 

διάστηµα µεγαλύτερο του ενός τετάρτου του χρόνου εργασίας τους. Αν και ο θόρυβος ως 

πρόβληµα αφορά πρωτίστως τους βιοµηχανικούς κλάδους, όπως η µεταποίηση και οι 

κατασκευές, µπορεί επίσης να αποτελεί ζήτηµα σε πολλά άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, από 

τηλεφωνικά κέντρα έως σχολεία και από χώρους ορχήστρας έως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. 

Ένας στους πέντε εργαζόµενους στην Ευρώπη αναγκάζεται να υψώνει τον τόνο της φωνής του 

για να καταφέρει να ακουστεί, τουλάχιστον το µισό χρονικό διάστηµα της παραµονής του στο 

χώρο εργασίας και ποσοστό 7 % υποφέρει από προβλήµατα ακοής που σχετίζονται µε την 

εργασία. Η θορυβογενής απώλεια της ακοής είναι η πλέον συνηθισµένη επαγγελµατική ασθένεια 

που αναφέρεται στα κράτη µέλη της ΕΕ. Η οδηγία ορίζει επίσης ως νέα ηµερήσια οριακή τιµή 

έκθεσης τα 87 dB (Χατζηιωάννου 2006).  

 

Υπολογίζεται ότι το 9,6% των παγκόσµιων θανάτων από καρκίνο οφείλεται στην εργασία. Στην 

ΕΕ καταγράφονται για το 2005 95.581 θάνατοι από καρκίνο που σχετίζονται µε τις εργασιακές 

συνθήκες. Κορυφαίοι παράγοντες που κρύβονται πίσω από τον καρκίνο στην εργασία είναι ο 

ασβέστης και το παθητικό κάπνισµα. 

Στο 15% ανέρχεται το ποσοστό των εργαζοµένων στην Ευρώπη οι οποίοι αναφέρουν ότι 

έρχονται σε επαφή µε χηµικά προϊόντα κατά το ¼ του εργασιακού τους χρόνου και το 19% 

επισηµαίνει ότι αναπνέει σκόνη, καυσαέρια και ρύπους στο χώρο εργασίας τους. Περίπου 74.000 

από τους θανάτους που σηµειώνονται κάθε χρόνο στην ΕΕ των 27 συνδέονται µε την έκθεση των 

εργαζοµένων σε επικίνδυνες ουσίες (ΟΕCD 2005). 

 

Οι ακτινοβολίες και τα ραδιενεργά υλικά που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία και σε ορισµένα 

ιατρικά επαγγέλµατα, µπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία των εργαζοµένων. Οι 

ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ακτίνες - Χ, σωµατίδια α, β, γ και ουδετερόνια) σε µικρές δόσεις 

προκαλούν βλάβες στα χρωµατοσώµατα, λευχαιµία, κακοήθη νεοπλάσµατα, καταρράκτη, ενώ σε 

υψηλές δόσεις προκαλούν αναιµία, έλκος στο στοµάχι, νευρώσεις και καρκίνο του δέρµατος. Οι 

µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (υπέρυθρες, υπεριώδης, µικροκύµατα, ακτίνες λέιζερ), προκαλούν 

βλάβες στα µάτια, καρκίνο του δέρµατος, φλεγµονή του κερατοειδούς κ.α. Οι χηµικοί 
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παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον είναι πολλοί και προκαλούν µεγάλο αριθµό 

επαγγελµατικών ασθενειών, ανάλογα µε τον τύπο εργασιακού χώρου και το βαθµό έκθεσης των 

εργαζοµένων. Υπολογίζεται ότι τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται πάνω από 80.000 χηµικές 

ουσίες στη βιοµηχανία, ενώ κάθε χρόνο προστίθενται 200-700 νέες χηµικές ουσίες που 

παράγονται σε µεγάλη κλίµακα. Πολλές από αυτές είναι καυστικές, τοξικές, καρκινογόνες, 

εκρηκτικές, εύφλεκτες και µπορούν να προκαλέσουν καταστροφές µεγάλης κλίµακας σε 

περιπτώσεις διαρροών και ατυχηµάτων. 

 
Οι ασθένειες των πνευµόνων λόγω εισπνοής χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον, είναι 

οι πλέον διαδεδοµένες επαγγελµατικές ασθένειες, Οι πνευµονοκονιάσεις είναι διαδεδοµένες σε 

εργαζόµενους σε λατοµεία, ανθρακωρυχεία, υφαντουργεία. Οι αρχικές βλάβες των πνευµόνων 

µπορούν να µετατραπούν µετά από χρόνια σε βρογχίτιδα, άσθµα, καρδιακές επιπλοκές, 

φυµατίωση και καρκίνο του αναπνευστικού συστήµατος. Η δερµατίτιδα, επίσης, είναι πολύ 

διαδεδοµένη σε εργαζόµενους σε βιοµηχανίες χηµικών προϊόντων και ορυκτέλαιων, στα 

µηχανουργεία και τα γκαράζ αυτοκινήτων. Ορυκτέλαια, τσιµέντο, ρητίνες, πίσσες, ζάχαρη, 

αντιβιοτικά κ. α προκαλούν επαγγελµατικές δερµατοπάθειες µετά από µακροχρόνια έκθεση. 
 

Επίσης, σηµαντικός αριθµός αερίων που εκπέµπονται σε εργασιακούς χώρους, όπως το 

µονοξείδιο του άνθρακα, το χλώριο, το υδρόθειο κ. α. Είναι τοξικά για τους εργαζόµενους και 

προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία. Τα βαρέα µέταλλα κατά κανόνα προκαλούν 

επαγγελµατικές ασθένειες µε ιδιαίτερη σηµασία στο νευρικό, αναπαραγωγικό και αναπνευστικό 

σύστηµα. Παραδείγµατος χάριν, ο µόλυβδος προκαλεί µολυβδίαση, εγκεφαλοπάθειες, αναιµία 

και νευρικές διαταραχές, ο υδράργυρος προκαλεί δηλητηριάσεις, νευρικές και νεφρικές 

διαταραχές, το κάδµιο προκαλεί βρογχοπνευµοπάθειες, νεφροπάθεια και καρκίνο του προστάτη, 

το µαγγάνιο επιδρά στο νευρικό σύστηµα κ.ο.κ. 

Οι εργαζόµενοι στον αγροτικό τοµέα χρησιµοποιούν σηµαντικό αριθµό χηµικών ουσιών, όπως 

λιπάσµατα και φυτοφάρµακα,  που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία 

όταν δεν λαµβάνονται προστατευτικά µέτρα και οι συνθήκες είναι τέτοιες που κάνουν την 

έκθεση αναπόφευκτη. 

 
Αλλά και στον τοµέα των υπηρεσιών, οι συνθήκες εργασίας µπορούν να προκαλέσουν βλάβες 

στην υγεία των εργαζοµένων. Συνθήκες εργασίας µε ανεπαρκή φωτισµό και εξαερισµό, ένταση 

στο ρυθµό εργασίας, περιορισµένοι χώροι µε πολλούς καπνιστές, πολύωρη παραµονή µπροστά 

σε φθορίζουσες οθόνες τερµατικών, αποτελούν αιτίες βλαβερών συνεπειών. Οι βιολογικοί 

παράγοντες, µικρόβια, βακτήρια, ιοί, µπορούν να καταστούν υπεύθυνοι για σηµαντικό αριθµό 

ασθενειών στους εργαζόµενους. Οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας πολλών εργασιακών 
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χώρων, έχουν µεγάλη σηµασία για τον περιορισµό των βλαβερών επιδράσεων από βιολογικούς 

παράγοντες. 

Ψυχολογικοί, κοινωνικοί και οικονοµικοί παράγοντες που επικρατούν στο εργασιακό 

περιβάλλον είναι σηµαντικές αιτίες δηµιουργίας προβληµάτων υγείας, σωµατικής και ψυχικής, 

των εργαζοµένων. Ο ρυθµός εργασίας, οι υπερωρίες, η έλλειψη πληροφόρησης για την 

επικινδυνότητα των συνθηκών εργασίας, η κοινωνική εκτίµηση της εργασίας, οι εργασιακές 

σχέσεις και άλλοι παράγοντες, µπορούν να επηρεάσουν άµεσα την ποιότητα της εργασίας 

(ΟΕCD 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

 

2.1 Γενικά  

 
Τα ατυχήµατα στον εργασιακό χώρο έχουν απασχολήσει τους επιστήµονες από πολύ νωρίς, 

καθώς έχουν συνέπειες στον προσδιορισµό της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων. 

Ένας αριθµός µελετών ερευνά τα ατυχήµατα σε µικροοικονοµικό επίπεδο εξετάζοντας 

χαρακτηριστικά εργοδοτών, εργαζοµένων, αγοράς κτλ. Η πιο συνηθισµένη µέθοδος που 

χρησιµοποιείται σε αυτές τις µελέτες είναι τα panel data. Αντίστοιχα, υπάρχουν µελέτες που 

αναφέρονται σε µακροοικονοµικά µεγέθη, όπως και η παρούσα εργασία. Με τη χρησιµοποίηση 

της µεθόδου των χρονολογικών σειρών εξετάζεται η επικινδυνότητα µιας θέσης εργασίας σε 

µακροχρόνιο επίπεδο και πως αυτή σχετίζεται µε τη µεταβολή της ανεργίας και του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο ρόλο των εργατικών ενώσεων και στο 

τρόπο που µπορεί να επιδρούν στην µείωση των ατυχηµάτων στους εργασιακούς χώρους.  

 

2.2 Μικροοικονοµικό επίπεδο  
 

∆ιάφορες επιστηµονικές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί οι οποίες εξετάζουν τα χαρακτηριστικά 

των εργαζοµένων, τους κλάδους, τις συνθήκες εργασίας, τις διαφορές µισθών για εργασίες µε 

υψηλό κίνδυνο. Οι πιο συνηθισµένες µεταβλητές που εξετάζονται σε τέτοιου είδους µελέτες 

είναι οι συνθήκες εργασίας, τα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων (εκπαίδευση, φύλο, 

υπηκοότητα, ηλικιακή οµάδα, ηλικία τακτοποίησης σε εργασία, περιοχή κατοικίας, οικογενειακή 

κατάσταση, διάρκεια θέσης εργασίας, επίπεδο παιδείας σε ποσοστό), οι αµοιβές, το ποσοστό 

αποζηµίωσης σε περίπτωση ατυχήµατος, η συµµετοχή σε ένωση ή όχι, είδος  εργασίας 

(χειρωνακτικό επάγγελµα, τοµέας βιοµηχανίας κτλ).  

 

Οι περισσότερες υποστηρίζουν ότι οι µισθολογικές διαφορές στην εργασία είναι άµεσα 

συνυφασµένες µε τον αριθµό των ατυχηµάτων που λαµβάνουν χώρα και ότι οι εργαζόµενοι σε 

θέσεις εργασίας µε ¨δυσµενή¨ χαρακτηριστικά και ένα από αυτά είναι ο υψηλός κίνδυνος 

πρόκλησης ατυχήµατος χαρακτηρίζονται ως θέσεις χαµηλής ποιότητας και απολαµβάνουν 

χαµηλότερες αποδοχές. 

 

Το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται το παραπάνω συµπέρασµα σχετικά µε το ότι οι 

χαµηλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας είναι ταυτόχρονα και χαµηλής ποιότητας είναι η υπόθεση 

της δυαδικής αγοράς εργασίας. Η έλλειψη πλήρους κινητικότητας και η επακόλουθη έλλειψη 
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ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων αγορών εργασίας ευνοεί την εµφάνιση "καλών" και 

"δυσµενών" θέσεων απασχόλησης, όπου οι πρώτες απολαµβάνουν όχι µόνο καλύτερες συνθήκες 

εργασίας αλλά και υψηλότερες αµοιβές από τις δεύτερες. Σε µακροπρόθεσµο όµως επίπεδο, για 

να είναι σε θέση οι επιχειρήσεις να προσλαµβάνουν και να συνεχίσουν να απασχολούν 

προσωπικό, εφόσον οι λοιποί παράγοντες παραµένουν σταθεροί, πρέπει να προσφέρουν ως 

αντιστάθµισµα υψηλότερες αµοιβές στις θέσεις εργασίας µε δυσµενή χαρακτηριστικά (Smith 

1977).  

 

Συνεπώς, συµφώνα µε τον Smith (1977) σε πλήρως ανταγωνιστικές αγορές εργασίας σε 

µακροπρόθεσµο διάστηµα, παρατηρούνται χαµηλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας µε σχετικά 

καλές συνθήκες και θέσεις µε άσχηµες συνθήκες εργασίας αλλά υψηλές αποδοχές. Έτσι, δυο 

εργαζόµενοι που έχουν τα ίδια δηµογραφικά, παραγωγικά και επαγγελµατικά χαρακτηριστικά, 

αλλά εντάσσονται σε διαφορετικές βαθµίδες της αγοράς εργασίας, δηλαδή ο ένας είναι χαµηλά 

αµειβόµενος και ο άλλος υψηλά αµειβόµενος, αναµένεται να αντλούν παρόµοια χρησιµότητα 

από την εργασία τους. 

 

Κάθε θέση εργασίας έχει διαφορετικές δυνατότητες υποκατάστασης καλύτερων συνθηκών µε 

χαµηλότερο µισθό. Τα διάφορα προφίλ «συνθηκών εργασίας – µισθού» αποτελούν τις επιλογές 

που είναι διαθέσιµες στους εργάτες. Εφόσον, όλοι οι εργάτες προτιµούν µεγαλύτερο µισθό για 

δεδοµένες συνθήκες εργασίας, οι µόνοι συνδυασµοί που µπορεί να επιλεγούν είναι οι κατά 

Pareto άριστοι, δηλαδή συνδυασµοί για τους οποίους δεν προσφέρεται µία θέση εργασίας η 

οποία έχει και καλύτερες συνθήκες εργασίας και υψηλότερο µισθό (Thaler & Rosen 1975). Οι 

συνδυασµοί αυτοί αποτελούν τις επιλογές που είναι διαθέσιµες στους εργάτες. Ο κάθε εργάτης 

ισορροπεί σε έναν συγκεκριµένο συνδυασµό ανάλογα µε το προφίλ της καµπύλης αδιαφορίας 

του. Ένας που ενδιαφέρεται για µεγαλύτερο µισθό και ενοχλείται λιγότερο από δυσµενείς 

συνθήκες εργασίας θα καταλήξει να δουλεύει σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, ενώ ένας 

άλλος, των ιδίων παραγωγικών χαρακτηριστικών, που µετράει πολύ το είδος ή το περιβάλλον 

εργασίας θα καταλήξει χαµηλόµισθος σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Η αγορά εξισορροπεί τα 

πάντα και στην ακραία µορφή του υποδείγµατος, οι διάφορες επιθεωρήσεις εργασίας και οι 

νοµοθετηµένοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας απλά παρεµβαίνουν άστοχα στην λειτουργία του 

µηχανισµού.
 

Αν, για παράδειγµα, ένας εργάτης µείνει ανάπηρος σε ένα εργατικό ατύχηµα, αυτό 

είναι ένα ex post συµβάν που είχε ληφθεί υπόψη όταν αποδεχόταν την ex ante σχέση µισθού και 

πιθανότητας ατυχήµατος (Thaler & Rosen 1975). 

 

Συνεπώς, όταν ένα επάγγελµα περιλαµβάνει κάποιο αρνητικό χαρακτηριστικό, τότε ως αµοιβή 

θα δίνεται ένα υψηλότερο ποσό από αυτό που θα δινόταν στους εργαζόµενους αν η 

συγκεκριµένη θέση εργασίας δεν περιείχε αυτό το αρνητικό χαρακτηριστικό. Βέβαια, δεν πρέπει 
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να αγνοηθεί και η δύναµη των εργατικών σωµατείων στην επίτευξη της µεγαλύτερης αµοιβής ή 

των επιδοµάτων επικίνδυνης εργασίας.  

 

Για τον εργαζόµενο, εφόσον δέχεται τον κίνδυνο της εργασίας, προτεραιότητα είναι η αµοιβή, 

τουλάχιστο να 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 µειώσει τελικά τις επενδύσεις σε πρόληψη, αφού τυχόν µεταβίβαση του κόστους 

αυτού στις αµοιβές µπορεί να τύχει ευνοϊκότερης αποδοχής από τον εργαζόµενο.  

 

Αντίθετα µε τον Smith, ο Mill (1852) υποστηρίζει ότι  οι ανισότητες των µισθών βρίσκονται 

γενικά προς την αντίθετη κατεύθυνση από την αρχή της δικαιοσύνης της αµοιβής η οποία 

λανθασµένα παρουσιάζεται από τον Adam Smith ως ο γενικός νόµος της αµοιβής της εργασίας. 

Η επικινδυνότητα και οι αµοιβές, αντί να είναι ευθέως ανάλογες, όπως θα ήταν σε κάθε δίκαιη 

διευθέτηση της κοινωνίας, βρίσκονται γενικά σε αντίστροφη αναλογία µεταξύ τους, λόγω των 

φυσικών και τεχνητών µονοπωλίων. 
 

Η εµπειρική αυτή παρατήρηση του Mill δεν αντίκειται στην νεοκλασική θεωρία. Αντίθετα, 

υποστηρίζει ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι χαµηλά αµειβόµενες δουλειές τείνουν να είναι 

οι χειρότερες δουλειές είναι ότι οι εργάτες που µπορεί να κερδίζουν περισσότερα χρήµατα θα 

δαπανήσουν κάποια από αυτά µε αύξηση της κατανάλωσης. Υπάρχει, δηλαδή, µια µεγαλύτερη 

κατανάλωση µισθού, δεδοµένου ότι οι καλύτερες συνθήκες εργασίας αποτελούν ανώτερο 

καταναλωτικό αγαθό.
 

Αυτή η γενικά παρατηρούµενη αρνητική σχέση µπορεί να ενοχλούσε τον 

Mill, αλλά δεν αποτελεί πρόβληµα για την αίσθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης των 

νεοκλασικών. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ασυµµετρίες στην πληροφόρηση µεταξύ των εργοδοτών και των 

εργαζοµένων σχετικά µε τις αντίστοιχες αντιδράσεις στις θεσµικές αλλαγές αποτελούν 

παράγοντα προβληµατισµού. Για παράδειγµα αύξηση του κόστους προκειµένου να βελτιωθεί η 

ασφάλεια της εργασίας ή σύγχυση για το αν ο πραγµατικός κίνδυνος εργασιακού ατυχήµατος ή 

επαγγελµατικής ασθένειας συνέβη κατά την εργασία ή εκτός χώρου εργασίας ή των 

προσπαθειών για παράταση της διάρκειας µιας περιόδου ασφαλιστικών οφελών, οδηγούν στα 

διάφορα προβλήµατα του ηθικού κινδύνου (moral hazard). Η συνέπεια της ύπαρξης ασυµµετρίας 

στην πληροφόρηση δίνει το σχετικό πλεονέκτηµα στον εργαζόµενο να εξαπατήσει τον εργοδότη 

και επιπλέον τον φορέα κοινωνικής προστασίας προκειµένου να αυξήσει τα προσωπικά κέρδη µε 

την αλλαγή της πιθανότητας ή/και της µορφής µιας πληρωµής. Κάτι τέτοιο είναι σύνηθες στο 

δηµόσιο τοµέα, όπου η µονιµότητα και η επαγγελµατική ασφάλεια της θέσης πολλές φορές 
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οδηγεί τον εργαζόµενο σε συµπεριφορές µη αποδεκτές. Σε έρευνά του ο Tsigilis et al (2006) 

προσπαθεί να συγκρίνει την εργασία των δηµοσίων µε αυτή των ιδιωτικών υπαλλήλων. Το 

δείγµα αποτελείται από 178 άτοµα, 108 εργαζόµενοι στο δηµόσιο τοµέα και 70 στον ιδιωτικό 

τοµέα. Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκαν πρωτογενή δεδοµένα, ερωτηµατολόγια, όπου οι 

απαντήσεις δίνονται σε κλίµακα από 5 έως 1 (5 το µεγαλύτερο και 1 το µικρότερο). Σκοπός της 

έρευνας ήταν η εξέταση της σηµαντικότητας της εργασίας, η αµοιβή και πως εξελίσσεται αυτή, η 

επίβλεψη από προϊσταµένους και γενικότερα οι συνθήκες εργασίας και η οργάνωση συνολικά. 

Στο συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει είναι ότι η ικανοποίηση από τη φύση της εργασίας, καθώς 

και οι συνθήκες εργασίας είναι καλύτερες στους δηµόσιους υπαλλήλους. Επιπλέον, οι δηµόσιοι 

υπάλληλοι είναι πιο επιρρεπείς στα ατυχήµατα. Βέβαια, αυτό µπορεί να είναι µια φαινοµενική 

παρατήρηση, καθώς πολλοί ιδιωτικοί υπάλληλοι αποκρύπτουν τυχόν ατυχήµατα µε το φόβο της 

απόλυσης. 

Συχνά, η ύπαρξη ασυµµετριών στην πληροφόρηση επηρεάζει τα οικονοµετρικά υποδείγµατα 

οδηγώντας σε υποεκτίµηση της σχέσης µεταξύ εργασιακών ατυχηµάτων και µισθών (Bazas, 

2001). Αυτό συµβαίνει γιατί οι αµοιβές µπορεί να µην αποτυπώνουν τα δυσµενή χαρακτηριστικά 

της εργασίας, καθώς οι εργοδότες σε αντίθεση µε τους εργαζόµενους εµφανίζουν τη τάση να 

υποτιµούν τη πιθανότητα να συµβεί κάποιο ατύχηµα κατά την ώρα εργασίας. Για αυτό το λόγο, 
αναλύσεις βασισµένες στα συνολικά, θανατηφόρα και µη-θανατηφόρα ποσοστά τραυµατισµών 

µπορεί να επηρεαστούν από την υποεκτίµηση του πραγµατικού κινδύνου που έχουν στην 

εργασία τους οι ερωτηθέντες και αυτό να επηρεάσει τη σχέση εργασιακών ατυχηµάτων και 

µισθών ως καθοριστικό παράγοντα των διαφορετικών αποδοχών (Johansson & Johren 2005). 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε από τους  Del Bono & Weber (2005). 

Σκοπός τους ήταν να εξετάσουν τις διαφορετικές αµοιβές µεταξύ των εργαζοµένων σε εποχιακή 

και µη εποχιακή απασχόληση στην Αυστρία. Χρησιµοποίησαν τυχαίο δείγµα ανδρών 

εργαζοµένων που απασχολούνται σε χειρονακτικά επαγγέλµατα, ηλικίας µεταξύ 15 και 50 ετών. 

Εξαιρέθηκαν οι αυτοαπασχολούµενοι, οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι εργαζόµενοι που ήταν 

οριακά να πάρουν σύνταξη. Κατασκεύασαν δύο υποδείγµατα, ένα για τα άτοµα σε σχέση 

εργασίας πλήρους απασχόλησης και ένα για τα εποχιακής απασχόλησης. Τα στοιχεία προήλθαν 

από τα αυστριακά αρχεία κοινωνικής ασφάλισης κατά τη διάρκεια των ετών 1984–2001. Οι 

µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν µια ψευδοµεταβλητή εποχιακής απασχόλησης ή όχι, οι 

µηνιαίες αποδοχές των εργαζοµένων, η εµπειρία, η διάρκεια παραµονής σε εργασία και οι 

ηµέρες παραµονής σε ανεργία κατά τη διάρκεια του έτους σε ποσοστό. ∆ιαπίστωσαν µ΄ αυτό τον 

τρόπο ότι υπάρχει µια έντονη σχέση µεταξύ του µεγέθους των αµοιβών και της προσδοκώµενης 

ανεργίας των εποχιακών εργαζοµένων, λόγω της σχετικής αποστροφής τους στον κίνδυνο. 

Επιπλέον, οι εκτιµηµένες παράµετροι δείχνουν ότι ένα µεγάλο µέρος της διαφοροποίησης 

εξηγείται από το ασφαλιστικό σύστηµα ανεργίας, δηλαδή ότι οι εργοδότες (και οι εργαζόµενοι) 
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που λειτουργούν βάσει των εποχιακών συµβάσεων λαµβάνουν µια έµµεση επιχορήγηση. Μια 

απλή συνέπεια αυτού του συστήµατος των κινήτρων εµφανίζεται να είναι µια ανεπαρκής 

κατανοµή της εργασίας. 

 

Ο Hamermesh (1999) σε έρευνά του µελέτησε πως κινήθηκε η ανισότητα των αποδοχών στις 

αµερικανικές βιοµηχανίες από το 1979 ως το 1997. Σε σύνολο 129 βιοµηχανιών, κάλυψε κατά 

προσέγγιση το 75% όλης της ιδιωτικής µη γεωργικής απασχόλησης. Τα στοιχεία του είναι 

πρωτογενή δεδοµένα που συλλέχθηκαν µε προσωπικές συνεντεύξεις και µε µεταβλητές την 

εκπαίδευση, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τις ώρες εργασίας των εργαζοµένων, 

καθώς και δύο ψευδοµεταβλητές,  αν είναι µαύρος ή λευκός και αν είναι αµερικανός ή όχι. 

Υπολόγισε τις διαφορές στους λογαρίθµους των µέσων εβδοµαδιαίων αποδοχών κάθε 

τεταρτηµορίου (µοιράζει το έτος σε τέσσερα τεταρτηµόρια) για κάθε έτος από το 1979 ως το 

1997, µε τη µέθοδο time series στην εξίσωση παλινδρόµησης:  

 

[INCq - INC4] τ = c - 14.16 [Wq - W4] τ, 

q = 1, 2, 3,  

τ = 1979,…, 1997 

 

όπου το INC είναι η επίπτωση του τραυµατισµού και του τυποποιηµένου λάθους της 

εκτιµηµένης παραµέτρου. Η παλινδρόµηση περιλαµβάνει επίσης τις ψευδοµεταβλητές για τα δύο 

πιο σηµαντικά τεταρτηµόρια. Βρίσκει έναν σηµαντικά αρνητικό συντελεστή, ο όποιος δείχνει ότι 

όταν οι αποδοχές αυξάνονται σχετικά, αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια σηµαντική µείωση του 

κινδύνου τραυµατισµού. Έτσι, παράγεται µια συνεπής σειρά ευρύτερων µέτρων της ανισότητας 

εργασίας για να ταιριάξουν µε τα µέτρα της ανισότητας των αποδοχών που είναι όλο και 

περισσότερο διαθέσιµα σε µία τακτικά ενηµερωµένη βάση. Τέλος, ενώ ξέρουµε ότι η ανισότητα 

αποδοχών στα άτοµα αυξήθηκε µεταξύ του τέλη δεκαετίας του '70 και το 1997, δεν υπάρχει 

κανένα στοιχείο στην ανισότητα των αποδοχών στις αµερικανικές βιοµηχανίες για αυτή τη 

περίοδο. 

 

Ο  Mainardi (2005) εξειδικεύει την έρευνα του όσον αφορά τις αποδοχές των εργαζοµένων σε 

σχέση µε τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος στα µεταλλεία. Το δείγµα περιλαµβάνει δώδεκα 

χώρες (µε 183 παρατηρήσεις ανά µεταβλητή), ώστε να εστιάσει σε ένα ισορροπηµένο µίγµα των 

χωρών µε διαφορετικά επίπεδα και διαδικασίες ανάπτυξης και µε ένα ουσιαστικό µερίδιο του 

τοµέα των µεταλλείων σε αυτήν την διαδικασία. Οι χώρες που εξετάζει είναι Τσεχία, Πολωνία, 

Σλοβακία, Ρουµανία, Βολιβία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ζιµπάµπουε, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, 

Σουηδία και Αυστραλία για τη περίοδο 1994–2001. Εξαρτηµένη µεταβλητή είναι οι µοιραίοι 

τραυµατισµοί εργασιακών χώρων στα µεταλλεία και ανεξάρτητες οι ακαθάριστες αποδοχές σε 
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τοπικό νόµισµα κάθε χώρας, οι ώρες εργασίας (ηµεροµίσθιοι εργαζόµενοι), το συνολικό ΑΕΠ 

(σε σταθερές τιµές δολάρια ΗΠΑ του 1996), η συνολική απασχόληση στα µεταλλεία, ο αριθµός 

των απεργιών, η επίσηµα καταγεγραµµένη ανεργία στα µεταλλεία, ο συνολικός δείκτης ανεργίας, 

το πραγµατικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές δολάρια ΗΠΑ του 1996). Επίσης, στο 

υπόδειγµα του χρησιµοποιεί τις παρακάτω ψευδοµεταβλητές: 

 

- ψευδοµεταβλητή για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (για τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, την 

Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Ρουµανία, 0 ειδάλλως) 

- ψευδοµεταβλητή για την ανάδυση και την ανάπτυξη των οικονοµιών (για τη Βολιβία, την 

Ταϊλάνδη, την Τουρκία και τη Ζιµπάµπουε, 0 ειδάλλως) 

- ψευδοµεταβλητή για την Πολωνία έτη 1993-2002 (πτώση σχεδόν 40% στις ακαθάριστες 

αποδοχές) 

- ψευδοµεταβλητή για το σοβαρό ατύχηµα σε ορυχείο του 1999 στην Τουρκία (καταχωρηµένοι 

µοιραίοι τραυµατισµοί 2 - 3,5 φορές υψηλότεροι απ' τα προηγούµενα ή το επόµενο έτος του 

ατυχήµατος) 

- ψευδοµεταβλητή για το σοβαρό ατύχηµα σε ορυχείο του 1988 στη Μεγάλη Βρετανία 

(καταχωρηµένοι µοιραίοι τραυµατισµοί 5 - 7 φορές υψηλότεροι απ' τα προηγούµενα ή το 

επόµενο έτος του ατυχήµατος). 

 

Τα στοιχεία προέρχονται από τις στατιστικές υπηρεσίες κάθε χώρας (για τη Ζιµπάµπουε και τη 

Βολιβία δεν υπάρχουν επίσηµα καταγεγραµµένα στοιχεία, γίνεται εκτίµηση από τον Aldrich 

1997).  

 

Χρησιµοποιεί panel µεθόδους εκτίµησης και καταλήγει στα παρακάτω αποτελέσµατα: 

- στα µεταλλεία καταγράφονται σχεδόν το 8% των καταχωρηµένων µοιραίων ατυχηµάτων 

παγκοσµίως (δηλ. περισσότεροι από 15.000 θάνατοι το χρόνο), σε αντιδιαστολή µε ένα µερίδιο 

1% του παγκόσµιου εργατικού δυναµικού που αντιπροσωπεύεται από αυτόν τον τοµέα.  

- τα ποσοστά µοιραίου περιστατικού κυµαίνονται λιγότερο από δέκα θανάτους το χρόνο για τη 

Μεγάλη Βρετανία και το Βέλγιο, σε σύγκριση µε τη Τουρκία που αριθµεί περισσότερα από 100. 

Τα επιδόµατα και τα ασφάλιστρα ζωής, καθώς και άλλα επιδόµατα και νοµισµατικές παροχές 

συνήθως συµπεριλαµβάνονται στις ακαθάριστες αποδοχές. 

- ο αριθµός των µοιραίων τραυµατισµών στα ορυχεία αρχίζει να µειώνεται, καθώς αυξάνονται τα 

επίπεδα ανάπτυξης και τα ποσοστά ιδιωτικής επένδυσης. 

- οι ανισότητες των αµοιβών σε σύγκριση µε άλλους κλάδους τείνουν να διευρυνθούν σε έναν 

µεγάλο τοµέα της µεταλλείας, όπως και τα υψηλά ποσοστά της ανεργίας. 
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Η ευαισθησία των ευρηµάτων σε εναλλακτικές εκτιµήσεις του υποδείγµατος, όπου συχνά οι 

επεξηγηµατικοί παράγοντες γίνονται στατιστικά ασήµαντοι όταν εισάγονται στα υποδείγµατα 

επιπλέον έλεγχοι, αποτελεί το πιο σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει το µοντέλο του 

Mainardi.  

 

Άλλη µία ενδιαφέρουσα µελέτη είναι αυτή των Thaler & Rosen (1975), οι οποίοι χρησιµοποιούν 

τη προσέγγιση προθυµίας αµοιβής (Willingness To Pay) για να υπολογίσουν την προθυµία του 

εργαζοµένου να πληρώσει προκειµένου να µειώσει ή να αποποιηθεί τον κίνδυνο σοβαρού 

τραυµατισµού ή το θάνατο που µπορεί να προκύψει στο χώρο εργασίας. Η έρευνα αναφέρεται 

στην περίοδο 1955 – 1964 µε στοιχεία που προήλθαν από µια βάση ασφαλιστικών εταιρειών. 

Περιλαµβάνει 37 επαγγέλµατα για περίπου 900 άτοµα. 

 

∆ιάφοροι τύποι ανεξάρτητων µεταβλητών χρησιµοποιούνται για να ελέγξουν τους παράγοντες 

που καθορίζουν τα ποσοστά αµοιβών εκτός από τον κίνδυνο εργασίας. 

- τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόµων, συµπεριλαµβανοµένης της ηλικίας, της 

εκπαίδευσης, του οικογενειακού µεγέθους (ή της οικογενειακής κατάστασης) και της φυλής.  

- το τετράγωνο της ηλικίας και της εκπαίδευσης µπορεί να περιληφθεί για να επιτρέψει τις µη 

γραµµικότητες.  

- άλλα χαρακτηριστικά της εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της συνδικαλικοποίησης, 

ψευδοµεταβλητές για την κατασκευή και τις βιοµηχανίες,  

- ψευδοµεταβλητές για τους χειριστές, για τους εργαζοµένους που παρέχουν διοικητικές 

υπηρεσίες και για τους εργάτες.  

 

Υπολογίζει µέσα και σταθερές αποκλίσεις όλων των µεταβλητών και υπολογίζει τις ετήσιες 

αποδοχές να είναι περίπου $6.600 (= 132 X 50), το οποίο είναι λίγο λιγότερο από τις µέσες 

αποδοχές µεταξύ των ανδρών εργαζοµένων στον κατασκευαστικό κλάδο κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου. Η µέθοδος που χρησιµοποίησε είναι η OLS ελαχίστων τετραγώνων  

χρησιµοποιώντας τις αριθµητικές τιµές των αποδοχών ως εξαρτηµένη µεταβλητή και 

εναλλακτικά, χρησιµοποιώντας το λογάριθµο των αποδοχών ως εξαρτηµένη µεταβλητή. Η 

προσέγγιση Willingness To Pay θεωρείται ως η πιο σχετική µέθοδος για µετρήσεις του κινδύνου 

από η πλευρά του εργαζοµένου. Εντούτοις, οι τιµές για την παρεµπόδιση των κινδύνων υγείας 

και θανάτου δεν µπορούν, φυσικά, να υπολογισθούν άµεσα, επειδή η πρόληψη αυτών των 

κινδύνων δεν αγοράζεται στην αγορά. 

 

Η µελέτη του Madheswaran (2007) είναι µια προσπάθεια εκτίµησης των µισθολογικών διαφορών 

σε σχέση µε το βαθµό επικινδυνότητας της εργασίας σε ένα δείγµα εργαζοµένων στην Ινδία. Η 

µελέτη πραγµατοποιείται το 2001 σε δείγµα 550 εργαζοµένων στο Chennai και 535 
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εργαζοµένους στο Mumbai, ενός νότιου και δυτικού µέρους της Ινδίας αντίστοιχα. Οι περιοχές 

Chennai και Mumbai επιλέχτηκαν επειδή έχουν το µεγαλύτερο αριθµό εγγραµµένων 

εργοστασίων και εργαζοµένων. Οι άνδρες εργαζόµενοι που ακούν χειρωνακτικό επάγγελµα στις 

βιοµηχανίες κατασκευής επιλέχτηκαν επειδή, σύµφωνα µε τη διοικητική έκθεση του Γενικού 

Επιθεωρητή των εργοστασίων, µόνο αυτοί οι εργαζόµενοι υφίστανται τις ζηµιές απασχόλησης 

(και µοιραία και ατυχήµατα ζηµιών). Άλλοι βιοµηχανικοί εργάτες και γυναίκες στις βιοµηχανίες 

και στη κατασκευή δεν αντιµετώπισαν κανένα ατύχηµα απασχόλησης τα τελευταία χρόνια.   

 
Με τη µεγιστοποίηση Lagrangian κατέληξε ότι η αξία µιας στατιστικής ζωής στην Ινδία είναι 

περίπου Rs. 15 εκατ. (228.500 ευρώ),  ενώ η αξία του στατιστικού τραυµατισµού κυµαίνεται από 

Rs. 6.000 σε Rs. 9.000 (ήτοι από 91 σε 137 ευρώ, τιµή 2010). 

 

Οι Sandy & Elliott (2005) παρέχουν τις πρώτες εκτιµήσεις της αντιστάθµισης των αµοιβών σε 

σχέση µε ατυχήµατα που είχαν ως συνέπεια ασθένεια µακράς διάρκειας. Η έρευνα ξεκινά το 

1990 για άνδρες που ασκούν χειρονακτικό επάγγελµα, επιδιώκοντας τις λεπτοµέρειες και των 

ατυχηµάτων και των τραυµατισµών στην εργασία. Παρήγαγε σχεδόν 50.000 οικιακές 

συνεντεύξεις από ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του βρετανικού ενήλικου πληθυσµού. Η έρευνα 

επιδίωξε τις λεπτοµέρειες και των ατυχηµάτων και των τραυµατισµών στην εργασία.  

 

Μια πιθανή πηγή αδυναµίας του υποδείγµατος είναι η υποκειµενικότητα των απαντήσεων, 

καθώς η πιθανότητα οι απαντήσεις να µην είναι στοχαστικές και οι εναγόµενοι να µην είχαν 

εξετάσει επαρκώς αυτό που θεώρησαν οι αιτίες των ασθενειών τους. Καταλήγει στο ότι η 

µακροπρόθεσµη ασθένεια που προκλήθηκε από ατύχηµα στον εργασιακό χώρο, είναι πιθανό να 

ασκήσει και µια ουσιαστικότερη επίδραση στην οικονοµικά εκτεινόµενη παραγωγικότητα και 

ουσιαστική επίδραση στις αµοιβές. 

 

Μελέτη που περιλαµβάνει την ανισότητα των αµοιβών σε σχέση µε τις διακρίσεις κατά φύλο, 

πραγµατοποιήθηκε από τους Johansson & Johren το 2005. Ο σκοπός της µελέτης ήταν να 

παρακολουθήσει την ανάπτυξη του σουηδικού χάσµατος αποδοχών µεταξύ των φύλων, τη 

δεκαετία του '80 και τη δεκαετία του '90. Συγκεκριµένα, ακολουθούν τις αλλαγές στο χάσµα 

αµοιβών και στους παράγοντες τους οποίους µπορεί να αφορά, βαθµιαία και από έτος σε έτος. Η 

µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι panel data µε στοιχεία από τις στατιστικές που προέκυψαν για 

τη Σουηδία για τα έτη 1981-1991 και 1993-1998.  

 

Οι εξισώσεις αµοιβών υπολογίζονται χωριστά για τις γυναίκες και τους άνδρες. Σε µια ανάλυση 

παλινδρόµησης διαπιστώνουµε ότι οι µετρηµένες διαφορές στις εργασίες και στα προσόντα 

µεταξύ των γυναικών και των ανδρών δικαιολογούν µόνο ένα µέρος των ανισότητας των µισθών 

(µεταξύ 2/5 και 3/5). Εάν η λειτουργία των αµοιβών εφαρµοστεί κανονικά για τις γυναίκες, 
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προσθέτοντας επιδόµατα γάµου και παιδιών ως αντάλλαγµα για τα διάστηµα που µένουν εκτός 

παραγωγικού δυναµικού, τότε η ανισότητα αµοιβών µεταξύ των δύο φίλων δεν είναι τόσο 

µεγάλη. Τέλος, µεγάλη σηµασία δίνεται στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των εργασιών, οι οποίες 

έχουν συµβάλει αρκετά στην ανισότητα των αποδοχών µεταξύ των φύλων. Ο αντίκτυπος, 

εντούτοις, έχει µειωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου που µελετάται. 

 

Οι Lanfranchi et al. (2002) εξετάζουν στοιχεία υπαλλήλων και εργοδοτών, για τους άνδρες 

πλήρους απασχόλησης, που απασχολούνται σε χειρονακτικά επαγγέλµατα στον ιδιωτικό τοµέα 

για το έτος 2000 στη Γαλλία.  

 

Αντισταθµίζοντας διαφορετικές αµοιβές και προτιµήσεις σε βάρδιες εργασίας, περιλαµβάνει 

εκείνους που εργάζονται σε κυλιόµενο ωράριο, σε νυχτερινή βάρδια, σε ασυνήθιστες ώρες 

εργασίας, σε ασυνήθιστη εβδοµάδα εργασίας και µια εκτεταµένη ηµέρα εργασίας. Υπολογίστηκε 

ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα µεγάλο ασφάλιστρο που θα δοθεί επιπλέον στους εργαζοµένους, 

προκειµένου να δεχτούν εργασίες  µε τέτοιες συνθήκες. Το µέθοδος του ασφαλίστρου 

µετατόπισης υπολογίστηκε  φτάνει το 16% επιπλέον του ακαθάριστου µισθού ενός ανειδίκευτου 

εργάτη. 

 

Ο Arai (1994) εξετάζει πως η αποδοτικότητα εξηγεί την διαφοροποίηση των µισθών. Η έρευνα 

του διεξάγεται στην Σουηδία για το έτος 1981 και περιλαµβάνει πρωτογενή δεδοµένα που 

συγκεντρώθηκαν µέσω προσωπικών συνεντεύξεων που πραγµατοποιήθηκαν από ένα σουηδικό 

ίδρυµα για κοινωνική έρευνα. Το δείγµα του αποτελείται από εργαζοµένους σε σχέση εργασίας 

πλήρους και µερικής απασχόλησης, έχοντας εξαιρεθεί οι αγρότες. Τα στοιχεία που χρησιµοποιεί 

είναι πληροφορίες για το δηµογραφικό υπόβαθρο του κάθε εργαζοµένου, κάποιες µεταβλητές 

ανθρώπινου κεφαλαίου και οι συνθήκες εργασίας.  

 

Η παλινδρόµηση που κατασκευάζει περιλαµβάνει ως µεταβλητές το λογάριθµο των µηνιαίων 

αποδοχών, το φύλο, την εκπαίδευση, την εµπειρία εργασίας, τη διάρκεια στην εργασία, την 

αυτονοµία, τις ώρες εργασίας, την προσαρµοστικότητα του εργαζοµένου, το ρυθµό εργασίας  και 

το είδος της εργασίας, δηλαδή αν είναι εντάσεως κεφαλαίου ή εργασίας. Η αποδοτικότητα των 

εργαζοµένων εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την αµοιβή τους. Αν ο εργαζόµενος δει την 

αµοιβή του να αυξάνεται, τότε θα έχει ως κίνητρο ή/και ως αντάλλαγµα, να είναι πιο αποδοτικός. 

Εάν αυξηθεί η αποδοτικότητα των υπαλλήλων, τότε θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, άρα και το 

κέρδος της επιχείρησης. Το παραπάνω συµπέρασµα δεν έχει εφαρµογή στο δηµόσιο τοµέα, ο 

οποίος  δεν υπόκειται σε ανταγωνισµό προϊόντων. 
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Μια άλλη έρευνα, αυτή των Hintermann et al. (2006), υπολογίζει την αξία της ασφάλειας στον 

εργασιακό χώρο µε βάση τα στοιχεία της αγοράς εργασίας και κρίνει εάν τα αποτελέσµατα είναι 

αξιόπιστα. Η έρευνα περιλαµβάνει στοιχεία των εργαζοµένων στη Μεγάλη Βρετανία από το 

1991 µέχρι το 2003 για το επάγγελµα, τις ώρες που εργάζονται, τις αποδοχές, την εµπειρία, τη 

διάρκεια διατήρησης µιας θέσης µε τον παρόντα εργοδότη, την εκπαίδευση και την οικογενειακή 

κατάσταση. ∆ιεξάγεται σε panel data set µε 2 SLS ή µια διαδικασία που προτείνεται από τον 

Garen (1988), GLS και τη διαδικασία Ηausman – Taylor που διορθώνουν την 

ετεροσκεδαστικότητα. Λόγω των πολύ ευδιάκριτων κίνδυνων που σχετίζονται µε το περιβάλλον 

εργασίας, αποκλείστηκαν οι αγρότες και γενικότερα οι εργαζόµενοι στη γεωργία, οι 

πυροσβέστες, οι αστυνοµικούς, οι στρατιωτικοί στις ένοπλες δυνάµεις και τα σώµατα ασφαλείας. 

Το ποσοστό των µοιραίων ατυχηµάτων στον εργασιακό χώρο στη Μεγάλη Βρετανία ανά 

100.000 υπαλλήλους µειώθηκε από 5,8 το 1959 σε 0,7 το 2004, άρα η ασφάλεια έχει βελτιωθεί.  

 

Ο Markovits et al. δηµοσιεύει το 2007 µια ενδιαφέρουσα µελέτη που αφορά την ικανοποίηση 

που λαµβάνουν οι Έλληνες υπάλληλοι, ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, από την εργασία τους. Η 

έρευνα ουσιαστικά αναπαραγάγει προηγούµενη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από Bourantas 

και Papalexandris (1999). Η προσέγγιση της απασχόλησης και στους δύο τοµείς στην Ελλάδα 

διαφέρει εµφανώς από το σχέδιο που αναµένεται κανονικά στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Το 

δείγµα περιλαµβάνει 1119 υπαλλήλους ιδιωτικού τοµέα και 476 δηµόσιου τοµέα.  

 

Στο δείγµα του ιδιωτικού τοµέα, οι άντρες συµµετέχουν σε ποσοστό 45,3%, µε µέση ηλικία των 

συµµετεχόντων τα 33 έτη και µε διάρκεια παραµονής σε εργασία τουλάχιστον  6 έτη. Το 

εκπαιδευτικό επίπεδο ποικίλλει, 38.2% απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 29.3% 

απόφοιτοι κάποιου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος, και 23.8% πανεπιστηµιακοί 

πτυχιούχοι. 

 

Το δεύτερο σύνολο στοιχείων συλλέχθηκε από ένα τυχαίο δείγµα 476 υπαλλήλων δηµόσιου 

τοµέα από τη Βόρεια Ελλάδα, υπάλληλοι κυβερνητικών αρχών, στο τελωνείο και στον κλάδο της 

υγείας. Το ποσοστό απάντησης από τους διαφορετικούς τοµείς της απασχόλησης δηµόσιου 

τοµέα κυµάνθηκε από 61% ως 85%. Περίπου 40% αυτού του δείγµατος ήταν µη -εποπτικοί 

υπάλληλοι, ενώ το υπόλοιπο ήταν κυρίως µεσαίου επιπέδου επόπτες. Ελαφρώς λιγότεροι και 

πάλι οι άντρες, σε ποσοστό 47.3%, µε µέσο όρο τα 41 έτη και µέση διάρκεια εργασίας τα 11 έτη. 

Το επίπεδο εκπαίδευσης ήταν γενικά πιο υψηλό απ' ό,τι στο δείγµα ιδιωτικού τοµέα, µε 11.6% 

απόφοιτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 21.4% απόφοιτοι κάποιου τεχνολογικού 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος και 67% απόφοιτοι πανεπιστηµίου. 
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Τα συµπεράσµατα της έρευνας ήταν ότι η απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα προσφέρει 

µεγαλύτερες πιθανές ανταµοιβές, αλλά µε  µεγαλύτερο κίνδυνο. Οι υπάλληλοι ιδιωτικού τοµέα 

ενδιαφέρονται περισσότερο για µία πιο καλά αµειβόµενη εργασία, ενώ οι υπάλληλοι δηµόσιου 

τοµέα δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην ασφάλεια της εργασίας. Επιπλέον, οι υπάλληλοι του 

ιδιωτικού τοµέα επιδεικνύουν πιο υψηλά επίπεδα δραστηριότητας, µεγαλύτερη αίσθηση 

ικανότητας, περισσότερης ανοχής της ασάφειας, ισχυρότερης ηθικής εργασίας και µιας 

υψηλότερης ανάγκης αύξησης, τα οποία θεωρήθηκαν ότι συµβάλουν στην υψηλότερη απόδοση 

εργασίας. Τα αποτελέσµατα, επίσης, έδειξαν ότι εκτός από τις δοµικές και περιβαλλοντικές 

διαφορές µεταξύ του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, υπήρξαν επίσης διαφορές στα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ανθρώπων που προσελκύστηκαν σε κάθε τοµέα. 

Η παρούσα εργασία δεν ασχολείται µε τέτοιου είδους µικροοικονοµική ανάλυση. 

 
2.3 Μακροοικονοµικό επίπεδο: Οικονοµικές ∆ιακυµάνσεις ή Οικονοµικοί 

Κύκλοι 

 

Οικονοµικές διακυµάνσεις, είναι οι επαναλαµβανόµενες διαχρονικά αυξοµειώσεις του γενικού 

επίπεδου της οικονοµικής δραστηριότητας σε µια οικονοµία. Οι οικονοµικές διακυµάνσεις 

ονοµάζονται και οικονοµικοί ή επιχειρηµατικοί κύκλοι. Οι οικονοµικοί κύκλοι, έχουν το 

χαρακτηριστικό της εναλλαγής µεταξύ προόδου ή επέκτασης και ύφεσης ή συρρίκνωσης. 

 

Προκυκλική είναι όταν τα µεγέθη που αντιπροσωπεύουν την οικονοµική δραστηριότητα 

κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση (θετική σχέση) µε την πορεία της γενικής οικονοµίας, για 

παράδειγµα το ΑΕΠ, παραγόµενο προϊόν, το επίπεδο τον µισθών είναι προκυκλικά διότι 

αυξάνονται όταν η οικονοµία διανύει την φάση της επέκτασης και µειώνονται όταν η οικονοµία 

διανύει την φάση της συρρίκνωσης. Αντίθετα, ο όρος αντικυκλικός (countercyclical) περιγράφει 

τις οικονοµικές δραστηριότητες που κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση (αρνητική σχέση) µε την 

πορεία της γενικής οικονοµίας, για παράδειγµα η ανεργία, διότι αυξάνεται κατά τη διάρκεια της 

οικονοµικής συρρίκνωσης και µειώνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής επέκτασης. 

Και ο τρίτος όρος είναι ασυσχέτιστη (acyclical) που περιλαµβάνει όλα τα µεγέθη της 

οικονοµικές δραστηριότητες που κινούνται ανεξάρτητα από την πορεία της γενικής οικονοµίας.  
 

Έρευνες έχουν δείξει τα ατυχήµατα που συµβαίνουν στο χώρο εργασίας συνδέονται µε τις 

οικονοµικές διακυµάνσεις ή τους οικονοµικούς κύκλους µιας οικονοµίας. Όταν µία οικονοµία 

είναι σε φάση ύφεσης, δηλαδή µαστίζεται από ανεργία και χαµηλή παραγωγή, τότε τα ατυχήµατα 

εµφανίζουν τη τάση να µειώνονται. Αντίθετα, αν η οικονοµία είναι σε φάση ανάπτυξης, όπου το 
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ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξάνεται και η ανεργία µειώνεται, τότε τα ατυχήµατα που 

καταγράφονται είναι περισσότερα (Barth et al. 2007, Granados 2008, Ogburn & Thomas 1922, 

Thomas 1927, Robinson et al. 2010). 

 

Η θεωρία της αντικυκλικότητας των ατυχηµάτων σε σχέση µε την ανεργία βασίζεται στην ιδέα 

ότι η αναφορά του ατυχήµατος επηρεάζει τη φήµη του εργαζοµένου και αυξάνει την πιθανότητα 

να οδηγηθεί σε αποµάκρυνση από την εργασία του. Εάν το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλό, ένας 

εργαζόµενος θα αντιµετωπίσει µια µεγάλη απώλεια σε περίπτωση που απολυθεί και συνεπώς 

προτιµά να µην αναφέρει το ατύχηµα. Τα ατυχήµατα στο χώρο εργασίας δηµιουργούν ανησυχίες, 

καθώς µπορεί φαινοµενικά να έχουν πτωτική τάση, αλλά αυτή µπορεί να µην είναι η 

πραγµατικότητα. 

 

Αντίθετα, κατά τις περιόδους οικονοµικής άνθησης, χαµηλή ανεργία - υψηλό ΑΕΠ, οι εταιρίες 

συµπεριφέρονται µε µεγαλύτερη ανεκτικότητα, δηλαδή εµφανίζονται προθυµότερες να δεχτούν 

την απουσία του εργαζοµένου λόγω του εργασιακού ατυχήµατος που είχε, αλλά και να τους 

µεταθέσουν σε άλλα εργασιακά πόστα. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι έχουν υψηλότερη πιθανότητα 

να βρουν εργασία σε κάποια άλλη επιχείρηση µε ανάλογο µισθό, οπότε δεν εµφανίζουν κίνητρο 

να αποκρύψουν κάποιο τυχόν ατύχηµα. Συνεπώς, όταν το ποσοστό της ανεργίας είναι χαµηλό, 

δεν συνεπάγεται µεγάλη απώλεια επειδή είναι σχετικά εύκολο να βρεθεί µια νέα εργασία. Ως εκ 

τούτου, οι εργαζόµενοι είναι πιθανότερο να υποβάλουν έκθεση ατυχήµατος όταν η ανεργία είναι 

χαµηλή. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν το ποσοστό ανεργίας είναι µεγάλο και καθίσταται 

δύσκολο για τον εργαζόµενο να βρει µια νέα εργασία, η πιθανότητα να εκθέσει το ατύχηµα είναι 

µικρότερη. Έτσι αναµένουµε ότι η υποβολή εκθέσεων για το ποσοστό ατυχηµάτων είναι χαµηλό 

εάν το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλό. 

 

∆ιάφορες εµπειρικές έρευνες έχουν καταλήξει στο παραπάνω συµπέρασµα σχετικά µε την 

προκυκλικότητα των ατυχηµάτων. Από πολύ νωρίς χρονικά υπάρχει βιβλιογραφία όπου 

διαπιστώνεται  η τάση των εργατικών ατυχηµάτων να αυξάνεται σε περιόδους ανάπτυξης και να 

θέτεται υπό αµφισβήτηση το επιχείρηµα ότι η οικονοµική ανάπτυξη έχει ευεργετικές επιδράσεις 

στην υγεία και ότι αντίστοιχα οι περίοδοι ύφεσης έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις (Biddle J. & 

Zarkin G. (1994), Brody B. et al.(1990)). 

 

Ενδιαφέρουσα είναι η µελέτη της Granados (2008) για την Ιαπωνία, η οποία είναι ο παγκόσµιος 

ηγέτης στην υπολογιζόµενη διάρκεια ζωής (78.6 έτη για τους άντρες και 85.6 για τις γυναίκες το 

2004). Επιπλέον, η ιαπωνική οικονοµία στη µεταπολεµική περίοδο έχει δει υψηλά και συνεχή 

ποσοστά οικονοµικής ανάπτυξης και πολύ χαµηλά επίπεδα ανεργίας. Τα αποτελέσµατα 

αναφέρονται µόνο στα θανατηφόρα ατυχήµατα και δείχνουν ότι υπάρχει έντονη συσχέτιση 
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µεταξύ οικονοµικών διακυµάνσεων και των θανατηφόρων ατυχηµάτων που προκαλούνται σε 

εργασιακούς χώρους στην Ιαπωνία από το 1950 και µετά. Παρόµοια µε άλλες 

βιοµηχανοποιηµένες οικονοµίες, στην Ιαπωνία η θνησιµότητα αυξάνεται σε περιόδους ισχυρής 

οικονοµικής ανάπτυξης και µειώνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ύφεσης. Αποκαλύπτεται 

συνεπώς η θετική συσχέτιση των θανατηφόρων ατυχηµάτων και του ΑΕΠ, καθώς και η αρνητική 

συσχέτιση µε την ανεργία. Επιπλέον, η συγκεκριµένη µελέτη κάνει αναφορά στη δύναµη των 

εργατικών ενώσεων και καταλήγει στην αρνητική συσχέτιση που έχουν µε τα θανατηφόρων 

εργατικά ατυχήµατα. Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό είναι ότι µπορούν και παρέχουν 

καλύτερη πληροφόρηση στα µέλη τους σχετικά µε τους κινδύνους και ότι µπορούν να πιέσουν 

τις επιχειρήσεις για καλύτερες συνθήκες εργασίας.  

 

Τα ίδια αποτελέσµατα χωρίς το διαχωρισµό σε θανατηφόρα και µη θανατηφόρα ατυχήµατα 

αναπαραγάγει και η µελέτη των Boone & Van Ours (2006), η οποία  αναφέρεται στα ποσοστά 

ατυχηµάτων στο χώρο εργασίας που εντείνονται από τις κυκλικές διακυµάνσεις, βασιζόµενοι στη 

θεωρία του Ruhm (2000), ο οποίος εντοπίζει µια ισχυρή σχέση µεταξύ µακροοικονοµικών 

συνθηκών και των τραυµατισµών, που χαρακτηρίζει τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, την 

έντονη σωµατική άσκηση και το άγχος της εργασίας.  

 

Σε εµπειρική έρευνα σε δεκαέξι χώρες του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι οι κυκλικές διακυµάνσεις των 

ατυχηµάτων στο χώρο εργασίας έχουν να κάνουν µε την υποβολή εκθέσεων συµπεριφοράς των 

εργαζοµένων και όχι µε αλλαγές στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Τα καταγεγραµµένα 

ατυχήµατα φαίνονται να µειώνονται, αλλά στην πραγµατικότητα αυτό που συµβαίνει είναι ότι οι 

εργαζόµενοι εµφανίζονται απρόθυµοι να αναφέρουν αυτά τα ατυχήµατα, επειδή φοβούνται 

(σωστά ή εσφαλµένα) ότι οι εργοδότες ίσως να το χρησιµοποιήσουν εναντίον τους. Αν υποτεθεί 

ότι οι εργαζόµενοι πιστεύουν ότι η επιχείρηση θα προβεί σε απολύσεις ορισµένων εργαζοµένων 

σε κάποια µελλοντική ηµεροµηνία, θα φοβούνται µήπως απολυθούν αυτοί οι εργαζόµενοι που 

έχουν αναφέρει ατυχήµατα κατά το παρελθόν (Boone & Van Ours 2006). 

 

 Ο Rosen (2006) επίσης εντοπίζει µια θετική σχέση µεταξύ της παραγωγής και της θνησιµότητας 

που οφείλεται σε εργατικά ατυχήµατα λόγω των επικίνδυνων συνθηκών εργασίας. Εκτός από την 

έντονη σωµατική άσκηση κατά την απασχόληση, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο άγχος που αυτή 

επιφέρει. Συχνό βίωµα της πλειοψηφίας των σηµερινών εργαζοµένων αποτελεί το στρες. Από τη 

µία πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος της ανεργίας και από την άλλη εντοπίζονται οι έντονες 

απαιτήσεις κατά την εργασία, η πίεση που ασκείται στον εργαζόµενο προκειµένου να 

ανταπεξέλθει σε νέα καθήκοντα, η ανασφάλεια υπό το φόβο της απόλυσης, το άτακτο ωράριο 

και οι υπερωρίες. Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν τον εργαζόµενο µε αποτέλεσµα να µην είναι 

συγκεντρωµένος και να προκαλεί ή να δέχεται κάποιο τραυµατισµό (Boone & Van Ours 2006).  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 

28

 

Οι επιστήµονες που µελετούν αντίστοιχα ζητήµατα αναγνωρίζουν τα τελευταία χρόνια µία 

εδραιωµένη κατάσταση στον εργασιακό χώρο, η οποία λειτουργεί σε βάρος των µέσων 

συνθηκών εργασίας. Ανάµεσα σε άλλα, το σκηνικό συνθέτουν οι επισφαλείς συµβάσεις 

εργασίας, η αύξηση της εργασίας από το σπίτι, οι αλλαγές στις συµφωνίες περιόδου και χρόνου 

απασχόλησης, το υψηλότερο ποσοστό ηλικιωµένων εργαζοµένων και γυναικών, η µεγαλύτερη 

µερίδα του ενεργού πληθυσµού των αναπτυσσόµενων χωρών απασχολούµενη στην άτυπη 

οικονοµία, η αύξηση των µετακινήσεων του εργατικού δυναµικού και της οικονοµικής 

µετανάστευσης αλλά και ο µειωµένος δείκτης συνδικαλισµού (Boone & Van Ours 2006). 

 

Οι Averett et al. (2003) χρησιµοποιούν ποσοτικά στοιχεία 2.153 εργαζοµένων στο New Jersey 

για να ελέγξουν εάν οι εργαζόµενοι στο κλάδο των κατασκευών, µε διαφορετικά επίπεδα 

ικανότητας, που εν συνεχεία χρησιµοποιήθηκαν στο τοµέα της βιοµηχανίας, ήταν πρόθυµοι να 

δεχτούν µεγαλύτερο κίνδυνο προκειµένου να αντισταθµίσουν µια µεγάλη περίοδο ακούσιας 

ανεργίας. Τα στοιχεία τα εκµαίευσαν από τις  δηµοσιευµένες έρευνες του Fishback και Kantor 

(1992) που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια κάποιας κρατικής εργασίας. Εφάρµοσαν τη µέθοδο 

ελαχίστων τετραγώνων µε εξαρτηµένη µεταβλητή το λογάριθµο των αποδοχών και ανεξάρτητες 

τον αριθµό των εργατών και των χειριστών που απασχολούταν στη κατασκευή στο 

Βορειοδυτικό, Κεντρικό και Νότιο New Jersey για τις χρονιές από 1883 έως το 1885. Κατέληξαν 

σε ενδιαφέροντα αποτελέσµατα: οι εργαζόµενοι λαµβάνουν ασφάλιστρο επί της αµοιβής σε 

αντάλλαγµα για τον υψηλότερο κίνδυνο προσωρινής απόλυσης, οι παντρεµένοι εργαζόµενοι 

επιλέγουν πιο σταθερές και µε υψηλότερες απολαβές εργασίες, η εκ των προτέρων αποζηµίωση 

ήταν γενικά ανεπαρκής να αντισταθµίσει πλήρως την εκ των υστέρων απώλεια στις αποδοχές σε 

περίπτωση απόλυσης και ότι τα αποτελέσµατα παρέχουν µια αιτιολόγηση για να αναλάβει το 

κράτος να προσφέρει ασφάλεια στην ανεργία. 

 

Μια διαφορετική άποψη για τη σχέση των εργατικών θανατηφόρων ατυχηµάτων και του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος περιγράφεται στο άρθρο των Barth et al. (2006). Στόχος του 

άρθρου ήταν να προσδιορίσει αν η οικονοµική ανάπτυξη, η οποία µετρείται από το πραγµατικό 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ασκεί επίδραση στον αριθµό των επαγγελµατικών τραυµατισµών. 

∆ιεξάγει µια έρευνα µεταξύ των αυστριακών ιδιωτικών υπαλλήλων για να αξιολογήσει εάν 

υπάρχει σχέση µεταξύ του ΑΕΠ, σαν µέτρο της ευηµερίας, και των επιπτώσεων των εργατικών 

ατυχηµάτων στην Αυστρία για τα έτη 1955 και 2004. Η ανεργία ως µέγεθος που επηρεάζεται 

άµεσα από την πορεία του ΑΕΠ συµπεριλαµβάνεται στην ανάλυση. Τα αποτελέσµατα στα οποία 

καταλήγει είναι ότι σε µια αναπτυσσόµενη οικονοµία τα ποσοστά ατυχηµάτων στην εργασία, 

θανατηφόρα και µη, συνεχώς µειώνονται. Το άρθρο υποστηρίζει ότι αυτή η αρνητική σχέση 

µεταξύ εργατικών ατυχηµάτων και ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος οφείλεται στο γεγονός ότι 
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όταν το ΑΕΠ αυξάνεται τότε οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο σε νέες ασφαλέστερες 

τεχνολογίες, προκειµένου, να υπάρξει µεγαλύτερη αυτοµατοποίηση της παραγωγής, η οποία 

επιτρέπει την παραγωγή των αγαθών µε λιγότερους σχετικούς επαγγελµατικούς τραυµατισµούς.  

 

Όσον αφορά τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης για την ανεργία και τα ατυχήµατα 

στην εργασία καταλήγει επίσης σε θετική σχέση. Η αβεβαιότητα εύρεσης εργασίας αυξάνει τον 

κίνδυνο για έναν επαγγελµατικό τραυµατισµό, καθώς οι εργαζόµενοι εµφανίζονται διατεθειµένοι 

να δεχτούν περισσότερους κινδύνους στην εργασία, προσπαθώντας να βελτιώσουν την απόδοσή 

τους και συνεπώς δίνοντας λιγότερη σηµασία στα µέτρα ασφαλείας. Τέλος, η συγκεκριµένη 

µελέτη υπογραµµίζει την ανάγκη για την ασφάλεια στην εργασία ιδιαίτερα όταν µία οικονοµία 

διανύει φάση ύφεσης (Barth et al. 2006).   

 

Η συγκεκριµένη έρευνα περιγράφει µία διαφορετική σχέση των εργατικών ατυχηµάτων µε το 

ΑΕΠ, αρνητική, η οποία µπορεί να βρίσκει εφαρµογή σε ορισµένες χώρες, κυρίως αναπτυγµένες, 

αλλά σε καµία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει τη τάση των αναπτυσσόµενων χωρών, όπου η 

αύξηση του ΑΕΠ οδηγεί σε αύξηση των εργατικών ατυχηµάτων που καταγράφονται. Τα ίδια 

συµπεράσµατα βρίσκουν εφαρµογή και στην παρούσα µελέτη, όπως θα εξακριβωθεί σε επόµενο 

κεφάλαιο.      

 

Η εξέταση της συµπεριφοράς των εργασιακών ατυχηµάτων ως συνάρτηση µακροοικονοµικών 

µεταβλητών θεωρείται από τους ερευνητές ότι πρέπει να γίνεται µε προσοχή, καθώς δεν 

χρησιµοποιείται πληροφόρηση σε µικροοικονοµικό επίπεδο για τους εργαζοµένους. Για 

παράδειγµα, δεν υπάρχει πληροφόρηση για τα ατοµικά παραγωγικά χαρακτηριστικά των 

εργαζοµένων (εφόσον αυτά πρέπει να «κρατηθούν σταθερά» στις οικονοµετρικές εκτιµήσεις) 

όσον αφορά τις προτιµήσεις και τη στάση απέναντι στον κίνδυνο, τον περιορισµό στην επιλογή 

των κατάλληλων µεταβλητών για την έκθεση και την αποζηµίωση σε κίνδυνο, καθώς και µια 

πιθανή προκατάληψη για τη µέτρηση του κινδύνου (Soumeli 2005).  

 

Εάν όλοι οι εργαζόµενοι σε µια χώρα έχουν την ίδια άποψη για τον κίνδυνο, πχ. είναι risk - 

averse, τα επικίνδυνα επαγγέλµατα πρέπει να αντισταθµίσουν τον κίνδυνο που ενδεχοµένως 

υφίστανται οι υπάλληλοι µε σχετικά υψηλότερα οικονοµικά κίνητρα. Αυτά τα κίνητρα 

περιλαµβάνουν τα επίπεδα αµοιβών, καθώς επίσης και ασφαλιστικά σχέδια για τη απώλεια ζωής 

και τη µόνιµη ή προσωρινή ανικανότητα σε περίπτωση εµπλοκής τους σε ατύχηµα (Fortin-

Lanoie 1998). 
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2.4 Εργατικές Ενώσεις 
 
Η συµµετοχή των εργαζοµένων σε εργατικές ενώσεις - συνδικάτα κρίνεται καταλυτική 

προκειµένου να επιτύχουν την αναγνώριση και ισχυροποίησή τους όσον αφορά τα θέµατα 

υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Αρκετές κατηγορίες εργαζοµένων, όπως οι γυναίκες, οι 

νέοι εργαζόµενοι, οι υποαπασχολούµενοι δεν συµµετέχουν καθόλου ή συµµετέχουν ελάχιστα 

στα συνδικάτα. Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι η ενασχόληση µε τα θέµατα υγείας και 

ασφάλειας αποτελεί για τα συνδικάτα ένα εγχείρηµα πολύ δυσκολότερο από τη διαπραγµάτευση 

για θέµατα µισθού και λοιπών παροχών. Εµπεριέχει έναν µεγάλο αριθµό τεχνικών λεπτοµερειών 

και απαιτεί τη συστηµατική δραστηριοποίηση των συνδικαλιστών και πιθανώς την προσφυγή σε 

ειδικούς τεχνικούς συµβούλους, απορροφώντας έτσι σηµαντικό τµήµα των ανθρώπινων και 

οικονοµικών πόρων των συνδικάτων. Επίσης, µπορεί να οδηγήσει σε τριβές µεταξύ της 

διοίκησης της επιχείρησης και του σωµατείου, υποσκάπτοντας τη σχέση τους, γεγονός που 

συνήθως τα σωµατεία θέλουν να αποφύγουν. Ακόµη, µεταφέρει το κέντρο βάρους στο χώρο της 

παραγωγής (όπου συνήθως υπάρχουν οι κίνδυνοι), γεγονός που κάποιες φορές είναι ανεπιθύµητο 

από ορισµένα συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αποκοπεί από το χώρο αυτό (Dorman & 

Hangstrom 1998). 

 

Παρ' όλα τα παραπάνω προβλήµατα, τα συνδικάτα συνήθως αποδίδουν σηµασία στα ζητήµατα 

ασφάλειας, γεγονός το οποίο εκφράζεται στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, αλλά και στα 

αιτήµατα κάποιων απεργιακών κινητοποιήσεων. Στις ΗΠΑ, ένα µεγάλο ποσοστό των 

συµβάσεων που ξεπερνά το 60% περιλαµβάνουν όρους που συνδέονται µε την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζοµένων (Litwin 2000). Σύµφωνα µάλιστα µε µία από αυτές, το 94% των 

συµβάσεων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις περιέχει τέτοιους όρους. Την ίδια στιγµή όµως, πολύ 

µικρότερο ποσοστό των ίδιων συµβάσεων, κυµαίνεται µεταξύ 12 και 13%, προβλέπει 

µισθολογική αποζηµίωση για τους κινδύνους (French 1998). 

 
Συνεπώς, η χορήγηση επιδοµάτων για τους εργασιακούς κινδύνους έχει χαµηλή προτεραιότητα 

µεταξύ των στόχων των συνδικάτων. Η διαπραγµάτευση για θέµατα υγείας και ασφάλειας έχει 

συνήθως ως στόχο τη µείωση της επικινδυνότητας και όχι την οικονοµική αποζηµίωση (Dorman 

& Hangstrom 1998). Σύµφωνα µάλιστα µε κάποιες έρευνες, οι κλάδοι µε το µεγαλύτερο ποσοστό 

συµµετοχής των εργαζοµένων σε συνδικάτα εµφανίζονται να έχουν και τις µεγαλύτερες 

συχνότητες ατυχηµάτων. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι οι επιχειρήσεις όπου λειτουργούν 

συνδικάτα αποκρύπτουν σπανιότερα τα εργατικά ατυχήµατα (Litwin 2000, Fenn & Ashby 2004). 

 

Επιπλέον, φαίνεται ότι η δηµιουργία ενός συνδικάτου είναι πιθανότερη στις επιχειρήσεις µε πιο 

ανασφαλείς συνθήκες. Οι εργαζόµενοι που εκτίθενται σε µεγαλύτερους εργασιακούς κινδύνους 
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τείνουν περισσότερο προς τη συµµετοχή σε συνδικάτα, η οποία καθίσταται έτσι ενδογενής 

(Dorman & Hangstrom 1998, Litwin 2000, Fenn and Ashby 2004). Σύµφωνα πάντως και µε τη 

στατιστική ανάλυση του Litwin (2000), η µεγάλη πιθανότητα τραυµατισµού στο χώρο εργασίας 

ωθεί στη συλλογική δράση. Από εκεί και πέρα όµως, η δράση του σωµατείου επιτυγχάνει να 

µειώσει σηµαντικά την πιθανότητα ατυχήµατος. Μάλιστα, η ύπαρξη αντιπροσώπων των 

εργαζοµένων για θέµατα υγείας και ασφάλειας που διαβουλεύονται µε την εργοδοτική πλευρά 

φαίνεται να ασκεί θετική επίδραση στη µείωση των εργατικών ατυχηµάτων και να οδηγεί σε 

καλύτερες πρακτικές της διοίκησης για τέτοια θέµατα και πληρέστερη συµµόρφωση προς τους 

ρυθµιστικούς κανόνες (Johnstone et al. 2005). 

 
Ανάλογα µε τη θέση εργασίας τους, οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν διαφορετικούς κινδύνους να 

υποστούν ατύχηµα, εφόσον εκτίθενται σε διαφορετικά επίπεδα φυσικών ή χηµικών παραγόντων. 

Αφού οι εργαζόµενοι δεν γνωρίζουν ή δεν µπορούν να εκτιµήσουν τους κινδύνους στους 

οποίους εκτίθενται και αφού οι εργοδότες δεν τους αποζηµιώνουν πλήρως για την έκθεσή τους 

αυτή, η κατανοµή της απασχόλησης µεταξύ των διαφόρων κλάδων και τοµέων της οικονοµίας 

δεν θα είναι η αποδοτικότερη. ∆ηλαδή, περισσότεροι εργαζόµενοι απ' ότι πρέπει θα 

απασχολούνται στις πιο επικίνδυνες εργασίες. Υπάρχει η άποψη ότι η δράση των συνδικάτων 

προς την κατεύθυνση της αποκάλυψης των κινδύνων µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση της 

στρέβλωσης αυτής και στη βελτίωση της γενικής ευηµερίας. Ακόµη, η ύπαρξη εργατικού 

συνδικάτου οδηγεί σε πιο µακρόχρονη παραµονή των εργαζοµένων στην επιχείρηση, γεγονός 

που αυξάνει τη διάθεση των εργαζοµένων να εξειδικευθούν και να αποκτήσουν τις δεξιότητες 

που έχει ανάγκη η συγκεκριµένη επιχείρηση, καθώς και τα κίνητρα της επιχείρησης να τους 

καταρτίσει (Tzannatos & Aidt 2006). 

 
Για να σχηµατιστεί, πάντως, καλύτερη εικόνα για τις δυνατότητες που έχουν τα συνδικάτα, 

πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, η συµµετοχή σε αυτά 

σηµείωσε διεθνώς πολύ µεγάλη υποχώρηση, σε κάποιες χώρες άγγιξε ακόµα και µονοψήφια 

ποσοστά του εργατικού δυναµικού. Η µείωση αυτή της συµµετοχής στα συνδικάτα οφείλεται σε 

µια πληθώρα λόγων, µερικοί απ' τους οποίους φαίνεται να είναι η αύξηση της ευελιξίας στην 

οργάνωση της παραγωγής, καθώς είναι πολύ δυσκολότερη η ένταξη σε συνδικάτα των 

υπεργολάβων, των αυτοαπασχολούµενων, των τηλεεργαζοµένων, των εργαζοµένων κατ' οίκον, 

οι νοµοθετικές παρεµβάσεις πολλών κυβερνήσεων µε στόχο τον περιορισµό της δύναµης των 

συνδικάτων ώστε να βελτιωθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα και να γίνουν ξένες επενδύσεις, η 

ίδρυση επιχειρησιακών σωµατείων φιλικά προσκείµενα προς τη διοίκηση. 

 

Έτσι, η δυνατότητα των συνδικάτων να διαπραγµατεύονται µε τους εργοδότες και να 

υπερασπίζονται τα συµφέροντα των µελών τους περιορίστηκε δραστικά τις δύο τελευταίες 
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δεκαετίες του 20ου αιώνα. Σε απάντηση, τα συνδικάτα έθεσαν ως στόχο τη σύνδεση των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων µε τις συµφωνίες για την απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου, 

ζητώντας να ενσωµατωθεί σε αυτές µια ρήτρα κοινωνικών δικαιωµάτων που να περιλαµβάνει 

θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως η συνδικαλιστική ελευθερία, το δικαίωµα συλλογικής 

διαπραγµάτευσης και η απαγόρευση της δουλείας και της παιδικής εργασίας (Tsogas 2001). 
 

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από Crichton et al. (2005) το εργατικό ατύχηµα έχει 

δυσµενείς επιπτώσεις στη λειτουργία του ατόµου µέσα στην αγορά εργασίας. Οι τραυµατισµοί 

µπορούν άµεσα να έχουν επιπτώσεις στην παραγωγικότητα ενός ατόµου καθιστώντας τα 

καθήκοντα δύσκολα να εκτελεστούν. ∆ηλαδή, ένας τραυµατισµός στην πλάτη µπορεί να 

περιορίσει την αποτελεσµατικότητα ενός υπαλλήλου γραφείου που πρέπει να προσαρµοστεί σε 

ένα γραφείο για  µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ακόµα κι αν ένα εργασιακό ατύχηµα δεν οδηγεί 

άµεσα σε απώλεια παραγωγικότητας, ο χρόνος που ξοδεύεται µακριά από τον εργασιακό χώρο 

προκειµένου να υποβληθεί σε κάποια θεραπεία µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του 

συγκεκριµένου ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι τραυµατισµοί στο χώρο εργασίας φαίνεται να ασκούν 

δυσµενείς επιπτώσεις και στην ψυχολογία των ατόµων, που οδηγούν σε απώλεια αποδοτικότητας 

και συνεπώς παραγωγικότητας του υπαλλήλου. Αυτό µπορεί να συµβεί σε περιπτώσεις όπου ο 

υπάλληλος επιστρέφει στην εργασία µετά από τραυµατισµό, αλλά δεν έχει αναρρώσει τελείως 

και πρέπει να αποδεχτεί αλλαγή θέσης εργασίας ή να οδηγηθεί σε µειωµένο ωράριο, άρα και σε 

µείωση των αποδοχών του. A priori ένα άτοµο που υφίσταται έναν τραυµατισµό αλλά δεν 

απασχολείται σε µια εργασία που περιορίζει την ικανότητά του, πρέπει να αναµένει να υποστεί, 

το πολύ-πολύ, τις χρονικές απώλειες. 

 

Οι τραυµατισµοί που προκύπτουν κατά την απασχόληση συχνά οδηγούν σε απώλεια ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Αυτοί οι τραυµατισµοί, εκτός των προβληµάτων υγείας που πιθανόν να προκύψουν, 

έχουν επίδραση και στη λειτουργία του ατόµου στην αγορά εργασίας. Εάν ο εργαζόµενος µπορεί 

να συνεχίσει να απασχολείται στις κανονικές ώρες του, οι ετήσιες αποδοχές του δεν πρέπει να 

παρουσιάσουν µείωση.  

 

Ο κίνδυνος της εργασίας που αποδέχεται ο εργαζόµενος αντισταθµίζεται µε την αποζηµίωση που 

µπορεί να λαµβάνει και εδώ έγκειται η δύναµη των εργατικών σωµατείων. Η έννοια, λοιπόν, της 

αποζηµίωσης, ορίζεται ως το επιπλέον ποσό του εισοδήµατος των εργαζοµένων προκειµένου να 

τους παρακινήσει να δεχθούν µια δεδοµένη ¨ανεπιθύµητη¨ λόγω κινδύνου εργασία, σε σχέση µε 

άλλες θέσεις εργασίας που θα µπορούσαν να εκτελούν. Συνεπώς, η αποζηµίωση δίνεται, µε τη 

µορφή του επιδόµατος, ως ειδική παροχή σε εργαζοµένους που είναι πρόθυµοι να δεχθούν µη 

επιθυµητές θέσεις εργασίας, λόγω του κινδύνου που µπορεί να εγκυµονούν.  
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Τα εµπειρικά ευρήµατα όµως δείχνουν ότι το επίδοµα αυτό σταδιακά ενσωµατώθηκε στο µισθό 

χωρίς να προσφέρει επιπλέον αµοιβή (Viscusi 1993, Κlen 1989) είτε λόγω της καθυστέρησης 

στην εφαρµογή των µέτρων (Βrody et al. 1990) είτε λόγω της µειωµένης αναφοράς των 

ατυχηµάτων (Corpus 1986, Lanoie 1987). Μάλιστα, επειδή τα πλέον επικίνδυνα επαγγέλµατα, τα 

χειρωνακτικά, είναι συχνά αυτά που απαιτούν το µικρότερο ανθρώπινο κεφάλαιο, κατέληξαν να 

είναι αυτά µε τις χαµηλότερες αποδοχές (Leigh et al. 1997, Holmlund 1983, Dorman & 

Hagstrom  1998). 

 

Ο Woock (2007) στην έρευνά του χρησιµοποίησε αρχικά δείγµα ανδρών και γυναικών που 

γεννήθηκαν στην Αµερική την περίοδο από τα τέλη του 1950 έως τις αρχές του 1960, σε 

αντιπαράθεση µε ένα δεύτερο δείγµα που περιλάµβανε Ισπανούς, µαύρους, οικονοµικούς 

µετανάστες. Στη κατασκευή του δείγµατος δεν συµπεριλήφθησαν στρατιωτικοί, γεωργοί και οι 

αυτοαπασχολούµενοι. Στη µελέτη του υπολογίζει το ¨disability capital¨ δηλαδή το ανθρώπινο 

κεφάλαιο που χάνεται όταν ο τραυµατισµένος υπάλληλος µένει εκτός παραγωγικής δύναµης 

λόγω του εργασιακού ατυχήµατος που υπέστη. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί εκτός από τα 

µεµονωµένα χαρακτηριστικά του υπαλλήλου, όπως εκπαίδευση, φύλο, ηλικία, περιοχή 

κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελµα που ασκεί, περιλαµβάνει και την εκπαίδευση 

που ενδεχοµένως να χρειαστεί κατά την επιστροφή του υπαλλήλου στην εργασία. Τα 

συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε είναι ότι οι τραυµατισµένοι εργαζόµενοι υφίστανται 

σηµαντικές ετήσιες απώλειες αποδοχών, µε ένα ετήσιο µέσο όρο να φτάνει τα $2.200 (σε 

αποπληθωριστικές τιµές του 2007) και ότι τα µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα, συνήθως, έχουν 

δυσκολότερη προσαρµογή στην επιστροφή τους µετά τον τραυµατισµό. Επιπλέον, τα άτοµα µε 

τις µεγαλύτερες περιόδους ανάρρωσης είναι γυναίκες και στο δείγµα του έχουν τις υψηλότερες 

µέσες αποδοχές απασχόλησης στους µήνες πριν από τον τραυµατισµό. 

 

Τα αποτελέσµατα του Woock (2007) είναι σύµφωνα µε αυτά του Charles (2003), ο οποίος 

διαπίστωσε ότι οι µέσες ετήσιες απώλειες για όλους τους τραυµατισµένους εργαζοµένους είναι 

περίπου $1.700 το έτος µετά από έναν τραυµατισµό, και ο µέσος όρος για την εξαετία που 

ακολουθεί µετά το εργασιακό ατύχηµα φτάνει τα $2.200. Εντούτοις, η αποζηµίωση, δηλαδή το 

επίδοµα τραυµατισµού, που δίνεται από τις επιχειρήσεις, οδηγεί σε απώλειες 1.5 έως 3 φορές 

µεγαλύτερο από τις κανονικές αποδοχές των εργαζοµένων. 

 

Οι Thaler & Rosen (1975), µε τη βοήθεια της οικονοµετρίας, προσπαθούν να µετρήσουν την 

αξία της ζωής. Όπως επισηµαίνουν, οι άνθρωποι στην κανονική τους ζωή, από τις 

δραστηριότητες της εργασίας τους και τον ελεύθερο χρόνο τους, κάνουν συνεχώς επιλογές που 

περιλαµβάνουν κινδύνους και ανταµοιβές. Στο εννοιολογικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να δοθούν 

απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως ¨πόσο πρόθυµοι είναι οι άνθρωποι να πληρώσουν (ή να 
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αποποιηθούν) για να µειώσουν τον κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού ή ακόµη και θανάτου; Πώς 

και τι είναι πρόθυµοι να πληρώσουν προκείµενου να διατρέχουν όσο το δυνατόν µικρότερο 

κίνδυνο; Τι αποζηµίωση πρέπει να λάβουν σε περίπτωση ατυχήµατος;¨. Στις καθηµερινές 

συνοµιλίες και συζητήσεις τους, όµως, αν τους ζητηθεί να εκτιµήσουν την ανθρώπινη ζωή σε 

νοµισµατικές αξίες, συχνά αντιδρούν. Μέσω  των επιλογών τους,  όµως, σιωπηρά τοποθετούν 

κάποια αξία στη ζωή ή στον κίνδυνο θανάτου.  
 

Με δεδοµένο ότι η ισορροπία θα µπορούσε να επιτευχθεί αν ο κάθε εργαζόµενος επέλεγε τη 

βέλτιστη εργασία συγκρίνοντας το ψυχικό κόστος του αυξηµένου κινδύνου µε τη νοµισµατική 

ωφέλεια που θα αποκοµίσει,  ο Thaler και ο Rosen (1975) πραγµατοποιούν έρευνα αποτίµησης 

της αξίας της ζωής, σε δείγµα 900 ατόµων, µε στοιχεία που εκµαιεύτηκαν από ασφαλιστική 

εταιρεία, σε 37 διαφορετικά επαγγέλµατα κατά την περίοδο 1955 - 1964. Υπολόγισαν ότι όπως 

προκύπτει από τις οικονοµετρικές εξισώσεις µισθού, ηλικίας, εκπαίδευσης και κινδύνου 

βιοµηχανικού ατυχήµατος, οι εργάτες αποτιµούν την αξία της ζωής τους ως ίση µε 26,54 µέσους 

ετήσιους µισθούς. Οι Hwang et al. (2004) διορθώνουν αυτήν την εκτίµηση σε 227,67 ετήσιους 

µισθούς.  

 

Ο Woock (2007) επιχειρεί να υπολογίσει την επίδραση των τραυµατισµών στις απώλειες 

αποδοχών των ατόµων που υφίστανται έναν τραυµατισµό, προκειµένου να αποδείξει γιατί οι 

εργαζόµενοι φοβούνται.  Το δείγµα του αποτελείται  από  όλους τους  αµερικανούς, άνδρες και 

γυναίκες,  που γεννήθηκαν τη δεκαετία του '50 και του '60, αποκλείοντας τους φυλακισµένους 

και τους φαντάρους. Οι µεταβλητές που χρησιµοποίησε ήταν τα χαρακτηριστικά των 

εργαζοµένων (εκπαίδευση, φύλο), οι ετήσιες αµοιβές, η ηλικία του εργαζοµένου, η ηλικία 

τακτοποίησης σε εργασία, η περιοχή κατοικίας, η οικογενειακή κατάσταση, η διάρκεια θέσης της 

εργασίας, καθώς και ψευδοµεταβλητές για συµµετοχή σε συνδικαλιστική ένωση, για τα αν ασκεί 

χειρονακτικό επάγγελµα και αν απασχολείται στο  βιοµηχανικό τοµέα.  

 

Ο συγγραφέας χρησιµοποίησε ένα γραµµικό υπόδειγµα παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη 

µεταβλητή τις ετήσιες αποδοχές και ανεξάρτητες όλες τις υπόλοιπες. Τα αποτελέσµατα του 

δείχνουν ότι η αύξηση αποδοχών των ατόµων που έχουν υποστεί έναν τραυµατισµό 

επιβραδύνεται σε σχέση µε τους εργαζοµένους που δεν έχουν τραυµατιστεί και υφίστανται 

απώλειες µεταξύ $5.000 και $8.000 το χρόνο. Οι τραυµατισµοί είναι µια ανεπιτυχής παρενέργεια 

της παραγωγικής κοινωνίας. 

 

Την ίδια περίοδο, ο Wei (2007), διεξάγει παρόµοια έρευνα στην Μεγάλη Βρετανία, προκειµένου 

να προσδιορίσει τη σχέση µεταξύ κινδύνου και αποζηµίωσης αµοιβών για τη σχετική µε την 

απασχόληση ασθένεια σε υπαλλήλους ιδρυµάτων. Παίρνει στοιχεία, λοιπόν, από εργοδότες και 
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υπαλλήλους σε ιδρύµατα. Το δείγµα του φτάνει να είναι πάνω από 2.000 ιδρύµατα και σχεδόν 

30.000 υπάλληλοι σε αυτά. Εξετάζει το µέσο ποσοστό ακαθάριστων ωριαίων αµοιβών σε σχέση 

µε τα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων (οικογενειακή κατάσταση, µακροπρόθεσµα προβλήµατα 

υγείας ή ανικανότητας, εκπαίδευση, φύλο),  και επιπλέον στο υπόδειγµα εισάγει 

ψευδοµεταβλητές για συµµετοχή σε συνδικαλιστική ένωση, για το αν ασκεί χειρονακτικό 

επάγγελµα και  αν είναι τοµέας βιοµηχανίας. 

 

Και ο Wei χρησιµοποίησε ένα γραµµικό υπόδειγµα παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή 

όµως το µέσο ποσοστό ακαθάριστων ωριαίων αµοιβών και όχι τις ετήσιες (Woock 2007). 

Κατασκεύασε δύο παλινδροµήσεις, µία για τις γυναίκες και µία για τους άντρες, προκειµένου να 

έχει σαφή αποτελέσµατα και επιπλέον χρησιµοποίησε τη διαδικασία STATA για τη διόρθωση 

πιθανών προβληµάτων που προκαλούνται από τις πρόσθετες διαδικασίες δειγµατοληψίας.  

 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση µεταξύ της αποζηµίωσης για το σχετικό 

µε την απασχόληση κίνδυνο ασθένειας και για τους άντρες και για τις γυναίκες υπαλλήλους της 

Μεγάλης Βρετανίας. Το επιπλέον στοιχείο της έρευνας είναι ότι οι εργαζόµενοι είναι λιγότερο 

επιρρεπείς σε ατυχήµατα ή ασθένειες, όταν έχουν την αίσθηση του ελέγχου. Αναγκαστική 

συµµόρφωση µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας δρα θετικά ώστε να είναι πιο προσεκτικοί 

στο χώρο εργασίας. 

 

Ενδιαφέρουσα µελέτη, όσον αφορά το ρόλο των αποζηµιώσεων εργατικών ατυχηµάτων, 

διεξάγεται το 2000 από τους Arabsheibani και Marin (2000), οι  οποίοι θέλουν να υπολογίσουν 

τη σταθερότητα των εκτιµήσεων της αποζηµίωσης του κινδύνου. Η έρευνα τους διεξάγεται για 

υπάλληλους, άντρες, ηλικίας από 20 έως 64 έτη, οι οποίοι εργάζονται σε σχέση πλήρους 

απασχόλησης στην Αγγλία και την Ουαλία. 

 

Εξετάζονται να ατυχήµατα,  θανατηφόρα (pi) και µη θανατηφόρα (qi), ένα διάνυσµα (Xi) µε τα 

χαρακτηριστικά του εργαζοµένου, συµπεριλαµβάνοντας τα έτη εκπαίδευσης και εµπειρίας (η 

εµπειρία υπολογίζεται αφαιρώντας από την ηλικία τα σχολικά έτη, 5 για αυτούς της Μεγάλης 

Βρετανίας και 6 για τους άλλους του εξωτερικού), τις καθαρές αποδοχές σε εβδοµαδιαία βάση 

και µία ψευδοµεταβλητή για συµµετοχή σε ένωση. 

 

Χρησιµοποιώντας τη θεωρία της χρησιµότητας, κατασκευάζουν την hedonic wage equation: 

 

 logY =(a1 * pi) + ( a2 * qi) +  (Xi * b) + ei 
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όπου διαπιστώνουν ότι το µέγεθος και η σταθερότητα του κατ' εκτίµηση συντελεστή είναι 

σηµαντικά και ότι η στατιστική αξία ζωής µετά το µοιραίο τραυµατισµό φτάνει τα £9.7 εκατ. 

Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία µια δεκαετία αργότερα, η ανάλογη αποζηµίωση έχει περίπου 

τριπλασιαστεί. Το µόνο πρόβληµα που αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο υπόδειγµα είναι η 

προκατάληψη στα ευρήµατα λόγω επιλογής (selection bias). 

 

Τη σηµασία της αποζηµίωσης, σε βαθµό και σε διάρκεια, θέλησαν να µετρήσουν και οι 

Hammermesh και Wolfe (1990), ώστε να υπερβαίνει αυτής του αυξανοµένου κινδύνου. Η 

παλινδρόµηση που εξετάστηκε ήταν η παρακάτω: 

 

ln W = a * ln DUR + b*ln INJ + X+ e,  όπου  

 

- W οι ετήσιες αµοιβές των εργαζοµένων,  

- DUR η διάρκεια της αποζηµίωσης 

- INJ o βαθµός ατυχήµατος   

 

 Οι ενώσεις θα διαπραγµατευτούν υψηλότερες αµοιβές επιτυγχάνοντας ένα επίδοµα ως 

αποζηµίωση όταν υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού. Αντίθετα, ενδιαφέρονται λιγότερο για τα 

αποτελέσµατα ενός υψηλότερου κινδύνου κυκλικής ανεργίας, ειδικά για τη κυκλική ανεργία 

µεγάλης διάρκειας, η οποία δεν έχει επιπτώσεις στα περισσότερα µέλη. Το ασφαλιστικό 

καθεστώς που επικρατεί σε κάθε χώρα έχει πρόσθετο ρόλο στη διάρκεια και στην αποστροφή 

του  κινδύνου. 

 

Οι Arabsheibani & Marin (2000), Marin και Psacharopoulos (1982), χρησιµοποιούν ένα δείγµα 

το οποίο περιλαµβάνει όλους τους άντρες ηλικίας από 20 έως 64 έτη, που απασχολούνται σε 

συνθήκες πλήρους απασχόλησης στην Αγγλία και Ουαλία. Σκοπός τους είναι ο υπολογισµός των 

αποζηµιώσεων των εργαζοµένων στις επικίνδυνες θέσεις εργασίας και η συµβολή των εργατικών 

ενώσεων στο καθορισµό της. Ως εξαρτηµένη µεταβλητή χρησιµοποιούν το λογάριθµο των 

πραγµατικών εβδοµαδιαίων απολαβών του µέσου εργαζοµένου και ανεξάρτητες το ποσοστό των 

θανατηφόρων ατυχηµάτων ανά έτος, το ποσοστό των µη θανατηφόρων τραυµατισµών κατά τις 

ώρες εργασίας, την εργασιακή εµπειρία, τα χρόνια εκπαίδευσης, καθώς και µια ψευδοµεταβλητή 

για συµµετοχή σε συνδικαλιστική ένωση ή όχι. Τα αποτελέσµατα στα οποία καταλήγουν είναι 

ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ αµοιβής και κινδύνου και όσο αυξάνεται ο κίνδυνος, τόσο 

αναλογικά θα πρέπει να αυξάνονται και οι αµοιβές ενός εργαζοµένου. Επιπλέον, προσδιόρισαν 

ότι ''η στατιστική αξία της ζωής'' για τους εργαζόµενους του δείγµατος υπολογίζεται σε 9,7 εκατ. 

λίρες Αγγλίας για ολόκληρο το δείγµα, 30.3 εκατ. λίρες για τις χειρωνακτικές θέσεις εργασίας, 

6.3 εκατ. λίρες για τις µη χειρωνακτικές και 25 εκατ. λίρες για τις διευθυντικές θέσεις εργασίας. 
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Μία εκτίµηση των επιπτώσεων στους εργατικούς µισθούς από τα ατοµικά χαρακτηριστικά των 

µελών του δείγµατος επιχειρεί ο Arai (1994) για τη Σουηδία, µε στοιχεία απ΄ το επίπεδο 

διαβίωσης των εργαζοµένων, σε πλήρη και µερική απασχόληση, τα οποία προέκυψαν απ΄ το 

Σουηδικό Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών, εξαιρώντας τους αγρότες, τους διευθυντές και τους 

προϊσταµένους για το έτος 1981. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, 

τρέχει δύο παλινδροµήσεις, µία για το δηµόσιο και µια για τον ιδιωτικό τοµέα. Οι µεταβλητές 

που χρησιµοποιεί είναι ο λογάριθµος των αµοιβών, το φύλο, η εκπαίδευση, η εµπειρία, η 

διάρκεια απασχόλησης, τα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων και η αυτονοµία της εργασίας 

(έλεγχος ωραρίου µε κάρτα, ευέλικτο ωράριο, ρυθµός εργασίας). Καταλήγει σε θετική σχέση 

µεταξύ του βαθµού αυτονοµίας που ο εργαζόµενος έχει στη δουλειά του και του µισθού που 

απολαµβάνει στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ η σχέση είναι αρνητική για το δηµόσιο τοµέα. ∆υστυχώς, 

δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ελέγχου της διαφοράς στην ικανότητα που θα µπορούσε να 

µετατοπίζει τα πορίσµατα, εκτός από τη συµβολή των διευθυντών και των προϊσταµένων. 

 

2.5 Ελληνικές Εµπειρικές Μελέτες για τα εργατικά ατυχήµατα 
 

Αρκετές ενδιαφέρουσες µελέτες υπάρχουν και στην ελληνική βιβλιογραφία. Παρακάτω θα δούµε 

ορισµένες από αυτές. 

 

Η Karakioulafis (2005) διεξάγει έρευνα χρησιµοποιώντας πρωτογενή δεδοµένα σε συνδυασµό µε 

κάποια στατιστικά στοιχεία του ΣΕΠΕ. Σκοπός της έρευνας είναι να καταγραφεί η τάση για τα 

θανατηφόρα ατυχήµατα σε εργασιακούς χώρους τα έτη 2000-2005 και να προτείνει οικονοµικά 

κίνητρα και ποινικές ρήτρες, εκτός από τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης, για να εξασφαλίσει 

καλύτερη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

Τα καταγραµµένα στοιχεία από το ΣΕΠΕ για τα µοιραία και µη µοιραία ατυχήµατα την ώρα της 

εργασίας περιλαµβάνουν  πολύτιµες πληροφορίες για: 

• τη περιφερειακή διανοµή των ατυχηµάτων εργασιακών χώρων  

• τις τάσεις στα µοιραία ατυχήµατα εργασιακών χώρων στις βιοµηχανίες  

• τις αιτίες των µοιραίων ατυχηµάτων στη οικοδοµική βιοµηχανία. 

 

Τα πρωτογενή δεδοµένα συλλέχθηκαν µέσω 324 ολοκληρωµένων ερωτηµατολογίων, τα οποία 

διανεµήθηκαν ως εξής: 

• βιοµηχανίες  30%  

• κατασκευή  33%  

• ευρύτερος δηµόσιος τοµέας 37% 
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Η έρευνα είναι βασισµένη στις απαντήσεις υπαλλήλων και διευθυντών επιχειρήσεων µέσω 

ερωτηµατολογίου, το οποίο περιείχε κυρίως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την ύπαρξη 

τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, σύσταση επιτροπής για την υγεία και την ασφάλεια 

των εργασιακών χώρων, και τέλος µια γραπτή επαγγελµατική αξιολόγηση του κινδύνου από την 

πλευρά των εργαζοµένων.  

 

Ενδιαφέροντα συµπεράσµατα προκύπτουν από τη εν λόγω έρευνα, όπως ότι η παραβίαση του 

κανονικού ωραρίου απασχόλησης και των παράνοµων ή µη υπερωριών, όπως σε περιπτώσεις 

¨σκληρών¨ χρονικών περιορισµών, ευθύνονται για την αύξηση των εργασιακών ατυχηµάτων τα 

τελευταία χρόνια. Όταν µία εργασία απαιτεί υψηλή προσπάθεια από τους εργαζοµένους, τότε 

αυτοί γίνονται λιγότερο προσεκτικοί και ως εκ τούτου αυξάνει το ποσοστό των ατυχηµάτων στο 

χώρο εργασίας. Όταν οι εργαζόµενοι καταβάλλουν µικρότερη προσπάθεια, µπορούν να 

λαµβάνουν περισσότερη φροντίδα και ως εκ τούτου, συµµετέχουν σε λιγότερα ατυχήµατα.  

 

Επιπλέον, ο φόβος της απόλυσης αποτρέπει τους εργαζοµένους από την απαίτηση ασφαλών 

συνθηκών εργασίας. Κατά συνέπεια, το ποσοστό ατυχηµάτων στο χώρο εργασίας συναρτάται 

αρνητικά προς το ποσοστό ανεργίας. Τέλος, οι εργαζόµενοι θεωρούν το νοµοθετικό πλαίσιο 

περιεκτικό, αλλά ατελέσφορο στην εφαρµογή του, και αυτό γιατί επικρατεί σύγχυση η οποία 

προκαλείται από την ύπαρξη πάρα πολλών νόµων. 

 

Αντίστοιχα, η Lamprousaki (2009) επεξεργάζεται τα αποτελέσµατα έρευνας της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ) για τα εργατικά ατυχήµατα και τις εργασίες που σχετίζονται µε 

προβλήµατα υγείας. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την ΕΣΥΕ το δεύτερο τρίµηνο του 2007 

και δηµοσιεύτηκε το 2008. Εξετάζει φύλο, υπηκοότητα, ηλικιακή οµάδα και το επίπεδο παιδείας 

σε ποσοστό. Το δείγµα αποτελείται από περίπου 4.73 εκατ. άτοµα που εργάζονταν κατά τη 

διάρκεια της περιόδου που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα και που είχαν εργαστεί κατά τους 12 

µήνες πριν από αυτήν. Η έρευνα δεν περιλαµβάνει τα τροχαία ατυχήµατα που 

πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια µετάβασης σε και από την εργασία. 

 

Υψηλότερη συχνότητα ατυχηµάτων παρουσιάζεται στους κλάδους της κατασκευή και της 

βιοµηχανίας (4.7%), σε αντίθεση µε το χαµηλό ποσοστό των επαγγελµατιών (0.2%) και των 

δικαστικών υπαλλήλων (0.4%). Περισσότεροι άνδρες απ΄ ότι γυναίκες απασχολούνται στην 

κατασκευή και τη βιοµηχανία, όπου αναφέρονται τα περισσότερα εργατικά ατυχήµατα. Επίσης, 

το ποσοστό των ατυχηµάτων των εργαζοµένων άλλων υπηκοοτήτων είναι σχεδόν τέσσερις φορές 

µεγαλύτερο (5.6%) από τον αριθµό για τους ελληνικούς εργαζοµένους (1.5%). Τέλος, στη 

µελέτη αυτή αναφέρεται η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική, που έχει ως στόχο τη µείωση των 

ατυχηµάτων στον εργασιακό χώρο κατά 25% εντός της περιόδου αναφοράς 2007-2012. 
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Άλλη µεγάλη έρευνα πραγµατοποιήθηκε το 2005 από Hatzakis et al, η οποία αξιολογεί τη γνώση 

σχετικά µε τη παροχή πρώτων βοηθειών των εργαζοµένων και εξειδικεύει την ανάλυση σε 

βιοµηχανίες που εδρεύουν στη Κρήτη. Στην έρευνα συµµετέχουν 236 άτοµα, ηλικίας 20-58 έτη, 

µε µέσο όρο τα 38 έτη. Από αυτούς οι 188 είναι άντρες και οι 44 γυναίκες. Όσον αφορά το 

επίπεδο εκπαίδευσής τους το 78.4% είναι απόφοιτοι λυκείου, ενώ το 21.6% είναι πτυχιούχοι 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

 

Η έρευνα χρησιµοποίησε πρωτογενή δεδοµένα να οποία συλλέχτηκαν µε ερωτηµατολόγια 

πολλαπλής επιλογής. Οι µεταβλητές που χρησιµοποίησε στο υπόδειγµα ήταν η ιδιότητα µέλους 

της οµάδας (Α=αν έχει λάβει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών τους τελευταίους 6 µήνες, Β=αν δεν 

έχει λάβει καµία εκπαίδευση), το εκπαιδευτικό επίπεδο, ο τύπος εργασίας, η ύπαρξη µιας 

επιτροπής ελέγχου της ασφάλειας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο, καθώς και µία 

ψευδοµεταβλητή ύπαρξης προσωπικού ατυχήµατος στον εργασιακό χώρο. Τα αποτελέσµατα 

επεξεργάστηκαν µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS. 

  

Τα συµπεράσµατα της έρευνας έδειξαν ότι: 

- πολλοί εργαζόµενοι δεν είναι ικανοί να παρέχουν πρώτες βοήθειες εφ' όσον δεν µπορούν να 

υπολογίσουν τα ζωτικής σηµασίας όργανα, προκειµένου να παρέχουν ικανοποιητικές πρώτες 

βοήθειες σε περίπτωση ατυχήµατος 

- η επαγγελµατική ιατρική στον εργασιακό χώρο στην Ελλάδα δεν είναι αρκετά αναπτυγµένη 

- η παρουσία του επαγγελµατικού γιατρού και του τεχνικού ασφάλειας είναι µόνο υποχρεωτική 

από το νόµο και σπάνια πραγµατική 

- ο σηµαντικότερος κανόνας της πρόληψης από τους κινδύνους στην παραγωγική διαδικασία, 

είναι η ευαισθητοποίηση και η ενηµέρωση του εργαζόµενου σε θέµατα υγείας και ασφάλειας. 

 

Η Karakioulafis (2005b), επίσης, µελετά το κατά πόσο εφαρµόζονται οι θεσµοί υγιεινής και 

ασφάλειας στο χώρο εργασίας και κατά πόσο οι εργαζόµενοι γνωρίζουν το βασικό νοµοθετικό 

πλαίσιο (προκειµένου να βελτιωθεί ή να αλλάξει η σχετική εργατική νοµοθεσία). Η έρευνα 

διεξάγεται για το Ινστιτούτου Εργασίας το 2003 µε τη µέθοδο ερωτηµατολογίων κλειστού τύπου 

και συµµετέχουν 324 άτοµα µε διαφορετικές ειδικότητες (µηχανικοί, τεχνικοί ασφάλειας, 

προϊστάµενοι µε τεχνική εκπαίδευση, τεχνίτες και υπάλληλοι, γιατροί εργασίας, µέλη επιτροπών 

υγιεινής και ασφάλειας), προερχόµενα από τρεις τοµείς παραγωγικής δραστηριότητας: τον 

κατασκευαστικό, τον ευρύτερο βιοµηχανικό τοµέα και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Καταλήγει 

στη σηµασία της συνεχής κατάρτισης των εµπλεκόµενων µερών σχετικά µε τα ήδη υπάρχοντα 

και τα νέα νοµοθετήµατα, καθώς και στην ενίσχυση του ρόλου των ελεγκτικών µηχανισµών για 
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την πρόληψη και καταστολή των παραβιάσεων της σχετικής µε την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζοµένων νοµοθεσία. 

 

∆ιάφορες άλλες έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα, όπως αυτή του Bazas (2001), µε 

σκοπό να προσδιορίσει την σηµασία της υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας πρακτικά στην 

χώρα µας. Χρησιµοποιεί αδηµοσίευτα στατιστικά στοιχεία για το εργατικό δυναµικό, τα οποία 

προέρχονται από τη βάση της ΕΣΥΕ (1999) και από το ΙΚΑ (1998). Καταλήγει στην ύπαρξη 

απόκλισης µεταξύ της νοµοθεσίας όσον αφορά τα µέτρα ασφάλειας του χώρου εργασίας και 

αυτών που πραγµατικά εφαρµόζονται. Η πραγµατική επιτήρηση, πρόληψη, διαχείριση της 

σχετικής µε την εργασία ¨κακής¨ υγείας, η σχετική προώθηση της υγείας στον εργασιακό τοµέα 

και η σχετική εκπαίδευση είναι µερικά από τα βήµατα που χρειάζονται να γίνουν για τη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Τέλος, καταλήγει στο ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει 

αγκαλιάσει την επαγγελµατική ιατρική, που είναι κυρίως προληπτικής φύσης, πάραυτα µεγίστης 

σηµασίας. 

 
Ο Kretsos (2004) χρησιµοποιεί την ετήσια έκθεση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

για το έτος 2003, όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται, τις καταγγελίες και τα πρόστιµα 

που υποβάλλονται από τους επιθεωρητές για καταπάτηση του ωραρίου εργασίας, τις παράνοµες 

υπερωρίες και την εργασία τις Κυριακές. Σε δείγµα 31.765 επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις, 

καταγράφηκαν 10.849 κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους εργοδότες (2.336 καταγγελίες και 8.513 

πρόστιµα). Παρατηρείται σηµαντική αύξηση των ατυχηµάτων κατά την εργασία, ιδιαίτερα σε 

συγκεκριµένους κλάδους και επαγγελµατικές κατηγορίες και προσδιορίζεται ο ρόλος του 

Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) όσον αφορά την επιβολή των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης, τη διατήρηση των δικαιωµάτων και των 

υποχρεώσεων των εργαζοµένων όσο και των εργοδοτών στο χώρο εργασίας.  

 

Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της σχέσης που ενδέχεται 

να έχουν τα έχουν τα εργασιακά ατυχήµατα, θανατηφόρα και µη θανατηφόρα, µε τις οικονοµικές 

συνθήκες, όπως η αύξηση της ανεργίας ή η µεταβολή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για 

την Ελλάδα. Για τις εκτιµήσεις χρησιµοποιήθηκαν ετήσια στοιχεία της Ελληνικής οικονοµίας 

από το 1977 µέχρι και το 2008, τα οποία αντλήθηκαν από το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(ΙΚΑ).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, ως «εργατικό ατύχηµα» θεωρείται το ατύχηµα το οποίο 

επέρχεται εξ αιτίας ή επ' ευκαιρία της εργασίας, σε οποιονδήποτε εργαζόµενο. Προϋποθέτει 

εξωτερικό αίτιο και έχει ως αποτέλεσµα µία ή περισσότερες φυσικές βλάβες. Ο νοµικός αυτός 

ορισµός του εργατικού ατυχήµατος έχει ερµηνευτεί τα τελευταία χρόνια σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας µας έτσι ώστε στην ουσία να θεωρείται ως εργατικό 

ατύχηµα κάθε ατύχηµα που συµβαίνει στον τόπο της εργασίας, κατά τον χρόνο της εργασίας 

αλλά και κατά τη συνήθη µετάβαση από και προς την εργασία (άρθρο 1 του Β∆ της 24.7.1920). 

 
Ο εργοδότης οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 

ανήκει ο εργαζόµενος εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήµατα και εφ όσον πρόκειται περί 

σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να 

χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος (άρθρο 8 παρ. 2 του Π∆17/1996, 

∆ηµαρόγκωνας 1987). 

Η καταγραφή των εργατικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα γίνεται από δύο µηχανισµούς κυρίως. Ο 

ένας είναι ο µηχανισµός του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο άλλος του Υπουργείου 

Απασχόλησης. Ο µηχανισµός του ΙΚΑ διατηρεί λεπτοµερή δεδοµένα από το 1938 ενώ ο 

µηχανισµός καταγραφής των εργατικών ατυχηµάτων από το Υπουργείο Απασχόλησης άρχισε να 

λειτουργεί το 1964. Όσον αφορά τις διαφορές καταγραφών των ατυχηµάτων που προέρχονται 

από τα στοιχεία των δύο µεγάλων πηγών ΙΚΑ και Υπουργείο Απασχόλησης συµβαίνει διότι στο 

ΙΚΑ ανακοινώνονται όλα τα ατυχήµατα από τους εργαζόµενους καθώς αυτοί έχουν να 

αναµένουν οικονοµικό όφελος από τα σχετικά επιδόµατα, ενώ στο Υπουργείο Απασχόλησης 

υπεύθυνος για την αναγγελία είναι ο εργοδότης ο οποίος δεν έχει καµία οικονοµική ωφέλεια, 

αντίθετα προβλήµατα. Επιπλέον, στο Υπουργείο αναφέρονται µόνο τα σοβαρά ατυχήµατα. 

Πρόσθετα προβλήµατα δηµιουργούνται από την µη ύπαρξη υπηρεσιών του υπουργείου σε 

ολόκληρη την περιφέρεια σε σχέση µε την ύπαρξη υπηρεσιών του ΙΚΑ που εκτός των 

πρωτευουσών των νοµών υπάρχουν ακόµη και στις µικρότερες πόλεις. Βέβαια, όσον αφορά στα 
θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα τα στοιχεία του Υπουργείου πρέπει να είναι πιο αξιόπιστα γιατί 

µετά από κάθε ένα ακολουθεί η διαδικασία διερεύνησης των αιτίων και υπάρχει εµπλοκή και 

άλλων αρµοδίων αρχών (αστυνοµικές - δικαστικές). Στο διάγραµµα της συγκριτικής παράστασης 

των ατυχηµάτων για την Ελλάδα εκτός της διαφοράς µεταξύ των δικών µας υπηρεσιών 

παρατηρούµε να υπάρχει διαφορά και στα αποτελέσµατα κατά τις µετρήσεις της EUROSTAT. 

Στη πρακτικό µέρος της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΙΚΑ. 
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Όπως διαφαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν παρατηρείται µια αριθµητική µείωση των 

ατυχηµάτων σύµφωνα και µε τις δύο πηγές καταγραφής για την Ελλάδα. 

          Πηγή: EUROSTAT 2006 

Στο πίνακα παρατηρούµε ένα κενό στα στοιχεία του από το 1995 µέχρι το 1999. Αυτό προέκυψε 

επειδή κατά το διάστηµα των πρώτων ετών λειτουργίας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οι 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης υπήχθησαν σε αυτές και είτε δεν προέκυψε 

υποχρέωση υποβολής στοιχείων είτε το Υπουργείο δεν µερίµνησε για την συγκέντρωσή τους. 

 
Σηµαντικό είναι το ποσοστό των ατυχηµάτων του κλάδου των κατασκευών, όπου ο αριθµός των 

ατυχηµάτων φτάνει σχεδόν στο µισό των συνολικών ατυχηµάτων, όπως φαίνεται και από τον 

πίνακα που ακολουθεί.  
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          Πηγή: ΕΛ.Ι.Υ.Α.Ε, 2005 

 

Ακολουθούν πίνακες ανάλυσης των θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων ανά ηλικία και 

εθνικότητα, καθώς και γεωγραφική κατανοµή, έτσι όπως έχουν καταγραφεί από το Υπουργείο 

Απασχόλησης (2007). Αξίζει τα αναφερθεί ότι τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήµατα 

καταγράφονται σε Έλληνες, ηλικίας από 45 έως 54ων ετών που εργάζονται στην Αθήνα ή στην 

Κρήτη. Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα οφείλονται κυρίως σε πτώσεις ατόµων από ύψη, σε 

τροχαία ατυχήµατα και σε έκθεση ή επαφή µε το ηλεκτρικό ρεύµα (ηλεκτροπληξίες). Οι 

επιχειρήσεις στις οποίες συµβαίνουν τα περισσότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα ανήκουν 

στον κατασκευαστικό κλάδο. Για το σύνολο της χώρας, η συχνότητα κατά την οποία οι 

αλλοδαποί υφίστανται εργατικά ατυχήµατα είναι πάντοτε µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτή των 

Ελλήνων ανά 1000 απασχολούµενους (πίνακας για τα έτη 2001-4). 
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                              Πηγή: ΣΕΠΕ 2007 

 

 

                         Πηγή: ΣΕΠΕ 2007 
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                 Πηγή: ΣΕΠΕ 2007 

Για την απεικόνιση της πραγµατικής κατάστασης των εργατικών ατυχηµάτων, αλλά και 

γενικότερα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, απαιτείται µια πιο 

συστηµατική παρακολούθηση του ζητήµατος τόσο µέσω της στατιστικής προσέγγισης, αλλά και 

µέσω της εκπόνησης µελετών και ερευνών σε κλαδικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, η κατάσταση των 

εργατικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα, έτσι όπως απεικονίζεται µε τα σηµερινά δεδοµένα δεν 

είναι δυνατόν να οδηγήσει σε εφησυχασµό τόσο τους κρατικούς φορείς όσο και το σύνολο της 

ελληνικής κοινωνίας. Μια εθνική πολιτική πρόληψης εργατικών ατυχηµάτων και 

επαγγελµατικών ασθενειών θα εξοικονοµούσε σηµαντικούς πόρους και θα ανακούφιζε 

οικονοµικά το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης (Κρέτσος 2004).  

Στη κατεύθυνση αυτή, απαιτούνται όχι µόνο νοµοθετικές παρεµβάσεις, αλλά και η υιοθέτηση 

εργαλείων εφαρµογής στη πράξη του κανονιστικού πλαισίου. Απαιτείται να εντάσσεται σε µια 

προοπτική γενικότερης αναβάθµισης του ανθρώπινου παράγοντα στο χώρο εργασίας, µε την 

υιοθέτηση ποιοτικών κριτηρίων ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας για την ελληνική 

οικονοµία.  

Ανακεφαλαιώνοντας, ο επαγγελµατικός κίνδυνος είναι ένα σηµαντικό, παγκόσµιο και διαχρονικό 

κοινωνικό θέµα που συνδέεται άµεσα µε την εργασία και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων 

και έχει απασχολήσει την κοινωνία σε διάφορα επίπεδα. Χρειάζεται συστηµατική προσπάθεια 

καταγραφής των εργατικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα και συντονισµός µεταξύ των αρµόδιων 

φορέων. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ   

Η παρούσα µελέτη επιχειρεί, πρώτον, να διερευνήσει αν υπάρχουν ή όχι σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των θανατηφόρων και των µη θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα για 

τη περίοδο 1977 ως 2008, και δεύτερον, να αποκαλύψει την επίδραση που ασκούν ορισµένες 

µακροοικονοµικές µεταβλητές, όπως η ανεργία και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στη 

διάρθρωση των ατυχηµάτων. Τέλος, εξετάζει πως η συµµετοχή σε εργατικές ενώσεις µπορεί  

να επηρεάσει τα ατυχήµατα που λαµβάνουν χώρα.  

4.1 Μεθοδολογία και δεδοµένα 

4.1.1 Ανάλυση δεδοµένων 
 
Η παρούσα µελέτη έχει επικεντρωθεί στα εργατικά ατυχήµατα τα οποία οδηγούν σε απουσία 

από την εργασία που υπερβαίνει τις 3 ηµέρες, όπως καταγράφονται από το Ίδρυµα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) για τη περίοδο 1977 έως 2008. Επιλέχτηκαν τα στατιστικά 

στοιχεία των εργατικών ατυχηµάτων από το ΙΚΑ αντί του Υπουργείου Απασχόλησης 

(υπηρεσία: Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας ΣΕΠΕ) ως πιο αξιόπιστα. Τα ατυχήµατα χωρίζονται 

σε θανατηφόρα και µη θανατηφόρα για την καλύτερη ερµηνεία της σχέσης των ατυχηµάτων 

µε τις άλλες µεταβλητές. 

 

Για τα στοιχεία της ανεργίας, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και της συµµετοχής σε 

εργατικές ενώσεις χρησιµοποιήθηκαν ετήσια στοιχεία της Ελληνικής οικονοµίας, τα οποία 

αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων του ΟΟΣΑ για τη περίοδο 1977 – 2008. Για την 

οικονοµετρική διερεύνηση χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα e-views 5.  

 

Η εµπειρική µελέτη που θα παρουσιαστεί θα προσπαθήσει να αναπαραγάγει τα 

αποτελέσµατα της µελέτης της Granados (2008) και των Robinson et al. (2010). Το 

υπόδειγµα, λοιπόν, αποτελείται από τέσσερις µεταβλητές: εξαρτηµένη µεταβλητή είναι το 

ποσοστό των εργατικών ατυχηµάτων ανά 100 ασφαλισµένους όπως καταγράφονται από το 

ΙΚΑ και ανεξάρτητες η ανεργία του εργατικού δυναµικού, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν και το ποσοστό των εργαζοµένων που συµµετέχουν σε εργατικές ενώσεις για 

τη περίοδο 1977 – 2008. Η µέθοδος που θα χρησιµοποιήσουµε είναι η µέθοδος των 

ελαχίστων τετραγώνων OLS (Ordinary Least Squares), προκειµένου να διαπιστώσουµε την 

ύπαρξη σχέσης µεταξύ των µεταβλητών. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 47

4.1.2 Μεταβλητές  

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το υπόδειγµα που θα εξεταστεί έχει ως εξαρτηµένη µεταβλητή 

τα ατυχήµατα, θανατηφόρα και µη θανατηφόρα, και ως ανεξάρτητες την ανεργία, το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και το ποσοστό των εργαζοµένων που συµµετέχουν σε εργατικές 

ενώσεις. Σύµφωνα µε τα στοιχεία µας, τα εργατικά ατυχήµατα για την Ελλάδα τη περίοδο 

1977 – 2006 µειώνονται συνεχώς. 

 

• Για να χαρακτηριστεί ένα γεγονός σαν εργατικό ατύχηµα πρέπει να υπάρχουν οι εξής 

προϋποθέσεις:  

� Να πρόκειται για βίαιο γεγονός: Να υπάρχει δηλαδή έκτακτη και αιφνίδια 

επίδραση εξωτερικού παράγοντα. 

� Να πρόκειται για γεγονός που συνέβη κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την 

εργασία 

� Εκείνα που οφείλονται σε επαγγελµατική ασθένεια λόγω των συνθηκών 

εργασίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Κανονισµό Ασθένειας του ΙΚΑ.  

 

• Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η αξία αγοράς όλων των τελικών αγαθών 

και υπηρεσιών που παράγονται σε µία χώρα στη διάρκεια µιας ορισµένης χρονικής 

περιόδου. Αποτελεί βασικό δείκτη του παραγωγικού συστήµατος µιας περιοχής που 

µετρά το παραγόµενο, σε αυτήν, πλούτο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία µας, η πορεία του 

ΑΕΠ της Ελλάδας για την περίοδο 1977 έως το 2008 είναι ανοδική, το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει ότι η οικονοµία βρίσκεται σε ανάπτυξη την συγκεκριµένη περίοδο.  

 

• Ανεργία ορίζεται ως το πηλίκο των ανέργων µιας περιοχής προς το συνολικό εργατικό 

δυναµικό σε αυτήν. Εκφράζεται ως ποσοστό επί της εκατό του εργατικού δυναµικού 

της συγκεκριµένης περιοχής. Όπου εργατικό δυναµικό είναι το άθροισµα των ανέργων 

και των απασχολούµενων στην συγκεκριµένη περιοχή. Πρακτικά, αποτελεί βασικό 

δείκτη του παραγωγικού συστήµατος µιας χώρας που µετρά και ποσοτικοποιεί την 

ανεργία σε αυτήν. Σύµφωνα µε τα στοιχεία µας, η ανεργία στην Ελλάδα για την 

περίοδο 1977 έως το 2008 είναι ανοδική µέχρι το 2001 και στη συνέχεια βαίνει 

µειούµενη.  Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η οικονοµία βρίσκετε σε ανάπτυξη την 

συγκεκριµένη περίοδο και γίνονται προσπάθειες καταπολέµησης της ανεργίας. 
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• Εργατικά σωµατεία είναι οι σύνδεσµοι των εργαζοµένων που αποβλέπουν στη 

διατήρηση ή τη βελτίωση των συνθηκών της εργασιακής ζωής τους. Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία µας, η συµµετοχή σε εργατικά σωµατεία στην Ελλάδα για την περίοδο 1977 

έως το 2008 βαίνει µειούµενη. 

 

4.1.3 Μεθοδολογία: Το πολυµεταβλητό OLS µοντέλο  
 
Συχνά, σε σχέση µε πρακτικές εφαρµογές, οι σταθερές α1,  α2, α3 και α4 είναι άγνωστες και 

απαιτείται να εκτιµηθούν από τα δεδοµένα. Η κλασσική µέθοδος για την προσαρµογή µιας 

ευθείας γραµµής σε πολυµεταβλητά δεδοµένα είναι η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 

(ordinary least squares method) που, όπως είναι γνωστό, έχει βέλτιστες ιδιότητες κάτω από 

ορισµένες συνθήκες ανεξαρτησίας και κανονικότητας, οι οποίες επιτρέπουν τη 

χρησιµοποίηση παραµετρικών τεχνικών εκτίµησης και ελέγχου υποθέσεων. Παρά το ότι η 

µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων ενδέχεται να έχει σχετικά µικρή ευαισθησία σε 

ορισµένες αποκλίσεις από τις βασικές προϋποθέσεις, µπορεί να επηρεάζεται σηµαντικά από 

άλλες. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλοί διαγνωστικοί 

έλεγχοι για τον εντοπισµό παρατηρήσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσκολίες στην 

εφαρµογή των παραµετρικών µεθόδων παλινδρόµησης ή παρατηρήσεων που ενδέχεται να 

επηρεάσουν τα αποτελέσµατα, µε την έννοια ότι σχετικά µικρές µεταβολές σ’ αυτές µπορούν 

να έχουν εµφανή επίδραση στις εκτιµήσεις. 

 

4.2 Περιγραφικά Στατιστικά Μεταβλητών 

 
Ακολουθούν κάποια χαρακτηριστικά µέτρα τα οποία αναφέρονται ως περιγραφικά 

στατιστικά. Τα µέτρα αυτά είναι ο µέσος, η διάµεσος, η τυπική απόκλιση, η ασυµµετρία, η 

κύρτωση και ο έλεγχος Jarque - Bera. Στα εφαρµοσµένα οικονοµικά µια χρονολογική σειρά 

µπορεί να αναλυθεί σε τρία βασικά συστατικά: την τάση, την κυκλικότητα και τις 

ακανόνιστες µεταβολές. Τα δύο πρώτα συστατικά ονοµάζονται προσδιοριστικά. Η τάση 

εµφανίζεται υπό τη µορφή αλλαγών στο µέσο και/ή την διακύµανση της σειράς. Ο µέσος 

µπορεί να αυξάνεται ή να µειώνεται ακολουθώντας κάποιο γραµµικό ή µη γραµµικό 

σχηµατισµό (π.χ. πολυωνυµικό ή εκθετικό). Με δεδοµένη την ύπαρξη εξαρτήσεων στο 

ακανόνιστο συστατικό της σειράς, η ανάλυσή της επιβάλλει την χρήση των λεγόµενων 

ροπών. Η ροπή πρώτης τάξης, µt, είναι ο λεγόµενος µέσος της σειράς ενώ η ροπή δεύτερης 

τάξεως, σ2
t, καλείται η διακύµανση και είναι µέτρο διασποράς της σειράς. Η ασυµµετρία 
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είναι το στατιστικό µέτρο που µας πληροφορεί αν οι τιµές µιας µεταβλητής διατάσσονται 

συµµετρικά γύρω από τον µέσο της κατανοµής και αντιστοιχεί στη ροπή τρίτης τάξης. Η 

ροπή τέταρτης τάξης η οποία µετρά την κύρτωση της µεταβλητής είναι περίπου στο 3. Η 

κύρτωση µετράει τον βαθµό συγκέντρωσης των τιµών µιας µεταβλητής στην περιοχή του 

µέσου αριθµητικού και προς τα άκρα δεξιά και αριστερά αυτού. Εάν ο συντελεστής 

κύρτωσης είναι µεγαλύτερος από του 3 έχουµε λεπτόκυρτη κατανοµή, ενώ αν είναι 

µικρότερος του 3 τότε η κατανοµή των τιµών µιας µεταβλητής είναι πλατύκυρτη. Η 

τελευταία αυτή περίπτωση, αποτελεί ένδειξη ότι το σύστηµα που µελετάµε έχει µακροχρόνια 

µνήµη και περιγράφεται καλύτερα από µια µη-γραµµική στοχαστική διαδικασία. Τέλος, ο 

έλεγχος Jarque-Bera είναι ένας από κοινού έλεγχος για την κανονικότητα µιας µεταβλητής, 

αφού χρησιµοποιεί και τους δύο συντελεστές που προαναφέραµε (κύρτωσης και 

ασυµµετρίας) µε αποτέλεσµα να δίνει πιο αξιόπιστες ενδείξεις ως αναφορά την κανονικότητα 

µιας µεταβλητής (Χατζηκωστής et al. 2007). 

 

Παρατηρώντας τα περιγραφικά στατιστικά των µεταβλητών βρίσκουµε ότι ο συντελεστής 

κύρτωσης για όλες τις µεταβλητές είναι µικρότερος του 3, άρα η κατανοµή των τιµών των 

µεταβλητών είναι πλατύκυρτη, εκτός από την ανεργία, περίπου 3, και το ΑΕΠ όπου ο 

συντελεστής κύρτωσης είναι µεγαλύτερος από το 3 και συνεπώς έχουµε λεπτόκυρτη 

κατανοµή. Επίσης µόνο το ΑΕΠ είναι µη κανονικά κατανεµηµένο. 

 
Πίνακας 1: Περιγραφικά Στατιστικά Μεταβλητών 

 NONFATALACC FATALACC  UNEMPLOY GDP DENSITY 

Mean 1.764894 1.770345 7.874828 16397.13 33.61379 

Median 1.370672 1.380000 8.140000 15517.10 36.70000 

Maximum 3.806301 3.810000 11.85000 22083.60 39.00000 

Minimum 0.696442 0.700000 1.690000 14086.50 23.00000 

Std. Dev. 0.956403 0.957103 2.914213 2262.757 5.358020 

Skewness 0.753052 0.750485 -0.951871 1.304255 -0.812525 

Kurtosis 2.347881 2.345384 2.905885 3.543468 2.064397 

Jarque-Bera 3.254775 3.240067 4.389989 8.578778 4.248672 

Probability 0.196442 0.197892 0.111359 0.013713 0.119512 

Sum 51.18192 51.34000 228.3700 475516.9 974.8000 

Sum Sq. Dev. 25.61178 25.64930 237.7939 1.43E+08 803.8345 
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4.3 Οικονοµετρικό µοντέλο 
 

∆εδοµένου ότι η ελληνική οικονοµία για τα έτη που εξετάζουµε βρίσκεται σε ανάπτυξη, το 

µοντέλο διαµορφώνεται ως εξής: 

 
 ACC = α1  +  α2 GDP  –  α3 UN -  α4  DEN + et (1) 

 

όπου 

ACC: τα καταγεγραµµένα από το ΙΚΑ εργατικά ατυχήµατα 

GDP: το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν  

UN: ο δείκτης ανεργίας  

DEN: οι εργατικές ενώσεις  

et: τα κατάλοιπα  

 
Τρέχοντας την αρχική παλινδρόµηση µε το οικονοµετρικό πρόγραµµα e-views 5 προκύπτουν 

τα παρακάτω αποτελέσµατα: 

 

Πίνακας 2: Αποτελέσµατα Αρχικής Παλινδρόµησης 

 

Fatal Acc 

 

Non Fatal Acc 

 

C 
10.46810 

(5.299906) 

10.46437 

(5.283777) 

GDP 
0.282471 

(14.24613) 

0.282605 

(14.21459) 

UNEMPLOYMENT 
-0.000253 

(-4.105916) 

-0.000252 

(-4.089649) 

DENSITY 
-0.069364 

(-2.465771) 

-0.069541 

(-2.465423) 

R2 0.948386 0.948031 

DW 0.532828 0.534485 

F-stat 153.1205 152.0188 

 

Παρατηρούµε ότι υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ των ατυχηµάτων, θανατηφόρων και µη, 

και των ανεξάρτητων µεταβλητών, ανεργία και εργατικές ενώσεις, κάτι το οποίο γίνεται 

αντιληπτό από το αρνητικό πρόσηµο των µεταβλητών. Αντίθετα, παρατηρείται θετική σχέση 
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µεταξύ των ατυχηµάτων και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Τα ατυχήµατα 

αυξάνονται όταν αυξάνεται το ΑΕΠ, µειώνεται η ανεργία και µειώνεται το ποσοστό 

συµµετοχής σε εργατικές ενώσεις. Επιπλέον, παρατηρούµε ότι όλες οι µεταβλητές είναι 

στατιστικά σηµαντικές, αφού |t| >2. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις ο διορθωµένος συντελεστής προσδιορισµού είναι αρκετά υψηλός, 

R2=0.94, όπως και το F,  153 και 152 αντίστοιχα. Αυτό δείχνει τη συνολική σηµαντικότητα 

του υποδείγµατος, δηλαδή οι ανεξάρτητες µεταβλητές ερµηνεύουν κατά 94% την 

εξαρτηµένη. Στη συνέχεια, πρέπει να εξεταστεί η κατανοµή των δεδοµένων, να γίνει 

επαλήθευση της ύπαρξης σχέσης µεταξύ των δεδοµένων, να γίνει αναγνώριση της κατανοµής 

των επιλεγµένων τιµών. Τα διαγράµµατα εµφανίζονται στο παράρτηµα Ι και  παρουσιάζουν 

κάθε ανεξάρτητη σειρά του υποδείγµατος µε την εξαρτηµένη, προκειµένου να διαπιστωθεί 

ακριβώς η σχέση τους. Τα διαγράµµατα παρουσιάζονται όπως προκύπτουν από τον Η/Υ µε 

το οικονοµετρικό πρόγραµµα e-views 5. 

 
Επιπλέον, παρατηρούµε ότι και στα δύο υποδείγµατα, ισχύει  R2 > dw. Αυτό υποδεικνύει ότι 

πρόκειται για φαινοµενική παλινδρόµηση και θα πρέπει να εξετάσουµε αν οι σειρές είναι 

στάσιµες.
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4.4  Έλεγχος στασιµότητας των σειρών 

 

Βασική υπόθεση στις οικονοµετρικές µεθόδους είναι ότι τα δεδοµένα λαµβάνονται τυχαία και 

ότι οι διαδοχικές παρατηρήσεις είναι στατιστικά ανεξάρτητες. Αυτό δεν συµβαίνει σε 

υποδείγµατα χρονολογικών σειρών, όπου το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εξάρτηση 

των παρατηρήσεων µε το χρόνο. Το εν λόγω υπόδειγµα αποτελείται από δεδοµένα τα οποία 

είναι χρονολογικές σειρές για τη περίοδο 1977 - 2008 και γι’ αυτό πρέπει να ελέγξουµε αν οι 

υπό εξέταση µεταβλητές είναι στάσιµες. Βασικό στοιχείο στη µελέτη, αποτελεί ο έλεγχος 

στασιµότητας των σειρών (ύπαρξη ή µη µοναδιαίας ρίζας) και αυτό γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση τα αποτελέσµατα θα είναι παραπλανητικά. Αν οι  µεταβλητές δεν είναι στάσιµες, 

τότε οι στατιστικοί έλεγχοι που εφαρµόζονται στα υποδείγµατα των παλινδροµήσεων δίνουν 

αναξιόπιστα αποτελέσµατα, οι εκτιµητές της µεθόδου ελαχίστων τετραγώνου είναι ασυνεπείς 

και οι διάφοροι στατιστικοί έλεγχοι δεν είναι έγκυροι.  

 

Συνήθως, οι οικονοµικές χρονολογικές σειρές, όπως το ΑΕΠ και η ανεργία, δεν έχουν τα 

χαρακτηριστικά στάσιµων διαδικασιών, γιατί οι περισσότερες µεγεθύνονται ή µειώνονται 

µακροχρόνια. Αυτό δείχνει ότι οι χρονικές αυτές σειρές δεν έχουν ένα σταθερό µακροχρόνιο 

µέσο, καθόσον τείνουν να αποµακρύνονται συνεχώς από ένα δεδοµένο αρχικό επίπεδο. 

Μπορούν, όµως, να µετατραπούν σε στάσιµες παίρνοντας τις πρώτες ή τις δεύτερες κλπ. 

διαφορές. Εµάς, µας ενδιαφέρει οι σειρές να είναι στάσιµες γιατί έτσι αποφεύγεται, για 

παράδειγµα, το πρόβληµα της φαινοµενικής παλινδρόµησης (Χάλκος 2006). Ο έλεγχος κατά 

πόσον είναι στάσιµες οι σειρές, διεξάγεται µε τον έλεγχο των γραφικών παραστάσεων και 

των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης, καθώς και µε τον έλεγχο της ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας 

(unit root test) µε βάση το κριτήριο Dickey – Fuller. 

 

Τους ελέγχους της στασιµότητας µπορούµε να τους χωρίσουµε σε δύο κατηγορίες. Στην 

πρώτη κατηγορία αναφέρονται οι έλεγχοι των γραφικών παραστάσεων, καθώς και των 

συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης, ενώ στη δεύτερη κατηγορία αναφέρονται όλοι οι έλεγχοι των 

µοναδιαίων ριζών. Συνήθως, η γραφική παράσταση είναι το πρώτο βήµα για την ανάλυση 

οποιασδήποτε χρονικής σειράς. Η απεικόνιση µιας χρονικής σειράς ως προς το χρόνο 

ονοµάζεται χρονοδιάγραµµα. Η µελέτη του χρονοδιαγράµµατος µιας χρονικής σειράς είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµη για να προσδιορίσουµε βασικά χαρακτηριστικά της όπως την ύπαρξη 

τάσης, εποχικότητας ή άλλων συνιστώσεων. Άρα, αν διαπιστώσουµε την εµφάνιση κάποιας 
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από τις συνιστώσες που αναφέρονται πιο πάνω, δηλαδή τάση, εποχική µεταβολή, κυκλική 

διακύµανση ή ακανόνιστη µεταβολή, τότε λέµε ότι η χρονική σειρά δεν παρουσιάζει 

στασιµότητα (Μπούτσικας  2004).  

 

Τα διαγράµµατα των µεταβλητών και οι γραφικές παραστάσεις της αυτοσυσχέτισης και της 

µερικής αυτοσυσχέτισης αυτών, όπως προκύπτουν από τον Η/Υ µε το στατιστικό πρόγραµµα 

e-views, παρουσιάζονται στο παράρτηµα I της εργασίας. Η πρώτη στήλη είναι το διάγραµµα 

αυτοσυσχέτισης (autocorrelation), η δεύτερη στήλη είναι το διάγραµµα µερικής 

αυτοσυσχέτισης (partial correlation), η τρίτη στήλη αναφέρεται στον αριθµό των υστερήσεων 

(s = 1, 2,..., 36), ενώ στην τέταρτη και πέµπτη στήλη δίνονται οι δειγµατικές τιµές των 

αυτοσυσχετίσεων (AC) και µερικών αυτοσυσχετίσεων (PAC), αντίστοιχα. Στην έκτη στήλη 

(Q-Stat) δίνεται η τιµή της στατιστικής ελέγχου Q. Η στατιστική Q χρησιµοποιείται για τον 

έλεγχο της σηµαντικότητας των συντελεστών αυτοσυσχέτισης. Η τελευταία στήλη (Prob) 

αναφέρεται στο ακριβές επίπεδο σηµαντικότητας, δηλαδή στην τιµή P, για κάθε τιµή της 

στατιστικής Q. Οι διακεκοµµένες γραµµές στα δύο διαγράµµατα καθορίζουν το 95% 

διάστηµα εµπιστοσύνης για τις τιµές των συντελεστών αυτοσυσχέτισης, απλής και µερικής. 

 

Αποδεικνύεται ότι οι µεταβλητές των ατυχηµάτων, θανατηφόρων και µη, έχουν καθοδική 

τάση, αυτό σηµαίνει ότι µειώνονται µε το πέρασµα των ετών, πιθανόν ως αποτέλεσµα της 

µεθόδευσης της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Αντίθετα, το ΑΕΠ και η ανεργία, 

παρουσιάζουν ανοδική τάση, ενώ η µεταβλητή συµµετοχή σε εργατικές ενώσεις έχει 

καθοδική τάση. Επιπλέον, παρατηρείται ότι όλες οι µεταβλητές παρουσιάζουν έντονες 

διακυµάνσεις, το οποίο αποτελεί ένδειξη µη στασιµότητας (Κάτος 2004). Η µη στασιµότητα 

των σειρών επιβεβαιώνεται και από τα διαγράµµατα συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης και 

µερικής αυτοσυσχέτισης.  

 

Το παραπάνω συµπέρασµα ήταν αναµενόµενο, καθώς οι εν λόγω οικονοµικές χρονολογικές 

σειρές, ΑΕΠ και ανεργία, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά στάσιµων διαδικασιών. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ενδείκνυται η χρησιµοποίηση των λογαρίθµων αντί των αρχικών τιµών. 
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4.5 Λογαριθµική µορφή των µεταβλητών 

 

Το νέο υπόδειγµα περιλαµβάνει το λογάριθµο της κάθε µεταβλητής: 

 

log(ACC) = α1 + α2 log(GDP)  - α3 log(UN) – α4 log(DEN) + et,  (2) 

 

όπου 

log(ACC)  : ο λογάριθµος των εργατικών ατυχηµάτων  

log(GDP)  : ο λογάριθµος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος  

log(UN) : ο λογάριθµος του δείκτης ανεργίας  

log(DEN) : ο λογάριθµος των εργατικών ενώσεων 

et : τα κατάλοιπα 

 

και εκφράζει πως επηρεάζεται η µεταβολή των εργατικών ατυχηµάτων, θανάσιµων και µη, σε 

σχέση µε τη µεταβολή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, τη µεταβολή της ανεργίας και 

τη µεταβολή των εργατικών σωµατείων. Το γεγονός ότι χρησιµοποιούµε τους λογαρίθµους 
των τιµών αποτελεί συνήθης πρακτική σε τέτοιες αναλύσεις και δε διαφοροποιεί σε τίποτα 

την ανάλυση. 

 

Η γραφική απεικόνιση της λογαριθµικής σειράς, όπως και τα διαγράµµατα αυτοσυσχέτισης  

και µερικής αυτοσυσχέτισης της κάθε µεταβλητής παρουσιάζονται στο παράρτηµα ΙΙ. Όταν 

το διάγραµµα αυτοσυσχέτισης δείχνει τις αυτοσυσχετίσεις να µηδενίζονται σύντοµα µετά από 

µερικές περιόδους, τότε η σειρά είναι στάσιµη. Αντίθετα, µια σειρά δεν είναι στάσιµη, αν το 

διάγραµµα αυτοσυσχέτισης δεν φθίνει γρήγορα και οι αυτοσυσχετίσεις παραµένουν 

σηµαντικές για µεγάλο χρονικό ορίζοντα (Boutsikas 2004). Στον κάθε πίνακα, η στήλη AC 

είναι το sample autocorrelation function και παρουσιάζεται στο αριστερό διάγραµµα 

αυτοσυσχέτισης. Η ενιαία γραµµή στο κέντρο του διαγράµµατος αντιπροσωπεύει τον άξονα 

του 0. Οι παρατηρήσεις δεξιά του άξονος είναι οι θετικές, ενώ οι παρατηρήσεις αριστερά του 

άξονος είναι οι αρνητικές τιµές.  
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Παρατηρούµε ότι για όλες τις σειρές που εµφανίζονται στα διαγράµµατα, οι µεταβλητές δεν 

είναι στάσιµες, καθώς τα διαγράµµατα αυτοσυσχέτισης φθίνουν αργά, υποδεικνύοντας µη 

στασιµότητα.  

 

Η στασιµότητα συνήθως επιτυγχάνεται παίρνοντας τις πρώτες ή τις δεύτερες κλπ διαφορές. 

Σκοπός είναι οι σειρές να είναι στάσιµες προκειµένου, να αποφευχθεί το πρόβληµα της 

φαινοµενικής παλινδρόµησης. Όταν µία σειρά µετατρέπεται σε στάσιµη παίρνοντας τις 

πρώτες διαφορές, τότε η σειρά είναι ολοκληρωµένη πρώτης τάξης. Αν η σειρά µετατρέπεται 

σε στάσιµη παίρνοντας τις δεύτερες διαφορές, είναι ολοκληρωµένη δεύτερης τάξη. Εδώ, η 

στασιµότητα θα επιτευχθεί µε τις πρώτες διαφορές. 

 

4.6 Έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας 
 

Για να ελέγξουµε τη στασιµότητα των πρώτων διαφορών, διεξάγουµε τον έλεγχο ύπαρξης 

µοναδιαίας ρίζας (unit root test) µε βάση τα κριτήρια Dickey – Fuller. Οι Dickey-Fuller 

(1979) διέκριναν τρεις µορφές εξισώσεων που πρέπει να συνυπολογίζονται στον έλεγχο 

µοναδιαίας ρίζας. Η πρώτη µορφή περιλαµβάνει µόνο τον συντελεστή δ2 (δ0=0 και δ1=0 ) 

δηλαδή δεν υπάρχει τάση ούτε και σταθερά (τυχαίος περίπατος). Η δεύτερη µορφή 

συνυπολογίζει την σταθερά, αλλά όχι την τάση (δ1=0), ενώ η τρίτη µορφή εξίσωσης 

συνυπολογίζει και την σταθερά και την τάση (τυχαίος περίπατος µε περιπλάνηση γύρω από 

µια Στοχαστική Τάση). Ο έλεγχος Dickey – Fuller για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας σε µια 

χρονική σειρά y στηρίζεται στην παρακάτω εξίσωση.  

 

 ∆Υt = δ0 + δ1t  + δ2 Yt-1  + ∆Υt-p + Ut     (3) 

Με βάση αυτήν την εξίσωση ελέγχεται η µηδενική υπόθεση της ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας, 

δηλαδή η τιµή του συντελεστή δ2. Ο έλεγχος αυτός γίνεται µε βάση την κατανοµή t-student 

και είναι µονόπλευρος από τα αριστερά.  

 

Οι υποθέσεις που θα ελέγξουµε είναι : 

H0: δ2 = 0 υπάρχει Μοναδιαία Ρίζα (δηλ. δεν υπάρχει στασιµότητα) 

H1: δ2 < 0 δεν υπάρχει Μοναδιαία Ρίζα (δηλ. υπάρχει στασιµότητα) 
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Κριτήριο µε βάση το οποίο γίνεται ο έλεγχος στασιµότητας είναι αν το t-Statistic της 

παρατήρησης είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο της κριτικής τιµής. Σε περίπτωση που t-Statistic 

> t κριτικής τιµής, τότε οι µεταβλητές του υποδείγµατος είναι µη στάσιµες (δ2 = 0).  

 

Πίνακας 3: Έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ T-STATISTIC 

 
Log (FATAL ACCIDENTS) 

 

1%      -4.339330 

5%      -3.587527 

             10%     -3.229230 

-5.554292 

Log (NON FATAL ACCIDENTS) 

1%      -4.339330 

5%      -3.587527 

             10%      -3.229230 

-5.337176 

Log (GDP) 

1%      -4.339330 

5%      -3.587527 

10%     -3.229230 

-4.902867 

Log (UNEMPLOYMENT) 

1%    -4.339330 

5%    -3.587527 

              10%    -3.229230 

-2.031964 

Log (DENSITY) 

1%    -4.339330 

5%    -3.587527 

             10%     -3.229230 

-4.406406 

 

Μετά από έλεγχο εναλλακτικών εξειδικεύσεων, τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται είναι 

για το καλύτερο υπόδειγµα και περιλαµβάνει τις βέλτιστες µορφές των εξισώσεων Dickey 

Fuller, µε σταθερά και τάση (τυχαίος περίπατος µε περιπλάνηση γύρω από µια Στοχαστική 

Τάση). Από τον παραπάνω πίνακα, εύκολα διαπιστώνουµε ότι όλες οι µεταβλητές πια είναι 

στάσιµες σε πρώτες διαφορές, δηλαδή είναι Ι(1). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου προέκυψαν 

από το οικονοµετρικό πρόγραµµα Eviews 5. 

 

Για επιβεβαίωση του παραπάνω αποτελέσµατος περί στασιµότητας των µεταβλητών σε 

πρώτες διαφορές, κατασκευάζουµε και τις γραφικές παραστάσεις κάθε µεταβλητής. Για κάθε 

µεταβλητή εξετάζουµε τις πρώτες διαφορές, δηλαδή τη σειρά d(logX) =  log(Χt) -  log (Xt-1), 

όπου Χ αντίστοιχα οι µεταβλητές του υποδείγµατος. Στο παράρτηµα III εµφανίζονται οι 

συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης και µερικής αυτοσυσχέτισης της κάθε µεταβλητής. 
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∆ιαπιστώνεται εύκολα ότι η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης φθίνει τώρα πολύ ταχύτερα από την 

αντίστοιχη της αρχικής σειράς και γι΄ αυτό δεν χρειάζεται να προχωρήσουµε στις δεύτερες 

διαφορές. Μπορούµε, δηλαδή, να θεωρήσουµε τις πρώτες διαφορές ως στάσιµη σειρά. Από 

τη συνάρτηση µερικής αυτοσυσχέτισης βλέπουµε ότι µόνο ο πρώτος συντελεστής µερικής 

αυτοσυσχέτισης είναι σηµαντικός. Άρα, οι σειρές είναι στάσιµες στις πρώτες διαφορές, 

δηλαδή είναι I(1). Συνεπώς, δεν χρειάζεται να προχωρήσουµε στις δεύτερες διαφορές.  

 

4.7 Έλεγχος Συνολοκλήρωσης 

 

Οι Engle και Granger(1987) έδειξαν ότι µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µη στάσιµων 

χρονολογικών σειρών µπορεί να υπάρξει ένας γραµµικός συνδυασµός τους που να είναι 

στάσιµος. Αν ένας τέτοιος γραµµικός συνδυασµός υπάρχει τότε λέµε ότι οι σειρές είναι 

συνολοκληρωµένες. Ο στάσιµος αυτός γραµµικός συνδυασµός λέγεται εξίσωση 

συνολοκλήρωσης και µπορεί να ερµηνευτεί σαν µια µακροχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ 

των µεταβλητών. Στη περίπτωση αυτή µπορεί να κατασκευαστεί ένα υπόδειγµα διόρθωσης 

σφάλµατος, το οποίο είναι πολύ σηµαντικό γιατί επιτρέπει την ταυτόχρονη µελέτη τόσο των 

βραχυχρόνιων όσο και των µακροχρόνιων σχέσεων. Οι σειρές µπορεί να αποµακρυνθούν 

βραχυχρόνια, αλλά έχουν την τάση να κινούνται προς τη µακροχρόνια σχέση ισορροπίας 

µέσω του µηχανισµού διόρθωσης σφάλµατος, αν είναι συνολοκληρώσιµες (Κάτος 2004).   

 
Οι χρονικές σειρές για να είναι συνολοκληρώσιµες θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένες της 

ίδιας τάξης. Εδώ οι µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες I(1) άρα µπορούµε να προχωρήσουµε 

στον έλεγχο συνολοκλήρωσης.  

 

Η µεθοδολογία (Χάλκος 2006) περιγράφεται ως εξής: παλινδροµώ τις µεταβλητές, το 

λογάριθµο της ανεργίας (Ln UNEMPLOYMENT), το λογάριθµο του ΑΕΠ (Ln GDP) και το 

λογάριθµο των εργατικών ενώσεων µε το λογάριθµο των θανατηφόρων ατυχηµάτων (Ln 

FATAL ACCIDENTS). Το ίδιο κάνω και για τη µεταβλητή λογάριθµος των µη θανατηφόρων 

(Ln NON FATAL ACCIDENTS). Στη συνέχεια, κατασκευάζω µια νέα σειρά καταλοίπων και 

για τα δύο υποδείγµατα και κάνω έλεγχο στασιµότητας των καταλοίπων χωρίς σταθερό όρο 

(Χάλκος 2006). Η εκτίµηση της σχέσης συνολοκλήρωσης γίνεται µε τον έλεγχο Engle-

Granger. Αν τα κατάλοιπα είναι στάσιµα, τότε οι µεταβλητές συνολοκληρώνονται. Τα 

αποτελέσµατα για τα δύο υποδείγµατα είναι τα εξής: 
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Πίνακας 4: Η µεταβλητή d(RESID) 

 

Υπόδειγµα  

FATAL ACCIDENTS 

 

Υπόδειγµα  

NON FATAL ACCIDENTS 

 

T-STATISTIC -4.389261 -7.209292 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

1%      -4.339330 

5%      -3.587527 

10%    -3.229230 

1%      -4.374307 

5%      -3.603202 

10%     -3.238054 

 

Μετά τους παραπάνω ελέγχους, βρέθηκε ότι τα κατάλοιπα και για τα δύο υποδείγµατα είναι 

στάσιµα σε όλα τα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι οι µεταβλητές 

συνολοκληρώνονται. Μετά τους παραπάνω ελέγχους και εφόσον εξακριβώσαµε τη 

στασιµότητα και τη συνολοκλήρωση των µεταβλητών, προχωράµε στους υπόλοιπους 

ελέγχους εκτίµησης υποδείγµατος. 

 

4.8 Εκτίµηση υποδείγµατος  

 

Το υπόδειγµα, λοιπόν, διαµορφώνεται ως εξής: η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ο λογάριθµος 

των εργατικών ατυχηµάτων, θανατηφόρων και µη, και οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι ο 

λογάριθµος της ανεργίας, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των εργατικών ενώσεων. 

Θα χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο της πολλαπλής παλινδρόµησης για την εκτίµηση του 

υποδείγµατος. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει να εκτιµηθεί ξεχωριστά η επίδραση της κάθε 

µεταβλητής. Τρέχω την παραπάνω παλινδρόµηση δύο φορές, µία για τα θανατηφόρα 

ατυχήµατα και η δεύτερη για να µη θανατηφόρα. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν 

παρουσιάζονται παραπάνω. 

 

4.8.1 Για το υπόδειγµα των µη θανατηφόρων ατυχηµάτων 

 

Το υπόδειγµα εµφανίζει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης σε όλα τα επίπεδα στατιστικής 

σηµαντικότητας (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 0.000007). Υποψιαζόµαστε 

πως ο διαταρακτικός όρος της γραµµικής παλινδρόµησης είναι ΑR(1). Συνεπώς, το 

υπόδειγµα διαµορφώνεται ως εξής:  
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Πίνακας 5: Εκτίµηση υποδείγµατος 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ NON FATAL ACCIDENTS FATAL ACCIDENTS 

c 
11.55774 

(2.902907) 

12.35761  

(3.044879) 

Ln GDP 
0.647394 

(2.978130) 

0.716569  

(2.145602) 

Ln UNEMPLOYMENT 
-0.153052 

(-2.633115) 

-0.163544  

(-2.747671) 

Ln DENSITY 
-0.993889 

(-3.143599) 

-1.026549  

(-3.169261) 

Trend 
-0.069067 

(-8.822939) 

-0.068330  

(-8.462360) 

AR(1) 
0.668317 

(6.066751) 

0.667237  

(6.046760) 

R2 0.997979 0.997883 

DW 1.967151 1.924454 

F-stat 2162.607 2074.249 

Breusch-Godfrey test [0.672948]* [0.680501]* 

Arch test [0.911540]* [0.809400]* 

White Heteroskedasticity test [0.762552]* [0.734559]* 

Ramsey Reset Test [0.308984]* [0.399554]* 

Jarque-Bera Normality test [0.566206]* [0.489501]* 

* η τιµή του p 

 

Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του υποδείγµατος δείχνουν ότι όλες οι µεταβλητές είναι 

στατιστικά σηµαντικές, µε |t| να παίρνει τιµή µεγαλύτερη του 2 για όλες τις µεταβλητές. 

Επιπλέον, το υπόδειγµα µας πληροφορεί για τη θετική σχέση των ατυχηµάτων µε το ΑΕΠ και 

αντίθετα την αρνητική σχέση που έχουν µε την ανεργία και µε τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, συµπέρασµα το οποίο είναι σύµφωνο µε τη βιβλιογραφία. 

 
Ο διορθωµένος συντελεστής συσχέτισης δίνει ένα µέτρο για το βαθµό εξάρτησης ανάµεσα 

στις µεταβλητές. Η υψηλή τιµή του δείχνει, ότι η ερµηνεία της εξαρτηµένης µεταβλητής από 

τις ανεξάρτητες που προσδιορίζεται από το R2 είναι πολύ ικανοποιητική (οι ανεξάρτητες 
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µεταβλητές ερµηνεύουν την εξαρτηµένη σε ποσοστό 99%).Το υπόδειγµα χαρακτηρίζεται και 

από υψηλή στατιστική σηµαντικότητα, αφού F – statistic = 2162.607. 

 

Η εισαγωγή της τάσης στο υπόδειγµα έχει βελτιώσει πολύ το υπόδειγµα, γεγονός που 

εξακριβώνεται εύκολα µε τη µικρότερη τιµή των κριτηρίων Akaike και Schwarz, αλλά και 

από την αύξηση του F – statistic από 134.7388 σε 2162.607, καθώς και από τη βελτίωση του 

R2 
από 0.941754 σε 0.997979. Επιπλέον, και η τιµή του Darbin-Watson έχει βελτιωθεί 

φτάνοντας το 1.967151. 

 

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο πίνακα 5, πραγµατοποιούµε και κάποιους άλλους 

διαγνωστικούς ελέγχους: 

 

� για αυτοσυσχέτιση (Ηο: δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση),  

� για ετεροσκεδαστικότητα (Ηο: δεν υπάρχει πρόβληµα ετεροσκεδαστικότητας),  

� για σφάλµα εξειδίκευσης (Ηο: δεν υπάρχει σφάλµα εξειδίκευσης) και  

� για κανονικότητα του υποδείγµατος (Ηο: ο διαταρακτικός όρος ακολουθεί τη 

κανονική κατανοµή).  

 
Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, το υπό εξέταση υπόδειγµα δεν παρουσιάζει 

κανένα από τα προβλήµατα αυτά, αφού η τιµή p του κάθε ελέγχου είναι µεγαλύτερη από όλα 

τα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας.  

 

4.8.2 Για το υπόδειγµα των θανατηφόρων ατυχηµάτων 

 

Και αυτό το υπόδειγµα εµφανίζει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης σε όλα τα επίπεδα στατιστικής 

σηµαντικότητας (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 0.000007). Υποψιαζόµαστε  

και πάλι ότι ο διαταρακτικός όρος της γραµµικής παλινδρόµησης είναι ΑR(1). Το 

διαµορφωµένο υπόδειγµα παρουσιάζεται ως εξής:  

 

Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του υποδείγµατος των θανατηφόρων ατυχηµάτων είναι 

παρόµοια µε τα αποτελέσµατα του υποδείγµατος των µη θανατηφόρων. Όλες οι µεταβλητές 

είναι στατιστικά σηµαντικές, αφού |t| παίρνει τιµή µεγαλύτερη του 2. Επιπλέον, το υπόδειγµα 

µας πληροφορεί για τη θετική σχέση των ατυχηµάτων µε το ΑΕΠ και αντίθετα την αρνητική 
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σχέση που έχουν µε την ανεργία και µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, συµπέρασµα το 

οποίο είναι σύµφωνο µε τη βιβλιογραφία. 

 
Ο διορθωµένος συντελεστής συσχέτισης R2 και εδώ παίρνει πολύ υψηλή τιµή, 

αποδεικνύοντας ότι οι ανεξάρτητες µεταβλητές ερµηνεύουν την εξαρτηµένη σε ποσοστό 

99%. Το υπόδειγµα χαρακτηρίζεται και από υψηλή στατιστική σηµαντικότητα, αφού F – 

statistic = 2074.249. 

 

Στη συνέχεια πραγµατοποιούµε και τους υπόλοιπους διαγνωστικούς ελέγχους: 

� για αυτοσυσχέτιση (Ηο: δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση),  

� για ετεροσκεδαστικότητα (Ηο: δεν υπάρχει πρόβληµα ετεροσκεδαστικότητας),  

� για σφάλµα εξειδίκευσης (Ηο: δεν υπάρχει σφάλµα εξειδίκευσης) και  

� για κανονικότητα του υποδείγµατος (Ηο: ο διαταρακτικός όρος ακολουθεί τη 

κανονική κατανοµή).  

 
Εύκολα διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, και το υπόδειγµα θανατηφόρων 

ατυχηµάτων δεν παρουσιάζει κανένα από τα προβλήµατα αυτά, αφού η τιµή p του κάθε 

ελέγχου είναι µεγαλύτερη από όλα τα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας. 

 

4.9 Υπόδειγµα διόρθωσης λαθών 
 

Στις προηγούµενες ενότητες είδαµε και για τα δύο υποδείγµατα πως οι µεταβλητές 

συνολοκληρώνονται, δηλαδή υπάρχει µακροχρόνια σχέση µεταξύ τους. Βραχυχρόνια, όµως, 

µπορεί αυτές οι µεταβλητές να µη βρίσκονται σε ισορροπία. Αυτή η βραχυχρόνια σχέση 

ανισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών µπορεί να διατυπωθεί µε το υπόδειγµα διόρθωσης 

λαθών (Error Correction Model, ECM). Οι Engle-Granger προκειµένου να διαπιστωθεί η 

ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης µεταξύ των µεταβλητών πρότειναν το υπόδειγµα διόρθωσης 

λαθών. Το σφάλµα ισορροπίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη συνένωση της βραχυχρόνιας 

και της µακροχρόνιας περιόδου. 

 

Το υπόδειγµα που συνδέει τη βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια σχέση των χρονολογικών 

σειρών είναι της µορφής (Χάλκος 2006):  

 

∆Υ = γ1 ∆Χt + γ2 ∆Ζt  + λ et-1 + ut,  (-1<λ<0)      (4) 
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όπου 

et-1 : το σφάλµα ισορροπίας και αναφέρεται στην προσαρµογή ως προς την µακροχρόνια     

ισορροπία, 

λ : είναι ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρµογής και οι τιµές του κυµαίνονται από -1<λ<0, 

ut :  είναι ο λευκός θόρυβος. 

 

∆Υ, ∆Χ: είναι οι πρώτες διαφορές των µεταβλητών Y και Χ αντίστοιχα, οι οποίες είναι 

ολοκληρωµένες πρώτης τάξης, πράγµα που σηµαίνει ότι οι πρώτες διαφορές τους είναι 

µηδενικής τάξης Ι(0) άρα το αριστερό µέρος της συνάρτησης είναι µηδενικής τάξης Ι(0) 

(Κάτος 2004). 

 

Με βάση τα κριτήρια Akaike Info Criterio και Schwartz Criterio ελέγχουµε αν το καλύτερο 

υπόδειγµα είναι αυτό µε υστερήσεις όλων των µεταβλητών πχ. ∆Χ1, t-1, ∆Χ2, t-1 ή της 

εξαρτηµένης ως ανεξάρτητης µαζί µε τις άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές (ΑΕΠ, ανεργία). 

 

Πίνακας 6: πρώτες διαφορές όλων των µεταβλητών 

 Akaike info criterion Schwarz criterion 

Μη θανατηφόρα ατυχήµατα -3.021647 -2.788114 

Θανατηφόρα ατυχήµατα -3.087020 -2.900194 

 

 

Πίνακας 7: εξαρτηµένη ως ανεξάρτητη µαζί µε τις άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές 

 Akaike info criterion Schwarz criterion 

Μη θανατηφόρα ατυχήµατα -4.134089 -4.134089 

Θανατηφόρα ατυχήµατα -3.821647 -2.988114 

 

Βρίσκω ότι το καλύτερο υπόδειγµα είναι αυτό µε τις υστερήσεις όλων των µεταβλητών και 

για τα θανατηφόρα και για τα µη θανατηφόρα. Το κριτήριο είναι η µικρότερη τιµή των δύο 

κριτηρίων.  
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Τo νέο υπόδειγµα είναι της µορφής:  

 

d(lnlacc)) = c + γ1 d(ln(gdp)) – γ2 d(ln(unemlpoyment)) – γ3 d(ln(density)) + λ et-1 + ut    (5) 
 

Εκτιµώντας τη νέα παλινδρόµηση βρίσκω τα παρακάτω αποτελέσµατα. 

 

Πίνακας 8: Εκτίµηση της νέας παλινδρόµησης 

 Θανατηφόρα ατυχήµατα Μη θανατηφόρα ατυχήµατα 

C 
0.067291 

 
(4.936086) 

0.052651 
 

(4.726360) 

d(Lngdp) 
0.268176 

 
(2.381508) 

0.302876 
 

(2.936573) 

d(Lnunemplyment) 
-0.035701 

 
(2.18007) 

-0.098297 
 

(-2.023047) 

d(Lndensiy) 
-1.986578 

 
(2.376207) 

-1.183616 
 

(-2.615698) 

RES(-1) 
-0.046367 

 
(2.019758) 

-0.019236 
 

(-3.763290) 

R2 0.6113876 0.619773 

DW 1.872398 1.915670 

F-stat 126. 6053 128.9267 

Breusch-Godfrey test [0.735675]* [0.989237]* 

Arch test [0.687561]* [0.705426]* 

White Heteroskedasticity test [0.498198]* [0.404781]* 

Ramsey Reset Test [0.927566]* [0.944967]* 

Jarque-Bera Normality test [0.714923]* [0.706409]* 

* η τιµή του p 
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Το κάθε υπόδειγµα δείχνει την επίδραση των βραχυχρόνιων αλλαγών ανεργίας, ΑΕΠ και 

συµµετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις στα ατυχήµατα. Ο συντελεστής των καταλοίπων 

της προηγούµενης περιόδου (λ) δείχνει τη βραχυχρόνια προσαρµογή. Η τιµή λ δείχνει την 

απόκλιση ή προσαρµογή της πραγµατικής τιµής των ατυχηµάτων από το µακροχρόνιο 

επίπεδο ισορροπίας ετησίως (Χάλκος 2006).  

 

Για να υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών θα πρέπει ο 

συντελεστής των καταλοίπων (λ) να είναι αρνητικός και η τιµή του να κυµαίνεται από -

1<λ<0 και να είναι στατιστικά σηµαντικός, γεγονός που βρίσκει εφαρµογή και στα δύο 

υποδείγµατα. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα όλοι οι εκτιµηµένοι συντελεστές είναι στατιστικά 

σηµαντικοί και για τα δύο υποδείγµατα. Παρατηρούµε ότι το λ είναι αρνητικό (-0.046367 και 

-0.019236) και στατιστικά σηµαντικό. Συνεπώς, υπάρχει βραχυχρόνια σχέση µεταξύ των 

µεταβλητών. Η απόλυτη τιµή του συντελεστή των καταλοίπων, όπως υπολογίστηκε µε το 

πρόγραµµα e-views (-0.046367 και -0.019236), σηµαίνει ότι ο συντελεστής διορθώνει την 

σχέση ανισορροπίας κατά την περίοδο που εξετάζουµε µε ποσοστό 4,63% και 1.92%. Οι 

τιµές αυτές είναι κοντά στο 0 που σηµαίνει ότι η σύγκλιση θα είναι αργή.  

 

Στη συνέχεια πραγµατοποιούµε κάποιους ελέγχους µε σκοπό να ελέγξουµε αν το υπόδειγµα 

παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα: 

 

� για αυτοσυσχέτιση (Ηο: δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση),  

� για ετεροσκεδαστικότητα (Ηο: δεν υπάρχει πρόβληµα ετεροσκεδαστικότητας),  

� για σφάλµα εξειδίκευσης (Ηο: δεν υπάρχει σφάλµα εξειδίκευσης) και  

� για κανονικότητα του υποδείγµατος (Ηο: ο διαταρακτικός όρος ακολουθεί τη 

κανονική κατανοµή).  

 
Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα και τα δύο υποδείγµατα θανατηφόρων και µη 

ατυχηµάτων δεν παρουσιάζουν κανένα από τα προβλήµατα αυτά, αφού η τιµή p του κάθε 

ελέγχου είναι µεγαλύτερη από όλα τα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας. 
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4.10 Αποτελέσµατα 

 

Για την εκτίµηση των υποδειγµάτων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων 

(OLS). Από τα διαγνωστικά τεστ φαίνεται ότι τα προβλήµατα των προηγούµενων µοντέλων 

έχουν εξαλειφθεί (multicollinearity, autocorrelation or heteroscedasticity). Έτσι, µπορούµε µε 

ασφάλεια να βγάλουµε συµπεράσµατα από τα αποτελέσµατα. Οι εκτιµηµένες εξισώσεις και 

για τα δύο υποδείγµατα συµφωνούν πολύ ικανοποιητικά µε τα πραγµατικά δεδοµένα, µε 

προσαρµοσµένο συντελεστή R2 γύρω στο 0.99. Λόγω της σηµασίας των ατυχηµάτων για την 

ανθρώπινη ζωή, δόθηκε µεγάλη προσοχή στις σχετικές εκτιµήσεις, οπότε και βρέθηκε 

στατιστικά σηµαντική η επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών, της ανεργίας, του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και της συµµετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τα 

συµπεράσµατα της έρευνας συνάδουν µε τη βιβλιογραφία.  

4.10.1 Ανεργία και εργασιακά ατυχήµατα 

Τα αποτελέσµατα του υποδείγµατος δείχνουν ότι η ανεργία είναι στατιστικά σηµαντική και 

αρνητικά συσχετιζόµενη µε το ποσοστό ατυχηµάτων στον εργασιακό χώρο. Το συµπέρασµα 

αυτό είναι σύµφωνο µε τη βιβλιογραφία και τις προηγούµενες αναλύσεις εµπειρικών 

ερευνών. Η θεωρία είναι βασισµένη στην ιδέα ότι η υποβολή εκθέσεων ενός ατυχήµατος έχει 

επιπτώσεις στη φήµη ενός εργαζοµένου και αυξάνει την πιθανότητα να απολυθεί. Ακόµη, η 

απουσία από την εργασία, έστω και λόγω ατυχήµατος, αποτελεί κίνητρο απόλυσης.  

 

Προκειµένου, λοιπόν, οι εργαζόµενοι να αντιµετωπίσουν υψηλότερη πιθανότητα απόλυσης 

από την εργασία τους, αποφεύγουν να αναφέρουν το εργατικό ατύχηµα, ειδικά σε περιόδους 

οικονοµικής ύφεσης, όπως αυτές ενδείκνυται από τους υψηλούς ρυθµούς ανεργίας. Εάν ο 

δείκτης ανεργίας είναι υψηλός, ο εργαζόµενος αντιµετωπίζει µεγάλη απώλεια όταν απολύεται 

και συνεπακόλουθα λιγότερα ατυχήµατα εργασιακών χώρων αναφέρονται. Αυτό συµβαίνει 

γιατί ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας δηµιουργεί πιο δύσκολες συνθήκες για έναν απολυθέντα 

εργαζόµενο να βρει µια νέα θέση και ως εκ τούτου ένας εργαζόµενος είναι λιγότερο πιθανό 

να αναφέρει ένα ατύχηµα. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των περιόδων υψηλής ανεργίας, οι 

εργαζόµενοι µπορούν να αποφασίσουν να µην εκθέσουν το µικροτραυµατισµό προκειµένου 

να µειωθεί ο κίνδυνος απόλυσής τους. Ο αντίκτυπος των οικονοµικών κινήτρων στην 

υποβολή έκθεσης τραυµατισµών είναι καθιερωµένος σε εµπειρικές µελέτες (Barmby et al. 

1991, Boone et al. 2006). Αντίθετα, όταν η ανεργία είναι χαµηλή, η απόλυση από την εργασία 
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δεν συνεπάγεται µεγάλη απώλεια, επειδή, είναι σχετικά εύκολο να βρεθεί µια νέα θέση. Ως εκ 

τούτου, είναι πιο πιθανό οι εργαζόµενοι να αναφέρουν ένα ατύχηµα, όταν η ανεργία είναι 

χαµηλή. 

4.10.2 ΑΕΠ και εργασιακά ατυχήµατα 

Τα αποτελέσµατα των υποδειγµάτων για τα εργατικά ατυχήµατα όσον αφορά τη σχέση του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ως επεξηγηµατική µεταβλητή δείχνουν ότι είναι 

στατιστικά σηµαντική και θετικά συσχετιζόµενη µε το ποσοστό των ατυχηµάτων σε 

εργασιακούς χώρους. Αριθµητικά, παίρνει τη τιµή 0.647394 µε στατιστική σηµαντικότητα 

2.978130 για τα θανατηφόρα ατυχήµατα και τη τιµή 0.716569 µε στατιστική σηµαντικότητα 

2.145602 για τα µη θανατηφόρα. Το συµπέρασµα αυτό συµφωνεί µε τη βιβλιογραφία και τις 

προηγούµενες αναλύσεις εµπειρικών ερευνών. 

 

Μια άλλη εξήγηση για τη θετική σχέση µεταξύ ανεργίας και εργασιακών ατυχηµάτων είναι 

το γεγονός ότι σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, οι εργαζόµενοι καταβάλλουν µεγαλύτερη 

προσπάθεια στην εργασία τους, ώστε να µειώσουν τον κίνδυνο απόλυσης. Όµως, η 

υψηλότερη προσπάθεια αυξάνει και την πιθανότητα εργασιακού ατυχήµατος.  

 

Ο βιοµηχανικός τοµέας µε τα αυξηµένα εργατικά ατυχήµατα, αποδεικνύει πως η επιτάχυνση 

του παραγωγικού ρυθµού αυξάνει πολύ τον επαγγελµατικό κίνδυνο, γεγονός που εξηγείται 

από την ενδυνάµωση της πίεσης εργασίας, µέσω ενός συνδυασµού υψηλής ζήτησης εργασίας 

και χαµηλού ανθρώπινου ελέγχου. Αφετέρου, η γρήγορη ενσωµάτωση των νέων άπειρων 

εργαζοµένων στο εργατικό δυναµικό προκειµένου να καλυφθεί η ζήτηση, θα αυξήσει τα 

ποσοστά τραυµατισµών, δεδοµένου ότι ο κίνδυνος τραυµατισµού αποδεικνύεται υψηλότερος 

στους ανειδίκευτους εργαζοµένους (Hammermesh & Wolfe 1990). 

 

Αν εξετάσουµε την παραγωγικότητα κάθε επιχείρησης ως µονάδα που συντελεί στο συνολικό 

ΑΕΠ, πρέπει να αναφέρουµε τη σηµασία της επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας στην 

αποδοτικότητα του κάθε υπαλλήλου. Καλύτερες συνθήκες εργασίας διασφαλίζουν υγιείς 

εργαζόµενους που παράγουν περισσότερο και σε υψηλότερη ποιότητα, λιγότερες ασχολίες 

στη γραµµή παραγωγής, λιγότερο άγχος και πίεση, συνεπώς, λιγότερα ατυχήµατα. Από τα 

παραπάνω, προκύπτει η σηµασία της πρόληψης των εργατικών ατυχηµάτων, των 

επαγγελµατικών κακώσεων και ασθενειών, η οποία δεν µειώνει µόνο το κόστος, αλλά 
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συµβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης, αύξηση της παραγωγικότητας 

και σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα αύξηση του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ο 

εξοπλισµός και το εργασιακό περιβάλλον που βελτιστοποιούνται ως προς τις ανάγκες της 

εργασιακής διαδικασίας και συντηρούνται επαρκώς οδηγούν σε υψηλότερη παραγωγικότητα, 

καλύτερη ποιότητα και εποµένως σε λιγότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία 

των εργαζοµένων (Bailey et al. 1995).  

 

Συνεπώς, το κόστος για βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τον εργοδότη είναι 

προτιµότερο λόγω των οφελών του στην παραγωγικότητα. Στην προσπάθεια του, όµως, να 

µειώσει το συνολικό πακέτο κόστους, ενδέχεται να 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 κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος σε 

εργασιακό περιβάλλον. 

 

4.10.3 Εργατικές ενώσεις και ατυχήµατα 
 
Πολλοί εργαζόµενοι ενστερνίζονται, επίσης, ότι η αρνητική σχέση µεταξύ ανεργίας και 

επαγγελµατικών ατυχηµάτων, οφείλεται ως ένα βαθµό στη µικρή διαπραγµατευτική δύναµη 

που έχουν (Boone at al. 2006). Η µικρή διαπραγµατευτική δύναµη των εργατικών σωµατείων 

σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης µε υψηλούς ρυθµούς ανεργίας δεν µπορεί να 

«υποχρεώσει» τους εργοδότες να επενδύσουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις 

επιχειρήσεις τους, συµπεριφορά που παράγεται από µη ευνοϊκούς όρους αγοράς εργασίας και 

εµφανίζεται να αυξάνει τον αριθµό µόνο των καταγεγραµµένων µικροτραυµατισµών, όπως 

πχ. στο δηµόσιο τοµέα. 
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Συχνά, υποστηρίζεται ότι οι συνδικαλιστικές ενώσεις µπορούν να έχουν έναν θετικό 

αντίκτυπο σε ότι αφορά τους κινδύνους εργασίας. Αυτό, συµβαίνει, επειδή, µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τη δύναµη των συλλογικών διαπραγµατεύσεών τους διεκδικώντας 

καλύτερους όρους εργασίας, αλλά και υψηλότερα ασφάλιστρα αµοιβών για τα µέλη τους. 

Αφετέρου, οι ενώσεις έχουν το πλεονέκτηµα της καλύτερης ενηµέρωσης για τους 

πραγµατικούς κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στο χώρο εργασίας και ως εκ 

τούτου µπορούν να το χρησιµοποιήσουν για να διαπραγµατευτούν καλύτερα ασφάλιστρα 

κινδύνου. Τέλος, οι περισσότερες αµερικανικές µελέτες διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος εργασίας 

ήταν λιγότερος για τους εργαζοµένους που συµµετείχαν σε συνδικαλιστικές ενώσεις και αυτό 

γιατί είχαν λάβει καλύτερη ενηµέρωση (Sandy et al. 2001, Viscusi et al. 1998). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   

Τα εργασιακά ατυχήµατα συνεχίζουν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και να χαρακτηρίζουν 

τις περισσότερες εργασιακές σχέσεις και δραστηριότητες σαν αποτέλεσµα βλαπτικών 

παραγόντων που είναι συνυφασµένες µε το εργασιακό περιβάλλον (κτιριακές δοµές, 

µηχανήµατα, ηλεκτρισµός, χηµικοί και βιολογικοί παράγοντες, θερµότητα, υγρασία, θόρυβος 

κλπ). Ο ανθρώπινος και οικονοµικός απολογισµός των επαγγελµάτων ασθενειών και των 

εργατικών ατυχηµάτων είναι σηµαντικός.  

 
Το ένα τέταρτο σχεδόν των ευρωπαίων εργαζοµένων απασχολείται σε θέσεις εργασίας 

χαµηλής σχετικά ποιότητας µε βαθµό επικινδυνότητας. Η αύξηση των εθνικών ποσοστών 

απασχόλησης από τα µέσα της δεκαετίας του ΄50 συνοδεύτηκε από τη βελτίωση της 

ποιότητας της εργασίας σε ορισµένα κράτη µέλη, αλλά όχι σε όλα. Οι τραυµατισµοί που 

προκύπτουν κατά την απασχόληση είναι µια ανεπιτυχής παρενέργεια της παραγωγικής 

κοινωνίας, που συνήθως οδηγεί σε απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτοί οι τραυµατισµοί, 

µαζί µε την εργασία που περιορίζει τις ικανότητες και άλλα ζητήµατα υγείας που 

προκύπτουν, έχουν επιπτώσεις σε πολλές εκβάσεις της αγοράς εργασίας. Στο συµπέρασµα 

αυτό καταλήγει και η εν λόγω εργασία, αφού απέδειξε τη σχέση µεταξύ των εργατικών 

ατυχηµάτων, και πως επηρεάζονται από οικονοµικές συνθήκες, όπως από τη µεταβολή της 

ανεργίας, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ή τη συµµετοχή των εργαζοµένων σε 

συνδικαλιστικές ενώσεις. Το παραπάνω συµπέρασµα συνάδει µε τη βιβλιογραφία. 

 

Η ποιότητα της εργασίας συµβαδίζει µε την αύξηση της παραγωγικότητας. Η βελτίωση της 

πρόσβασης στην απασχόληση, η βελτίωση της ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας, η 

δηµιουργία πραγµατικών προοπτικών επαγγελµατικής προόδου για τους εργαζοµένους σε 

θέσεις χαµηλής ποιότητας, η µείωση της µακροχρόνιας ανεργίας, η ενίσχυση της ανοδικής 

δυναµικής της ποιότητας της εργασίας, η οποία επιτρέπει στους εργαζοµένους σε θέσεις µε 

δυσµενή χαρακτηριστικά να αποκτούν σταθερή απασχόληση και να βελτιώνουν την 

απασχολησιµότητά τους οδηγεί σε µια διατηρήσιµη αύξηση της παραγωγικότητας. 

 

Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εθνικές εκθέσεις τους επισηµαίνουν ότι τα 

µέτρα στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία συµβάλλουν στη βελτίωση των 

εργασιακών συνθηκών και στην αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και 
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της απασχόλησης. Επιπλέον, οι βελτιώσεις στην οργάνωση και στις συνθήκες της εργασίας, 

καθώς και η αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων σε 

ανθρώπινους πόρους και σε κατάρτιση, έχουν ουσιώδη σηµασία για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας.  

 

Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει από το 2008, ύστερα από έρευνα της ΕΣΥΕ,  τη νέα ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και έχει θέσει ως στόχο τη µείωση 

των ατυχηµάτων στον εργασιακό χώρο κατά 25% εντός της περιόδου αναφοράς 2007-2012. 

Εντούτοις, για την απεικόνιση της πραγµατικής κατάστασης των εργατικών ατυχηµάτων, 

αλλά και γενικότερα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, απαιτείται µια 

πιο συστηµατική παρακολούθηση του ζητήµατος τόσο µέσω της στατιστικής προσέγγισης, 

αλλά και µέσω της εκπόνησης µελετών και ερευνών σε κλαδικό επίπεδο.  

 

Παρόλα αυτά, η κατάσταση των εργατικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα, έτσι όπως 

απεικονίζεται µε τα σηµερινά δεδοµένα δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε εφησυχασµό τόσο 

τους κρατικούς φορείς όσο και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Μια εθνική πολιτική 

πρόληψης εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών κρίνεται απαραίτητη, όχι 

µόνο γιατί θα µειώσει το κόστος, αλλά θα συµβάλλει και στη βελτίωση της αποδοτικότητας 

της επιχείρησης, αύξηση της παραγωγικότητας και µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα αύξηση του 

συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 

 

Η επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία µπορεί να επηρεάσει την αποδοτικότητα µιας 

επιχείρησης κατά πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγµα ότι οι υγιείς εργαζόµενοι παράγουν 

περισσότερο και σε υψηλότερη ποιότητα, λιγότερα εργατικά ατυχήµατα και ασθένειες 

συνεπάγονται λιγότερες άδειες για λόγους υγείας, αυτό οδηγεί στη συνέχεια σε χαµηλότερο 

κόστος και σε λιγότερες διακοπές της παραγωγικής διαδικασίας. Ο εξοπλισµός και το 

εργασιακό περιβάλλον που βελτιστοποιούνται ως προς τις ανάγκες της εργασιακής 

διαδικασίας και συντηρούνται επαρκώς οδηγούν σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερη 

ποιότητα και λιγότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία.  

 

Συµπερασµατικά, η προστασία της επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας είναι µια συνεχής 

υποχρέωση µε πολλές παραµέτρους, που απαιτεί την υιοθέτηση διαφανούς και συστηµατικής 

προσέγγισης. Στη κατεύθυνση αυτή, απαιτούνται όχι µόνο νοµοθετικές παρεµβάσεις, αλλά 

και η υιοθέτηση εργαλείων εφαρµογής στη πράξη του κανονιστικού πλαισίου. Απαιτείται δε 
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να εντάσσεται σε µια προοπτική γενικότερης αναβάθµισης του ανθρώπινου παράγοντα στο 

χώρο εργασίας, µε την υιοθέτηση ποιοτικών κριτηρίων ανταγωνιστικότητας και 

παραγωγικότητας για την ελληνική οικονοµία. Επιπλέον, τα αρµόδια κρατικά όργανα πρέπει 

να κάνουν τους ελέγχους που επιβάλλονται, προκειµένου να διαπιστώσουν αν οι επιχειρήσεις 

πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας για τους εργαζόµενους.  

 

Χρειάζονται ευφυείς και µεθοδικές λύσεις, οι οποίες να επιτρέπουν στον εργοδότη να 

λαµβάνει υπόψη τις αρχές της επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας σε όλα τα λειτουργικά 

επίπεδα και για όλες τις δραστηριότητες και βάσει αυτών να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. 

Τέτοια µέτρα πρέπει να διαδραµατίζουν ολοένα σηµαντικότερο ρόλο στη διαµόρφωση των 

συνθηκών εργασίας, στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και στην αλλαγή των 

συµπεριφορών, µε στόχο την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων για την υγεία και την 

περαιτέρω προώθηση της προστασίας της υγείας στις επιχειρήσεις. Η διαχείριση της 

επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της συνολικής 

διαχείρισης της επιχείρησης.  

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 72

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΞΕΝΗ 

Anderson E. (2005). Openness and Inequality in Developing Countries: A Review of Theory 

and Recent Evidence, World Development, 33 (7), 1045-1063. 

 

Arabsheibani G., Marin A. (2000). Stability of Estimates of the Compensation for Danger, 

Journal of Risk and Uncertainty, 20 (3), 247-269. 

 

Arai M. (1994). Compensating Wage Differentials versus Efficiency Wages: An Empirical 

Study of Job Autonomy and Wages, Industrial Relations, 33 (2), 249-261. 

 

Ashford N. (2005). Compliance Costs: The Neglected Issue of Technological Innovation, 

European Agency for Safety and Health at Work, 7 (1), 243-265. 

Available at: http://osha.europa.eu/publications/magazine/1/index_14.htm, accessed: 

09/12/2009.  

 

Averett S., Bodenhorn H., Staisiunas J. (2003). Unemployment Risk and Compensating 

Differential in Late-Nineteenth Century New Jersey Manufacturing, NBER Working Paper 

Serries,  9977, 5-19. 

 

Bailey S., Jørgensen K., Koch C., Krüger W., Litske H. (1995). An Innovative Economic 

Incentive Model for Improvement of the Working Environment in Europe, Luxemburg, Office 

for Official Publications of the European Communities. Available at: 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/1995/18/en/1/ef9518en.pdf, accessed: 09/04/20010.  

 

Barth A., Winker R., Ponocny-Seliger E. and Sögner L. (2007). Economic growth and the 

incidence of occupational injuries in Austria, Wiener Klinische Wochenschrift, 119 (5), 158–

163.  

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 73

Biddle J. E. and Zarkin G. A. (1994). Worker preferences and market compensation for job  

risk, Review of Economics and Statistics, 70, 660-667. 

 

Boone J., van Ours J. (2006). Are recessions good for workplace safety?, Journal of Health 

Economics, 25, 1069–1093. 

 

Brody B., Letourneau Y., Poirier A. (1990). An Indirect Cost Theory of Work Accident 

Prevention, Journal of Occupational Accidents, 13, 255 - 270. 

 

Charles K. (2003). The Longitudinal Structure of Earnings Losses among Work-Limited 

Disabled Workers, Journal of Human Resources, 38, 618-646. 

 

Crichton S., Stillman S., Hyslop D. (2005). Returning to Work from Injury: Longitudinal 

Evidence on Employment and Earnings (Update), Statistics New Zealand and Department of 

Labour, www.stats.govt.nz. 

Corpus S. (1986). Experience Rating: Incentive or Disincentive?, Journal of Occupational 

Accidents, 13, 214-242. 

Costa J. (1996). Introduction to the Workshop - Occupational Health Policies in the European 

Union. Abstracts from the Workshop on Occupational Health Strategies, European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Available at: 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/wp9749.htm, accessed: 09/12/2009. 
 

Del Bono E., Weber A. (2005). Compensating Wage Differentials and Seasonal Employment 

in Austria: Evidence from Administrative Data, Review of Economic Studies, 53, 559-578. 

 

Dorman P., Hangstrom P. (1998), Compensating Wage Differentials for Dangerous Work 

Reconsidered, Industrial and Labor Relations Review, 52 (1), 116-135.  

 

Dorman P. (2000). The Economics of Safety, Health and Well-Being at Work: An Overview. 

InFocus Program on SafeWork,   International   Labour   Organisation,   The   Evergreen   

State   College.   Available at:  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 74

www.ilo.org/public/english/protection/safework/papers/ecoanal/ecoview.pdf, accessed: 

15/9/2009. 

 

Dorman P. (2005). Health, Safety and Global Economics. European Agency of Safety and 

Health at Work. Available at: http://osha.europa.eu/publications/magazine/1/index_17.htm, 

accessed: 15/9/2009. 

 

Duncan G. J., Holmlund B. (1983). Was Adam Smith Right after All? Another Test of the 

Theory of Compensating Wage Differentials. Journal of Labor Economics. October, 3 (I), 

366 - 379.  

 

Engle R., Granger W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation 

and testing. Econometrica, 55, 251-276. 

Eurostat (2004). Population and Social Conditions: Long Term Indicators: Life and its Risks: 

Health and Safety: Accidents at Work Incidents Rate & Fatal Accidents at Work Incidents 

Rate. Available at: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat, accessed: 09/12/2009. 

Fenn P., Ashby S. (2004). Workplace risk, establishment size and union density, British 

Journal of Industrial Relations, 42, 461-480. 

French W. (1998), Human Resources Management, Boston Houghton Mifflin Company, 4th 

Edition. 

Hamermesh D. (1999). Changing inequality in work injuries and work time, Work Injuries 

and Timing, 122 (10), 22-30. 

 

Hammermesh D., Wolfe R. (1990). Compensating Wage Differentials and the Duration of Job 

Loss, Journal of  Labor Economics,  8 (1), 175–197. 

 

Hintermann B., Alberini A., Markandya A. (2006). Estimating the Value of Safety with Labor 

Market Data: Are the Results Trustworthy? Applied Economics, 42 (9), 1085 – 1100. 

 

Holmlund H. (1983). Falling Behind - the Wage Structure and the Gender Wage Gap in the 

1990s, Masters Thesis, mimeo, Department of Economics, Stockholm University. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 75

 

Hwang H., Reed W. R., Hubbard C. (1992). Compensating Wage Differentials and 

Unobserved Productivity, Journal of Political Economy, 100 (4), 835-858. 

 

Jacinto C., Aspinwall E. (2004). A Survey on Occupational Accidents - Reporting and 

Registration Systems in the European Union, Safety Science, 42, 933-960.  

 

Jansko A. (1996). Hungary: Safety at Work Taes Second Place to Keeping a Job, European 

Agency of Safety and Health at Work.  

Available at: http://osha.europa.eu/publications/magazine/1/index_17.htm, accessed: 

15/9/2009. 

 

Johanson U., Johren A. (2005), The Practice of CBA at Company Level at Sweden, European 

Agency for Safety and Health at Work. 

Available at: http://osha.europa.eu/publications/magazine/1/index_13.htm,  

accessed: 19/7/2009. 

 

Johnstone R., Quinlan M., Walters D. (2005). Statutory Occupational Health and Safety 

Workplace Arrangements for the Modern Labour Market, The Journal of Industrial 

Relations, 47 (1), 93-116. 

 

Granados J. (2008). Macroeconomic Fluctuations and Mortality in Postwar Japan, 

Demography, 45 (2), 323–343. 

Klen T. (1989). Costs of Occupational Accidents in Forestry, Journal of Safety Research, 20, 

pp. 31-40.  Available at:  

http://www.hse.gov.uk/costs/costs_overview/costs_overview.asp,accessed: 19/7/2009. 

 

Knieser, T. and Leeth, J. (1991). Compensating Wage Differential for Fatal Injury Risk in 

Australia, Japan and the United States, Journal of Risk and Uncertainty, 4, 75-90. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 76

Lanfranchi J., Ohlsson H., Skalli A. (2002). Compensating wage differentials and shift work 

preferences, Economics Letters, 74, 393–398. Available at: www.elsevier.com/ locate 

/econbase, accessed: 09/12/2009.  

Lanoie P. (1987). Occupational Safety and Health: the problem of Double Moral Hazard, 

Journal of Occupational Accidents, 13, 255-270. 

Leigh J., Markowitz S., Fahs S., Shin C., Landrigan P. (1997). Occupational injury and illness 

in the United States, Estimation of costs, morbidity and mortality, Arch Internal Medicine, 

157, 1557–68. 

Litwin A. (2000). Trade unions and industrial injury in Great Britain, LSE Centre for 

Economic Performance Discussion, paper 468. 

Madheswaran S. (2007). Measuring the value of statistical life: estimating compensating 

wage differentials among workers in India, Social Indicators Research,  84 (1), 83–96. 

 

Mainardi S. (2005). Earnings and work accident risk: a panel data analysis on mining, 

Resources Policy, 30, 156–167. 

 

Marin A., Psacharopoulos G. (1982). The Reward for Risk in the Labor Market: Evidence 

from the United Kingdom and a Reconciliation with Other Studies, The Journal of Political 

Economy, 90 (4), 827-853. 

 

Markovits Y., Davis A., Rolf van Dick (2007). Organizational Commitment Profiles and Job 

Satisfaction among Greek Private and Public Sector Employees, International Journal of 

Cross Cultural Management, 7 (1), 77–99.  

Available at: http://ccm.sagepub.com/cgi/content/abstract/7/1/77, accessed: 19/12/2009. 

Mill J. (1852). Principles of political economy, b. I-II, University of Toronto Press.  

Mossink J. (2005). The True Costs of Ill Health., European Agency for Safety and Health at 

Work. Available at: http://osha.europa.eu/publications/magazine/1/index_11.htm, accessed: 

09/12/2009. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 77

Ogburn W., Thomas D. (1922). The Influence of the Business Cycle on Certain Social 

Conditions, Journal of the American Statistical Association, 18, 324–340. 

Robinson J., Shor G. (1989). Business-Cycle Influences on Work-Related Disability in 

Construction and Manufacturing, The Milbank Quarterl, 67 (2), 92-113. Available at: 

http://www.jstor.org/stable/3350237 Accessed: 19/04/2010. 

Rosen S. (1986). The Theory of Equalizing Differences, Handbook of Labor Economics, ch. 

12, Amsterdam: North-Holland.  

 

Ruhm CJ. (2000). Are recessions good for your health?’ Quaterly Journal of Economics, 115 

(2), 617-650. 

 

Sandy R. and Robert E. (2005). Long-Term Illness and Wages: The Impact of the Risk of 

Occupationally Related Long-Term Illness on Earnings, The Journal of Human Resources, 40 

(3), 744-768. Published by: University of Wisconsin Press Stable.  

Available at: http://www.jstor.org/stable/4129559, accessed: 09/12/2009. 

 

Sandy R., Elliott R. (1992). The Impact of Unions on Compensating Wage Differentials for 

Job Hazards, University of Aberdeen. 

Smith A. (1977). The wealth of nations, University of Chicago Press. 

Soumeli Eva (2005). Concern over accidents at work, European Industrial Relations 

Observatory (EIRO). Available at:  

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/11/feature/GR0211103F.htm,  

accessed: 26/9/2009. 

Stamati A. (2003). Labour Inspectorate issues 2002 progress report, European Industrial 

Relations Observatory (EIRO). Available at: 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/09/feature/gr0309105f.htm, accessed: 26/9/2009. 

Thaler R. & Rosen S. (1975). The Value of Saving A Life: Evidence from the Labor Market, 

National Bureau of Economic Research, 75, 265-97. 

 

Thomas D. (1927). Social Aspects of the Business Cycle, New York: Knopf. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 78

Tsogas G. (2001). Labor Regulation in a Global Economy, New York M.E. Sharpe. 

Tzannatos Z., Aidt T. (2006). Unions and Microeconomic Performance: A Look at What 

Matters for Economists and Employers, International labour Review, 145, 257-278. 

Viscusi W. (1979). Wealth Effects and Earnings Premiums for Job Hazards, Review, 47, 408-

416. 

 

Viscusi W., Michael M. (1987). Workers' Compensation: Wage Effects, Benefit Inadequacies, 

and the Value of Health Losses, Review, 69, 249-261. 

 

Viscusi W. (1993). The value of risks to life and health, Journal of Economic Literature, 31, 

1912-1946. 

 

Viscusi W., Moore M. (1998). Rates of time preference and valuations of the duration of Life,  

Journal of Public Economics, 38, 297–317. 

 

Woock Ch. (2007). The earnings losses of injured men: Accounting for injuries outside the 

Workers' Compensation system, Journal of Human Resources, 23, 56-59. 

 

Wei (2007). Wage compensation for job-related illness: Evidence from a matched employer 

and employee survey in the UK, Journal of  Risk Uncertainty, 34, 85–98. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 79

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

 

Μπάζας Θ. (2001). Occupational Health Practice in Greece, Journal of Occupational 

Health , 43, 165–167. 

 

Borjas G. (2003). Τα οικονοµικά της εργασίας, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 

 

Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (2008). Ειδική 

έρευνα για τα εργατικά ατυχήµατα και τα προβλήµατα υγείας που συνδέονται µε την 

εργασία, Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Available at: 

http://www.athina984.gr/node/17368, accessed: 26/9/2009. 

 

∆ηµαρόγκωνας Α. (1987). Ασφάλεια των εργαζοµένων στη βιοµηχανία, ΚΕΠΕ, 

Αθήνα. 
 

Έθνος εφηµερίδα, φύλλο 01/02/2009. Καταδίκη εργοδότη για θάνατο εργαζόµενου 

από αµίαντο, Available at: http://www.newsblog.gr/?p=4157#more-4157, accessed: 

3/10/2009. 

 

Ευρωπαϊκός  Οργανισµός για την  ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (2000).  Η 

κατάσταση της επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας στην Ευρωπαϊκή  Ένωση – 

πιλοτική µελέτη. Available at: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/746.doc, accessed: 

26/9/2009. 

 

ΙΚΑ, ∆ελτίο Κοινωνικών Ατυχηµάτων ΙΚΑ έτος 1999-22000066..  Available at: 

hhttttpp::////wwwwww..yyppaakkpp..ggrr//uuppllooaaddss//ddooccss//331100..ppddff,,  accessed: 26/9/2009.  

 

Καρακιουλάφη Χ. (2005a). Accidents at Work in Greece in the 2000-2005 Period, 

European Industrial Relations Observatory (EIRO). Available at:  

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0701038s/gr0701039q.htm, 

accessed: 25/9/2009. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 80

Καρακιουλάφη Χ. (2005b). Survey on workplace health and safety, European 

Industrial Relations Observatory (EIRO). Available at:  

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveyreports/GR0611019D/GR0611019D_1.

htm, accessed: 24/10/2009. 

 

Κασκαρέλλης  Α. Ι. (2000). Ένδεκα Θέµατα Οικονοµετρίας, εκδόσεις Gutenberg, 

Αθήνα. 

 

Κάτος Α. (2004). Οικονοµετρία Θεωρία και Εφαρµογές, εκδόσεις Ζυγός, Αθήνα. 

 

Κόλλιας Γ. (2004). Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, Available at:  

http://www.inegsee.gr/enimerwsi-77-doc2.htm#_ftn3, accessed: 06/11/2009. 

 

Κρέτσος Λ. (2004). Labour Inspectorate reports on work in 2003, European Industrial 

Relations Observatory (EIRO). Available at:  

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/11/feature/gr0411104f.htm, accessed: 

02/9/2009. 

 

Λαµπρουσάκη Σ. (2009). First national survey on workplace accidents and health 

problems, European Industrial Relations Observatory (EIRO). Available at: 

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/index.htm, accessed: 24/10/2009. 

Μπούτσικας Β. (2004). Σηµειώσεις µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», Τµήµα 

Στατ. & Ασφ. Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς.  

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), οικονοµικά 

στατιστικά στοιχεία ΑΕΠ και ανεργίας για τα έτη 1989, 1998, 2005, 2008. Available 

at: www.oecd.org, accessed: 26/9/2009. 

Σαµαράς Θανάσης (2001). Επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ). 

ΣΕΠΕ, Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγµένων 1999-2007. Available at: www.sepe.gr, 

accessed: 26/9/2009. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 81

Τσιγκίλης N., Ζαχαροπούλου E., Γραµµατικόπουλος Β. (2006). Job satisfaction and 

burnout among Greek early educators: A comparison between public and private 

sector employees, Educational Research and Review, 1 (8), 256-261. 

Available at http://www.academicjournals.org/ERR, accessed: 26/9/2009. 

 

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γεν. ∆/νση Συνθηκών & Υγιεινής 

της Εργασίας, Νοµοθετήµατα Εναρµόνισης του Εθνικού µας ∆ικαίου προς τις 

Κοινοτικές Οδηγίες για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων, 2001. 
 

Χατζηιωάννου  Χ. (2006). Οι Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, 

Ετήσια Έκθεση 2008, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

(ΕΛΙΝΥΑΕ). 

 

Χάλκος Γ. (2006), Οικονοµετρία Θεωρία και Πράξη, εκδόσεις Β. Γκιούρδας, 

Εκδοτική, Αθήνα. 

 

Χατζάκης K., Κριτσοτάκης E., Aγγελάκη E.,Τζανουδάκη Ε., Ανδρουλάκη Ζ. (2005), 

First Aid Knowledge among Industry Workers in Greece, Industrial Health, 43, 327–

332. 

 

Χατζηκωστής Κ., Κουλακιώτης Α., Κατρακυλίδης Κ., Παπασυριόπουλος Ν. (2007), 

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, Αγορά Χωρίς Σύνορα, 12 

(4), 390-413. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 82

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΤΟΣ 

% ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 100 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ 

% ΜΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 100 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΕΠ 

1977 0.006628478 3,81 1,69 14086.50 

1978 0.009296875 3,67 1,83 14911.70 

1979 0.008333333 3,46 1,90 15210.80 

1980 0.006918239 3,13 2,75 15163.00 

1981 0.007625995 3,01 4,05 14795.40 

1982 0.006468305 2,67 5,78 14536.70 

1983 0.006230334 2,44 7,86 14296.60 

1984 0.005346294 2,34 8,14 14511.90 

1985 0.005407011 2,30 7,81 14819.10 

1986 0.006108202 2,14 7,38 14846.60 

1987 0.005848624 2,09 7,36 14461.90 

1988 0.004473386 1,82 7,67 15027.90 

1989 0.0054039 1,66 7,46 15517.10 

1990 0.004635762 1,53 7,03 15408.50 

1991 0.004806117 1,37 7,65 15752.90 

1992 0.005191996 1,35 8,68 15747.90 

1993 0.005319721 1,28 9,66 15410.90 

1994 0.004429029 1,20 9,61 15648.10 

1995 0.004830149 1,14 9,99 15934.20 

1996 0.004076231 1,12 10,33 16196.10 

1997 0.004206099 1,05 10,24 16680.30 

1998 0.00408805 0,97 10,84 17148.50 

1999 0.009146124 0,90 11,85 17657.20 

2000 0.004121024 0,86 11,25 18388.90 

2001 0.005950259 0,84 10,44 19103.80 

2002 0.005276012 0,82 9,93 19693.20 

2003 0.005467893 0,78 9,34 20795.70 

2004 0.005097321 0,73 10,22 21681.90 

2005 0.003460077 0,70 9,63 22083.60 

2006 0.003297809 0,65 8,75 22989.80 

2007 0.003087659 0.63 8,09 23922.80 

2008 0.002989786 0.49 7,20 24308.80 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

 

∆ιαγράµµατα µεταβλητών και γραφικές παραστάσεις της αυτοσυσχέτισης και της 

µερικής αυτοσυσχέτισης αυτών  

 

Μη Θανατηφόρα Ατυχήµατα 
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Στοιχεία non fatal accidents 1977 – 2008 

 

 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης (non fatal accidents) 
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Θανατηφόρα Ατυχήµατα 
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Στοιχεία fatal accidents 1977 - 2008 

 

 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης (fatal accidents) 
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

 

 

Στοιχεία GDP 1977 - 2008 

 

 

 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης (GDP) 
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Ανεργία 

 

 

Στοιχεία unemployment  1977 - 2008 

 

 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης (unemployment) 
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Εργατικές ενώσεις 
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Στοιχεία density  1977 - 2008 

 

 

 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης (density) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

Γραφική απεικόνιση της λογαριθµικής σειράς  και διαγράµµατα αυτοσυσχέτισης 

και µερικής αυτοσυσχέτισης της κάθε µεταβλητής 

log (fatal accidents) 

 

 

                       

 
 

 
 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης log (θανατηφόρα 
ατυχήµατα ) 
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log (non fatal accidents) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης log (µη θανατηφόρα 
ατυχήµατα) 
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log (GDP) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης log (Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν) 
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log (unemployment) 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης log (Ανεργία) 
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log (density) 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης log (dencity) 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04

LNDEN

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:55 EEST - 52.53.217.230



 93

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ι 

 
Γραφική απεικόνιση των πρώτων διαφορών για τα Θανατηφόρα Ατυχήµατα 

 
 

 
 
 

 
 
 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης  
της d(Log(FATAL ACCIDENTS)) 
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Γραφική απεικόνιση των πρώτων διαφορών για τα µη Θανατηφόρα 
Ατυχήµατα 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης  
της d(Log (NON FATAL ACCIDENTS)) 
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Γραφική απεικόνιση των πρώτων διαφορών για το ΑΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης 
της d(Log(GDP)) 
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Γραφική απεικόνιση των πρώτων διαφορών για την Ανεργία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης  
της d(Log (UNEMPLOYMENT)) 
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Γραφική απεικόνιση των πρώτων διαφορών για τις εργατικές ενώσεις  
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Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης και Μερικής Αυτοσυσχέτισης  
της d(Log (density)) 
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