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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

    

Ο ηνκέαο πγείαο  είλαη απφ ηνπο πιένλ ζηξεζνγφλνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο φρη κφλν 

ζην ρξφλην stress αιιά θαη ζην ζχλδξνκν θφπσζεο, θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη πξνθαινχλ κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλνπλ  απφ ηελ εξγαζία ηνπο νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο. Ζ ηθαλνπνίεζε θαη νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ αχμεζή ηεο 

φζν θαη ζηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο έρνπλ απαζρνιήζεη εθηελψο ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο παξαηεξείηαη έληνλα αχμεζε ησλ 

απνρσξήζεσλ απφ ην ρψξν,  δηεζλψο. 

θνπφο: Ζ δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πεγέο ηνπ  εξγαζηαθνχ 

άγρνπο  θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ, πνπ βηψλνπλ  νη  επαγγεικαηίεο  απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. 

Τιηθφ-Μέζνδνο: Γηελεξγήζεθε πνζνηηθή έξεπλα κε δείγκα επθνιίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

κειέηεο ζε   107 επαγγεικαηίεο πγείαο ην Γεληθφ Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Κεθηζηάο, ¨νη Άγηνη 

Αλάξγπξνη¨, ηεο 1εο Τ.Π.Δ. κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2018. Ζ ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν musa. 

Δπξήκαηα: Οη επαγγεικαηίεο πγείαο δείρλνπλ κηθξφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ 

ηνπο βίν (4,2%). Οη αγρνγφλεο ζπλζήθεο, ε κεγάιε έληαζε ηεο εξγαζίαο, ε κηζζνινγηθή 

απαμίσζε, ην θπθιηθφ σξάξην θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηνπο σζεί  ζηελ απνρψξεζε 

απφ ηα λνζνθνκεία. 

πκπεξάζκαηα: Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν θάζε επαγ-

γεικαηηθνχ θνξέα πνπ επηδηψθεη αλάπηπμε θαη πξφνδν. ηνλ ρψξν ηεο δεκφζηαο πγείαο ην 

πιήζνο ησλ αξλεηηθψλ κειεηψλ θξνχνπλ ην θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ, γηα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ 

πξνο ελίζρπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, επαγγεικαηηθφ άγρνο, επαγγεικαηηθή εμνπ-

ζέλσζε, εξγαζία, νηθνγέλεηα. 

 

 

 

 
 

 

 



12  

 
 

SUMMARY 

 
 

The health sector is one of the most stressful workplaces, contributing not only to chronic stress 

but also to fatigue syndrome, situations that are linked to each other and cause a disatisfaction in 

health professionals. Other factors contributing satisfaction or disatisfaction of health 

professionals have been extensively analyzed by the scientific community in recent years, as 

there has been a marked increase of retirements, globally. 

Purpose: Exploring the levels of satisfaction with the sources of work-related stress and its 

effects experienced by professionals from their work environment. 

Material-Method: A quantitative survey of the study was carried out in 107 health professionals 

of the General Hospital of Oncology in Kifissia, Agioi Anargyroi, of the 1st YPE with structured 

questionnaire in January 2018. The statistical processing of the data was carried out using the 

method musa. 

Findings: Health professionals show little satisfaction from their working lives (4.2%). Stressful 

conditions, high work intensity, wage depreciation, circular hours and professional burnout are 

driving them out of hospitals. 

Conclusions: Professional satisfaction is the prime objective of any professional organization 

seeking growth and progress. In the field of public health, the number of negative studies sounds 

the alarm, to take immediate measures to boost workers and the viability of the system. 

 

KEY WORDS: professional satisfaction,  work-related stress, professional burnout, work, family. 
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  1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηελ ζεκεξηλή επνρή νη κνξθέο απαζρφιεζεο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο  κεηαβάιινληαη 

ζπλερψο, πξνθαιψληαο έλα αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

 ε έλα  θφζκν κε αζηαζείο θαη φρη επνίσλεο πξννπηηθέο ε αγσλία γηα ην αχξην έρεη σο 

απνηέιεζκα  ν άλζξσπνο λα ράλεη ηελ πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ. 

Ζ εξγαζία απνηειεί γηα ηνλ άλζξσπν ην βαζηθφ κέζν επηβίσζεο θαη αγσλίδεηαη θαζεκεξηλά  λα 

αληεπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ηνπ, πξνζπαζψληαο λα απνδψζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηελ παξαγσγή θαη ηελ πνηφηεηα  πνπ απαηηεί ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ ε εζηθή  αληακνηβή  θαη ηθαλνπνίεζε ε πνπ παξέρεη ε 

εξγαζία είλαη ζεκαληηθφηαηε γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη ηελ ςπρνινγία ηνπ. 

Οη  ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο νη ξπζκνί εμέιημεο είλαη πνιχ γξήγνξνη, 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απμεκέλε παξαγσγή αδηαθνξψληαο γηα ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ.  

Ο εξγαδφκελνο  νδεγείηαη ζε κεραληθή ιεηηνπξγία θαη  ζηγά - ζηγά αιινηψλεηαη ε έλλνηα ηεο 

εξγαζίαο  φπσο ηε γλσξίδεη. Δίλαη γλσζηφ πσο ζε θάζε ρψξν εξγαζίαο ππάξρεη έληαζε   θαη  

άγρνο πνπ ζε κηθξφ βαζκφ κπνξεί λα είλαη θαη  ζεηηθφ,  αθελφο ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ηεο 

ειιηπνχο  επηκφξθσζεο, ηεο θαθήο δηνίθεζεο, ησλ πιείζησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη πξνβιεκάησλ, 

αθεηέξνπ δε ζηελ αδπλακία ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζ‟ απηφλ, λα αλαγλσξίζνπλ ή λα  

εξκελεχζνπλ ηα γεγνλφηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

Ζ κε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλππαξμία ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

θαη ελζάξξπλζεο, ηφζν απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φζν θαη απφ ην ζπγγεληθφ θαη θηιηθφ, 

έρεη σο  ελδερφκελν ηελ εκθάληζε  εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηε δηαηάξαμε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ 

αηφκνπ πνιιέο θνξέο  σο ηνπ ζεκείνπ ηεο επαγγεικαηηθήο  εμνπζέλσζεο . 

 θνπφο θαη κέιεκα ηνπ νξγαληζκνχ  είλαη ν εξγαδφκελνο λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο νχησο ψζηε 

λα κείλεη ζηελ εξγαζία ηνπ, λα γίλεη πην απνδνηηθφο θαη φρη λα νδεγεζεί ζηελ απειπηζία θαη ηελ 

καηαίσζε. ηαλ  δελ ππάξρεη αξκνλία κεηαμχ ηνπ αηφκνπ πνπ εξγάδεηαη θαη ηεο εξγαζίαο πνπ 

έρεη αλαιάβεη λα θέξεη εηο πέξαο, ππάξρεη δπζαξέζθεηα,  αλαπηχζζεηαη  αλεζπρία θαη  εξγαζηαθφ 

άγρνο. 

ήκεξα ν άλζξσπνο ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηά ηνπ ηε βειηίσζε ηνπ άκεζνπ θαζεκεξηλνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

ηηο  πεξηπηψζεηο πνπ ην πεξηβάιινλ ζηελ εξγαζία  επηδεηλψλεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, 

γίλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθφ, δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνθαινχλ άγρνο θαη επηδξνχλ 
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ζηνλ εξγαδφκελν  ρεηξνηεξεχνληαο ηελ ςπρηθή ή ηελ ζσκαηηθή πγεία ηνπ (Beehr, 1995). 

Οη παξάγνληεο είλαη εμσηεξηθνί, απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ή  θαη εζσηεξηθνί απφ ην ίδην ην 

άηνκν, σο πξνζσπηθφηεηα. Ζ αληίδξαζε ησλ εξγαδφκελσλ εθδειψλεηαη αλάινγα κε ην 

ραξαθηήξα ηνπο, είηε κε δηαηαξαρέο ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο είηε κε θαηαρξήζεηο  

δηαθφξσλ νπζηψλ θαη αηπρήκαηα. 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη βξίζθνληαη ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο  ηνπο, ζρεδφλ ην έλα ηξίην 

ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δσήο θαη κάιηζηα ζε βάξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο.  Καηά ην ρξφλν 

ηεο εξγαζίαο θαη ζην ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, έξρνληαη αληηκέησπνη κε πιεζψξα απφ 

παξάγνληεο θπζηθνχο, ρεκηθνχο, θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο ή αθφκα ςπρνινγηθνχο πνπ 

ελδέρεηαη ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ πξφβιεκα ζηελ πγεία  θαη ζηελ ζσκαηηθή ή ςπρηθή ηνπο  

αθεξαηφηεηα. 

 Ηδηαίηεξα  επηζεκαίλνληαη απφ πνιινχο επηζηήκνλεο δηαθφξσλ επηζηεκψλ, ηα  ρακειά επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηα πςειά  επίπεδα επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ζην πγεηνλνκηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ (ησλ νγθνινγηθψλ, ςπρηαηξηθψλ παηδηαηξηθψλ θιηληθψλ θ.α.) ην 

νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο νξίδεη ηελ πγεία σο πιήξε ζσκαηηθή ςπρηθή θαη θνηλσληθή 

επεμία θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη επηβάιιεηαη ε αζθάιεηά ηεο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο κε ηελ πξφιεςε ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

(Κνπθνπιάθε, 1999). (“Ζ Σππνπνίεζε ε Θέκαηα Τγείαο & Αζθάιεηαο Σεο Δξγαζίαο”. Διιεληθφ 

Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σεο Δξγαζίαο. Αζήλα). 

Σν θξάηνο  αλαγλψξηζε  ην πξφβιεκα θαη ηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο φρη κφλν ζην άηνκν θαη ζηνλ 

νξγαληζκφ αιιά ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ παξαγσγή ζην ζχλνιφ ηεο. 

Σν  βάξνο ηνπ άγρνπο απφ ην ρψξν εξγαζίαο ζεσξείηαη φηη μεπεξλά ην κηζφ απφ φζν γλσξίδεη ζε   

φιε ηνπ ηε δσή ν εξγαδφκελνο, ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ θαη επηβαξχλεη ηνλ 

εξγνδφηε κε ρακέλν εξγαζηαθφ θφζηνο.  

Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο πεξηγξάθεηαη απφ ην Ν.3850/2010, Α΄84, άξζξν 42, παξ.1 ηνπ 

«Κψδηθα Νφκσλ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ» σο εμήο: ¨ν εξγνδφηεο 

ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο εξγαζίαο θαη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξίησλ¨.  

Καηφπηλ Δπξσπατθήο νδεγίαο 89/331/ΔΟΚ θαη ζε ζπκθσλία κε ηε ΔΓΔ 2008-2009, ηα 

ζπκβαιιφκελα ζηελ Δ.Γ...Δ.  κέξε, αλαγλσξίδνληαο ηηο επηπηψζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο 

ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, απνθαζίδνπλ ηελ άκεζε 

εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο ζπκθσλίαο – πιαηζίνπ γηα ην ζηξεο ζηελ εξγαζία, πνπ ζπλήθζε ηελ  

27ε Μαΐνπ 2004 απφ ηε πλνκνζπνλδία Δπξσπατθψλ πλδηθάησλ (.Δ..), ηελ Δπξσπατθή 

Δξγνδνηηθή Οξγάλσζε Δπηρεηξήζεσλ Ηδησηηθνχ Σνκέα (BUSINESSEUROPE, πξ. UNICE),ηελ 
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Δπξσπατθή Οξγάλσζε Βηνηερλψλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (UEAPME) θαη ην Δπξσπατθφ 

Κέληξν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ (CEEP). Σν θείµελν «πκθσλία – Πιαίζην γηα ην ζηξεο ζηελ 

εξγαζία» πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα Δ.Γ...Δ. σο Πξνζάξηεκα Β θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηµήµα ηεο, (άξζξν 7, ΔΓΔ : Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο,2008-2009 ).   

Ζ απνπζία θνηλσληθήο ππνζηήξημεο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο, έρεη σο  

απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ησλ αληθαλνπνίεησλ επηζπκηψλ ηνπ εξγαδφκελνπ, ηελ εθδήισζε  

εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηε δηαηάξαμε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ αλζξψπσλ. 

Δπεηδή ε κεησκέλε ηθαλνπνίεζε θαη ην  εξγαζηαθφ άγρνο θπξίσο  ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

ιακβάλνπλ κεγάια πνζνζηά  ζην  εξγαηηθφ δπλακηθφ, πξνθάιεζε  ηελ πξνζνρή ησλ 

επηζηεκφλσλ θαη ζέιεζαλ λα  εξεπλήζνπλ, ηα αίηηα, ηε ζπρλφηεηα θαη  ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο 

θαη εμάιεηςήο ηνπ.  

Ζ εξγαζηαθή  κε ηθαλνπνίεζε   θιηκαθψλεη ην εξγαζηαθφ άγρνο  πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην 

ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ην νπνίν επέξρεηαη απφ ηα ζπζζσξεπκέλα ρξφληα 

ζπκπηψκαηα ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ζην άηνκν, κε απνηέιεζκα λα ζηεξείηαη ν εξγαδφκελνο  ηηο 

εζηθέο αμίεο θαη λα πθίζηαηαη  φιν θαη κεγαιχηεξε  εξγαζηαθή θφπσζε. 

Με ηηο κειέηεο πνπ δηελεξγεί ε επηζηήκε, έρεη αξρίζεη λα ζηξέθεηαη ην ελδηαθέξνλ ζηελ 

ππνζηήξημε θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηνλ  εξγαζηαθφ ρψξν. 

 Ζ Διιάδα είλαη ππνρξεσκέλε λα αθνινπζήζεη ηελ Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ απαζρφιεζε, 

θαη πξνζπαζεί λα  θηάζεη ζην επίπεδν ησλ ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Ζ βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ είλαη αλαγθαία θαη νη νξγαληζκνί  πξνζπαζνχλ λα 

αθππληζηνχλ αιιάδνληαο παγησκέλεο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά  επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ πξφιεςε εκθάληζεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Ζ αληηκεηψπηζή  ηνπ  βαζίδεηαη ζε κηα «νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, 

πηνζεηψληαο εθηεηακέλεο θαη θνηλέο δξάζεηο θαη  ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ  

εμεηδηθεπκέλα θαηλφκελα θαη παξάιιεια λα εμεηάδνπλ ηηο θνηλέο πιεπξέο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε πξνζσπηθφ, δηαπξνζσπηθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν ψζηε 

ηα νθέιε λα είλαη πνιιαπιά»(Santullo and Rebecchi, 2005). 

 Ζ  πξφιεςε νπσζδήπνηε θαη  πάληα, πξνθπιάζζεη απφ ηε κηα ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ 

εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ  θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο  θαη απφ ηελ 

άιιε ηνπο εξγνδφηεο απφ ηηο ρακέλεο εξγαηνψξεο. 
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1.1 εκαληηθφηεηα ηνπ Θέκαηνο θαη Γηαηχπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο   

 

Ζ επαγγεικαηηθή  κε ηθαλνπνίεζε θαη ην εξγαζηαθφ άγρνο επεξεάδνπλ ηαπηφρξνλα ηελ 

επαγγεικαηηθή δσή αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζσπηθήο-νηθνγελεηαθήο δσήο ησλ 

εξγαδφκελσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη  ιφγσ ησλ επηπηψζεψλ ηνπ, έρεη εμειηρζεί ζε  έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ ζέκα δηεξεχλεζεο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία φπσο νγθνινγηθά, 

παηδηαηξηθά, ςπρηθήο πγείαο θιπ.,  έρεη δηαπηζησζεί θαη αλαιπζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, φηη 

αλήθνπλ  ζηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλεο ζε αγρψδεηο 

θαηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε ρξφληνπ άγρνπο ην νπνίν ζπρλά νδεγεί ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ ρακειή εξγαζηαθή  ηθαλνπνίεζε ιφγσ άζρεκσλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ. 

 Δπηπιένλ, απνηειεί  ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαηάξαμεο ησλ ηζνξξνπηψλ ζηε δσή ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο  ηφζν απφ ηε ζθνπηά ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο φζν θαη ζε επίπεδν  

νηθνγέλεηαο. Σν άγρνο επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ, αιιά θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ επηηειεί.  

Οη επηπηψζεηο πνπ  δέρεηαη ην άηνκν απφ ην άγρνο πνπ βηψλεη ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ,  

επεξεάδνπλ  ηελ εξγαζία, ηελ πξνζσπηθή- νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή ηνπ δσή αιιά θαη απηή 

θαζεαπηή ηελ πγεία ηνπ.  

Οη εμειίμεηο πνπ βιέπνπκε  ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, θπξίσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο,  έρνπλ αιιάμεη  

αλάινγα θαη ηηο απαηηήζεηο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν, ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, 

ηερλνινγίαο, γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ,  θαη ζπλερνχο ελεκέξσζεο. Δηδηθφηεξα: 

 Ο ππέξκεηξνο  θφξηνο εξγαζίαο 

 Οη κε ζαθείο ξφινη (φηαλ ηα θαζήθνληα θάπνηνπ δελ νξίδνληαη αθξηβψο θαη νδεγίεο 

ρξεηάδνληαη απνζαθήληζε ) θαη ε έιιεηςε θαζεθνληνινγίσλ  

 Οη αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ελφο αηφκνπ 

 Οη δηαηαξαγκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη ηνπο 

πξντζηακέλνπο 

 Οη δχζθνιεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπγγελείο 

ηνπο(νγθνινγηθνί αζζελείο κε θαθή πξφβιεςε) 

 Οη ζπλερείο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία( πςειή παξνρή ππεξεζηψλ, αθηηλνζεξαπείεο,   

ρεκεηνζεξαπείεο ζε αζζελείο κε νγθνινγηθά λνζήκαηα)   

 Ζ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ θαη πξσηνπνξηαθψλ ξφισλ(λέεο ζεξαπείεο νγθνινγηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ) 

 Ζ αλαζθάιεηα  πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνπζία ζπλερήο επηκφξθσζεο ησλ εμειίμεσλ   

 Ζ νξγαλσζηαθή  θαη δηνηθεηηθή θνπιηνχξα θαη ην κνληέιν εγεζίαο θαη 
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 Σα δηάθνξα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ (π.ρ. έλαο 

ρσξηζκφο ή έλαο ζάλαηνο πξνζθηινχο αηφκνπ), 

είλαη  νξηζκέλεο απφ ηηο αηηίεο πνπ κεηψλνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη  απμάλνπλ ην 

εξγαζηαθφ άγρνο ησλ εξγαδφκελσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο (Buchanan and Huczynski, 2004, 

Marcatto et al, 2016). 

 Οη εξγαδφκελνη κε έληνλν  θαη δηαξθέο εξγαζηαθφ άγρνο  αηζζάλνληαη εμνπζέλσζε, βηψλνπλ ην 

ζχλδξνκν burnout, κε άκεζα επαθφινπζα ηελ πηψζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηε κείσζε 

ηεο απφδνζεο ζηελ εξγαζία θαη ηε δσή ηνπο, θπξίσο ιφγσ ηεο δπζαξέζθεηαο απφ ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν. χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία (EU-

OSHA) ην εξγαζηαθφ άγρνο   απνηειεί ην δεχηεξν  ζπρλφηεξν πξφβιεκα  ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο κεηά  ηα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα( Γειεράο, θ.α (2012) φπσο παξαηεξνχκε ζηα 

παξαθάησ δηαγξάκκαηα, πνπ δείρλνπλ πφζν εθηεηακέλν είλαη ην  πξφβιεκα. 

 

                          

 

 

 

Δηθφλα 1: Δπίπεδα εξγαζηαθνχ άγρνπο 

Πεγή: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/teuxos%2050%.1351851588875.pd  

 

Σν πεξηβάιινλ ζε έλα νγθνινγηθφ λνζνθνκείν είλαη παξά  πνιχ επαίζζεην, γηαηί νη άλζξσπνη 

πνπ λνζνχλ, ζηεξνχληαη ην ππέξηαην αγαζφ ηεο πγείαο, κε πνιχ αβέβαηα πξνγλσζηηθά θαη 

επίζεο πνιχ ζπρλά ζιηβεξά  απνηειέζκαηα θαη φιν απηφ ην εηζπξάηηνπλ φινη φζνη εξγάδνληαη ζε 

απηφ θαη πεξηζάιπνπλ ηνπο νγθνινγηθνχο αζζελείο.  

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/teuxos%2050%25.1351851588875.pd
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Οη επαγγεικαηίεο πγείαο αηζζάλνληαη αλαθνχθηζε φηαλ ν  νγθνινγηθφο αζζελήο κεηά απφ 

πνιπήκεξε λνζειεία  ζπλέξρεηαη θαη θεχγεη, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε δνπλ φιν ην πέλζνο 

ηεο απψιεηάο ηνπ.  

Σν θνξηίν ησλ ζπλζεθψλ απηψλ ζπζζσξεχεηαη ζηνπο ψκνπο ησλ εξγαδφκελσλ θαη εληείλεη ην 

άγρνο πνπ κέζα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε  δηνγθψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, κε επηπηψζεηο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία καζηίδεη ηελ ρψξα καο, απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν 

ερζξφ γηα ηελ Γεκφζηα Τγεία. 

 Οη ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ, ε απμαλφκελε δήηεζε ζε ππεξεζίεο πγείαο αιιά θαη ην θφζηνο ζε 

ρξφλν θαη ρξήκα γηα ηελ πξφζιεςε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο, επηθνξηίδνπλ ην πξνζσπηθφ  κε πνιιαπινχο ξφινπο θαη θαζήθνληα. πγρξφλσο ε 

δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία έρεη πνιιαπιαζηαζηεί, απφ ηε κηα γηαηί 

απμήζεθαλ νη επηβαξπληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πγεία θαη απφ ηελ άιιε γηαηί κεγάισζε ν 

πιεζπζκφο ησλ αλαζθάιηζησλ αζζελψλ νη νπνίνη εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο  κφλν ζηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία. 

Ο θιάδνο ηεο ηαηξνλνζειεπηηθήο θξνληίδαο  απαηηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

λα είλαη εμεηδηθεπκέλν, θπξίσο ιφγσ ηεο ξαγδαίαο πξνφδνπ ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο, αιιά θαη 

ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Δπνκέλσο, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα 

γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε άξηηα θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη έρεη κεγάιν αληίθηππν 

ζηελ πνηφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (Μπνγηαηδίδεο, 

2011). 

Σα ζηνηρεία πνπ  ειαηηψλνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζπλζέηνληαο ην εξγαζηαθφ ζηξεο αιιά 

θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ ηζνξξνπία ηεο εξγαζηαθήο - νηθνγελεηαθήο δσήο  νπζηαζηηθά ψζεζαλ 

ζηελ ηδηαίηεξε θαη  ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

ια ηα παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζηελ  αλαγθαηφηεηα εληφπηζεο ησλ παξαγφλησλ δεκηνπξγίαο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ην νπνίν ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηεο θαη έξεπλαο ψζηε λα νδεγεζνχκε ζηε 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ  κε ηθαλνπνηεκέλσλ εξγαδφκελσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, κε έγθαηξε 

αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηελ πξφιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.  

 

1.2 Βαζηθέο Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Πξνβιήκαηνο 
 

Ζ εξγαζία είλαη δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη ην λα εξγάδεηαη θάπνηνο θαίλεηαη φηη είλαη πην 

θαιφ γηα ηελ πγεία, απφ ην λα είλαη άλεξγνο. Ζ ραξά ηεο δεκηνπξγίαο, ε ζπκκεηνρή ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, βνεζά ην άηνκν 

λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα απνθηήζεη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, κε απνηέιεζκα ηελ εζηθή θαη ςπρηθή 
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αλάηαζε, ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ πγεία ηνπ.  

Χζηφζν, πνιινί παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ρψξνο πνπ πεξλάεη 

ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ, ηνπ δεκηνπξγνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ πγεία ηνπ κε νξγαληθέο θαη ςπρνινγηθέο κεηαβνιέο. ε 

απηνχο πεξηιακβάλνληαη ε νξγαλσηηθή δνκή, ην δηνηθεηηθφ πξνθίι, ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ 

εξγαδφκελσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο θαη αμηνιφγεζεο, ε επζχλε 

πξνο επίβιεςε άιισλ αηφκσλ  θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο κέζα ζηελ 

εξγαζία. 

Σν πεξηβάιινλ ελφο νγθνινγηθνχ λνζνθνκείνπ είλαη απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πνπ 

απαζρνινχληαη πάξα πνιιά άηνκα, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη πνιιψλ βαζκίδσλ κε πνιιέο 

ζπγθξνχζεηο, κε αλνηρηέο ή θξπθέο αληηπαξαζέζεηο πνπ δελ έρνπλ αληηκεησπηζηεί 

απνηειεζκαηηθά.  

Δπηπιένλ κέζα ζην λνζνθνκείν κε ηα νγθνινγηθά πεξηζηαηηθά, βηψλνληαη θαζεκεξηλά 

θαηαζηάζεηο πνιχ δχζθνιεο φπσο ν πφλνο, ε ζιίςε, ε απειπηζία θαη ην πέλζνο πνπ  αιιά θαη νη 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο ησλ νγθνινγηθψλ αζζελψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο, επηβαξχλνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηνπο εξγαδφκελνπο. 

ηνλ ηνκέα ηεο Τγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ιίγνη είλαη νη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ αληηιεθζεί φηη ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία απνηειεί χςηζηε πξνηεξαηφηεηα ίζσο επεηδή απέηπραλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαληηθή επθαηξία πνπ βξίζθεηαη θνληά ηνπο. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

θαζνξίδεηαη σο κηα ζπλαηζζεκαηηθή απάληεζε πνπ είλαη πνπ είλαη απνηέιεζκα αμηνιφγεζεο ηεο 

εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο (Κάληαο, 1998). 

Ζ εθηίκεζε θαη ε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ αηφκνπ πξνο ηα θαζήθνληα πνπ αζθεί, ε νπνία πεγάδεη 

απφ ηε βεβαηφηεηα φηη απηφ παξέρεη πιήξσζε ή επηηξέπεη ηελ πιήξσζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ 

ηνπ αηφκνπ, δεκηνπξγεί εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. 

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην επαγγεικαηηθφ άγρνο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, ππήξμε  ζέκα κειέηεο απφ ηελ πεξίνδν ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, θαη απηφ 

γηαηί  ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ζρεηίδεηαη κε ηνλ απμεκέλν βαζκφ πξφζθαηξεο αλαπεξίαο, 

ησλ  αδηθαηνιφγεησλ απνπζηψλ  απφ ηελ εξγαζία, ηηο αξξσζηνθνβίεο, ηελ απνθπγή εξγαζίαο, 

ηελ  πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πγείαο(Glowinkowski and Cooper, 1985).   

Σν πιήζνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη  ζηελ εξγαζία ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο,  

δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε αλάπηπμεο επηζηεκψλ φπσο ε «βηνκεραληθή ςπρνινγία» θαη  ζηε 

ζπλέρεηα ηελ ςπρνινγία ηεο εξγαζίαο (Κάληαο, 1995). 

Γηα λα κειεηεζνχλ ηα θαηλφκελα απηά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ έξεπλεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, φπνπ πεξηγξάθηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Ο ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο Herbert J. Freudenberger, ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πεξηέγξαςε ηα 
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ζπκπηψκαηα ηεο εμάληιεζεο  ζηελ εξγαζία. 

 Ζ θαζεγήηξηα ηεο  Κνηλσληθήο  Φπρνινγίαο, αλαθέξεη ζηηο κειέηεο ηεο φηη νη κε ηθαλνπνηεκέλνη 

εξγαδφκελνη κεηά απφ έλα δηάζηεκα   άδεηαδαλ απφ ζπλαηζζήκαηα, έραλαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο  

γηα ηε δνπιεηά ηνπο θαη δελ κπνξνχζαλ λα βξνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ρξεηαδφηαλ, ιφγσ ηεο 

δπζάξεζηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, ηεο έληαζεο θαη ηεο αλεζπρίαο πνπ βίσλαλ. πλέπεηα 

ηνπ άγρνπο είλαη ε ζσκαηηθή, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε ή εμνπζέλσζε, ε 

αλάπηπμε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ε έληνλε δπζαξέζθεηα πξνο ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη 

ε θαηάζιηςε (Μπειιάιε θαη ζπλ., 2007,ζ.77). 

 Οη εξγαδφκελνη ζηνπο ρψξνπο πγείαο, εμνπζηάδνληαη απφ  ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ   Freundenberger  ην 1974, θαη κε απηφλ  

πεξηγξάθεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη  ςπρηθήο εμάληιεζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζηηο κνλάδεο πγείαο θαη πην εηδηθά  ζε νξγαληζκνχο  πνπ δεκηνπξγνχληαη ζρέζεηο 

θαη ηδηαίηεξν δέζηκν, αλάκεζα ζε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη αλζξψπνπο πνπ εμαξηψληαη απφ 

απηνχο φπσο νη αζζελείο θαη νη θξνληηζηέο ηνπο. (Κάληαο, 1995). 

 Σα θαηλφκελα απηά γίλνληαη πην έληνλα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ νγθνινγηθψλ λνζνθνκείσλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ησλ αζζελψλ κε νγθνινγηθά πξνβιήκαηα πγείαο. 

Ο Jimmieson (2000), φπσο αλαθέξεηαη ζην Κάληαο (1995), δηαπίζησζε φηη ην ζχλδξνκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα  ζην πξνζσπηθφ πγείαο κε  επηδξάζεηο  

ζηηο  αηνκηθέο ζρέζεηο ηνπο θαη ζην βαζκφ πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη απφ ην επάγγεικα πνπ 

αζθνχλ. 

Οη πηέζεηο πνπ δέρεηαη ν θάζε έλαο εξγαδφκελνο απφ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν θαη ηνλ  

εμσηεξηθφ πεξίγπξν θαη ν ηξφπνο πνπ αληηδξά ζε απηέο ηηο πηέζεηο ραξαθηεξίδνπλ  ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη έλα άηνκν γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηηο ζπλζήθεο πνπ ηνπ πξνθαινχλ  αλεζπρία, ηαξαρή ή δπζθνξία είλαη 

ππνθεηκεληθέο. 

ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ελαζρφιεζε κε αλζξψπνπο θαη κάιηζηα κε 

νγθνινγηθνχο αζζελείο, ππάξρνπλ πςειέο απαηηήζεηο, θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ θαη ράλεηαη ν έιεγρνο, ηφηε εκθαλίδεηαη   θφβνο θαη έλα αίζζεκα αδπλακίαο, 

stress, άγρνο θαη ρξφληα θφπσζε,  πνπ είλαη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή 

ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ. 

Ζ εξγαζία πνπ επηιέγεηαη γηα θαζαξά βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο θαη πξνζθέξεη κηθξή ηθαλνπνίεζε 

ζην άηνκν, ηδηαίηεξα φηαλ δελ ππάξρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη ιείπεη ε 

ππνζηήξημε απφ ηνπο πξντζηακέλνπο, εληείλεη ην stress πνπ θπξηαξρεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ 

(ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., 2007). 

Ζ έιιεηςε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο εληείλεη ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη   απνηειεί βαζηθή αηηία 

εθδήισζεο ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ κε έλα ζχλνιν αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 
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(ζπκφο, αγσλία, ζιίςε, θφβνπο ή θνβίεο, ςπρηθή εμάληιεζε θιπ), ηα νπνία έρνπλ άκεζε 

επίδξαζε θαη αληίθηππν  ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε ελδερφκελεο αιιαγέο θαη 

ζπλδένληαη κε ην ξφιν ζηελ εξγαζία θαη θαζήθνληα ζε πξνζσπηθφ θαη νηθνγελεηαθφ επίπεδν. 

Ζ επίδξαζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ηφζν ζε ζσκαηηθφ,  φζν ζε ςπρηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν θινλίδεη ηηο ηζνξξνπίεο ηνπ εξγαδφκελνπ, ν νπνίνο αθελφο δελ κπνξεί 

λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ θαη αθεηέξνπ ζπγθξνχεηαη κε ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  

Ζ επίηεπμε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζε κηα  ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία θαη ηελ απφιαπζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο δσήο απνηειεί δεηνχκελν γηα θάζε εξγαδφκελν θαη θπξίσο γηα φινπο εθείλνπο πνπ 

ε εξγαζία ηνπο είλαη  ιεηηνχξγεκα (Work - Life Balance, WLB).  

Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε νγθνινγηθά λνζνθνκεία δέρεηαη πνιιέο θαη πνηθίιεο  επηδξάζεηο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν, απφ ζπλάδειθνπο, αζζελείο, θξνληηζηέο, ζπλνδνχο θαη ζηνλ 

πξνζσπηθφ απφ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ζπγγελείο θαη θίινπο, κε απνηέιεζκα ε επίηεπμε ηεο 

ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ εξγαζηαθή θαη ζηελ νηθνγελεηαθή δσή λα είλαη πξαγκαηηθή πξφθιεζε. 

 Δκπεξηέρνληαη  ην ηζνξξνπεκέλν κνίξαζκα ηνπ ρξφλνπ πνπ αλαιψλεη ζηελ εξγαζηαθή θαη πνπ 

δηαζέηεη ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, ε εμηζνξξφπεζε εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

ε επίηεπμε ηζνξξνπίαο ζε ςπρηθφ επίπεδν απφ ηελ άζθεζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

ξφισλ. 

(http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_4_No_9_August_2013/9.pdf). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα πνπ ηελ ζπλνδεχεη, ε απαμίσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηεο πνηνηηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ν εληαηηθφο ξπζκφο ηεο εξγαζίαο, ε κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηνπο νδεγνχλ  ζηελ απνγνήηεπζε θαη ζε αδηέμνδεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ε θαηάζηαζε ζην ρψξν ηεο πγείαο απαηηεί δπλακηθέο ιχζεηο θαη ε 

κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα επαγγέικαηα 

πγείαο απνθηά θαζνξηζηηθή ζεκαζία (Μπφξνπ θ.α., 2010). 

 

1.3 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο  έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν ηνπ Γεληθνχ Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ Κεθηζηάο ¨νη 

Άγηνη Αλάξγπξνη¨, θαη απηφ γηαηί είλαη ν ρψξνο πνπ εξγάδνκαη. αλ  δείγκα ζα εξεπλήζνπκε  

επαγγεικαηίεο πγείαο κε πξνυπεξεζία  πάλσ απφ 15 έηε.  Σν λνζνθνκείν «ΓΟΝΚ νη Άγηνη 

Αλάξγπξνη»  απνηειεί ηδαληθή πεξηνρή ψζηε  λα γίλεη πξάμε ην πξφγξακκα ηεο έξεπλάο καο   

επεηδή  είλαη ρηηζκέλν  ζχκθσλα κε  θαηλνχξηεο  κεζφδνπο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο  θαη κε  

εμνπιηζκφ ζχγρξνλεο  βηνταηξηθήο  ηερλνινγίαο. Σν  πεξηβάιινλ κέζα θαη έμσ απφ ην θηήξην 

είλαη  φκνξθν θαη θαζαξφ,  θαη  δελ επηβαξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο κε ην άγρνο ησλ παιηψλ, 

γεξαζκέλσλ θηεξίσλ, κε ηνπο ζηελνχο ρψξνπο, ηα ξάληδα  ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ηηο θαθέο 

ζπλζήθεο πγηεηλήο εμαηηίαο ηεο παιαηφηεηαο ηνπ.  

http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_4_No_9_August_2013/9.pdf
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Ζ έξεπλα ζα γίλεη ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν  αθελφο γηα ιφγνπο επθνιίαο  αθεηέξνπ δε, γηαηί 

νη  επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηδξχκαηνο θαη ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε έξεπλα, 

εξγάδνληαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ  ηνπο βίνπ   θάησ απφ ζπλζήθεο ηδηαίηεξα 

επηβαξπκέλεο, κε  αζζελείο  θαηά πνπ ζε έλα  κεγάιν πνζνζηφ πάζρνπλ απφ θαθνήζεηο  

λενπιαζίεο.  

Σν λνζνθνκείν θέξεη ην φλνκα ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ απφ ηνλ νκψλπκν λαφ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

απιφγπξφ ηνπ . πσο  είλαη γλσζηφ « Άγηνη Αλάξγπξνη»  είλαη επίζεην ρξηζηηαλψλ αγίσλ πνπ δελ 

δέρνληαλ λα πιεξσζνχλ γηα ηηο ππεξεζίεο  πνπ πξφζθεξαλ. Ήηαλ  ρξηζηηαλνί, θπξίσο  ηαηξνί θαη 

ρσξίο λα δέρνληαη αληαιιάγκαηα, θαηάθεξλαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ λα ζεξαπεχνπλ θάζε 

αζζέλεηα θαη λφζν είηε βξαρπρξφληα είηε καθξνρξφληα. Ζ  κλήκε ηνπο ηηκάηαη ηελ  1ε Ννεκβξίνπ. 

Σν Γεληθφ θαη Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Κεθηζηάο Οη Άγηνη Αλάξγπξνη, παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο πξφιεςεο, δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο γηα πάξα πνιιέο θαηαζηάζεηο 

αλζξψπσλ πνπ λνζνχλ θαη επεθηείλνληαη θαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο νγθνινγίαο πνπ 

νκνινγνπκέλσο ην λνζνθνκείν καο, απφ παξάδνζε, έρεη ηεξάζηηα εμεηδίθεπζε. Ζ πηζηνπνίεζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ε θαιή θήκε ησλ 

γηαηξψλ ζηελ νγθνινγία θαη ηελ αθηηλνζεξαπεία θαη ε  πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ζεξαπείεο 

ησλ νγθνινγηθψλ πεξηζηαηηθψλ  νδεγνχλ ηνπο αζζελείο ζηελ επηινγή ηνπ λνζνθνκείνπ καο. 

 

1.3.1 Ννκηθή κνξθή ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

  

1. Σν Γεληθφ Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Κεθηζηάο ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.δ. 2592/1953 «Πεξί νξγαλψζεσο ηεο Ηαηξηθήο Αληίιεςεο» (ΦΔΚ 254/ Α΄/53) θαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3329/2005 (ΦΔΚ 81 Α΄) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, απνηειεί 

Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) ην νπνίν ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία 

ηνπ Γηνηθεηή ηεο 1εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ 

Νφκνπ θαη θέξεη ηελ επσλπκία «Γεληθφ Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Κεθηζηάο ΟΗ ΑΓΗΟΗ 

ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ».  

2. Έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ε πεξηνρή Καιπθηάθη ηνπ Γήκνπ Κεθηζηάο. 

3. Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθή ηνπ ζθξαγίδα ζηξνγγπιή ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξεηο επάιιεινπο 

νκφθεληξνπο θχθινπο, σο εμήο: εζση. θχθινο: Έκβιεκα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, β΄ θχθινο: 

Γηνίθεζε 1εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο – Γεληθφ Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Κεθηζηάο ΟΗ 

ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ εμση. θχθινο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. 

4.Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη:  

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

  Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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 Σα αλαθεξφκελα φξγαλα ιεηηνπξγνχλ  βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3329/2005, 

φπσο ηζρχεη. ΦΔΚ B 557/2013. Δπίζεο έρνπλ ζπζηαζεί   Κνηλά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα αξκφδηα 

γηα ην πξνζσπηθφ γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα. 

( http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22w EaosRGzKxO6Xd). 

χκθσλα κε ην άξζξν 2  ηνπ ΦΔΚ B 557/2013   ν  ζθνπφο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη πνιιαπιφο :   

α. Ζ παξνρή Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζην πιεζπζκφ 

επζχλεο ηεο 1εο ΤΠΔ Αηηηθήο, θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη απφ άιιεο ΤΠΔ θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ πξφιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ λενπιαζηψλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηέο 

παζήζεηο. Ζ θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη ηζφηηκα ζε θάζε πνιίηε αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  

β. Ζ εηδίθεπζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη άιισλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή αλάινγσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 γ. Ζ πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο γηα ζέκαηα πγείαο. Πξνο απηή ηελ  θαηεχζπλζε απηή 

αθελφο εθαξκφδεη θαη αθεηέξνπ  αλαπηχζζεη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ  ζπλεξγάδεηαη  

κε άιινπο ζπλαθείο θνξείο, θαζψο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά 

θέληξα. 

δ. Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ  νη πνιίηεο-αζζελείο ππάξρεη ζπλεπηθνπξία κε ηα λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα θαη άιιεο κνλάδεο πγείαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

αλαβάζκηζε ζπλνιηθά ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη πην ηδηαίηεξα ζηελ εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηε 1ε ΤΠΔ Αηηηθήο.  

ε. Δθαξκφδνληαη λέεο κέζνδνη θαη  λέεο κνξθέο πεξίζαιςεο,  κε  ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. 

ζη. Αλαπηχζζνληαη δηαδηθαζίεο πνπ επηζπεχδνπλ  ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ πξνσζνχληαη  

απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, ηελ 1ε ΤΠΔ Αηηηθήο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

δ. Σέινο  ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο. 

Σν λνζνθνκείν ηδξχζεθε απφ ηελ Διιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία κε ηελ ππ‟ αξηζκ.857/69 

πξάμε ζχζηαζεο θαη πήξε έγθξηζε κε ην Β‟ Γηάηαγκα 588 /69, ΦΔΚ 189/Α΄/1969 «πεξί 

ζπζηάζεσο Κνηλσθεινχο Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ππφ ηελ επσλπκία «Οίθνο Ξελίαο θαη 

Πεξηζάιςεσο Αζζελψλ» θαη είρε ζαλ ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο ζε άπνξνπο 

θαξθηλνπαζείο. Τπαγφηαλ δε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2592/53 «Πεξί νξγαλψζεσο ηεο Ηαηξηθήο 

Αληίιεςεο» ΦΔΚ 254/Α/1953 θαη ιεηηνχξγεζε σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ  Γηθαίνπ. Με ην 

Π.Γ.122/85(ΦΔΚ 36/Α/1985 κεηαηξάπεθε ζε Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ   Γηθαίνπ θαη αξγφηεξα 

εληάρζεθε ζην ΔΤ κε ην Ν.12397/1983. Με ηελ Τ.Α.Α3β/νηθ. 21123/11-12-86 ζπζηάζεθε  ν 

http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22w%20EaosRGzKxO6Xd
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Οξγαληζκφο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κεηνλνκάζηεθε ζε ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΖΦΗΗΑ ¨ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ¨(ΦΔΚ 8/Β/1987).  

 Με ην ζεηζκφ ηελ 7ε επηεκβξίνπ 1999 ην λνζνθνκείν ππέζηε πνιχ ζνβαξέο δεκηέο   θαη 

απνθαζίζηεθε ε αλέγεξζε ηνπ θαηλνχξηνπ  Γ.ΟΝ.Κ. ¨ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ  , ζηελ νπνία 

απφθαζε πεξηγξάθεηαη θαη ε επηπιένλ δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Ζ θαηαζθεπή ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  θαη απφ εζληθνχο πφξνπο θαη 

πινπνηήζεθε απφ ηελ ΓΔΠΑΝΟΜ ΑΔ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλνηθνδφκεζεο θαη ηεο 

παξάδνζεο ηνπ θηηξίνπ ζην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ  ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 εγθαηαζηάζεθαλ 

ζηαδηαθά νη δηνηθεηηθέο θαη ηερληθέο ππεξεζίεο. ηε  ζπλέρεηα επέζηξεςαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ θαη 

νη θιηληθέο. 

 Απφ ην 2012 θαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 1εο ΤΠΔ έγηλαλ κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ 

άιιαμαλ ηε κνξθή ηνπ Ννζνθνκείνπ,  φπσο ε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ απφ 

άιιεο δνκέο,  ε κεηαθνξά ηαηξηθνχ  θαη μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ, ε αλάπηπμε ελλέα λέσλ 

θιηληθψλ. Δπίζεο απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ην λνζνθνκείν εθεκεξεχεη γηα έθηαθηα θαη 

επείγνληα  πεξηζηαηηθά. 

Ζ δχλακε  ηνπ λνζνθνκείνπ ζπλνιηθά, νξίδεηαη ζε ηξηαθφζηεο πελήληα (350) νξγαληθέο θιίλεο 

(ΑΡΘΡΟ 4, ΓΗΑΚΡΗΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ,http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm). 

 

 

Δηθφλα 2: Σν Γεληθφ νγθνινγηθφ  λνζνθνκείν Κεθηζηάο 

 

1.3.2 Γηάθξηζε ππεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ  

 

Σν Ννζνθνκείν απαξηίδεηαη  απφ  :  

 ΤΠΖΡΔΗΔ : 

α. Ηαηξηθή, κε ηνκείο :  

 Παζνινγηθφο Σνκέαο κε δπλακηθφηεηα 207 θιηλψλ  

 Υεηξνπξγηθφο Σνκέαο κε δπλακηθφηεηα 108 θιηλψλ  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm
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 Σνκέαο Φπρηθήο Τγείαο κε δπλακηθφηεηα 20 θιηλψλ 

 Δξγαζηεξηαθφο Σνκέαο  

 β. Ννζειεπηηθή κε ηξεηο ηνκείο :  

 Παζνινγηθφο Σνκέαο  

 Υεηξνπξγηθφο Σνκέαο  

 Δξγαζηεξηαθφο Σνκέαο  

 γ. Γηνηθεηηθή – Οηθνλνκηθή. 

  ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο 

 ΔΗΓΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ “Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο"  

Κάζε Τπεξεζία, Απηνηειέο Σκήκα θαη Δηδηθφ Γξαθείν έρεη ηε δηθή ηνπ ηεξαξρηθή δηάξζξσζε θαη 

ζπγθξφηεζε.  

Σν Απηνηειέο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θαη ην Δηδηθφ Γξαθείν ππάγνληαη ζηνλ 

Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 (http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm). 

 

1.3.3 Παξνρή  ππεξεζηψλ 

 

Σν λνζνθνκείν δηαζέηεη ηζηνζειίδα πνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ην λνζνθνκείν, 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηηο παξνρέο ηνπ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαζψο θαη ρξήζηκα 

ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, ηαρπδξνκηθή  θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ. 

Τπάξρεη εηδηθή αλάξηεζε ζην site γηα ηε ιίζηα ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπο θσδηθνχο ησλ γηαηξψλ ή 

ησλ θιηληθψλ πνπ δέρνληαη αζζελείο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. 

Δπίζεο δηαζέηεη  έληππα ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ αζζελή, κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ, ηε λνζειεία ηνπ, ην εμηηήξην, 

ηηο ψξεο επηζθεπηεξίνπ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηπρφλ  νηθνλνκηθέο 

επηβαξχλζεηο θ. ι. π. 

 Έληππα εηδηθά γηα ηηο παζήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αζζελείο ή ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

αζζελψλ, φπσο ην Αληηππεξηαζηθφ ηαηξείν, ή ηα ηαηξεία Γηαθνπήο θαπλίζκαηνο, Μειέηεο Όπλνπ 

θαη δηάθνξα έληππα νδεγηψλ, φπσο Οδεγίεο Γηαηξνθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Τπέξηαζεο,  

ηνπ ζαθράξνπ θ.ά., νδεγίεο Αθηηλνπξνζηαζίαο γηα άηνκα πνπ ππνβάιινληαη ζε εμεηάζεηο 

Ππξεληθήο Ηαηξηθήο κε ηψδην. 

Δπίζεο έληππα δεκηνπξγνχληαη κε θάζε επθαηξία λέαο δξάζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο 

νξγάλσζε πλεδξίσλ, νκηιηψλ, επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ, επεηείνπο, ενξηαζκνχο   γηα ηελ εκέξα 

ησλ Ννζειεπηψλ, εηήζηνη απνινγηζκνί ησλ πεπξαγκέλσλ θ.ά.. πνπ δηαλέκνληαη ζε πειάηεο – 

αζζελείο, ζπλεξγάηεο, Ηαηξνχο, πξνκεζεπηέο, ην πξνζσπηθφ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm
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Γηαζέηεη POS γηα ηηο πιεξσκέο ησλ πειαηψλ, email marketing γηα καδηθή απνζηνιή κελπκάησλ. 

Γηα ηα ηειεθσληθά ξαληεβνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε «γξακκή γηα ηελ Τγεία»  θαη ππάξρεη ζρεηηθή 

αλάξηεζε κε ηνπο θσδηθνχο ησλ γηαηξψλ ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. 

Τπεξεζία: Σα νθέιε είλαη πνιιαπιά θαη κεηξήζηκα γηα ηνπο πειάηεο ηνπ ΓΟΝΚ , (ISO γηα ηνπο 

ρξφλνπο εμέηαζεο ζηα  ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία, γηα ην ρξφλν αλακνλήο ζηα επείγνληα, γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο Αηκνδνζίαο θ.α.).   

 Απνιακβάλνπλ ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο  απφ πνιχ θαιά,  

εμεηδηθεπκέλν, επηζηεκνληθφ  πξνζσπηθφ, ζε έλα πνιχ άλεην πεξηβάιινλ. Σα πνιχ θαιά θιηληθά 

απνηειέζκαηα,  θαζψο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ πνπ βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα ηφζν 

γηα ηηο ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο, φζν θαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο (ζχκθσλα κε κεηξήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη) είλαη ε θαιχηεξε απφδεημε επηηπρίαο ηνπ έξγνπ καο.  

Οη πνιίηεο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ χπαξμε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη  κέζα απφ ην site ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο , ηα δεκνηηθά ηαηξεία, ηνπο  δηάθνξνπο ζπιιφγνπο π.ρ. ζχιινγνο  «Άικα 

Εσήο» , «Φίινη ηνπ ΓΟΝΚ» θ.α. , θαζψο θαη απφ ηνπο εμππεξεηνχκελνπο. 

Σηκή : Ζ λνζειεία, νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, νη επεκβαηηθέο πξάμεηο, νη εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο (εθηφο νξηζκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ), θαιχπηνληαη πιήξσο  απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη άιινπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο. Οη αλαζθάιηζηνη έρνπλ φκνηεο παξνρέο κε ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο, κφλν κε ηνλ ΑΜΚΑ ηνπο. Τπάξρνπλ επίζεο ζπκθσλίεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

 Ζ επίζθεςε γηαηξνχ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία  θαηφπηλ ξαληεβνχ είλαη δσξεάλ. Σα ηηκνιφγηα πνπ 

ηζρχνπλ έρνπλ ηηκέο δεκνζίνπ. 

Ζ πην απνηειεζκαηηθή θαη ρσξίο έμνδα  δηαθήκηζε γηα ην ΓΟΝΚ  είλαη  ε δηάδνζε ηνπ έξγνπ καο 

απφ ηνπο αζζελείο καο θαη ηνπο νηθείνπο ηνπο,  απφ ζηφκα ζε ζηφκα. Πέξα φκσο απφ απηφ πνπ 

γίλεηαη απζφξκεηα απφ ηνπο ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο καο ππάξρνπλ πνιιέο δξάζεηο πνπ 

νξγαλσκέλα κπνξνχκε λα αθνινπζήζνπκε. 

Απηέο είλαη: 

 Μέζα απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ,  πιήξεο ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ – 

αζζελψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε, ηε ιίζηα ρεηξνπξγεία, ην  ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα 

ην ηκήκα  Πξνκεζεηψλ, ηε ιεηηνπξγία ηεξκαηηθνχ POS, ηελ  πξνζβαζηκφηεηα ζην ρψξν, ην 

ηζηνξηθφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ λνζνθνκείνπ ζε μερσξηζηφ ζεκείν ηεο ζειίδαο, ηδηαίηεξα 

ηνληζκέλν.  

 Δηδηθή κλεία ζε εθδειψζεηο θαη δξάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

 Γηνξγάλσζε θαη πκκεηνρή ζε Γηεζλή θαη Δζληθά Δπηζηεκνληθά πλέδξηα θαη   Ζκεξίδεο κε 

ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο, αιιά θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ΓΟΝΚ θαη ησλ Ηαηξψλ ηνπ. 

 Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ, θαη εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ζε Γήκνπο, θαη ζε  

δηάθνξνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε φιε ηελ Αηηηθή. 
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 Λεηηνπξγία θνηλσθεινχο νξγάλσζεο ¨ΠΑΜΔ ΜΑΕΗ¨ κέζα ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ, κε 

πνιινχο εζεινληέο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο αζζελείο ςπραγσγία, καζήκαηα ρνξνχ, δσγξαθηθήο, 

ζπκκεηνρή ζηε ρνξσδία, γπκλαζηηθή. 

Οη Ηαηξηθέο θαη Ννζειεπηηθέο Τπεξεζίεο  είλαη πςεινχ επηπέδνπ θαη ππνζηεξίδνληαη απφ κηα 

απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή ππεξεζία, ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ αλψηεξε πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο πεξίζαιςεο, ηφζν κε κηα ζεηξά εθζπγρξνληζκέλσλ κεζφδσλ, ζπζηεκάησλ θαη 

αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ, φπσο είλαη ην Γξαθείν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, ην Σκήκα Οξγάλσζεο 

Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ,  ην γξαθείν αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ, φζν θαη κε ηελ επάξθεηα ελφο 

άξηζηα θαηαξηηζκέλνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δίλαη έλα λνζνθνκείν πξφηππν γηα ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  Ζ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ « Γ.Ο.Ν.Κ. 

Οη  Άγηνη Αλάξγπξνη», γηαηί έρεη κεγάιε ζεκαζία ε θάζε πεξίπησζε λα αληηκεησπηζζεί έγθαηξα,  

ζηα πξψηα ζηάδηα πνπ νη  πηζαλφηεηεο ηεο ίαζεο είλαη κεγάιεο. 

 Γίλεηαη έηζη  ζηνλ αζζελή ειπίδα θαη πίζηε φηη φια  αληηκεησπίδνληαη θαη  ζα πάλε θαιά, 

εμαζθαιίδνληαο  φρη κφλν ην «δελ» αιιά θαη ην  «Δπ δελ» . 

 

 1.3.4 Οξγαλφγξακκα  Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο 

 

Πίλαθαο 1 : Οξγαλφγξακκα  Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο 

 

 

                  Πεγή: http://www.gonkhosp.gr/cms.asp?id=48 

 

 

http://www.gonkhosp.gr/cms.asp?id=48
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1.4 Έξεπλεο  ζρεηηθά κε ην ζέκα απφ ηεθκεξησκέλεο απφςεηο  κε δεπηεξνγελή 

ζηνηρεία  

 

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε καο δείρλεη ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ θαη ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο ζηελ εξγαζία, έρεη δε  απαζρνιήζεη ηφζν ζε δηεζλή επίπεδν φζν θαη ζε 

ειιεληθφ πνιινχο  επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο  θάηη  πνπ εμεγείηαη απφ  ηελ άκεζε ζπζρέηηζε ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη εξγαζηαθήο απφδνζεο θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε 

ηελ απνθπγή ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. 

Δπηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο έξεπλεο-κειέηεο δείρλνπλ φηη ε πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά  ζηελ 

εξγαζία, θπξίσο απφ ηνπο αλψηεξνπο πξνθαιεί θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ζηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδφκελσλ θαη θαη‟ επέθηαζε, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Ζ ηξίηε Δπξσπατθή Έξεπλα γηα ηηο πλζήθεο Δξγαζίαο (ΔΔΔ) ην 2000, ε πξψηε ΔΔΔ έγηλε ην 

1990/1991 θαη ε δεχηεξε ην 1995/1996, ε νπνία δηελεξγήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηε 

Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ Γηαβίσζεο θαη Δξγαζίαο (Ίδξπκα ηνπ Γνπβιίλνπ), αλαθέξεη φηη  

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 47%  ησλ εξγαδφκελσλ, αλαθέξνπλ αγρσηηθά εξγαζηαθά θαζήθνληα 

(https://www.eurofound.europa.eu/el/surveys/european-working-conditions -surveys). 

ηελ Δπξψπε  ην  56% ησλ εξγαδφκελσλ  πθίζηαηαη πην πςεινχο  ξπζκνχο απφδνζεο  κε 8% 

επηπιένλ αχμεζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

Σν  46% ησλ Καλαδψλ εξγαδνκέλσλ αλέθεξε πξνβιήκαηα εξγαζηαθνχ άγρνπο εμαηηίαο ηνπ 

απμεκέλνπ φγθνπ εξγαζίαο ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 Δπξσπατθή Οξγάλσζε γηα ηελ Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ Εσήο (https://europa.eu/european-

union/about-eu/agencies/eurofound_el). 

Οη  εξγαδφκελνη  πνπ παξνπζίαζαλ  θαλεξά  ζπκπηψκαηα ςπρνπαζνινγίαο θπκαίλνληαη  ζε έλα 

πνζνζηφ  16%- 25% ζχκθσλα κε  έξεπλα  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Βφξεην Ακεξηθή θαη ηελ 

Δπξψπε θαη αθνξνχζε επαγγεικαηηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη  

επαγγεικαηίεοπγείαο(http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/ELINYAE_T49_s.1346663634578.p

df). 

ην ρψξν ηεο πγείαο, ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο 

ζρέζεο ηνπ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ζπρλφο  εξεπλεηηθφο ζηφρνο. 

 ε δείγκα γηαηξψλ ζηελ Οιιαλδία, νη Visser θαη ζπλ. (2003) βξήθαλ φηη ε ρακειή επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ηα πςειά επίπεδα ζηξεο εξκήλεπαλ πνζνζηφ 41% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

ε δείγκα Διβεηψλ γηαηξψλ, νη Bovier θαη ζπλ. (2009) βξήθαλ φηη φζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ηφζν θαιχηεξα νη γηαηξνί αληηκεηψπηδαλ ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. 

ε κειέηε ζηηο Ζ.Π.Α. βξέζεθε φηη ην πςειφ εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ε πιεκκειήο ζπλεξγαζία 

https://www.eurofound.europa.eu/el/surveys/european-working-conditions-surveys
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurofound_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurofound_el
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/ELINYAE_T49_s.1346663634578.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/ELINYAE_T49_s.1346663634578.pdf
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ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ νδήγεζαλ ζε ρακειή ηθαλνπνίεζε, ελψ αληίζεηα ν 

παξάγνληαο «απηνλνκία» ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. (Σν βήκα ηνπ 

Αζθιεπηνχ, 2014, Σφκνο 13, Σεχρνο 4). 

Παξφιν πνπ αξθεηέο κεηαβιεηέο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε λνζειεπηηθή 

εξγαζία, ηα επξήκαηα δελ είλαη νκνηφκνξθα ζε φιεο ηηο κειέηεο. Σξεηο επξέσο ζεκεηνχκελεο 

κεηαβιεηέο απφ ηε λνζειεπηηθή βηβιηνγξαθία είλαη: ε απηνλνκία, ην άγρνο ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ε ζπλεξγαζία κεηαμχ λνζειεπηψλ θαη ηαηξψλ. Απηή ε κεηα-αλάιπζε εμέηαζε ηε δχλακε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηεο απηνλνκίαο, ηεο εξγαζηαθήο πίεζεο 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο λνζνθφκνπ-ηαηξνχ κεηαμχ ησλ εγγεγξακκέλσλ λνζνθφκσλ πνπ εξγάδνληαη 

ζε ζέζεηο πξνζσπηθνχ. Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κεηα-αλάιπζε 31 κειεηψλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ζπλνιηθά 14.567 άηνκα.  Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζπζρεηηδφηαλ 

πεξηζζφηεξν κε ην άγρνο ηεο εξγαζίαο (ES = -43), αθνινπζνχκελε απφ ζπλεξγαζία λνζνθφκνπ-

ηαηξνχ (ES = .37) θαη απηνλνκίαο (ES = .30). Σα επξήκαηα απηά έρνπλ επηπηψζεηο ζηε ζεκαζία 

ηεο βειηίσζεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο(Zangaro and Soeken,2007). 

Οη Bektasova MV. et al, (2012),  ζε κειέηε 50 γηαηξψλ θαη 70 λνζειεπηψλ ζε νγθνινγηθέο 

θιηληθέο ζηε πεξηνρή Primorye ηεο Ρσζίαο δηαπίζησζαλ φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε 

δηάθνξεο θάζεηο ηεο εμέιημήο ηεο παξνπζηάδνληαλ ζεκαληηθά πην ζπρλά ζηνπο λνζειεπηέο απ‟ 

φηη ζηνπο γηαηξνχο, ζε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη ζε λεφηεξεο ειηθίεο. Αληίζεηα ζηνπο γηαηξνχο 

εκθαλίδνληαλ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. 

ε έξεπλα ησλ Emold et al,( 2011), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έμη νγθνινγηθέο κνλάδεο ελφο 

πγεηνλνκηθνχ θέληξνπ ηνπ Ηζξαήι θαηαγξάθεηαη ζπζρέηηζε κεηαμχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

θαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε εκπεηξία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο 

αλαθέξζεθε ζην 60% ησλ πεξηπηψζεσλ, ε απνπξνζσπνπνίεζε ζην 28% θαη ε έιιεηςε 

πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ ζην 80%. Ζ απνδνρή ηεο θαηάζηαζεο απφ ην άηνκν θαη ε ζεηηθή 

αληίιεςε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαίλεηαη λα βνεζάεη ζηε πξφιεςε εκθάληζεο 

ηνπ ζπλδξφκνπ.  

Οη Sehlen et al., (2009),  πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ εζηάιε 

ηαρπδξνκηθά ζηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο «Πνηφηεηα Εσήο», ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο 

Degro (Γεξκαληθήο Δηαηξείαο Ραδηνινγίαο). Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη λνζειεπηέο θαη νη 

γηαηξνί παξνπζίαζαλ ην πςειφηεξν επίπεδν εξγαζηαθνχ ζηξεο κε θπξηφηεξε πεγή ηηο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο θαη ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη κε ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ γηα αιιαγέο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηνπ ζηξεο. 

Ζ έξεπλα ησλ Bressi et al., (2008),  επηθεληξψζεθε ζηελ εκθάληζε ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη ςπρηαηξηθψλ ζπκπησκάησλ ζε εξγαδφκελνπο ζε αηκαηνινγηθή – νγθνινγηθή 

κνλάδα ζηελ Ηηαιία. Παξάιιεια εμεηάζηεθε ε άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απαηηεηηθφηεηα ηεο 
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εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ηνπο πξνζθέξεη. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πςειά 

πνζνζηά ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο ηφζν κεηαμχ γηαηξψλ (32,2%) φζν θαη λνζειεπηψλ 

(31,9%), επίζεο πςειά επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο (29,8% θαη 23,6% αληίζηνηρα) θαη ρακειφ 

πνζνζηφ επίηεπμεο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ (12,4% θαη 15,3% αληίζηνηρα). Χο εθ ηνχηνπ ε έξεπλα 

θαηαιήγεη φηη ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαηαγξαθή ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ 

ζηα απνηειέζκαηα απηά θαη ζηε θαηαπνιέκεζή ηνπο ψζηε λα βειηησζνχλ νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πγείαο γηα ηνπο αζζελείο θαη λα απμεζεί ε ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο νη επαγγεικαηίεο πγείαο.   

Έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Φηιαλδία απφ ηνπο Lampinen et al.,(2015). ζε 136 επαγγεικαηίεο πγείαο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπλδένληαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αίζζεζε ηεο 

θνηλφηεηαο ζηελ εξγαζία,  κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, έδεημε φηη νη ζεκαληηθφηεξνη 

παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο ζρεηίδεηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ην λφεκα ηεο 

εξγαζίαο, ε ζσζηή πιεξνθφξεζε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ε εηιηθξηλήο επηθνηλσλία, ε αίζζεζε 

αζθάιεηαο, ε εκπεηξία θαη ην σξάξην εξγαζίαο (Σζνπθαιά,2007). 

Οη Caruso et al.,(2012), δηεξεχλεζαλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη 

ησλ νξγαλσηηθψλ πηέζεσλ. Γηα ηελ πινπνίεζή ηεο  ρνξεγήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 80 

γηαηξνχο θαη 102 λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαλ ζην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Καξθίλνπ ζηε Ρψκε. 

Γηαπηζηψζεθε φηη, ζεκαληηθά επίπεδα εξγαζηαθνχ ζηξεο, εμάληιεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο,   

ζρεηίδνληαλ κε ηε δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηηο αμίεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδηαίηεξα ησλ 

παιαηφηεξσλ θαη ηε δηνίθεζε ηνπ ηλζηηηνχηνπ. Οη εξγαδφκελνη θαη εηδηθφηεξα νη κφληκνη θαη φζνη 

δελ έξρνληαλ ζε άκεζε επαθή κε ηνπο αζζελείο αλαθέξνπλ έιιεηςε αλαγλψξηζεο ηνπ έξγνπ 

ηνπο. 

Οη Jasperse  et al., (2013) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζε εξγαδφκελνπο κε νγθνινγηθνχο αζζελείο 

ζηε Ν. Εειαλδία ζηνρεχνληαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο, ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. ινη φζνη ζπκκεηείραλ 

αλέθεξαλ πςειά επίπεδα ζηξεο πνπ είραλ ζρέζε κε παξάγνληεο πνπ είραλ λα θάλνπλ ηφζν κε 

ηνπο αζζελείο φζν θαη κε ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ελψ επέηπραλ πςειφ ζθνξ θαη ζηνπο ηξεηο 

ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ 

απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηελ έιιεηςε πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ.  

Οη Lupo et al.,(2013) εμέηαζαλ ηηο επηπηψζεηο ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ζηεξηδφκελν ζε  

πνιινχο παξάγνληεο αληηκεηψπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε λνζειεπηέο πνπ 

εξγάδνληαλ ζε γπλαηθνινγηθέο νγθνινγηθέο θιηληθέο ζηελ Ηηαιία. ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κνηξάζηεθε εξσηεκαηνιφγην πξηλ θαη κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ  δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαη  δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο επίηεπμεο αηνκηθψλ ζηφρσλ. 

Οη Davis et al.,(2013),πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζε δείγκα 74 νγθνινγηθψλ λνζειεπηψλ 
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πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ ην ξφιν ησλ ζπλζεθψλ ζηελ εξγαζία, ησλ  ζηξαηεγηθψλ ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο σο ηνπο θπξηφηεξνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο. 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζρεηίδεηαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε θαη ηελ επηζπκία απνρψξεζεο απφ ηελ Ογθνινγηθή Ννζειεπηηθή.  

Οη Poulsen et al.,δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε 579 εξγαδφκελνπο ζην Queensland ηεο Απζηξαιίαο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ νγθνινγηθφ ηνκέα. Σν πνζνζηφ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ζην δείγκα ήηαλ 31,1%. Ζ κειέηε έδεημε φηη ε εξγαζία κε βάξδηεο, ηα έμη έσο ελλέα 

ρξφληα εκπεηξίαο, ε άλσ ησλ είθνζη σξψλ εβδνκαδηαία εξγαζία, ε κνλαρηθή νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Αληίζεηα ην θχιν, 

ην εηζφδεκα θαη νη ψξεο άκεζεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ δελ έρνπλ αλεμάξηεηε επίδξαζε ζηα 

επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

ηε ρψξα καο νη εξγαδφκελνη αλαθέξνπλ φηη έρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο εμαηηίαο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο ζε πνζνζηφ 68% ζε ζρέζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο  πνπ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 35,2 % . 

(Δπξσπατθφο  Οξγαληζκφο γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία 2003) 

(https://osha.europa.eu/). 

Μειέηε πνπ δηεξεχλεζε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ   πξνζσπηθνχ ζηελ πγεία  ζε ηέζζεξα 

ειιεληθά λνζνθνκεία, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πξνζσπηθφ αλαθέξεη φηη πνζνζηφ 

(56,4%)ηνπ  πξνζσπηθνχ ραξαθηεξίδεη ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ απφ πνιχ θαθή έσο 

θαθή, ελψ ην (78,8%) ζεσξεί φηη ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπο δε δηαζέηεη ηα κέζα θαη ηα πιηθά. Σν 

(92,1%) εθηηκά φηη δελ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ λνζειεπηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη φηη ηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα ππνρξεψλνληαη λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ην 

απαξαίηεην δπλακηθφ, πφξνπο θαη πιηθά (92,7%).  

Με ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ην πξνζσπηθφ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα  ππνρξεψλεηαη λα θάλεη 

επηινγέο αληίζεηεο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε (60,2%) θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν μεπεξλά 

θαζεκεξηλά ηηο αλζξψπηλεο αληνρέο ηνπ (94,4%), δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο θνηλσληθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο ιφγσ ησλ σξαξίσλ εξγαζίαο (85,4%), θαζψο επίζεο ιφγσ ηεο θφπσζεο απφ 

ηελ εξγαζία δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνγελεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο(88,9%), ελψ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο εξγαζίαο ζπρλά ηνπο απαζρνινχλ αθφκε θαη ζην ζπίηη ηνπο (73,1%) 

(Γεκεηξηάδνπ-Παληέθα & ζπλ, 2009), 

(http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/issues/2009/issue_3/issue_3_2009.html). 

Έξεπλα πνπ έγηλε ζε νγθνινγηθά λνζνθνκεία έδεημε πσο ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ 

(69,8%) ε εξγαζία ηνπο ζην νγθνινγηθφ ηκήκα δελ ππήξμε δηθή ηνπο επηινγή, ην πνζνζηφ (4,7%) 

δήισζαλ πσο θάλνπλ ζπζηεκαηηθή ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ ή αγρνιπηηθψλ θαξκάθσλ, κεγάιν 

https://osha.europa.eu/
http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/issues/2009/issue_3/issue_3_2009.html
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ηκήκα ( 81%) επαγγεικαηηψλ ζε νγθνινγηθά ηκήκαηα  θαηαλαιψλνπλ αιθνφι κφλν γηα 

θνηλσληθνχο ιφγνπο, ελψ ην (12,3%) κηα κε δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην (3,7% )ηξεηο κε ηέζζεξηο 

θνξέο θαη ην (3%) θάζε κέξα. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (93,1%) 

απάληεζαλ φηη δελ ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο νκάδεο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην 

ηκήκα ηνπο, ην (81,2%) ησλ επαγγεικαηηψλ ζε νγθνινγηθέο κνλάδεο πγείαο πνπ είραλ άγρνο  

απάληεζαλ πσο ζην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ηνπο έλησζαλ πςειή ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ην 

73,1% απηψλ κε πςειή απνπξνζσπνπνίεζε. 

ζνη δήισζαλ κεγάιε κείσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο επηηεπγκάησλ ήηαλ νη ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ είραλ κέηξηα κείσζε  θαη ρακειή 

κείσζε. 

Οη εξγαδφκελνη κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή 

ηνπο (41,96) ζε ζρέζε κε απηνχο κε κέηξηα (47,88) θαη κε ρακειή (49,98) ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε (Ρνχπα θαη Ραθηφπνπινο, 2008),  

( http://ktisis.cut.ac.cy/bitstream/10488/7836/3/raftopoulos%20.pdf). 

ηε κειέηε ησλ Πνπδνπθίδνπ θαη ζπλ.,(2006), δηεξεπλήζεθε ν βαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ κφληκνπ λνζειεπηηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζε 

δεκφζην γεληθφ λνζνθνκείν θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη ηε 

δηακνξθψλνπλ.  

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ην 51,1% ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ εθθξάδεη 

επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα, ηελ νπνία απνδίδεη πξσηίζησο ζηε κε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ θαη δεπηεξεπφλησο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ην παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ αλέξρεηαη ζην 72% θαη απνδίδεηαη θαηά πξψην ιφγν ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη αθνινχζσο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ρεηηθά κε ηελ  

ηθαλνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη απφ ηελ επίηεπμε 

ή κε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζδνθηψλ θαη  ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο, απνδείρηεθε φηη ηα θπξηφηεξα λνζήκαηα πνπ ηαιαηπσξνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο είλαη αιιεξγίεο, νζθπαιγία, εκηθξαλία θαη έιθνο, ε χπαξμε stress θαη έληαζεο, αιιά θαη ε 

εκθάληζε κειαγρνιηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη αηζζεκάησλ απαμίσζεο είλαη ζπλήζε ζην 

πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο κειέηεο θαη επεξεάδνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αιιά έρνπλ θαη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο απφδνζήο ηνπο θαη ελδερνκέλσο ηε 

θαθή πνηφηεηα δσήο ηνπο (Νηάηζεο θαη Σξαγνχδα, 2007). 

ηελ Διιάδα, έξεπλα ζε ηξία Κέληξα Τγείαο, ζρεδφλ ην 90% ησλ εξγαδνκέλσλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο δήισζε ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ Γηνίθεζε θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο 

θαη αζζελείο.  

Αληίζεηα δήισζαλ φηη δελ αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο απνιαβέο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

(http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2014/VOLUME%2004_14/VA_REV_1_13_04_14.pdf). 

http://ktisis.cut.ac.cy/bitstream/10488/7836/3/raftopoulos%20.pdf
http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2014/VOLUME%2004_14/VA_REV_1_13_04_14.pdf
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Έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηα επίπεδα άγρνπο ζε λνζειεπηέο πνπ 

εξγάδνληαη ζε λεθξνινγηθά θέληξα, έδεημε φηη ην 58,3% ησλ λνζειεπηψλ δήισζε θαζφινπ έσο 

κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ην αληηθείκελν εξγαζίαο, ελψ ην 57,5% δήισζε θαζφινπ έσο κέηξηα 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζέζε εξγαζίαο. Σα επίπεδα πεξηζηαζηαθνχ άγρνπο βξέζεθαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξα ζηνπο λνζειεπηέο πνπ ήηαλ θαζφινπ έσο κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη ζπγθξηηηθά κε 

απηνχο πνπ ήηαλ πνιχ έσο πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη ηφζν απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, φζν θαη απφ ηε ζέζε ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Τςειά επίπεδα άγρνπο ζρεηίδνληαη κε ρακειή ηθαλνπνίεζε (Κνΐλεο θαη αξίδε, 2010). 

Οη Καξχδα θαη ζπλ.,(2004), κειέηεζαλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ,ΣΔ,ΓΔ,ΤΔ, ζηα λνζνθνκεία ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, εζηηάδνληαο ζηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ απηνλνκία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ζηελ ηζφηεηα ζηηο 

επθαηξίεο αλέιημεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Μειέηεζαλ φινπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο.  

Με ηε κειέηε ηεο Καδδά (2005), πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζαξάληα δχν δεκφζηα λνζνθνκεία ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, δηαπηζηψζεθε ε 

παξνπζία ηνπ ζηξεο ζε απμεκέλα επίπεδα θπξίσο ζηα αληηθαξθηληθά θαη ηα ςπρηαηξηθά 

λνζνθνκεία.  

Δπίζεο δηαπηζηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζήο ηνπ θαη δηαπηζηψλνληαη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηα ιίγα λνζνθνκεία πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νξγαλσκέλεο παξεκβάζεηο 

δηαρείξηζεο, θπξίσο κέζσ ζπδεηήζεσλ κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο, δεκηνπξγίαο νκάδσλ εξγαζίαο 

θαη πινπνίεζεο ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ.  

Σνπο παξάγνληεο πξφθιεζεο άγρνπο ζηνπο λνζειεπηέο ησλ Σκεκάησλ Δπεηγφλησλ 

Πεξηζηαηηθψλ,  κειέηεζε ε Μηραινπνχινπ (2003), ηνλίδνληαο ην ξφιν πνπ παίδεη ε ζπζηεκαηηθή 

δηδαζθαιία κεζφδσλ κείσζεο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ θαηλφκελα 

εκθάληζεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ην ρψξν ηεο νγθνινγίαο έρνπλ επίζεο πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλεο γηα ην ζχλδξνκν 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Δπηγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα νξηζκέλσλ απφ απηέο 

παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

Οη Κσλζηαληίλνπ θαη Ηαθσβίδεο (2013), εμέηαζαλ ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ Αληηθαξθηληθφ χλδεζκν Κχπξνπ, αλέιπζαλ ηα απνηειέζκαηά ψζηε λα 

δηαγλψζνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη ππέδεημαλ πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Αληηθαξθηληθνχ πλδέζκνπ Κχπξνπ, λα έρνπλ ρακειά πνζνζηά επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Δηδηθφηεξα έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 83,93% δελ παξνπζηάδνπλ ςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, ελψ νη 16,07% παξνπζηάδνπλ. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη φηη ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ 
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πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ λα βνεζεζνχλ ηα πάζρνληα απφ ην 

ζχλδξνκν άηνκα θαη λα πξνιεθζεί ε εκθάληζή ηνπ ζε εξγαδφκελνπο πνπ κνηξάδνληαη θνηλνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ.  

 

 

1.5 θνπφο   έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο-έξεπλαο είλαη ε εμαθξίβσζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε  ζρεηηθά  κε  ηηο πεγέο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηελ 

εξγαζηαθή θφπσζε, πνπ βηψλνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη  λα κειεηεζεί   πσο ην θαηλφκελν απηφ επηδξά θαη πφζν βαζηά επεξεάδεη ηελ 

ηζνξξνπία εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη παξάγνληεο πνπ ην 

εληείλνπλ θαη λα ππνδεηρζνχλ κέζνδνη  αληηκεηψπηζεο θαη πξφιεςήο ηνπ. Αλαθέξνληαη νη 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο σο αηηίεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζηνλ  

επαγγεικαηηθφ ρψξν θαη  ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. 

Ζ  δηεξεχλεζή καο αθνξά  ηελ ζπκβνιή ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ ζην ρψξν ηεο  

πγείαο απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζην  ρξφλην ζηξεο.  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηελ εκθάληζε ηνπ ζηξεο αλαδπφκελνη απφ ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγνχλ εξγαζηαθή  έληαζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, άξλεζε, 

θαθή ζπλεξγαζία, δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αίζζεζε φηη ηίπνηε δε αιιάδεη  παξ‟ φιεο ηηο 

πξνζπάζεηεο, ρακειή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηάζεηο θπγήο.  

Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο δεκηνπξγψληαο αληζνξξνπία, θαζηζηνχλ  αλαγθαία ηελ  νξγάλσζε θαη ηνλ 

αλάινγν ζρεδηαζκφ πξνθεηκέλνπ λα  επηηεπρζεί ε  βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πγεηνλνκηθνχ  

ζπζηήκαηνο αιιά θαη απνδνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο, πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθφ λα 

παίξλεη ραξά θαη ηθαλνπνίεζε ζην ρψξν ηεο πγείαο .  

Οη αθαηάιιειεο εξγαζηαθέο θαηαζηάζεηο, ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπ πξνθαινχλ 

θαζεκεξηλά αδπλακία ή δπζθνιία δξάζεο,  ηνπο εξγαδφκελνπο, ελνριήζεηο  ζηελ πγεία  θαη 

δπζιεηηνπξγία ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη φρη κφλν δεκηνπξγψληαο 

πξνβιήκαηα αιιά θαη κεγεζχλνληάο ηα, κεηψλνληαο έηζη  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηά  ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζηελ πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή δσή ηνπο. 

 Ζ εμάληιεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε ςπρνζσκαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

ιφγνο  ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ νη εξγαδφκελνη βηψλνπλ  

αθφκε θαη φηαλ  ιείπνπλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηεο επηζπκίαο λα κε γπξίζνπλ ζε απηή.  

Ζ θαιχηεξε κέζνδνο, γηα λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν  είλαη ε πξφιεςε θαη ε έγθαηξε 

δηαπίζησζε ηνπ πξνβιήκαηνο  θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ πνιχ θαιή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, 
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κε ηελ ζηήξημε ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ζπλαδέιθνπο θαη ζπγγελείο, κε ηελ ςπρηθή ελδπλάκσζε 

βειηηψλνληαο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

 Ζ ζεηηθή αληηκεηψπηζε  ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ, νη  εθηθηνί ζηφρνη, νη πξνζδνθίεο πνπ βαζίδνληαη 

ζηε γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη  ζπκθσλνχλ κε ηε ινγηθή,  ην ρηνχκνξ,  είλαη θάπνηα  απφ 

εθείλα  ηα πξάγκαηα πνπ  νη  ίδηνη νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ  γηα  

βνεζήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο.  

Ζ θαιή λνεηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ε θπζηνινγηθή θαζεκεξηλή εμέιημε θαη ε ξνπηίλα  ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο  δηακνξθψλνπλ ζπλζήθεο  γηα  ηελ επίηεπμε απνδνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο  

θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ ηζνξξνπία ζηε δσή ηνπο, ζπκβάιινπλ ζηελ επηζπκία ηνπο γηα παξακνλή 

ζηελ εξγαζία θαη παξάιιεια εξεπλάηαη ν βαζκφο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζην ππφ εμέηαζε Γεκφζην Ογθνινγηθφ  Ννζνθνκείν. 

 

 

1.6 ηφρνη 

1.6.1  Θεσξεηηθνί ζηφρνη  

1. Να αλαιπζεί ε έλλνηα ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη νη παξάγνληεο εκθάληζεο ηνπ. 

2. Να πεξηγξαθεί ε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο  ζηνλ ηνκέα πγείαο. 

3. Να αλαιπζεί ε έλλνηα ηεο Δξγαζηαθήο δσήο θαη ε επηξξνή ηνπ άγρνπο  ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

4. Να γίλεη  ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο   νηθνγελεηαθήο δσήο θαη ηεο επίδξαζήο ηεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή απφδνζε θαη ζπκπεξηθνξά. 

5. Να πεξηγξαθεί ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη νη παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ ζε απηή. 

6. Να εληνπηζζνχλ νη εμσγελείο θαη ελδνγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ νη ζπλέπεηεο 

γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη ηελ ππεξεζία ηνπ. 
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1.6.2 Δξεπλεηηθνί ζηφρνη 

 

1. Να εληνπηζηεί ε επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο  απφ 

ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

2.  Να εξεπλεζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο πνπ πεγάδεη απφ ηε ζρέζε κε ηνπο πξντζηακέλνπο 

θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

3.  Να εξεπλεζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε  ηηο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή 

αλέιημε  ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

4. Να εμεηαζηεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ην θφξην εξγαζίαο. 
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2 ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  

2.1  Δξγαζηαθφ Άγρνο 

 

Σν άγρνο είλαη  ην απνηέιεζκα ηεο επηξξνήο ηεο  θχζεο θαη  δπλάκεσλ απφ ην  εμσηεξηθφ  

πεξηβάιινλ ζην άηνκν θαη ζπλδέεηαη κε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο.  

Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ή φρη  απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο, ησλ ζρέζεσλ κε άιινπο, ηελ νηθνγέλεηα, θαζψο θαη φιεο ηηο 

θαηαζηάζεηο, ηηο πξνθιήζεηο, ηηο δπζθνιίεο, θαη ηηο  πξνζδνθίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζε 

θαζεκεξηλή βάζε.  

Οη εζσηεξηθνί παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζψκαηφο καο λα αληαπνθξίλεηαη, λα 

αληηκεησπίδεη ηελ εμσηεξηθή πίεζε.  

ηνπο  εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, πνπ επίζεο επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ αηφκνπ λα ρεηξηζηεί 

ην άγρνο, ζπγθαηαιέγνληαη  ε δηαηξνθή, ε γεληθή πγεία θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή επεμία, φπσο 

επίζεο  ε πνζφηεηα  θαη  ε πνηφηεηα ηνπ  χπλνπ θαη ηεο  μεθνχξαζεο πνπ  ιακβάλεη. 

(www.medicinenet.com/stress/article.htm#how_do_the_connections_in_the_brain_work_in 

stress). 

Σν θαηλφκελν είλαη παγθφζκην θαη έρεη αλαγλσξηζηεί σο κείδνλ ζέκα γηα ην ζχλνιν ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ αηφκνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3:    Σν θαιφ θαη ην θαθφ stress 
 

 

2.1.1 Ζ έλλνηα ηνπ άγρνπο θαη ζπλαθείο έλλνηεο 

 

Σν άγρνο ζαλ έλλνηα έρεη πξνζεγγηζηεί απφ πνιιέο πιεπξέο,  αλάινγα κε ηνλ επηζηήκνλα πνπ 

http://www.medicinenet.com/stress/article.htm#how_do_the_connections_in_the_brain_work_in stress
http://www.medicinenet.com/stress/article.htm#how_do_the_connections_in_the_brain_work_in stress
http://www.medicinenet.com/stress/article.htm#how_do_the_connections_in_the_brain_work_in stress
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θάλεη ηελ κειέηε θαη ζε εθαηνληάδεο,  άξζξα θαη βηβιία, πνπ παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο πιεπξέο 

ηνπ. Παξφια απηά, δελ ππάξρεη κηα γεληθά απνδεθηή  ζεσξεηηθή βάζε  απφ φινπο θαη θάζε  

επηζηήκνλαο πνπ δηεξεπλά ηελ έλλνηα  πξνηείλεη  δηθή ηνπ νξνινγία  γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

Ο φξνο άγρνο πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα άγσυ πνπ ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα ζεκαίλεη 

ζθίγγσ ην ιαηκφ, πλίγσ. 

Οη  ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ άγρνπο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη απνηειεί κηα δπλακηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην άηνκν βξίζθεηαη απέλαληη ζε κηα πξφθιεζε ή   απαίηεζε κε αβέβαην 

απνηέιεζκα. 

Σν άγρνο αλαθέξεηαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο σο  έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα, πνπ εκθαλίδεηαη 

φηαλ  ην άηνκν βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ή αληηκεησπίδεη έλα πξφβιεκα ή γεληθά  φηαλ έξρεηαη 

αληηκέησπν κε κία δχζθνιε  ή δπζάξεζηε θαηάζηαζε.  

Σν άγρνο εκθαλίδεηαη ζηα άηνκα σο κία θαηάζηαζε αγσλίαο, αλεζπρίαο θαη αβεβαηφηεηαο κε 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηε ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζή ηνπο. Βηψλεηαη ζαλ κηα πίεζε 

ςπρνινγηθή, ην άηνκν ζηξεζάξεηαη, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζεσξείηαη σο κία θνηλή αλζξψπηλε 

εκπεηξία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πξνζδνθία θφβνπ γηα θάπνην δπζάξεζην γεγνλφο ζην 

κέιινλ (Αλαγλσζηφπνπινο θαη Παπαδάηνπ,1999).  

χκθσλα κε ηνλ Παπαδφπνπιν, (2005), ην άγρνο αθνξά θάπνηεο θαηαζηάζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο 

δηέγεξζεο θαη έληαζεο θαη είλαη ζπρλά κηα θαηάζηαζε απφγλσζεο πνπ βαζαλίδεη ηνλ άλζξσπν. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δηάρπηε εληχπσζε ελφο κεγάινπ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα κελ είλαη θαη 

πξαγκαηηθφο, νξγαληθφο, θπζηθφο ή ςπρηθφο, θαη ζπρλά φρη  ζπλεηδεηφο, κπξνζηά ζηνλ νπνίν 

λνηψζεη θαλείο αδχλακνο.  

Έλαο άιινο νξηζκφο αλαθέξεη φηη, άγρνο είλαη έλα βίσκα κεγάιεο εζσηεξηθήο δπζθνξίαο, 

θπξίσο ππνθεηκεληθφ, πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα αφξηζηε απεηιή εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή, ε νπνία 

έρεη ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί απφ ην άηνκν ην νπνίν θαη 

εμνπζελψλεηαη(Οηθνλφκνπ, 1994).  

Δπίζεο ην άγρνο αλαθέξεηαη ζε δπζάξεζηεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

αηζζήκαηα αλεζπρίαο-αλαζηάησζεο, θφβνπ, ή αθφκα θαη ηξφκνπ σο αληίδξαζε ζε αθαζφξηζηεο, 

πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, απεηιέο (Μάλνο, 1997).   

Ο Μπακπηληψηεο (1998), αλαγλσξίδεη  ην άγρνο ζαλ κηα θαηάζηαζε ζπγθίλεζεο, θφβνπ, 

αγσλίαο, αλαζθάιεηαο θ.η.ι., πνπ είλαη είηε πξνζσξηλή θαη ρακειήο έληαζεο (νπφηε ζεσξείηαη 

θπζηνινγηθή), είηε επίκνλε θαη πην κφληκε, κεγάιεο έληαζεο (νπφηε ζεσξείηαη παζνινγηθή, π.ρ. 

σο ζχκπησκα αγρψδνπο λεχξσζεο), ε νπνία πξνθχπηεη κε ηε κνξθή ελαγψληαο αλακνλήο 

επηθείκελνπ θαθνχ ή θηλδχλνπ ή δπζάξεζηεο γεληθά θαηάζηαζεο θαη έρεη ηδηαίηεξα ζσκαηηθά θαη 

ζπκπεξηθεξνινγηθά γλσξίζκαηα (ι.ρ. νη κεηαβνιέο ζην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα ή ε κεγάιε 

λεπξηθφηεηα).   
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Καηά ηνλ Lazarus (1999), ην άγρνο είλαη απνηέιεζκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ κε αιιεινεμαξηψκελεο θπζηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο 

θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο,  ελψ ε Αξγπξνπνχινπ (1999) αλαθέξεη ην άγρνο «σο θπζηνινγηθή 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (Αιεμαλδξνπνχινπ θαη  

Γαζθαινπνχινπ 2001). 

 Ζ Cox, (2003), απφ ηελ πιεπξά ηεο  βιέπεη ην άγρνο σο ζπλέπεηα ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη 

ζην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

Έλαο αθφκε νξηζκφο ηνπ άγρνο αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε φηη, ηα γεγνλφηα πνπ αληηκεησπίδεη 

θαλείο βξίζθνληαη έμσ απφ ην πεδίν θαηαιιειφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο λνεηηθψλ θαηαζθεπψλ ήηνη  

ηνπ ηξφπνπ αληίιεςεο θαη εξκελείαο ησλ γεγνλφησλ , δειαδή δε κπνξεί λα ηα εξκελεχζεη 

(Pervin and John, 2001). 

Οη Βαζηιάθε θαη ζπλ., (2001), πηζηεχνπλ ην άγρνο ή ζηξεο είλαη ε ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεη ην άηνκν κε ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν φηαλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

επηβαξχλεη ηε θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε δεκηνπξγψληαο αληζνξξνπίεο. 

 Ζ έλλνηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ άγρνπο αλαθέξεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ  ηηο νπνίεο 

πξνθαινχλ νη ζηξεζνγφλνη  παξάγνληεο ηφζν ζηελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ πνπ 

ηηο ξπζκίδνπλ, φζν θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ  θαη ζπγρξφλσο φκσο ελεξγνπνηεί ην 

κεραληζκφ πξνεηνηκαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, είηε απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είηε φρη. 

Καη ελψ ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα  ην άγρνο, θαίλεηαη ζαλ θαηαιιειφηεξνο  απηφο πνπ 

πξνζεγγίδεη ην άγρνο ζαλ αληίδξαζε ηνπ ζψκαηνο απέλαληη ζε θάπνην εξέζηζκα ή απαίηεζε. Με 

βάζε απηή ηε πξνζέγγηζε, ην άγρνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ θάηη πνπ δελ είλαη εμ νξηζκνχ 

αξλεηηθφ, νχηε πξέπεη  λα απνθεχγεηαη. Δκθαλίδεηαη ζαλ κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζε δηάθνξεο απαηηήζεηο, ηφζν εμσηεξηθέο φζν θαη εζσηεξηθέο ή θαη ζε απεηιέο θαη ν 

ζηφρνο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα αληηδξάζεη 

(Hofmann,2003),(http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-medical-

articles/mpenetouaik1/STRESS htm). 

Δάλ ην άηνκν έρεη ηηο  δπλαηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη θαη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε, έηζη ψζηε  λα αληεπεμέιζεη ζηελ πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη, ην άγρνο είλαη  

απνδεθηφ. ηαλ φκσο δελ δχλαηαη θαη ζεσξεί ηελ απαίηεζε εμνπζελσηηθή, ηφηε ην άγρνο είλαη 

επηβιαβέο. 

Καη‟  απηή ηελ έλλνηα, ην άγρνο παξνπζηάδεη απφ ηε κηα κεξηά  ηηο πξνθιήζεηο πνπ δηεγείξνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηεο δσήο θαη απφ ηελ άιιε θαλεξψλεη ηηο θαηαζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο νη 

άλζξσπνη αδπλαηνχλ νξγαληθά ή ςπρνινγηθά, λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε θαηάπησζε ζε νξγαληθφ ή ςπρνινγηθφ επίπεδν.  

ηαλ ην άηνκν αγρψλεηαη, ην ζψκα αλαγθάδεηαη λα θηλεηνπνηήζεη ηηο πεγέο ελέξγεηάο ηνπ θαη λα 

http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-medical-articles/mpenetouaik1/STRESS%20htm
http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-medical-articles/mpenetouaik1/STRESS%20htm
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θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, απ‟ φηη θαηαλαιψλεη θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο  

(Υξηζηνδνχινπ,1982). 

Σν άγρνο, φπσο δηαηππψλεηαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο, δελ είλαη ε κφλε ελνριεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Άιιεο ηέηνηνπ είδνπο ζπγθηλήζεηο είλαη  ν ζπκφο θαη  ε ζιίςε, πνπ 

φκσο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην άγρνο  ζην γεγνλφο πνπ απηφ  ζπλνδεχεηαη πάληνηε απφ  κηα 

αλαζθάιεηα ή αλεζπρία γηα έλα ελδερφκελν θίλδπλν. Ο θίλδπλνο κπνξεί λα κελ ππάξρεη ζην 

κέγεζνο πνπ ηνλ δεη ην άηνκν ή λα ειινρεχεη ρσξίο λα είλαη εκθαλήο, αιιά παξφια απηά 

πξνθαιεί  άγρνο.  

χκθσλα κε ηνπο ςπρνιφγνπο ην άγρνο είλαη ην ¨θπξίαξρν ςπρηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γπηηθνχ 

Πνιηηηζκνχ¨.  

Ο Rollo May, ζην Βαζηιάθνο (2010),  ηζρπξίδεηαη φηη ε αλζξψπηλε χπαξμε δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

ρσξίο ην άγρνο πνπ ζαλ θαηάζηαζε νληνινγηθή  ραξαθηεξίδεη θαη ηαπηφρξνλα μερσξίδεη ηνλ 

άλζξσπν απφ ηα ππφινηπα φληα φπσο θαη ε ζπλείδεζή ηνπ ή ε ηθαλφηεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ. 

Σν άγρνο  ζεσξείηαη ζαλ έλα λνζεξφ ζχκπησκα, έλαο ρξφληνο ζπκβηβαζκφο κε παζνινγηθέο  

ζπλέπεηεο, κεηαμχ ηνπ ππνζπλεηδήηνπ θαη ηνπ Δγψ, έζησ θαη αλ νη πνιιαπιέο θξίζεηο ηνπ 

ζεκεξηλνχ θφζκνπ (πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, επαγγεικαηηθέο) εζίδνπλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζε 

απηφ ην ζπλαίζζεκα.  

Ο Γαιαλφο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά φηη είλαη ¨ν δηάβνινο κα ηαπηφρξνλα θαη ν άγγειφο καο, γηαηί 

κπνξεί λα είλαη άιινηε  θαηαζηξεπηηθφ γηα ηελ χπαξμε ηνπ αηφκνπ   θαη άιινηε επνηθνδνκεηηθφ. 

Ο Sigmund Freud πεξηέγξαςε ην άγρνο  ζαλ κηα θαηάζηαζε δπζάξεζηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

θφξηνπ πνπ ην άηνκν  βηψλεη ην αίζζεκα ηεο ρξφληαο θαηάπησζεο. Δμέθξαζε  ηελ άπνςε κε ηελ 

νπνία δειψλεη ηελ ελδερφκελε παξνπζία κηαο επίθνβεο  θαηάζηαζεο, ε νπνία πξνθαιεί 

ελφριεζε, δπζαξέζθεηα ή απνζηξνθή θαη επηβάιιεη  ζην άηνκν λα πξνζαξκνζηεί ζε κηα 

πξαγκαηηθφηεηα δηαθνξεηηθή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πεηπραίλεηαη ε δεκηνπξγηθφηεξε θαη θαιχηεξε 

απφδνζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα εμαζθαιίδνληαο ηελ  ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπ(Γαιαλφο, 2011). 

Δπαγγεικαηηθφ άγρνο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έρνπκε 

ζπζζψξεπζε ζηξεζνγφλσλ ζπλζεθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ή ην άγρνο πνπ πεγάδεη 

απφ κηα ζπγθεθξηκέλε δπζάξεζηε εξγαζηαθή θαηάζηαζε. 

 (Sutherland θαη Cooper, 1990).  

Σν επαγγεικαηηθφ άγρνο είλαη έλα  θαηλφκελν πνπ ην ζπλαληάκε πνιχ ζπρλά  ζηελ επνρή καο 

θαη παξάιιεια  εμειίζζεηαη ζε έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα  πξνβιήκαηα πγείαο ηφζν ςπρηθήο φζν 

θαη ζσκαηηθήο. 

χκθσλα κε ηειεπηαίεο έξεπλεο αλαθέξεηαη φηη ην έλα άηνκν ζηα ηξία   αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα άγρνπο πνπ  ηα αίηηά ηνπο πεγάδνπλ  απφ ηηο δπζιεηηνπξγίεο  ηεο  εξγαζία ηνπο 
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(www.stress.org ). 

Σν εξγαζηαθφ άγρνο είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Βerr θαη Newman (1978) «κία θαηάζηαζε  πνπ 

πθίζηαηαη αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ηνλ εξγαδφκελν ζηελ νπνία ληψζνπλ απεηιή, κε απνηέιεζκα   

ε ζσκαηηθή ή θαη ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ λα μεθεχγεη  απφ ηα  φξηα ηνπ 

θπζηνινγηθνχ» (Αζεκνκχηε, 2007 ζ.152- 164). 

χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία (2003), ην  

εξγαζηαθφ ζηξεο (work-related stress), είλαη έλα ζχλνιν ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ 

αληηδξάζεσλ ζε δπζκελείο θαηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, θαη απνηειεί ηνλ δεχηεξν ζε 

ζπρλφηεηα παξάγνληα θηλδχλνπ ζε απηφλ Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Τγεία θαη ηελ 

Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία,( 2003), ( http://osha.europa.eu) . 

Σν επαγγεικαηηθφ άγρνο είλαη κηα  απνδεδεηγκέλε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ εξγαζία θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ην 

θάζε άηνκν δηαζέηεη, ε νπνία κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ θαζψο θαη ζηελ 

απφδνζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ  

(https://www.cdc.gov/niosh/docs/99-101/default.html). 

Ο εξγαδφκελνο ελεξγεί θάησ απφ  πηεζηηθέο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

πνιιέο θνξέο απφ απφιπηνπο θαη απζαηξέηνπο ηξφπνπο. 

Πξφζθαηεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη έλα ζηα ηξία άηνκα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα  άγρνπο πνπ 

νθείινληαη ζηελ κε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο( www.stress.org). 

 Οη εξγαδφκελνη  ζε κεγάιν  πνζνζηφ,  ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο αλά ηνλ θφζκν, 

ππνθέξνπλ απφ εξγαζηαθφ άγρνο, ην νπνίν  θαίλεηαη λα παίξλεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο 

μεπεξλψληαο  πνιιέο θνξέο  θαη ην 50% ηνπ ελεξγνχ εξγαηηθνχ  δπλακηθνχ κηαο ρψξαο 

(http://www.elinyae.gr/el).  

 Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο ζε έθζεζή ηνπ καο πιεξνθνξεί νηη ην θφζηνο  εξγαζηαθνχ  

άγρνπο ζηελ ακεξηθάληθε βηνκεραλία ππεξβαίλεη ηα 200 δηζ. δνιάξηα ζε κείσζε 

παξαγσγηθφηεηαο, αζζέλεηεο θαη πξφσξνπο ζαλάηνπο.  Δπηπιένλ νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ  είλαη αξθεηά ζπρλέο θαη ηδηαίηεξα  νη αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο θαη ε θαηάζιηςε  (http://www.elinyae.gr/el).  

χκθσλα κε κειέηεο  ηεο Δπξσπατθήο Οξγάλσζεο γηα ηε Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ Εσήο θαη 

Δξγαζίαο, ζηελ Δπξψπε ην 56% ησλ επαγγεικαηηψλ εξγάδεηαη ζε ξπζκνχο απφδνζεο φιν θαη 

πςειφηεξνπο πνπ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ ππεξβεί ην πνζνζηφ ηνπ 8% επηπιένλ. Ζ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο αλαγλσξίδεη ην 

επαγγεικαηηθφ  άγρνο σο  έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ. ε  εθηηκήζεηο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξαηεξνχκε  πσο ζρεδφλ ν 1 ζηνπο 3 εξγαδφκελνπο , πεξηζζφηεξνη 

απφ 41 εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνη πνιίηεο, έρνπλ λνζήζεη απφ ην εξγαζηαθφ άγρνο, πξάγκα  πνπ  

ζεκαίλεη, εθαηνληάδεο ρηιηάδεο   κέξεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία, κείσζε εζφδσλ θιπ. ηνλ 

http://www.stress.org/
http://osha.europa.eu/
https://www.cdc.gov/niosh/docs/99-101/default.html
http://www.stress.org/
http://www.elinyae.gr/el
http://www.elinyae.gr/el
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Καλαδά ην 46% ησλ εξγαδνκέλσλ θπξίσο ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο βίσζε ζπλζήθεο πνπ ηνπ 

πξνθάιεζαλ stress  εηδηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

(http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Vol12.1103134670984.pdf). 

ηελ Ηαπσλία έρεη ππνινγηζηεί πσο  10.000 άλζξσπνη  εηεζίσο πεζαίλνπλ ιφγσ  εμάληιεζεο 

ζηελ εξγαζία ηνπο. Σν  ηαπσληθφ ππνπξγείν Δξγαζίαο κε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε, έδεημε πσο  ν 

έλαο ζηνπο ηέζζεξηο εξγαδφκελνπο θαη ζε πνζνζηφ 25% δνπιεχεη πεξηζζφηεξεο απφ 80 ψξεο 

ππεξσξηψλ θάζε κήλα (http://www.elinyae.gr/el). 

Δπίζεο ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Eurofound, ζηελ Διιάδα νη εξγαδφκελνη ζε πνζνζηφ 68,1%  

ζεσξνχλ φηη ε εξγαζία έρεη βιάςεη ηελ πγεία ηνπο, έλαληη πνζνζηνχ  35,2%πνπ βξέζεθε λα 

ηζρχεη  ζηελ Δπξψπε.  

ηελ Διιάδα νη εξγαδφκελνη  αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα ζηελ πιάηε θαη άγρνο εμαηηίαο ηεο 

εξγαζίαο, ζε πνζνζηφ 50% δειαδή δηπιάζην απφ ην αληίζηνηρν ζηελ Δπξψπε. 

 Άμην  αλαθνξάο  είλαη ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο εξγαδφκελνη, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, ιείπνπλ 

απφ ηε δνπιεηά ηνπο ιφγσ πξνβιεκάησλ ζηελ πγεία ηνπο ηηο κηζέο εκέξεο, θάηη πνπ ζπκβαίλεη ηα 

ηειεπηαία 15 ρξφληα Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Τγείαο θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία, 

(2003)(http://osha.europa.eu). 

 

    πλαθείο έλλνηεο : 
 

Οη ιέμεηο  θφβνο, αγσλία, απεηιή, θαη stress ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο θνξέο γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ άγρνπο. Ζ ζπλάθεηα ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ απηψλ καο 

νδεγεί ζηελ  παξνπζίαζή  ηνπο. 

 Ο θφβνο 

Ο Πηάλνο αλαθέξεη φηη «ν  θφβνο είλαη έλα  δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ αηζζάλεηαη ην άηνκν 

κπξνζηά  απεηιή κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαη ινγηθά θαηαλνεηήο  θαηάζηαζεο ε νπνία βάδεη έλα 

πνζνζηφ απεηιήο γηα ηε δσή, θαη ηελ πγεία, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηαξαρή,  θαζψο θαη απφ ηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα ακπλζεί ή 

λα ηξαπεί ζε θπγή» (Πηάλνο, 2000, ζ.147). 

Άξα ινηπφλ ν θφβνο εκθαλίδεηαη φηαλ ππάξρεη πξαγκαηηθφο εμσηεξηθφο θίλδπλνο θαη ην άηνκν 

πξνεηνηκάδεηαη λα ελεξγήζεη, είηε γηα λα πξνθπιαρηεί θαη λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν, είηε γηα λα 

αγσληζηεί, λα παιέςεη, γηα ηελ ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα θαη επηβίσζε κε επίζεζε ή ακπλφκελν. 

Σνπλαληίνλ, ην άγρνο είλαη έλα πνιχ πξνζσπηθφ  ζπλαίζζεκα, ν θίλδπλνο θαη ε απεηιή δελ 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη νη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο  είλαη πηζαλφηεξν λα κελ ζπκβνχλ, 

ή κηα απιή δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη αληηιακβάλεηαη  ζαλ κηα πξαγκαηηθή  θαηαζηξνθή. Σν άηνκν  

αθηλεηνπνηείηαη, δηαθφπηεη ηηο  δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη παξαιχεη (Γαιαλφο, 1977).  

Ο αγρσκέλνο, πεξηγξάθεη  ην άγρνο  ελζπλείδεηα, ρσξίο λα θαζνξίδεηαη αθξηβψο θη έρεη κεγάιε 

δηάξθεηα, αληηζέησο  ν θφβνο πεξηγξάθεηαη ζπγθεθξηκέλα θαη κε αθξίβεηα θη έρεη κηθξή ρξνληθή 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Vol12.1103134670984.pdf
http://www.elinyae.gr/el
http://osha.europa.eu/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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δηάξθεηα, φζν δηαξθεί ν θίλδπλνο απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν (Οηθνλφκνπ, 1994).  

ηαλ  ην άηνκν  αξρίδεη λα αηζζάλεηαη θφβν,  κπνξεί λα θξνληίζεη ηελ νξγάλσζε ηεο άκπλάο ηνπ 

εθφζνλ ε αηηία πνπ ηνλ πξνθαιεί είλαη γλσζηή θαη ζπγθεθξηκέλε, ελψ  ζην άγρνο απηφ δελ 

κπνξεί λα γίλεη, επεηδή ν θίλδπλνο είλαη εζσηεξηθφο  θαη απξνζδηφξηζηνο(Φηιηππφπνπινπ,1968 ). 

 

 Ζ Αγσλία 

Ζ αγσλία είλαη κηα απφ ηηο  ιέμεηο κε ηηο νπνίεο εξκελεχεηαη  ζηε γιψζζα καο ε πξνζσπηθή  

αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ άγρνπο. Σν άηνκν πνπ ιέεη ¨έρσ αγσλία¨, ελλνεί πσο έρεη 

άγρνο,  ρσξίο  λα  μέξεη  φηη νη δπν ιέμεηο είλαη ζπλψλπκεο (Παπαδφπνπινο, 2005). 

Με ηε ιέμε  άγρνο πεξηγξάθνπκε   κηα ζχλζεηε  θαηάζηαζε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή, πνπ  

εκπεξηέρεη ην ζπγθηλεζηαθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ, ην λνεηηθφ θαη ην αηζζεηεξηαθφ  ζηνηρείν. 

Παξάιιεια, ην  άγρνο αλαθέξεηαη απφ ηνλ αγρσκέλν ζαλ  αθαζφξηζηε εληχπσζε απνηπρίαο, 

αδπλακίαο λα ελεξγήζεη, εηηνπάζεηαο θαη έιιεηςεο δπλαηφηεηαο λα θαηαλνήζεη θαη λα εμνηθεησζεί 

.  

ηελ αγσλία ην αληηθείκελφ ηεο ελδέρεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν θαλεξφ, φρη κφλν εζσηεξηθφ, πην 

πξαγκαηηθφ θαη πξνζηηφ, θαη  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απφδξαζεο θαη δηεμφδνπ. 

 Ζ αγσλία  ζπλαηζζεκαηηθά εθθξάδεηαη κε πεξηζζφηεξε αλεζπρία απφ ην άγρνο πξνθαιψληαο 

πην έληνλεο  αληηδξάζεηο πνπ θηλεηνπνηνχλ ην άηνκν  γηα απνθπγή, απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ, απφ 

φηη ην άγρνο πνπ δηαπεξλά, παξαιχεη θαη επηθέξεη πηψζε ησλ ζσκαηηθψλ δπλάκεψλ ηνπ 

(Γαιαλφο,1977). 
 

 Ζ Απεηιή 

Απεηιή ραξαθηεξίδεηαη ε γλψζε πσο ζην κέιινλ ζα ζπκβεί κηα  εθηεηακέλε αιιαγή ζηνλ 

εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ. ηαλ ην άηνκν βξίζθεηαη κπξνζηά ζηελ αλάιεςε κηαο λέαο 

ππνρξέσζεο ή  θάπνηαο λέαο δξαζηεξηφηεηαο, πθίζηαηαη ηαξαρή. Ζ ζχγρπζε κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θάηη θαηλνχξγην ή λα εμειηρζεί ζε απεηιή γηα ην άηνκν (Pervin and John, 2001). 

αλ απεηιή θαζνξίδεηαη έλαο θίλδπλνο, έλα  γεγνλφο ή κηα  πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ελδερνκέλσο  

θάηη  πνπ ζα βιάςεη  ην άηνκν κέζα ζε  ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε δεδνκέλε ζέζε. 

Σν άγρνο ζπλδέεηαη ζρεδφλ πάληνηε κε ηελ έλλνηα ηεο απεηιήο αληηθεηκεληθήο ή ππνθεηκεληθήο, 

πξαγκαηηθήο ή ζπκβνιηθήο (Αληψληνπ, 2006).  

Σν άγρνο είλαη κηα αληίδξαζε, πνπ κεγαιψλεη  απφ ηελ απιή  ελφριεζε σο θαη ηνλ  παληθφ. 

Δκθαλίδεηαη φηαλ ην άηνκν ληψζεη λα απεηιείηαη ζηελ  πξαγκαηηθφηεηα ή  ε απεηιή είλαη 

απνθχεκα ηεο θαληαζίαο ηνπ. Σφηε  θαηαιακβάλεηαη απφ αηζζήκαηα δπζθνξίαο,  αλεζπρίαο, 

αγσλίαο, ζιίςεο θαη πνιιέο θνξέο παληθνβάιιεηαη δηφηη δελ βιέπεη θαλέλα  ηξφπν λα ηελ  

αληηκεησπίζεη  (Ρψκαο, 1984). 

Ο ηξφπνο πνπ ν εμσηεξηθφο θφζκνο δίλεη ηελ  πιεξνθφξεζε  φηη  κηα ζπγθπξία είλαη απεηιή  θαη 
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νη αληηδξάζεηο πξνο απηήλ, λνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο, εμαξηψληαη απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

αηφκνπ, ηα πηζηεχσ, ηηο θιεξνλνκηθέο ηνπ πξνδηαζέζεηο, απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ,  ηελ  

πνιηηηζηηθή  θαη πλεπκαηηθή  ηνπ ππνδνκή, ηελ εκπεηξία ηνπ, ην δείθηε επθπΐαο, ηνλ ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο, ηηο πλεπκαηηθέο θαη ςπρηθέο  ηνπ αμίεο θαη ηε κφξθσζή ηνπ, πνπ ηειηθά ηνλ νδεγεί 

ζε  ψξηκε ζθέςε θαη θξίζε (Αληψληνπ, 2006). 

 

 Σν ηξεο 

χκθσλα κε ηελ Οξγαλσηηθή Φπρνινγία, ν φξνο „ζηξεο‟ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξεηο έλλνηεο:  

α) σο αηηία (π.ρ. ε εξγαζία  είλαη ζηξεζνγφλα), 

β) σο απνηέιεζκα (π.ρ. φηαλ ζηε δνπιεηά ληψζσ έληαζε) θαη 

γ) σο δηαδηθαζία (π.ρ. είκαη ζε θαηαζηάζεηο πίεζεο ληψζσ ζηξεο).  

Ο φξνο ζηξεο εθθξάδεη ηελ αληίδξαζε πξνζαξκνγήο ζηηο  εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πηέζεηο πνπ 

δερφκαζηε, δειαδή ηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, γηα λα αληαπεμέιζνπκε ζηηο φπνηεο 

πξνζδνθίεο έρνπκε δεκηνπξγήζεη εκείο ή ην πεξηβάιινλ καο. Οη  παξάγνληεο  απηνί είλαη  

ππνθεηκεληθνί γηα ην θάζε άηνκν. 

Ζ αληίδξαζε ζην ζηξεζνγφλν παξάγνληα είλαη κηα θπζηνινγηθή θαη ηαπηφρξνλα ρξήζηκε γηα ηνλ 

νξγαληζκφ ιεηηνπξγία.  Σα πςειά επίπεδα  ηνπ ζηξεο  νδεγνχλ ζην άγρνο. 

Δπνηθνδνκεηηθφ ζηξεο νξίδεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην άηνκν, παξφιν πνπ λνηψζεη αλεζπρία 

γηα απηή, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηε δεη θαη λα ηελ αηζζάλεηαη κε έλα ηξφπν ζεηηθφ θαη πγηή γηα ην 

ζψκα ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Γεκηνπξγεί θίλεηξα, θξαηάεη ην άηνκν ζε εγξήγνξζε 

θαη ην βνεζά λα κελ ράλεη ηελ απηνζπγθέληξσζή ηνπ. 

Καηαζηξεπηηθφ ζηξεο νξίδεηαη ε ζπζζψξεπζε ζπλαηζζεκάησλ ή ε απνηπρία ηνπ αηφκνπ λα 

αληαπνθξηζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζσζηά ζε κηα θαηάζηαζε,  ην νπνίν καθξνπξφζεζκα 

εκθαλίδεηαη επίκνλα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ.  

Ζ ςπρνινγηθή έληαζε ή ζηξεο δηαηππψλεηαη  σο κηα ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηελ εθηίκεζή ηνπ φηη ε θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδεη 

επηβαξχλεη ζεκαληηθά ή θαη ππεξβαίλεη ηα ςπρηθά απνζέκαηα ηνπ θη έηζη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία (Βαζηιάθε θαη ζπλ., 2001). 

«Σν ζηξεο έρεη ζρέζε κε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδνπκε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, θαη ν θαζέλαο άλζξσπνο κπνξεί λα ην βηψζεη αλεμάξηεηα  απφ ην  θχιν, ηελ 

ειηθία,  ηελ κφξθσζε ή ηελ  θνηλσληθή ηάμε  γηαηί αληηπξνζσπεχεη ηελ αληίδξαζή  ηνπ ζηα 

δηάθνξα εξεζίζκαηα  ηνπ πεξηβάιινληνο» (απνπληδή –Κξέπηα, 2000).  

Γηαπηζηψζεθε ζε κειέηεο  φηη άηνκα δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηηο ίδηεο 

ζηξεζνγφλεο αηηίεο, ζπκπεξηθέξνληαη αλφκνηα ιφγσ ηεο χπαξμεο  αηνκηθψλ πξνδηαζέζεσλ θαηά 

ηελ αληίδξαζή ηνπο έλαληη ζην ζηξεο»(Αλησλίνπ, 2006). 

«Οη έλλνηεο ηνπ ¨άγρνπο¨ θαη ηνπ ¨ζηξεο¨ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ηζνδχλακεο, δηφηη  έρνπλ πεξίπνπ 
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ην ίδην λφεκα, ηφζν απφ επηζηήκνλεο φζν θαη γεληθφηεξα. Σν ζηξεο είλαη κηα ζχλζεηε ςπρηθή θαη 

βηνινγηθή δηαδηθαζία πνπ  δεκηνπξγείηαη απφ έλα εξέζηζκα ην νπνίν δίλεη ηελ εληχπσζε κηαο 

θαηάζηαζεο απεηιεηηθήο, θαη πξνθαιεί άγρνο ζην άηνκν»  (Spilberger, 1982).  

Οδεγεί ζε ελδερφκελε κεξηθή  ακεραλία πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε εζσηεξηθέο δηελέμεηο θαη 

πεξηνξίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ρσξίο κεγάιε  ρξνληθή δηάξθεηα. Σν άγρνο είλαη 

αληίδξαζε πξνο ην ζηξεο, ην νπνίν βηψλεηαη σο  δπζάξεζην ζπλαίζζεκα θαη απαηηεί 

αληηκεηψπηζε απφ ην άηνκν. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα είλαη νη ζσκαηηθέο εθδειψζεηο 

θαη ε ζπλαίζζεζε ηεο πίεζεο απφ ην  πξφζσπν. Σν άγρνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα πγηή 

ζπκπεξηθνξά  πνπ βνεζάεη ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή  ζε κηα παζνινγηθή αληίδξαζε κε 

εθξεθηηθή ζπκπεξηθνξά, ζπκφ θαη επηζεηηθέο δηαζέζεηο» (Αληψληνπ, 2006). 

Σν ζηξεο είλαη έλαο  κεραληζκφο άκπλαο πνπ σο ςπρηθή θαηάζηαζε, εμαξηάηαη απφ δηαθφξνπο 

παξάγνληεο. ηελ αξρή ζεσξήζεθε φηη απνηειεί αληίδξαζε θάζε έκβηνπ  φληνο ζε εμσηεξηθέο 

απεηιέο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ παξνδηθέο αιιαγέο ζηηο  θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ (Αλαγλσζηφπνπινο θαη Παπαδάηνπ, 1999). 

Σν αξλεηηθφ ζηξεο ή ΄΄distress΄΄, δπζθνξία, ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο σο ζπλψλπκν ηεο ιέμεο 

stress.  

Σν ζεηηθφ ζηξεο ή ΄΄eustress΄΄ θξαηάεη ηνπο αλζξψπνπο ζε εγξήγνξζε, εληζρχεη  ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο λα αλαπηχμνπλ πην απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζηα  πξνβιήκαηά  ηνπο γηα λα πεηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο ζηε  δσή, θξίλνληαο ζσζηά  ηηο θαηαζηάζεηο θαη ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια  ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Σν νπδέηεξν ζηξεο, ΄΄neustress΄΄  είλαη ην είδνο ηνπ ζηξεο πνπ δελ ζπληζηά απαξαίηεηα 

βνεζεηηθφ ή επηβιαβή ηχπν ζηξεο (Αληψληνπ, 2006).  

ηελ παξνχζα εξγαζία νη έλλνηεο ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ζηξεο ρξεζηκνπνηνχληαη  σο ζπλψλπκεο.  

 

 

2.1.2 Ζ κε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε βαζηθφο παξάγνληαο εκθάληζεο ηνπ  εξγαζηαθνχ 

άγρνπο 

 

Πνιινί είλαη νη  ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο βιέπνπκε πςειά επίπεδα εξγαζηαθνχ ζηξεο ηδηαίηεξα  ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο αθνξά ηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

απαζρνινχληαη γηαηί ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζήκεξα απαηηεί ππαιιήινπο κε πςειή απφδνζε. 

Γηαρξνληθά πνιινί επηζηήκνλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κειέηεο θαη   έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζνχλ  νη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ  ηελ αλάπηπμε ηνπ ζηξεο ζηελ εξγαζία.  

Ο  θάζε άλζξσπνο αληηδξά ζην ζηξεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, γηαηί ην κέηξν ηθαλνπνίεζεο θαη νη 

παξάγνληεο  πνπ πξνθαινχλ ζηξεο δελ είλαη ίδηνη γηα φινπο θαη ε αηηία πνπ πξνθαιεί ζηξεο ζε 
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θάπνηνλ  κπνξεί λα κελ πξνθαιεί ζε  έλαλ άιιν. 

Μπνξεί λα έρεη ςπρνγελή πξνέιεπζε αιιά κπνξεί λα είλαη  θαη ζπλέπεηα θπζηθήο ή νξγαληθήο  

πάζεζεο. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφ λα εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αηφκνπ, απφ  ηνλ ηξφπν 

πνπ αληηιακβάλεηαη,  απφ ηηο γλσζηηθέο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο  ηνπ δηεξγαζίεο.  Έλαο  

νξηζκέλνο βαζκφο άγρνπο, δηαθνξεηηθφο γηα θάζε άηνκν,  ζεσξείηαη φηη είλαη θπζηνινγηθφο θάησ 

απφ νξηζκέλεο ζπγθπξίεο. ε πνιιέο  φκσο πεξηπηψζεηο ην απμεκέλν  θαη δηαξθέο άγρνο 

ζπκβάιιεη ζηελ  αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ζηηο θαζεκεξηλέο  δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πγεία ηνπ. (www.psixi.gr/agxos.htm). 

Ο Κάληαο (1995), αλαθέξεη νηη ν άλζξσπνο, φηαλ ληψζεη αληθαλνπνίεηνο θαη βηψλεη νη  δηάθνξεο 

αγρψδεηο θαηαζηάζεηο δελ κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηνπο θπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο κείσζεο ηνπ 

άγρνπο, κε θπγή, επίζεζε, ή κε ηνλ έιεγρν ηεο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο, φπσο ελζηηθησδψο 

αληηδξνχλ ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ηα δψα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηελ χπαξμή ηνπο, 

γηαηί  νη πην πνιιέο  πεγέο άγρνπο βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ έιεγρφ καο ή  γηαηί ιφγσ ησλ 

θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θνηλσληθή καο δσή, ε αληηκεηψπηζή  ηνπο δεκηνπξγεί  έλα θαχιν 

θχθιν κε λέεο ζπλζήθεο πνπ γελλνχλ άγρνο. 

Σν άγρνο ζηνλ θάζε  άλζξσπν πεγάδεη απφ ηελ ζρέζε ηνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηελ 

ακθίδξνκε  επίδξαζε . Μπνξεί λα νξηζηεί σο ε πίεζε πνπ αζθεί ην πεξηβάιινλ ζην άηνκν. Ο 

βαζκφο επίδξαζεο ησλ ζπλζεθψλ απηψλ πνπ πξνθαινχλ ηηο πεγέο ηνπ άγρνπο δηαθνξνπνηείηαη 

απφ άηνκν ζε άηνκν θαη θαζνξίδεηαη απφ ηηο ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ ηφζν σο πξνο 

ηελ ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, φζν θαη  πξνο ηηο δπλαηφηεηεο  πνπ έρεη γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηεο. 

Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφ λα εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αηφκνπ, απφ  ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλεηαη,  απφ ηηο γλσζηηθέο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο  ηνπ δηεξγαζίεο.  

 Έλαο  νξηζκέλνο βαζκφο άγρνπο, δηαθνξεηηθφο γηα θάζε άηνκν,  ζεσξείηαη φηη είλαη θπζηνινγηθφο 

θάησ απφ νξηζκέλεο ζπγθπξίεο. 

 ε πνιιέο  φκσο πεξηπηψζεηο ην απμεκέλν  θαη δηαξθέο άγρνο ζπκβάιιεη ζηελ  αδπλακία ηνπ 

αηφκνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ζηηο θαζεκεξηλέο  δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

πγεία ηνπ. 

Μπνξεί λα έρεη ςπρνγελή πξνέιεπζε αιιά κπνξεί λα είλαη  θαη ζπλέπεηα θπζηθήο ή νξγαληθήο  

πάζεζεο (www.psixi.gr/agxos.htm). 

Ζ νμχηεηα  ηνπ άγρνπο εμαξηάηαη φρη κφλν απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, αιιά θαη απφ ελδνγελείο 

παξάγνληεο φπσο ε  πξνζσπηθφηεηα, ε εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα γεγνλφηα πνπ πξνθάιεζαλ 

άγρνο θαη πνπ δξνπλ αζξνηζηηθά ζηε πξνζσπηθή βίσζε ελφο λένπ θηλδχλνπ ή ην πψο θάζε 

άηνκν αληηιακβάλεηαη ην εμσηεξηθφ εξέζηζκα, θαζψο είλαη πνιχ ζεκαληηθνί θαη  νη  ηξφπνη πνπ 

επηιέγεη γηα λα ην αληηκεησπίζεη. (Αλαγλσζηφπνπινο θαη Παπαδάηνπ, 1999). 

Οη επαγγεικαηηθέο επηδηψμεηο πξνθαινχλ θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε  δεκηνπξγία ηνπ 

http://www.psixi.gr/agxos.htm
http://www.psixi.gr/agxos.htm
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εξγαζηαθνχ άγρνπο, παξνπζηάδνπλ θιηκάθσζε σο πξνο ηελ έληαζε, ηε  ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα, 

ηελ πνιππινθφηεηα  θαη ηελ  ζχλζεζε, αλάινγα πάληα  κε ηε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ,  ηηο  

εκπεηξίεο, ηελ αληνρή ηνπ αιιά θαη ηελ  δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο 

νδεγνχλ ζε κηα ζεηξά απφ αληηδξάζεηο ζε επίπεδν θπζηνινγηθφ, θηλεηηθφ, λνεηηθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ (Μάλνο, 1997).   

χκθσλα κε ηνλ Α. Καληά,( 2009 ) ζην βηβιίν ηνπ  «Οξγαλσηηθή – Βηνκεραληθή Φπρνινγία» νη 

Cooper θαη Roberson (1991 ) αλαθέξνπλ φηη νη πεγέο άγρνπο πνπ επηβαξχλνπλ ην άηνκν θαη ε 

άζξνηζή ηνπο  έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πηζαλή εκθάληζε ζσκαηηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ αληηδξάζεσλ ή αθφκε θαη ςπρνζσκαηηθψλ αζζελεηψλ, θαη θαηαηάζζνληαη ζε έμη 

θαηεγνξίεο: 

       1.Τα εζσηεξηθά αίηηα ζηελ εξγαζία, πεξηιακβάλνπλ ηηο δπζρεξείο ζπλζήθεο  εξγαζίαο θαη ηε 

κε ρξεζηηθή νξγάλσζε ηνπ  ρξφλνπ εξγαζίαο, εηδηθά  φηαλ ππάξρεη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα πνπ 

δελ έρεη ππνινγηζηεί ζσζηά. Οη πεξηζζφηεξνη ρψξνη εξγαζίαο δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Οη δπζιεηηνπξγίεο ζε πνιινχο νξγαληζκνχο  απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε  ησλ εξγαδνκέλσλ παξάγνπλ θηλδχλνπο  γηα ηελ πγεία  ηνπο, επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο, πξνθαινχλ αλαζηάησζε ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, 

δεκηνπξγψληαο  ηνπο δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα φπσο πνλνθεθάινπο, εθλεπξηζκφ, ππεξέληαζε, 

αδπλακία ζπγθέληξσζεο θ.α. (Αλησλίνπ, 2006). 

ηελ αλάπηπμε  ηνπ ζηξεο  θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη  ππεξθφξησζε ηνπ θαζεκεξηλνχ  

πξνγξάκκαηνο κε επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο θαη ε κεγάιε πίεζε ηνπ εξγαδφκελνπ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ρσξίο απνηπρία ηα επαγγεικαηηθά  ηνπ θαζήθνληα  ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν. ηηο   

πεξηπηψζεηο απηέο  ν εξγαδφκελνο θαηαιακβάλεηαη απφ ην δπζάξεζην αίζζεκα  ηνπ πληγκνχ  

εθλεπξίδεηαη,  ράλεη ηνλ έιεγρν, βξίζθεηαη ζε  ζηξεο θαη   έληνλε αγσλία γηα ηελ θαηάιεμε ηεο 

δηαδηθαζίαο.  

Μεγάιε επηβάξπλζε δέρνληαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο ηδηαίηεξα ζε νγθνινγηθά λνζνθνκεία θαη 

λνζνθνκεία ςπρηθήο πγείαο φπνπ νη αζζελείο κε νγθνινγηθά λνζήκαηα θαη πξνβιήκαηα ςπρηθά 

απαηηνχλ εηδηθέο γλψζεηο θαη ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε (Aδαιή θαη Λεκνλίδνπ, 2001). 

      2. Οη ανξηζηίεο ζηνπο  ξφινπο, ε αβεβαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ φζνλ αθνξά  ηηο απαηηήζεηο 

ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη  ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ε έιιεηςε δηεπθξίλεζεο ησλ 

ππεξεζηαθψλ  θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηεο νξζήο θαη νξγαλσκέλεο  θαηαλνκήο  

ηνπο θαζψο θαη ε ζχγθξνπζε ξφισλ κέζα ζηελ νξγάλσζε. 

χκθσλα κε ηνλ Κάληα,(1995), ν ξφινο είλαη έλα ζχλνιν απφ νξγαλσκέλεο ελέξγεηεο, πξάμεηο 

θαη ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ θαη πνπ απηέο αληηζηνηρνχλ ζε κηα θαζνξηζκέλε ζέζε πνπ ην άηνκν έρεη 

ζην δεδνκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζέζε είλαη έλα ζχλνιν δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

Σν άηνκν πνπ πινπνηεί απηά ηα δηθαηψκαηα θαη ηα θαζήθνληα εθηειεί έλα ξφιν.  
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 Ζ  πξαγκαηνπνίεζε ελφο επαγγεικαηηθνχ ξφινπ δελ είλαη  εχθνιε, εηδηθά  φηαλ ηα θαζήθνληα ή 

νη αξκνδηφηεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ δελ είλαη νξηνζεηεκέλεο  ή φηαλ νη απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο 

απφ  ηνλ εξγαδφκελν είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ ν ίδηνο πηζηεχεη, κε απνηέιεζκα πνιιέο 

θνξέο λα  δηαπηζηψλεηαη δπζαξκνλία θαη επηζεηηθφηεηα κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη λα 

αλαπηχζζνληαη  ζπγθξνχζεηο αθήλνληαο ζηνλ εξγαδφκελν ηελ αίζζεζε ηεο κε 

ηθαλνπνίεζεο(Farrell  2001& Lambert, 2007). 

Χο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη ζηνλ εξγαδφκελν λα δίλεηαη ε απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε θαη ε 

εθπαίδεπζε γηα  ηε ζπγθεθξηκέλε  ζέζε εξγαζίαο πνπ ηνπ αλαζέηνπλ, ην ξφιν ηνπ θαη ηα 

θαζήθνληά ηνπ,  λα  εθηειεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ, ζην βαζκφ πνπ πξέπεη ψζηε λα 

κελ θαηεγνξεζεί φηη μεπέξαζε ηα επαγγεικαηηθά ηνπ φξηα. 

Αζάθεηα ξφινπ κπνξεί λα ππάξμεη θαη ζηε πεξίπησζε πνπ  ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο δελ  κπφξεζε 

λα αληηιεθζεί ή λα  θαηαλνήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 

ησλ αλψηεξψλ ηνπ(Κάληαο,1995). 

Δπηπιένλ, φηαλ δελ ππάξρεη αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ακθηζβεηνχληαη 

νη ελέξγεηέο ηνπ, ν ίδηνο δελ αηζζάλεηαη ηθαλνπνηεκέλνο θαη  γελληέηαη κηα αηηία ηνπ άγρνπο. 

Κάζε άλζξσπνο πνπ αλαδεηά επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε δνπιεηά ηνπ 

θαη είλαη αξθνχλησο επαξθήο, αλακέλεη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνπο άιινπο.  

ηαλ φκσο δελ ππάξρεη ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηνπο γχξσ ηνπ  αιιά αληίζεηα ππάξρεη 

ακθηβνιία, ελαληίσζε, θαη πξνζπάζεηα ππνβάζκηζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηφηε ην άηνκν 

δπζαξεζηείηαη, αγρψλεηαη, ζπκψλεη ή απνγνεηεχεηαη, ζηξεζάξεηαη πεξηέξρεηαη ζε κία θαηάζηαζε 

δηαξθνχο αγσλίαο θαη ππεξέληαζεο, ράλεη  ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη ζηγά –ζηγά  «παξαηηείηαη» 

απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ κε βξίζθνληαο ηθαλνπνίεζε απφ ηίπνηα  

       3. Η πνηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη νη ηεξαξρηθέο ζρέζεηο πξντζηακέλσλ θαη 

πθηζηακέλσλ (Αλησλίνπ, 2006). 

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/E-fact%2057%20-%20EL.pdf 

 Οη θαιέο εξγαζηαθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζε έλα ρψξν εξγαζίαο 

γεκίδνπλ κε ηθαλνπνίεζε ηνλ επαγγεικαηία, απνηεινχλ κηα βάζε ζηήξημεο γηα ηελ θαιή θαη 

πξννδεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ   παξαγσγηθψλ ελεξγεηψλ, αληηζέησο  ν ρακειφο βαζκφο 

εκπηζηνζχλεο, ε ειιηπήο ζηήξημε θαη ε αδηαθνξία πξνο ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ πξνδίδνπλ θαθέο ζρέζεηο, έληνλν αληαγσληζκφ, κείσζε ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη πξνζδίδνπλ άγρνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

ην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ ζπκβαίλεη ηαθηηθά θάπνηεο δνπιεηέο λα απνθεχγνληαη απφ θάπνηνπο 

εξγαδφκελνπο κε απνηέιεζκα  λα ηηο επηθνξηίδνληαη θάπνηνη άιινη επηδεηλψλνληαο ηηο 

δηαπξνζσπηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη θαηεβάδνπλ ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ απηέο. 

Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζε φια ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ  αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηεξαξρία πξέπεη λα είλαη αξκνληθέο. Ζ  δεκηνπξγία θιίκαηνο κε ζεηηθή δηάζεζε θαη  ε πεπνίζεζε 

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/E-fact%2057%20-%20EL.pdf
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ζηνπο εξγαδφκελνπο φηη  ππάξρεη εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία  θαηαιήγνπλ ζην  θνηλφ φθεινο 

ζε επίπεδν  εζηθφ θαη πιηθφ (Αλησλίνπ, 2006). 

      4. Η αλαζθάιεηα γηα ηελ  εμέιημε  ηεο πνξείαο ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ, γηα ηελ άλνδν ηεο 

θαξηέξαο ή ην θφβν απφιπζεο. Ζ επηδίσμε ηεο επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο θαη ε αλνδηθή 

εμειηθηηθή πνξεία  απνηειεί γηα πνιιά άηνκα ζηξεζνγφλν παξάγνληα. ε πνιινχο αλζξψπνπο  

φρη κφλν ν θφβνο κηαο ελδερφκελεο  απφιπζεο αιιά θαη  κηα πηζαλή  πξναγσγή δεκηνπξγνχλ 

αγσλία, άγρνο θαη αλεζπρία (Κάληαο, 1995). 

      5. Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Οη πην πνιιέο αηηίεο  δεκηνπξγίαο αξλεηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

εξγαζηαθνχ άγρνπο ζρεηίδνληαη κε  ηνλ ηξφπν πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε ε εξγαζία θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη νξγαληζκνί  δηνηθνχληαη. Ζ άπνςε πνπ ππεξηζρχεη ζην πεξηβάιινλ  θηιηθή ή ερζξηθή 

θαη ε δηάξζξσζε ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ε  δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, νη 

επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε, ε έιιεηςε επηβξάβεπζεο  θαη ε θαιιηέξγεηα αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο  

είλαη πεγέο πηπρέο ηεο εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε, θαη θαινχληαη   αγρνγφλνη  

παξάγνληεο. 

Οη πγηείο θαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηή 

εξγαδφκελνη, είλαη θέξδνο  θαη  γηα ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ.  

Σν φθεινο δειαδή ηνπ νξγαληζκνχ  εληνπίδεηαη ζηελ κεγαιχηεξε αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζηελ εξγαζία θαη ζηελ θαιχηεξε απφδνζή ηνπ (Κάληαο, 1995). 

      6. Η ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία ησλ αηφκσλ δελ επεξεάδεηαη κφλν απφ ην εξγαζηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ αιιά θαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο θαη απφ ηα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα 

πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίδνπλ. 

χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ην επαγγεικαηηθφ άγρνο 

πεξηγξάθεηαη ζαλ  κηα θαηάζηαζε πνπ εθδειψλεηαη απφ ηε ζπλερή αιιειεπίδξαζε ηεζζάξσλ 

παξαγφλησλ: 

 Σηο εμσηεξηθέο απαηηήζεηο, πίεζε πνπ πεγάδεη απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο,  

 ηηο εζσηεξηθέο απαηηήζεηο, είλαη νη αηνκηθέο  θαη ππνθεηκεληθέο πξνζδνθίεο,  

 ην εζσηεξηθφ ππφβαζξν ηνπ εξγαδφκελνπ, εμέρνπζαο ζεκαζία ε ηθαλφηεηα λα αληηδξά 

θαη λα εγθιηκαηίδεηαη ζηηο εμσηεξηθέο θαη ηηο εζσηεξηθέο απαηηήζεηο θαη  

 ηελ εμσηεξηθή ππνζηήξημε απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ  πεξίγπξν 

Σν άγρνο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ζχγθξνπζε  ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. ηαλ νη 

πξνζδνθίεο πνπ έρεη γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηελ  εμέιημή ηεο , δελ κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ κε 

ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, δελ ππάξρεη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, θαη βέβαηα   δεκηνπξγείηαη  

έληαζε θαη άγρνο.  

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ άγρνπο, κεγάιε ζεκαζία φζνλ αθνξά ηηο πεγέο 

ηεο εθδήισζήο ηνπ, έρεη ε πξνζσπηθή αληίιεςε θάζε αηφκνπ ζρεηηθά κε ην  πνηνπο παξάγνληεο 

ζεσξεί  φηη ηνλ ζηξεζάξνπλ θαη πνηνπο φρη  . 
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ηνπο  επαγγεικαηίεο πγείαο πξνζηίζεληαη παξάγνληεο φπσο : 

 ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο 

 ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ, νη πξνζεζκίεο 

 ην  θπθιηθφ  ή παξαηεηακέλν σξάξην 

 ε έιιεηςε ή ε θαθή δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

 νη αληίμνεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

(Κνΐλεο θαη  αξίδε, 2010). 

Ο θφξηνο εξγαζίαο είλαη ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Tyler θαη Ellison,(1994) πνπ έγηλε ζε 

επαγγεικαηίεο θξνληηζηέο πγείαο ζηελ Αγγιία, απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

κεησκέλεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη δεκηνπξγίαο άγρνπο κε  ηεξάζηηα επίπησζή ηνπ ζηε  

πνηφηεηα δσήο ηνπο.  

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ άγρνπο  παξνπζηάδνπλ θαη νη δχζθνιεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ζην ρψξν ηεο πγείαο εμαηηίαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο πνπ δεκηνπξγνχλ ν 

αλζξψπηλνο πφλνο πνπ θαζεκεξηλά έρνπλ ζηελή επαθή κε αλζξψπνπο πνπ λνζνχλ, ε 

απνζάξξπλζε απφ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ε απνγνήηεπζε γηα έλα θαιχηεξν αχξην, θαη 

ηειηθά  νη ειιείςεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ αιιά θαη ζε πιηθνηερληθά κέζα κεγαιψλνληαο ηελ 

αλαζθάιεηα. 

Δπηπξφζζεηα ε πίεζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ θαη  νη πξνζεζκίεο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, 

πνιιέο θνξέο απνδεηθλχεηαη φηη δπζθνιεχνπλ θαη θαηαπηέδνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη κε 

κπνξψληαο λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ αγρψλνληαη( Cooper CL, Cooper RD, Eaker ,1988). 

Οη βάξδηεο ζηελ εξγαζία θαη ην παξαηεηακέλν σξάξην δελ είλαη ζπλζήθεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ζηα λνζνθνκεία, δελ ηνπο αθήλνπλ ειεχζεξν ρξφλν λα αζρνιεζνχλ φπσο πξέπεη 

κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή ή λα μεθνπξαζηνχλ, ηνπο    απνζπληνλίδνπλ, ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ 

θαη ηνπο ζηξεζάξνπλ.  

Απφ ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, νξηζκέλνη νξγαληζκνί ιφγσ αλάγθεο δηαίξεζαλ ηελ εκέξα ζε 

δχν ή ηξεηο βάξδηεο εξγαζίαο. Απνηειεί θνηλσληθή επηηαγή ζε νξηζκέλα επαγγέικαηα νη 

εξγαδφκελνη λα ππεξεηνχλ ζε 24σξε βάζε, ηδηαίηεξα εθείλα πνπ αζθνχληαη ζε ρψξνπο 

λνζνθνκείσλ δεκφζησλ θαη ππξνζβεζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιισλ παξφκνησλ (Αλησλίνπ, 2006). 

ηάζεηο πνπ θέξλνπλ κε ηθαλνπνίεζε θαη εξγαζηαθφ άγρνο είλαη ε κε ζσζηή νξγάλσζε  θαη 

δηνίθεζε  ζηελ  εξγαζία ή φηαλ νη επζχλεο δελ είλαη δίθαηα θαηαλεκεκέλεο ή φηαλ νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο αιιειεπηθαιχπηνπλ επζχλεο θαη επλννχλ 

νξηζκέλνπο. 

Έξεπλεο έδεημαλ φηη πην πνιχ άγρνο παξάγεη  ε εξγαζία πνπ νη  απαηηήζεηο ηεο δελ αληηζηνηρνχλ 

κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζ‟ απηφ δελ κπνξνχλ λα ηνπο θαιχςνπλ 

νη ζπλάδειθνί ηνπο (Leka and Cox,2008).  

http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2014/VOLUME%2004_14/VA_REV_1_13_04_14.pdf
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Ηδηαίηεξα «επαίζζεην» θαη  ζηξεζνγφλν πεξηβάιινλ ζεσξείηαη απηφ ησλ λνζνθνκείσλ πνπ ηα 

πεξηζζφηεξα δελ  πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ,πνπ ππάξρνπλ δπζάξεζηεο ή θαη πνιιέο θνξέο επηθίλδπλεο ζπλζήθεο. 

πγθξηηηθέο κειέηεο επίζεο απνδεηθλχνπλ φηη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζε 

νγθνινγηθά λνζνθνκεία  είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη θαη δηαηξέρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν 

πξνζβνιήο άγρνπο θαη burnout.  

Οη  ππάιιεινη ζε νγθνινγηθά ηκήκαηα δειψλνπλ ρακειή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δνπιεηά ηνπο,  

εθδειψλνπλ πην ζχληνκα θαη πην ζπρλά  εξγαζηαθφ άγρνο  θαη ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε, ιφγσ 

ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ νγθνινγηθψλ αζζελψλ νη νπνίνη απνηεινχλ κηα «δχζθνιε» θαηεγνξία 

αζζελψλ κε ηδηαίηεξεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη ρσξίο ςπρηθή ζηαζεξφηεηα. 

Οη νγθνινγηθνί αζζελείο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο αληηκεηψπηζεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ιφγσ ηεο 

επαπεηινχκελεο εμέιημεο ηεο λφζνπ πνπ είλαη δπλαηφ λα εκπεξηέρεη πφλν θαη θφβν γηα ηελ 

εμέιημε ηεο αζζέλεηαο, ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλα δχζθνιν πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

αζζελψλ θαη εξγαδνκέλσλ (SchraubS., MarxE, 2004),(Kash et al., 2000). 

  

 

Πίλαθαο 2: Οη δπλακηθέο ηνπ εξγαζηαθνχ  άγρνπο 

 

Πεγή :Cooper, C.(2002) 

 

2.1.3 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εξγαζηαθνχ 

άγρνπο 

 

Ο εξγαζηαθφο ρψξνο δεηά επηηαθηηθά  πςειή απνδνηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα, γη‟ απηφ θαη ηα 

επίπεδα ηνπ άγρνπο ζηελ εξγαζία ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο εκθαλίδνληαη πην ζπρλά θαη πην 

πςειά. 

Έλα απεηιεηηθφ εξέζηζκα, αλάινγα κε ηελ  έληαζε θαη ηε θχζε ηνπ, πξνθαιεί πνιιά αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, φπσο αγσλία, παληθφ θαη ζπκφ. Δλδέρεηαη επίζεο λα πξνθαιέζεη έκκνλεο 
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ζθέςεηο, αλεζπρία, αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαη άιιεο δηαηαξαρέο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Άιια ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ κεξηθή αδεμηφηεηα ζηηο θηλήζεηο, ππεξθηλεηηθφηεηα ή 

θνηλσληθή απνκφλσζε. (Αλαγλσζηφπνπινο θαη Παπαδάηνπ, 1999). 

Σα  ζπκπηψκαηα ρσξίδνληαη  ζε  ζσκαηηθά,  ςπρνινγηθά, ζπκπεξηθνξάο θαη  ςπρνζσκαηηθά θαη 

κε βάζε απηά γίλεηαη θαιχηεξνο εληνπηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε 

αληηκεηψπηζή ηνπ (Sutherland and Cooper, 1990). 

  Οη θπζηνινγηθέο θαη νξγαληθέο κεηαβνιέο πνπ δεκηνπξγνχληαη φηαλ εληείλνληαη νη ιεηηνπξγίεο 

ηεο θαξδηάο ή ππάξρεη  δηαηαξαρή ηεο αλαπλνήο, ηξφκνο ηνπ ζψκαηνο,  ηδξψηαο, αγγεηνθηλεηηθά 

ζπκπηψκαηα  πνπ πξνθαινχληαη ή απφ  ηελ ππεξβνιηθή εξγαζία, ηελ ππεξβνιηθή ζεξκφηεηα, ην 

ππεξβνιηθφ ςχρνο, ηνπο  ζνβαξνχο  ηξαπκαηηζκνχο  ή ηνπο έληνλνπο  πφλνπο θηι. 

  Οη Ψπρνινγηθέο κεηαβνιέο ηνπ αηφκνπ δεκηνπξγνχλ έληνλε δπζθνξία  θαη αίζζεζε  θηλδχλνπ 

πνπ ζχληνκα πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη, ππεξβνιηθή επίγλσζε αδπλακίαο ησλ ηθαλνηήησλ, 

αδπλακία αληίιεςεο ηνπ κε πξαγκαηηθνχ ηεο απεηιήο, ζπλαίζζεκα εμαληιεηηθήο εηνηκφηεηαο γηα 

ηνλ αλακελφκελν θίλδπλν. Σαθηηθά  δελ παξνπζηάδεηαη ζηελ δνπιεηά ηνπ  θαη  έρεη θαλεξή  

απξνζπκία λα αλαιάβεη  θαζήθνληα ή κπνξεί  θαη  λα εγθαηαιείςεη ηελ ζέζε ηνπ( 

http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/pdf/Work_related_stress.pdf). 

Έηζη ζηγά - ζηγά  ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ αξρίδεη λα αιιάδεη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ άγρνπο, αδπλαηνχλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο  απνπζηάδνπλ  απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο,  θάλνπλ  ζπρλά ιάζε,  είλαη  επηξξεπείο  ζε  αηπρήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο  πνπ 

νθείινληαη ζε κεησκέλε ζπγθέληξσζε θαη έιιεηςε ειέγρνπ, ή θαη ζε κεησκέλε αληίιεςε. 

Δίλαη αλήζπρνη θαη νμχζπκνη, έρνπλ δπζθνιία μεθνχξαζεο,  δελ κπνξνχλ λα θνηκεζνχλ θαιά θαη 

θαηαιακβάλνληαη απφ ην ζχλδξνκν ηεο  επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Οη πάζρνληεο απφ ην ζχλδξνκν ηνπ ζηξεο θαηαλαιψλνπλ νπζίεο  φπσο ην αιθνφι, ηα  

εξεκηζηηθά θάξκαθα, μεθηλνχλ  ην θάπληζκα ή απμάλνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ ηζηγάξσλ πνπ 

θαπλίδνπλ.  

πγρξφλσο φκσο πηζηεχνπλ φηη νη νπζίεο απηέο ηνπο βνεζνχλ, ρσξίο λα αληηιακβάλνληαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ γηαηί έηζη απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα  εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη 

επίζεο επζχλνληαη γηα ηηο  αιιαγέο ζηελ ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε πνπ ηνπο θάλνπλ δχζηξνπνπο 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο πνιίηεο. 

(http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/pdf/Work_related_stress.pdf). 

Ζ ςπρηθή θαη ε ζσκαηηθή πγεία  είλαη αιιεινεμαξηψκελεο θαη νη δηαηαξαρέο πνπ εκθαλίδνληαη 

επηβαξχλνπλ ην άηνκν ζε φια ηα επίπεδα  πξνζσπηθφ, νηθνγελεηαθφ,  επαγγεικαηηθφ, θνηλσληθφ 

θαη νηθνλνκηθφ. 

 Οη ζπλέπεηεο ηνπ εξγαζηαθνχ  άγρνπο ζε ρξφληεο αζζέλεηεο είλαη πην δχζθνιν λα αλαγλσξηζηνχλ 

επεηδή ρξεηάδνληαη πην πνιχ ρξφλν γηα λα αλαπηπρζνχλ.  

Σν άγρνο ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο θνζηίδεη ηφζν ζηα άηνκα φζν θαη ζηνπο νξγαληζκνχο 

http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/pdf/Work_related_stress.pdf
http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/pdf/Work_related_stress.pdf
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φπνπ εξγάδνληαη. 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ επαγγεικαηία λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδα ζηνπο αζζελείο  ηίζεηαη ζε 

θίλδπλν, θαζψο ην έληνλν ζηξεο επλνεί ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σν ζηξεο 

πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία έρεη αληίθηππν θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ επαγγεικαηία θαζψο 

ππνβαζκίδεη νιφθιεξε ηε πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ (Αγάζσλνο θαη Γεσξγφπνπινπ, 2007).   

Σν άγρνο-ζηξεο έρεη ζπλδεζεί κε πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ εθδειψλνληαη κέζσ 

ζπκπησκάησλ πνπ πιήηηνπλ  ηφζν ην ζψκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δεκηνπξγψληαο νξγαληθέο 

παζήζεηο, φζν θαη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε επηθέξνληαο ςπρνινγηθέο παζήζεηο. χκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ησλ εηδηθψλ θαη παξφηη νη παξάγνληεο φπσο ν ηξφπνο δσήο , ην θάπληζκα , ε 

δηαηξνθή, επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, ην άγρνο απνηειεί επηπιένλ επηβαξπληηθφ 

παξάγνληα, κε απνηέιεζκα  πνζνζηφ  50%  σο  80% ησλ αζζελεηψλ λα ζπλδένληαη, θαηά  

θάπνηα έλλνηα, κε ην ζηξεο.  

Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη ην δηαρσξηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ ζηηο παξαθάησ  θαηεγνξίεο:   

 αζζέλεηεο  θαη ελνριήζεηο: 

Τςειή πίεζε αίκαηνο, πφλνο ζην ζηήζνο ή δπζθνξία, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, θαξδηαθή 

πξνζβνιή, εκηθξαλίεο, πνλνθέθαινη, άζζκα, αιιεξγίεο, παζήζεηο ηνπ εληέξνπ, ζπαζηηθή 

θνιίηηδα θαξθίλνο, ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, δπζθνηιηφηεηα, απηνάλνζα λνζήκαηα, 

δεξκαηνινγηθέο παζήζεηο, θξίζεηο παληθνχ, θαηάζιηςε. 

 ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ  άγρνπο: 

Οη εξγαδφκελνη κε άγρνο  εκθαλίδνπλ αλνξεμία, δηαηαξαρέο ζηε πέςε,  έληνλε θφπσζε πνπ δελ 

πεξλάεη, δπζθνιίεο ζηνλ χπλν, δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ, πνλνθέθαινη, πνιπθαγία, 

απμεκέλν θάπληζκα, απψιεηα ζεμνπαιηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ή ςπρηθψλ ζπκπησκάησλ ηνπ άγρνπο: 

Απνγνήηεπζε θαη ςπρηθή ηαξαρή, επηζεηηθφηεηα, αδπλακία αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ,  αίζζεκα κεηνλεμίαο,  ακθηζπκία, αιιαγέο δηάζεζεο, απψιεηα αίζζεζεο ηνπ 

ρηνχκνξ,  ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα , έιιεηςε απηνεθηίκεζεο, απψιεηα 

ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, απνκφλσζε. Ζ  θαηάζιηςε, ε επεξεζηζηφηεηα, ν 

θφβνο απνηπρίαο, ε ρακειή απηνπεπνίζεζε, ε δπζθνιία απηνζπγθέληξσζεο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα (Αλησλίνπ, 2006).  

ηαλ νη ξπζκνί ηεο εξγαζίαο είλαη εληαηηθνί, ην ζηξεο είλαη πνιχ έληνλν θαη  έρεη κεγάιε ρξνληθή 

δηάξθεηα, ην άηνκν ην ζάξξνο ηνπ, κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε  δηάθνξσλ ζπκπησκάησλ πνπ 

πξναλαγγέιινπλ  δπζάξεζηεο εμειίμεηο (Sutherland θαη Cooper, 1990).  

Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηελ επελέξγεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, νη 

Jones, Dubois, (1989) κηινχλ γηα  ην ηίκεκα ησλ λνζνθνκεηαθψλ νξγαληζκψλ πεξηιακβάλνληαο 

έλα θαηάινγν κε βιαβεξέο επηπηψζεηο ηφζν γηα ην άηνκν φζν ζπλνιηθφηεξα γηα ηνλ νξγαληζκφ 

φπσο: 
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• Δπαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα  

• Απμεκέλν αξηζκφ απνρσξήζεσλ θαη αδεηψλ ιφγσ αζζέλεηαο 

• Μεησκέλε απνδνηηθφηεηα 

• Απμεκέλα ζθάικαηα θαη αηπρήκαηα  

• Αληαγσληζηηθή νκαδηθή δξάζε  

• Έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο 

• Γαπάλεο αληηθαηάζηαζεο  

• Πξφσξε ζχληαμε  

• Οξγαλσηηθή θαηάξξεπζε  (Αλησλίνπ,2006). 

ηελ νπζία ηα ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ αηζζάλεηαη ν εξγαδφκελνο ηνπ  

πξνθαινχλ  εμάληιεζε φισλ  ησλ δπλάκεσλ πνπ δηαζέηεη θαηά ην ρξφλν ηεο εξγαζίαο ηνπ, θαη 

αλ ε δηάξθεηα είλαη κεγάιε, νδεγεί ζηελ αηνλία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο (Pines & 

Aronson, 1988). 

ηε  βηβιηνγξαθία ηα ζπκπηψκαηα αλαθέξνληαη  σο «ην ζχλνιν ησλ επηβιαβψλ ζσκαηηθψλ θαη 

ςπρηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ εθδειψλνληαη φηαλ νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο δελ είλαη αλαινγηθέο 

κε ηηο ηθαλφηεηεο  πφξνπο, ή ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαδφκελνπ» ή «θαηάζηαζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

θπζηθέο, ςπρνινγηθέο ή θνηλσληθέο επηπηψζεηο ή δπζιεηηνπξγίεο ε νπνία εθδειψλεηαη ζε άηνκα 

πνπ αηζζάλνληαη αλίθαλα λα γεθπξψζνπλ ην θελφ αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο ή ηηο πξνζδνθίεο πνχ 

ηίζεληαη  επ‟ απηψλ (Δπξσπατθή ζπκθσλία πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ην επαγγεικαηηθφ άγρνο 8-11-

2004),(Σνχθαο θαη Σνχθα,2009).   

 

 

2.1.4 Αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πφζν βαζηά επεξεάδεη ην άηνκν  ζην ρψξν ηεο πγείαο 

 

Σν άγρνο δελ είλαη θάηη αθχζηθν αληηζέησο πξφθεηηαη γηα κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή κπξνζηά ζε κηα ελδερφκελε απεηιή ή ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. 

 ηαλ ην άγρνο θπξηεχεη ηνλ άλζξσπν, νη ζθέςεηο θαη ε έληαζε δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα 

αληηκεησπίζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

 Κάησ απφ ηελ επηξξνή ηνπ  εξγαζηαθνχ άγρνπο νη εξγαδφκελνη αιιάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο  

πφηε θαηνξζψλνληαο  λα δεκηνπξγνχλ θαη πφηε παξακέλνληαο ζε δπζθακςία.  

Ζ απνκάθξπλζε απφ ηα θπζηνινγηθά φξηα πξνθαιεί παζνινγηθά θαη ςπρνινγηθά ζέκαηα, 

δεκηνπξγψληαο έλα απφ ηα εληνλφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε  αθνχ λνζεί 

έλαο ζηνπο ηξείο εξγαδφκελνπο. 

ε  νπνηνζδήπνηε εξγαζηαθφ ρψξν θαη νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο κπνξεί  ελδερνκέλσο λα 

πξνζβιεζεί απφ ζηξεο, δελ επεξεάδνληαη φκσο  φινη νη ρψξνη εξγαζίαο νχηε  θαη φινη νη 
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εξγαδφκελνη.  

Οξηζκέλα επαγγέικαηα, επεηδή έρνπλ θαζεκεξηλή επαθή κε πνιχ θφζκν θαη δηελεξγνχληαη θάησ 

απφ ζπλζήθεο ηδηαίηεξεο, δελ είλαη εχθνιν λα παξέρνπλ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, γη‟ απηφ ζεσξείηαη νηη είλαη πην αγρνγφλα απφ θάπνηα άιια. Σα επαγγέικαηα  

απηά  έρνπλ  ζπρλά, ζηελή ζρέζε  κε αλζξψπνπο παξέρνληάο ηνπο δηάθνξεο ππεξεζίεο, 

απαηηνχλ  άκεζεο  απνθάζεηο κε ελδερφκελεο πνιχ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο ή άιινπ 

είδνπο ζπλέπεηεο (Κάληαο,1995). 

Οη  Cooper θαη Eaker (1988)   καο ιέλε φηη  ηέηνηα επαγγέικαηα  είλαη: 

 Δπαγγέικαηα έλζηνια: αζηπλνκηθνί, πηιφηνη αεξνζθαθψλ, θχιαθεο ζε ζσθξνληζηηθά 

ηδξχκαηα. 

 Καιιηηερληθά επαγγέικαηα: δεκνζηνγξάθνη, εζνπνηνί, παξνπζηαζηέο ξαδηνθψλνπ θαη 

ηειεφξαζεο, θηλεκαηνγξαθηζηέο. 

 Δπαγγέικαηα δηνίθεζεο θαη εκπνξίνπ: δηεπζπληέο πξνζσπηθνχ, πξντζηάκελνη, πσιεηέο. 

 Δπαγγέικαηα παξαγσγήο θαη θαηαζθεπψλ: αλζξαθσξχρνη, νηθνδφκνη. 

 Δπαγγέικαηα πγείαο:  ηδηαίηεξα επαγγεικαηίεο ζε κνλάδεο πγείαο κε νγθνινγηθά πεξηζηαηηθά 

θαη ςπρηθήο πγείαο 

Δπαγγέικαηα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ: θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, δάζθαινη (Κάληαο,1995). 

Σν επαγγεικαηηθφ άγρνο επαθφινπζν ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηθαλνπνίεζεο απνηειεί θαηλφκελν 

ηεο επνρήο καο θαη ηαπηφρξνλα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πγείαο ηφζν ςπρηθήο φζν 

θαη ζσκαηηθήο. 

ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ε επαγγεικαηηθή κεησκέλε ηθαλνπνίεζε  πνπ νδεγεί ζην ζπλερέο θαη 

έληνλνπ βαζκνχ ζηξεο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο επαγγεικαηίεο  πγείαο ζε ζηαδηαθή κείσζε ή θαη 

απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο λα έρνπλ επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ.  

Οη ζπλέπεηεο ηνπ ζηξεο γηα ηελ ππεξεζία εληνπίδνληαη ζην ζεκείν πνπ ζε αληίζεζε κε φηη 

ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο φπνπ ην πξφβιεκα εθδειψλεηαη κε ελαιιαγή πξνζσπηθνχ, ηδηαίηεξα 

ησλ λεφηεξσλ ζηειερψλ, ε δνκή ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ζηελ Διιάδα δελ επηηξέπεη απηνχ ηνπ 

ηχπνπ ηηο αληηδξάζεηο “πγείαο” ή “αδπλακίαο”, κε απνηέιεζκα ηα ζηειέρε πνπ επεξεάδνληαη απφ 

ην πξφβιεκα λα κελ παξαηηνχληαη θαη λα θεχγνπλ, αιιά λα “παξαηηνχληαη” θαη λα κέλνπλ 

εθδειψλνληαο ζπκπηψκαηα άγρνπο, επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

(Αγάζσλνο- Γεσξγφπνπινπ, 1999).  

ηα λνζνθνκεία θαη κνλάδεο πγείαο, εηδηθφηεξα ζε νγθνινγηθά, νη εξγαδφκελνη σο επί ην 

πιείζηνλ, γλσζηνπνηνχλ ηε αλάγθε λα έρνπλ πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ. 

 Ζ αλαγθαζηηθή εξγαζία  ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε θαη ζε βάξδηεο ηνπο θαηαπνλεί γηαηί ν 

νξγαληζκφο ησλ αλζξψπσλ  έρεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο θαη  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

λπρηεξηλνχ χπλνπ εθηεινχληαη πνιχ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο απαξαίηεηεο γηα ηνλ εγθέθαιν, ηελ 
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αλάπαπζε, ηελ αλάθηεζε δπλάκεσλ θαη ηελ αλαλέσζε ησλ θπηηάξσλ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

γίλνπλ ηελ εκέξα γη‟ απηφ  ν  εκεξήζηνο χπλνο δελ είλαη ην ίδην πνηνηηθφο. 

Απνηέιεζκα ησλ δχζθνισλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη κε ζσζηά θαηαλεκεκέλσλ σξαξίσλ είλαη 

νη αληθαλνπνίεηεο επηζπκίεο ε ελφριεζε, ην ζηξεο θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάπησζε. 

Οη  Monk θαη Folkard (1983),ζπκθσλνχλ πσο φζνη δνπιεχνπλ ζε βάξδηεο αληηκεησπίδνπλ ηφζν 

βηνινγηθά φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο δηαηαξαρήο ησλ βηνινγηθψλ ηνπο 

ξπζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηαξαρήο ηνπ θχθινπ χπλνπ αθχπληζεο, ηεο παξακέηξνπ 

ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ξπζκνχ έθθξηζεο αδξελαιίλεο. 

 Οη ίδηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλεξγαζία κε φζνπο   δνπιεχνπλ ζε βάξδηεο εμαξηάηαη 

απφ ηνλ επηηπρή ρεηξηζκφ ηξηψλ αιιεινζρεηηδφκελσλ παξαγφλησλ: χπλνο, θνηλσληθή θαη 

νηθνγελεηαθή δσή θαη θηξθαδηαλνί ξπζκνί (Αλησλίνπ, 2006). 

Γηαπηζηψζεθε απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε ρψξνπο πγείαο, φηη  αιιαγέο ζηε βάξδηα έρνπλ 

επηπηψζεηο ζηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ εξγαδφκελσλ κε πξνεθηάζεηο  θνηλσληθέο, θαζψο 

αιινηψλεηαη ε νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ εξγαδνκέλσλ.  Δμαθξηβσκέλα πην επηβιαβήο  

απνδείρηεθε  ε λπρηεξηλή βάξδηα, ελψ  φηαλ νη βάξδηεο είλαη ζηαζεξέο ηα άηνκα πξνζαξκφδνληαη 

θαιχηεξα.  (Καξακπέιε θαη νπξηδή ,2010). 

Ηδηαίηεξα νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δνπιεχνπλ ζε ηκήκαηα κε νγθνινγηθνχο αζζελείο, θπξίσο 

γηαηξνί θαη λνζειεπηέο, θαίλεηαη λα είλαη νη πεξηζζφηεξν  εθηεζεηκέλεο  ζε αγρνγφλνπο 

παξάγνληεο  επαγγεικαηηθέο νκάδεο, πνπ ηνπο νδεγνχλ ζην ρξφλην άγρνο κε απνηέιεζκα ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Santullo, 2005 and Numerof & Abrams, 1988). 

Δμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, έρεη εληαζεί ην εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο πνπ εκθαλίδεηαη 

πην νμχ ζε νξηζκέλνπο  επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο. 

 Ζ επίκνλε αλεζπρία, ε ππεξβνιηθή αγσλία, πνπ δελ κπνξεί λα ηελ ειέγμεη ην άηνκν, νη 

αξλεηηθέο ζθέςεηο πνπ εθθξάδνληαη κε ηηο ιέμεηο, ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζσπηθέο, νηθνγελεηαθέο ή 

επαγγεικαηηθέο ηνπ θηινδνμίεο  ή κε δεηήκαηα πγείαο θαη αζζέλεηαο (Newman et.al.2013), 

( http://psycnet.apa.org/journals/ser/10/3/315/). 

Οη εξγαδφκελνη πνπ πάζρνπλ απφ ην άγρνο αλαγθάδνληαη λα ιείπνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

πνιιέο εκέξεο θαη ζπλήζσο παξεμεγνχληαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ζηηγκαηίδνληαη φπσο 

είλαη ζπρλφ  κε ζέκαηα  ςπρηθήο πγείαο.  

Σν ζηξεο, ζην ρψξν εξγαζίαο, επεξεάδεη ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία ηνπ πξνζσπηθνχ  

πγείαο, κεηψλεη ηελ απφδνζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη επεξεάδεη  αξλεηηθά ηε ζρέζε ηεο πγείαο θαη ηεο  πνηφηεηαο ζηε  δσή ηνπο. 

Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζε νγθνινγηθφ λνζνθνκείν απνηειεί έλα ρψξν πνπ αλαπηχζζνληαη 

έληνλα θαη φρη επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα, φπσο o πφλνο, ν θφβνο,  ε αγσλία, ε απνγνήηεπζε ή ε 

απειπηζία.  

http://psycnet.apa.org/journals/ser/10/3/315/
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Οη αζζελείο δηαθαηέρνληαη απφ ιχπε, αγσλία  θαη θφβν γηα ηελ έθβαζε ηεο αζζέλεηάο ηνπο, γηα 

ηηο πεξηνξηζκέλεο θαη ζπρλά αλαπνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο, πνπ φκσο ζα πεξάζνπλ κε ηελ ίαζε 

ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο θαη ζα επηζηξέςνπλ ζηε δσή ηνπο εθηφο ηνπ λνζνθνκείνπ. ζνη ηειηθά 

δελ ηα θαηαθέξνπλ ζα ράζνπλ ηε δσή ηνπο κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, 

κεηά απφ καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δέρηεθαλ ηηο θξνληίδεο ηνπο,  θνξηίδνληαο ην πεξηβάιινλ 

κε πέλζνο, θάηη πνπ είλαη κε δηαρεηξίζηκν, πνιιέο θνξέο, αθφκα θαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ 

ρψξνπ. 

Σα νγθνινγηθά λνζνθνκεία απαξηίδνπλ έλαλ ρψξν εξγαζίαο κε πνιινχο θηλδχλνπο, δηφηη νη 

εξγαδφκελνη ζε απηά θαη γεληθφηεξα ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα είλαη εθηεζεηκέλνη θάζε κέξα  ζε 

ζνβαξνχο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο. 

 Οη επηζηήκνλεο θαηφπηλ καθξνρξφλησλ κειεηψλ ηνπ εξγαζηαθνχ stress, βεβαηψλνπλ φηη νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη εθηεζεηκέλνη ζε κεγάιν βαζκφ ζην εξγαζηαθφ stress σο ζπλέπεηα ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ηνπο ζηξεζάξνπλ  θαζεκεξηλά, φπσο ην θπθιηθφ σξάξην εξγαζίαο, ηα 

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα πνπ αλαγθαζηηθά βηψλνπλ, ε έιιεηςε ζαθήλεηαο θαη ε ζχγθξνπζε ξφισλ, ε 

εξγαζία κε πςειέο πλεπκαηηθέο θαη πνιχπινθεο απαηηήζεηο θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε 

ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο. 

Σν  θαηλφκελν παίξλεη πην κεγάιεο δηαζηάζεηο θάησ απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, δηφηη 

νη επαγγεικαηίεο πγείαο ππνρξεψλνληαη ζε πην ζθιεξή εξγαζία κε κηθξφηεξεο ακνηβέο θαη κε 

ηαπηφρξνλε άλνδν ζηελ πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ  πξέπεη λα  

δηαηεξεί αδηαπξαγκάηεπηε  ηε δσή ηνπ αζζελνχο θαη ην νπνίν πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθέο 

πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παιαίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ ειιηπή  

ζηειέρσζε (Αιεμφπνπινο, 2007).  

Σα επαγγέικαηα ζηηο  ππεξεζίεο πγείαο πνπ θξνληίδνπλ νγθνινγηθνχο αζζελείο  ζεσξνχληαη 

πνιχ  ζηξεζνγφλα.  

Οη Gray-Toft θαη Anderson, έρνπλ αλαγλσξίζεη επηά θχξηεο πεγέο ζηξεο ζε απηά ηα λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα:  

 επαθή κε ηνλ ζάλαην 

 δηακάρεο κε ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηνποζπλαδέιθνπο 

 έιιεηςε ππνζηήξημεο 

 αλεπαξθήο θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ  νγθνινγηθνχ αζζελνχο  

 ζπγθξνχζεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο 

 πνιχ κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο 

 αβέβαην απνηέιεζκα ζρεηηθά κε ηελ ζεξαπεία θαη ηελ ίαζε θαη ζαλαηεθφξα έθβαζε.  

Μειέηε πνπ αθνξνχζε πξντζηακέλνπο, ζε ζαιάκνπο λνζειείαο ζηελ Κίλα, έδεημε φηη νη 

θπξηφηεξνη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ 

πξντζηακέλσλ, ήηαλ ν θφξηνο εξγαζίαο, νη δηακάρεο κε ηνπο γηαηξνχο, θαη ν ζάλαηνο ησλ 
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αζζελψλ (Μπειιάιε, Κνληνδεκφπνπινο, Καιαθάηε, Νηάθαο, 2007).  

Μεγάιε είλαη ε επίδξαζε  ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ζηνπο επαγγεικαηίεο ζηελ πγεία θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα εμππεξεηνχλ ηηο  ππνρξεψζεηο ηνπο ζηελ εξγαζία δηφηη ηνπο αθαηξεί ηελ 

ηθαλφηεηα λα παίξλνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο, δελ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ, δελ έρνπλ 

θίλεηξα θαη κέλνπλ απαζείο, θαη ζπγρξφλσο είλαη επηξξεπείο ζε ιάζε (Ρψηαο, 1997).  

Απφ ην 1985, εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ πσο ην εξγαζηαθφ άγρνο έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο 

ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ νπνία νθείινληαη νη πεξηζζφηεξεο 

απνπζίεο  ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ εξγαζία ηνπ. 

Δπηπιένλ άιινη  εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ πσο ην  εξγαζηαθφ άγρνο έρεη ζρέζε  κε ηελ θπγή απφ 

ην λνζειεπηηθφ επάγγεικα θπξίσο φζσλ εξγάδνληαη ζε νγθνινγηθά ηκήκαηα λνζειεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ( ηαζάηνπ,1989). 

Σν εξγαζηαθφ άγρνο επείγεη λα αληηκεησπηζηεί θαζψο ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ εξγαζία ηνπ 

εξγαδφκελνπ αθνχ επεξεάδεη άκεζα ηηο επηδφζεηο ηνπ αιιά θαη ηελ ίδηα ηνπ ηελ πγεία, λα 

αληηκεησπηζηεί νξγαλσκέλα θαη φρη ζαλ πξνζσπηθή αδπλακία θαη λα δηαρεηξηζηεί φπσο άιινη 

θίλδπλνη γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία (https://osha.europa.eu/el). 

Α) Αξρηθά βέβαηα ην άηνκν ζα πξέπεη λα θαηαιάβεη ηελ χπαξμε άγρνπο ζηε δσή ηνπ θαη λα 

βξεη ηηο αηηίεο ηνπ. 

 πλήζσο φκσο ηα άηνκα αδπλαηνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο γη‟ απηφ ρξεηάδνληαη θάπνηνλ 

εηδηθφ πνπ ζα ηνπο ππνδείμεη κε ζσζηφ ηξφπν πψο λα κεηψζνπλ ην ζηξεο. Δίλαη απαξαίηεην λα 

γλσξίδνπκε ηνλ εαπηφ καο, ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά καο ζηνηρεία, ηα ζέισ καο ηα κπνξψ καο, 

ηηο πξνζδνθίεο καο.  

ε πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ κε ην εξγαζηαθφ καο πεξηβάιινλ λα αλαγλσξίδνπκε ηηο επζχλεο 

καο θαη λα ηνλίδνπκε ηα πξνζφληα καο. Ζ ηεξάξρεζε ζηνπο ζηφρνπο καο είλαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξνχκε κε ζηαζεξά βήκαηα. Να ηεξνχκε ηα φξηα πνπ καο επηηξέπεη ηα 

ζψκα καο ρσξίο λα θνξησλφκαζηε κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο γλσξίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο πνπ καο δηαθξίλνπλ. Φεχγνληαο απφ ηελ εξγαζία καο  δελ πξέπεη λα πάξνπκε ηα 

πξνβιήκαηα ηεο καδί καο θαη λα ηα κεηαθέξνπκε ζην ζπίηη καο. 

Ζ πξνζνρή ηνπ εαπηνχ καο, ε δηάζεζε αξθεηνχ ρξφλνπ γηα καο θαη ηελ νηθνγέλεηά καο κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ καο επραξηζηνχλ είλαη ζηάζεηο πνπ νθείινπκε λα πηνζεηήζνπκε. 

Τπάξρνπλ φκσο  θαη εηδηθέο κέζνδνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο πνπ κε βνήζεηα θαη 

ελεκέξσζε  απφ επαγγεικαηίεο κπνξνχκε λα αθνινπζήζνπκε φπσο νη αθφινπζεο: 

1. Πξννδεπηηθή Μπτθή Υαιάξσζε , ην άηνκν  καζαίλεη λα κεηψλεη ηελ έληαζε  ζην ζψκα ηνπ ζε 

θαη λα ραιαξψλεη. 

2. Βηναλάδξαζε,  ην άηνκν ραιαξψλεη κέζσ κηαο ζπζθεπήο θαη  έρεη απνδεηρηεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

ζε άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ ππέξηαζε, θαξδηαθέο αξξπζκίεο, πνλνθεθάινπο θαη άζζκα.  

3. Έιεγρνο Δξεζηζκάησλ, ην άηνκν εθπαηδεχεηαη λα ζπκπεξηθέξεηαη αλάινγα κε ηα εξεζίζκαηα  

https://osha.europa.eu/el
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πνπ δέρεηαη. 

4. Μάζεκα Θεηηθήο πκπεξηθνξάο, ε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε έθθξαζε ησλ ζθέςεσλ 

δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηελ αγρψδε  

ζπκπεξηθνξά. 

5. Γλσζηαθή Μέζνδνο Θεξαπείαο, ζηφρνο είλαη βνεζεζεί ην άηνκν λα αλαπηχμεη έλα λέν ζχζηεκα 

αμηψλ πνπ ζα ην βνεζήζεη λα βιέπεη ηα πξάγκαηα  απφ άιιε νπηηθή γσλία θξνληίδνληαο λα 

θαηαιάβεη ην παξάινγν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (ηαζάηνπ, 1989).   

Β) ε επίπεδν νξγαληζκψλ, νη εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη απφ ην χληαγκα, λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 «Οη παξεκβάζεηο ινηπφλ ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

Αξρηθά με εκπαίδεςζη ςγείαρ, επαλαζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο, αιιαγή ηεο νξγάλσζεο, 

πξφιεςε, κε νξγάλσζε δίθαησλ εξγαζηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη  ζα ηνπο εμπςψζνπλ, ζηε ζπλέρεηα με ππογπάμμαηα ανηιμεηώπιζηρ ηος 

ζηπερ, φπσο ε ζσκαηηθή άζθεζε, νη ηερληθέο ραιάξσζεο, ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηέινο με 

θεπαπεία ηηρ δςζθοπίαρ, γηα παξάδεηγκα πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο ησλ ππαιιήισλ, παξνρή 

ζπκβνπιψλ, παξαπνκπή γηα ηαηξηθή βνήζεηα κέζσ ηνπ ηαηξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ» 

(Αλησλίνπ, 2006: 152). 

Ζ  Δπξψπε αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ζην ίδην 

πιαίζην ζπκθσληψλ  πξνζαλαηνιίδεηαη θαη ε Διιάδα έρνληαο φκσο πνιχ δξφκν γηα ην 

νινθιεξσκέλν θαη επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

ηελ Διιάδα ε ππεξεζία παξνρήο ζπκβνχισλ θαη νη επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο πγείαο έρνπλ 

νξγαλσζεί  κεξηθψο θαη δελ είλαη γλσζηέο ζην επξχ θνηλφ. Ζ ζπκβνιή ηνπο φκσο είλαη κεγάιε, 

αλ ζθεθηνχκε  ην κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ  πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά νη εξγαδφκελνη 

ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ζηε δσή ηνπο επξχηεξα.          

 

2.1.5 Ζ επίδξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

 

Σν άγρνο επεξεάδεη ζε κεγάιν   βαζκφ ηελ απφδνζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο ηφζν ζην πνζνηηθφ  φζν θαη ζην  πνηνηηθφ απνηέιεζκά ηνπο. 

Οη επηδξάζεηο  ηνπ άγρνπο ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ αηφκνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο, ιφγσ ηεο πνιχπινθεο θχζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ άγρνπο. Τπεξβνιηθφ επαγγεικαηηθφ 

άγρνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμνπζέλσζε. 

(http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/3970/1/DIDZ01Z0163.pdf). 

Σν αίζζεκα ηεο αλεζπρίαο, ε αβεβαηφηεηα θαη ε ςπρνινγηθή πίεζε (stress), πνπ πιεκκπξίδεη ηελ 

http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/3970/1/DIDZ01Z0163.pdf
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νληφηεηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη  κία αλζξψπηλε εκπεηξία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

πξνζδνθία ελφο θφβνπ γηα θάπνην γεγνλφο πνπ ζα ζπκβεί  ζην κέιινλ θαη δελ ζα είλαη 

επράξηζην. Αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία, ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο  ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη κέζα απφ κηα αιιειεπίδξαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπζηήκαηνο γίλεηαη αληηιεπηή ε 

χπαξμε ηνπ άγρνπο σο κηα εθδήισζε θάζε αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ (Μπνπζηλάθεο θαη Υάιθνο, 

2006). 

Δξγαζηαθφ ζηξεο είλαη κηα θαθή  αληίδξαζε  ηνπ αηφκνπ  πνπ ηνπ ζπκβαίλεη φηαλ ην πεξηβάιινλ 

ηεο εξγαζίαο ηνπ δελ ηνλ επραξηζηεί, νη ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη, νη αλάγθεο ηνπ ζαλ εξγαδφκελνο 

θαη  νη πφξνη  πνπ ιακβάλεη δελ είλαη εθάκηιιεο κε ηηο  απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηεο ζέζεο 

πνπ θαηέρεη. 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο επίπησζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο, εκθαλίδεηαη κεηά απφ 

καθξνρξφλην άγρνο ιφγσ κε θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ.  

Ζ εκθάληζε ηνπ φξνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη πιένλ γλσζηή επξέσο, 

θαη έρεη άκεζε ζρέζε  κε ην εξγαζηαθφ άγρνο. 

Σν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αθνινπζεί ην ζπζζσξεπκέλν ρξφλην εξγαζηαθφ 

άγρνο πνπ ην άηνκν επσκίδεηαη, κε απνηέιεζκα λα πιήηηεηαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, λα 

ράλνληαη νη εζηθέο αμίεο ηνπ αηφκνπ θαη λα απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ε εξγαζηαθή 

θφπσζε (Κάληαο, 1995). 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, βξίζθνληαη 

δηαξθψο ζε κηα ζπζρέηηζε θαζψο ην έλα επεξεάδεη ην άιιν, φζν κεγαιψλεη ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ηφζν ρακειψλνπλ ηα επίπεδα ηνπ  άγρνπο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφπσζεο. 

Οη άλζξσπνη αλαδεηνχλ ζπλερψο ηξφπνπο γηα λα απμήζνπλ ηελ επραξίζηεζε ζηελ εξγαζία θαη 

λα κεηψζνπλ ην άγρνο. 

Ζ ελίζρπζε ηεο ζεηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αλαδήηεζεο εξγαζίαο αιιά θαη 

ηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Ζ ςπρνιφγνο Christine Maslach (1982)  ηεο νπνίαο ην φλνκα έρεη ζπλδεζεί κε ην ζχλδξνκν 

burnout, νξίδεη ην θαηλφκελν σο απψιεηα ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

θάπνηνο εξγάδεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζσκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε,  φπνπ ν επαγγεικαηίαο δελ έρεη πιένλ θαζφινπ ζεηηθά αηζζήκαηα 

ζπκπάζεηαο ή ζεβαζκνχ γηα ηνπο πειάηεο ή αζζελείο. 

Σν „‟burnout‟‟ είλαη κηα  αξλεηηθή θαη απαηζηφδνμε εξγαζηαθή ζρέζε πνπ ζπλερψο επηδεηλψλεηαη 

σο ηνπ ζεκείνπ ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο θαηάξξεπζεο,  ζεκεηψλνληαο κείσζε ζηελ 

απνδνηηθφηεηα, απνπξνζαλαηνιηζκφ απφ ηελ εξγαζία, ρσξίο θίλεηξα. 

 Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη έλα ζχλδξνκν ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο θαη κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμχ ησλ 
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αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη κε αλζξψπνπο ( Αλπθαληάθε, 1996 θαη Νηθνιάνπ, 2005). 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο „‟burnout‟‟ ζηελ αγγιηθή νξνινγία αλαθέξεηαη  σο «αλαιψλνκαη 

πξννδεπηηθά εθ ησλ έλδνλ κέρξη ηνπ ζεκείνπ ηεο απαλζξάθσζεο» (Bakeretal, 2000, Amoldetal, 

1995) (http://www.academia.edu/7604404/Αλησλίνπ_Α.-._2005 ). 

Κχξηνο ππξήλαο πξφθιεζεο ηεο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, είλαη θαζαξά αηνκηθνί παξάγνληεο, 

νη νπνίνη κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ αληνρή ηνπ εξγαδφκελνπ ζην ζηξεο, φπσο: 

 ην  Φχιν, 

 ε   Ζιηθία,  

 ηα  Κίλεηξα θαη επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ, 

 νη  Γηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο θαη  

 ην  Κνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 

 Δξγαζηαθνί παξάγνληεο αιιά θαη πξνζσπηθνί παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ ζχκθσλα κε έξεπλεο 

πνπ έρνπλ γίλεη, ζεσξνχληαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο γηα ηε κεγάιε  εμάπισζε ηνπ ζπλδξφκνπ 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

ε φιν ηνλ θφζκν αλαθέξνπλ νη κειεηεηέο, νη επαγγεικαηίεο  πγείαο  ζηα νγθνινγηθά λνζνθνκεία, 

παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ ηα πξψηα ρξφληα  άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο, ελψ παξάιιεια ν θίλδπλνο γηα ηελ εκθάληζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή νκάδα είλαη πνιχ πςειφο.  

Σν  επάγγεικα θπξίσο ησλ θξνληηζηψλ πγείαο ζε λνζνθνκεία κε νγθνινγηθνχο αζζελείο, 

ραξαθηεξίδεηαη σο «επάγγεικα πςειήο έληαζεο», θαηά ηελ άζθεζε ηνπ νπνίνπ ζπρλά 

δεκηνπξγνχληαη  ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο θαη κε άιια ζπλαθή επαγγέικαηα πνπ εξγάδνληαη ζε 

ζπλζήθεο κε έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο εξγαζηαθήο 

εμνπζέλσζεο (Lidsey, Attridge,1989).  

Σα θπξηφηεξα αίηηα εκθάληζεο ηεο εμάληιεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα πνπ πεξηζάιπνπλ θαηά θχξην ιφγν αζζελείο  κε ρξφληα λνζήκαηα ή νγθνινγηθά είλαη : 

α) ε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο  

β) ε έιιεηςε ζπκπαξάζηαζεο απφ ζπλαδέιθνπο  

γ) ν θφξηνο εξγαζίαο 

δ) ε έιιεηςε θηλήηξσλ θαη αμηψλ θαη   

ε) ε απηνεθηίκεζε 

 αίηηα ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ηελ ψξα ηεο 

εξγαζίαο  (Lidsey and Attridge,1989).  

Γηάθνξνη επηζηήκνλεο αλαιφγσο πσο πξνζεγγίδνπλ ζεσξεηηθά  ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ηαμηλνκνχλ θαη  αλάινγα ηα ζπκπηψκαηα, θαζψο θαη  πσο δηαηππψλνπλ ην θαηλφκελν. 

ε απηέο ηηο ηαμηλνκήζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαηλνκέλνπ παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο  θαη 

νκνηφηεηεο θαη έηζη δηακνξθψλεηαη κηα νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα ην ζχλδξνκν. 

http://www.academia.edu/7604404/��������_�.-�._2005
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χκθσλα κε ηνπο Tyler & Guhway,(1998), θαη κε ηηο  νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ, ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ρσξίδνληαη ζε ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηθά, παξαηεξνχληαη δε, φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηππηθέο εθδειψζεηο ηνπ 

άγρνπο φπσο ππεξέληαζε θφπσζε, εμάληιεζε, εκηθξαλίεο, ζεμνπαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο,  

δηάθνξνη πφλνη. 

Σα σκαηηθά ζπκπηψκαηα φπσο, ςπρνζσκαηηθνχο πφλνπο, ζηνκαηηθά έιθε, θαξδηαθέο 

αζζέλεηεο,  

 ηα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα δειαδή  βαζηά κειαγρνιία, επηζεηηθή ζηάζε, αίζζεκα ήηηαο θαη 

κε ζπκπεξηθνξέο αξλεηηθέο, κε ξνπή ζε θαηαρξήζεηο φπσο ππεξβνιηθφ θάπληζκα, ρξήζε 

νπζηψλ, ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα ηε κνλαμηά ηνπ αηφκνπ θαη ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε, θαζψο θαη απνκάθξπλζε απφ ην επάγγεικα, κεησκέλε πξνζθνξά, ηελ  

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, εξγαζηνκαλία θ.α. (Θενθίινπ, 2009). 

 Ζ ζσκαηηθή αζζέλεηα επεξεάδεη θαη ηελ ςπρηθή δεκηνπξγψληαο πιείζηα πξνβιήκαηα κε 

θπξίαξρα ηελ παξαίηεζε απφ ηελ εξγαζηαθή δσή θαη ηε αλππαξμία  εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

(Maslach and Leiter, 1998). 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ηα ζπκπηψκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο  απμάλνληαη φζν κεηψλεηαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη έρνπλ θνηλά ζηνηρεία κε ηηο 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ηελ θαηάζιηςε θαη ην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο(Π.Ο.Τ.,1992). 

Ζ ζχγθξνπζε ξφισλ κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο δχν δηαθνξεηηθνί ξφινη, 

δηαθνξεηηθέο ππνρξεψζεηο θαη πξνζδνθίεο, έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

ππξνδνηνχλ θαηαζηάζεηο άγρνπο  πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηάζεηο εμνπζέλσζεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνπκε ηηο θπξηφηεξεο δηαθνξέο  κεηαμχ ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη 

ηνπ ζπλδξφκνπ ¨burnout¨ (Παπαδάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο,1999).  

 

Πίλαθαο 3:  Γηαθνξέο κεηαμχ εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

        
 

ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΣΡΔ  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

Τπεξ-εκπινθή Απνζηαζηνπνίεζε 

Σα ζπλαηζζήκαηα ππεξ-δξαζηεξηνπνηνχληαη  Σα ζπλαηζζήκαηα ακβιχλνληαη 

σκαηηθή θζνξά  πλαηζζεκαηηθή θζνξά  

Μείσζε ζσκαηηθήο ελεξγεηηθφηεηαο  Δπεξεαζκφο θηλήηξσλ θαη νξκήο  

Απψιεηα ελέξγεηαο θαη «θαπζίκσλ»  Απψιεηα ηδαληθψλ θαη ειπίδαο  

Ζ θαηάζιηςε πξνθαιείηαη απφ ηελ αλάγθε ηνπ 
νξγαληζκνχ λα πξνζηαηεπζεί θαη λα θξαηήζεη 
απνζέκαηα ελέξγεηαο  

Ζ θαηάζιηςε πξνθαιείηαη απφ ην ζξήλν γηα ηελ απψιεηα 
ηδαληθψλ θαη ειπίδαο  
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Μηα αίζζεζε ηνπ «επείγνληνο» Αίζζεκα αβνεζεζίαο 

Παληθφο θαη θνβίεο Παξάλνηα, απνπξνζσπνπνίεζε, απνζηαζηνπνίεζε 

Απνζπληνληζκφο Απνζάξξπλζε 

Μπνξεί λα ζε ζθνηψζεη πξφσξα Γελ ζε ζθνηψλεη αιιά δε βξίζθεηο λφεκα ζηε δσή ζνπ 

 

                      Πεγή : Παπαδάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο,1999 

 

 

Σν ζηξεο θαη ην burnout εκθαλίδνληαη σο ζπλέπεηεο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ: 

 ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, 

 ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ηεο ηεξαξρηθήο δηαζηξσκάησζεο, θαη  

 ηνπ είδνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθείηαη (εξγαζία). 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ C. Cherniss, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξία 

ζηάδηα.  

1. Σν ζηάδην ηνπ «εξγαζηαθνχ ζηξεο», ην νπνίν γελληέηαη φηαλ νη πξνζσπηθνί ζηφρνη ησλ 

εξγαδνκέλσλ δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ.  

2. Δπφκελν, ην ζηάδην ηεο «εμάληιεζεο», ζην νπνίν ν εξγαδφκελνο είλαη ζε ζπλερέο ζηξεο 

θαη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ζηαδηαθά θαηαιήγεη 

3. ζην ζηάδην ηεο «ακπληηθήο θαηάιεμεο», φπνπ ν θπληζκφο θαη ε απάζεηα είλαη ηα πην θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. 

χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Edelwich & Brodsky, ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο πνπ βηψλεη ν εξγαδφκελνο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα.  

1. ην πξψην ζηάδην, θαηέρεηαη απφ ελζνπζηαζκφ γηα ην επάγγεικα πνπ επέιεμε θαη βάδεη 

πςεινχο ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο,  πνπ ε δηάςεπζή ηνπο  ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμή ηνπ 

2. ην ζηάδην, ηεο ακθηβνιίαο θαη ηεο αδξάλεηαο φηαλ αληηιακβάλεηαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ δελ 

αλαγλσξίδεηαη 

3.  ε ειάρηζηε ή ε αλχπαξθηε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ηνλ σζεί ζηελ απνγνήηεπζε θαη 

ηε καηαίσζε γηα λα θηάζεη ηειηθά 

4. ζηελ απάζεηα  (Παπαδάηνπ θαη Αλαγλσζηφπνπινο ,1999). 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Pines θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο 

χζηεξα απφ καθξνρξφληα ππνβνιή  ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε εμαληιεηηθέο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο θαη 

επεξεάδεη  ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο, ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή (Freudenberger, 1974). 

Δξεπλεηηθέο ελδείμεηο θαηαδεηθλχνπλ,  νη άλζξσπνη πνπ βηψλνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηελ 
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εξγαζία ηνπο έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα δέζκεπζεο θαη απφδνζεο θαη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

βηψζνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Δπίζεο, είλαη πην δεκηνπξγηθνί, πην παξαγσγηθνί, ρηίδνπλ ζηελέο ζρέζεηο θαη έρνπλ θαιχηεξεο 

δηαπξνζσπηθέο επηδεμηφηεηεο. 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ην ζπλαίζζεκα ζην ρψξν εξγαζίαο, απνηεινχλ παξάγνληεο 

αγάπεο θαη αθνζίσζεο γηα ην  επάγγεικα πνπ ππεξεηνχλ (Lidsey, Attridge, 1989). 

Σν θαηλφκελν  ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  θαη νη επηπηψζεηο ηνπ νδεγνχλ ζε θαηαζηάζεηο   

δπλεηηθά επηθίλδπλεο γηα ην πξνζσπηθφ, ηνπο αζζελείο, ηελ νγθνινγηθή  θιηληθή ή θαη ην 

Ννζνθνκείν. 

Απφ έξεπλεο απνξξέεη φηη πνιιέο θνξέο ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ βηψλνπλ νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο ζηα  λνζνθνκεία (νγθνινγηθά , ςπρηαηξηθά),  είλαη ηφζν έληνλνο, πνπ 

κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε θαηάζιηςε ή θαη απφπεηξα απηνθηνλίαο. 

 

2.1.6 Πξφιεςε εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

 

Ζ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ επγαζιακού ζηπερ είλαη ε πξφιεςή ηνπ,  πξνιαβαίλνληαο ηηο 

αηηίεο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαη έλαο άιινο ηξφπνο εμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη ε  έγθαηξε δηάγλσζε 

ησλ αξρφκελσλ ζπκπησκάησλ. 

 Ο εξγαδφκελνο φκσο ζπάληα αληηιακβάλεηαη εγθαίξσο θαη κηιάεη γηα ηηο  κεηαβνιέο ζηελ 

δηάζεζή ηνπ, δεηψληαο βνήζεηα θαη ε πξψηκε δηάγλσζε ελαπφθεηληαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ 

νηθνγέλεηα (Μνπζηάθα, 2008). 

ε αηνκηθφ επίπεδν: 

ε πξφιεςε  κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε θαη εηδηθφηεξα κε 

ζπκβνπιεπηηθή ζηξεο θαη βειηηψλνληαο ζηε δσή  καο  πξάγκαηα πνπ νχησο ή  άιισο ζπληεινχλ 

γηα έλα πην πνηνηηθφ απνηέιεζκα: 

 θαθέο ζπλήζεηεο: φπσο θάπληζκα, αιθνφι, μελχρηη, κε πγηεηλή δηαηξνθή, θαζηζηηθή δσή θ.ιπ., 

πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ νξγαληζκφ καο θαη ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ζηξεο 

 θαιφο χπλνο: ν χπλνο επηηξέπεη ζην ζψκα θαη ζην κπαιφ  καο λα μεθνπξαζηνχλ θαη λα 

ζπλέξζνπλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο θαη πνηθίιεο κνξθήο θαηαπνλήζεηο ζηηο νπνίεο  ηα ππνβάιινπκε 

 ηαθηηθή άζθεζε θαη ηερληθέο ραιάξσζεο: ε  ζσκαηηθή άζθεζε  θάζε εβδνκάδα , ηα ζπνξ, ε 

κνπζηθή  βνεζνχλ  ζηελ θαηαπνιέκεζε θαη κείσζε ηνπ ζηξεο 

 αλαγλψξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ καο δεκηνπξγνχλ έληαζε θαη αγσλία θαη ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ κέζα απφ ην δηάινγν ή θαη ηελ απνθπγή ηεο 

εκπινθήο  καο ζε απηέο 
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 απηνγλσζία: απηνεθηίκεζε  θαη αλαγλψξηζε ησλ ζεηηθψλ καο ζηνηρείσλ θαη βειηίσζε ησλ  

αδχλαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξαθηήξα καο  

 αληηθεηκεληθή  αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο καο  ζηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο καο 

 ςπραγσγηθέο: κε  επράξηζηεο ελαζρνιήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ην θηιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ  (Αλησλίνπ, 2006, ηαζάηνπ 1989),(Αδαιή,  2002). 

 επίζεο λα θαζνξίζνπκε φξηα  ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξνζδνθίεο καο θαη λα πξνζπαζνχκε 

λα είκαζηε ζπλεπείο. 

 λα κάζνπκε λα κελ κεηαθέξνπκε ηα πξνβιήκαηα ηεο εξγαζίαο καο ζην ζπίηη. 

 λα κε ιέκε λαη γηα φια, λα αθήλνπκε πάληα ρξφλν αζθάιεηαο ζην πξφγξακκά καο δηφηη πνιχ 

ζπρλά πξνθχπηνπλ απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ρξφλν απφ εκάο. 

 εληνπίδνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ καο ελνρινχλ θαη ηνπο επηιχνπκε. 

 λα κηιήζνπκε ζε θάπνηνλ πνπ κπνξνχκε λα ηνλ εκπηζηεπζνχκε είηε απφ ην ρψξν πνπ 

εξγαδφκαζηε είηε έμσ απφ απηφλ.  

 λα δεηήζνπκε βνήζεηα. Πξέπεη λα απνδερηνχκε φηη δελ κπνξνχκε λα ηα θάλνπκε  φια κφλνη 

καο  (web.cc.uoa.gr/skf). 

 ηαθηηθή ζσκαηηθή άζθεζε θαη πγηεηλή δηαηξνθή είλαη νη ζπκβνπιέο ησλ εηδηθψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ έληνλνπ άγρνπο θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ 

εκθάληζεο θαξδηαθψλ παζήζεσλ. 

 

ε επίπεδν επαγγεικαηηθήο νκάδαο: 

Σα κέηξα παξέκβαζεο πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο ζηήξημεο, ζπκβνπιέο θαη ζεξαπείεο ψζηε νη 

εξγαδφκελνη λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα εθαξκφδνληαη 

θαη λα αμηνινγνχληαη.  

 Δίλαη ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο λα δεκηνπξγεί  ζεηηθφ νξγαλσηηθφ θιίκα, θίλεηξα γηα ηνπο 

ππαιιήινπο, λα θξαηάεη ςειά ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε δνπιεηά, λα θξνληίδεη γηα ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη θπξίσο λα βξίζθεη ηξφπνπο 

επηβξάβεπζεο, αλαγλψξηζεο, δηθαίσζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο (Μνπζηάθα –Μαιιηαξνχ,2008). 

 λα ιακβάλνληαη κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελεκέξσζε- εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

ζπιινγηθφ θαη αηνµηθφ επίπεδν αλαθνξηθά µε ηηο νξζέο πξαθηηθέο εξγαζίαο θαη ηνλ θψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. (Κάληαο,1995). 

 λα απνθεχγεηαη ε αζάθεηα θαη ε ζχγθξνπζε ξφισλ 

 ν ρψξνο εξγαζίαο  πξέπεη λα είλαη εξγνλνκηθά  ζρεδηαζκέλνο, γηα ηε κείσζε ηεο θφπσζεο 

θαη ησλ κπνζθειεηηθψλ πξνβιεκάησλ. 
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 κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε αηφκνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ηνπ άγρνπο θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ην δεκηνπξγνχλ, ελζαξξχλεηαη ε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, 

νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζε φια ηα επίπεδα, ε επηθνηλσλία  (Pines, 1988). 

 αιιαγή εξγαζηαθνχ ηκήκαηνο αλ ν εξγαδφκελνο ην επηζπκεί, ψζηε ε εξγαζία λα είλαη 

αλάινγε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε αηφκνπ, κέηξα ελζάξξπλζεο θαη επηβξάβεπζήο ηνπ 

 (Αλαγλσζηφπνπινπ-Παπαδάηνπ, 1999). 

 νη εξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνη λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη εξγαδφκελνη δελ απνθιείνληαη απφ ηελ 

εξγαζία κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηεο έθζεζεο ζε ςπρνθνηλσληθνχο θηλδχλνπο θαη ζε εξγαζηαθφ 

άγρνο.  

 επεηδή ην εξγαζηαθφ άγρνο δελ έρεη ζε φινπο ηηο ίδηεο επηδξάζεηο, ε δηνίθεζε θαη  νη 

ζπλάδειθνη πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ ςπρηθή θφπσζε ηνπ ζπλαδέιθνπ νθείινπλ λα ηνλ 

θαηαλνήζνπλ, λα ζπληξέμνπλ, λα ηνλ ελδπλακψζνπλ ςπρηθά, λα ηνλ ζηεξίμνπλ εζηθά θαη ηνλ 

εληζρχζνπλ πιηθά (άδεηα, ξεπφ).  

 ην θιίκα θαη ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε κεζφδσλ 

πξφιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη κείσζή ηνπ ζηα επίπεδα ηνπ δεκηνπξγηθνχ άγρνπο, ηε 

ζηάζε, ηηο αμίεο, ηα πηζηεχσ, ηηο παξαδνρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ. Σν θιίκα θαη ν ραξαθηήξαο 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. 

Ζ θαηάζηαζε απηή απαηηεί κεγαιχηεξε πξνζνρή  απφ ηνπο εηδηθνχο  επαγγεικαηίεο άιισλ 

επηζηεκνληθψλ  θιάδσλ, ηνπο  πνιηηηθνχο, αιιά θαη απφ ηελ επξχηεξε θνηλσλία.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν θνξηίδεηαη ζηελ εξγαζία θαη πξηλ αξρίζεη λα εθδειψλεη 

ζπκπηψκαηα ηνπ ζςνδπόμος ηηρ επαγγελμαηικήρ εμνπζέλσζεο, ε άκεζε θαη έγθαηξε 

αλαγλψξηζε, είλαη ην πξψην νπζηαζηηθφ θαη απαξαίηεην βήκα ζηε θάζε ηεο πξνθχιαμεο. 

ηαλ ν εξγαδφκελνο, επηβαξχλεηαη ή δελ «αληέρεη» ην «εξγαζηαθφ θνξηίν», έρεη ήδε αξρίζεη λα 

εκθαλίδεη ζηνηρεία ηνπ ζπλδξφκνπ. 

 

Παξέκβαζε ζε αηνκηθφ επίπεδν ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο: 

 εκαληηθή είλαη ε επαλεθηίκεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ άγρνπο, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ηνπ. 

 ηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο παξαηεξεζήθαλ ζε εξγαδφκελνπο πγείαο ζε νγθνινγηθά 

λνζνθνκεία, πνπ αληηκεηψπηδαλ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, ιφγσ ηεο δχζθνιεο 

θαηάζηαζεο πγείαο ησλ αζζελψλ, εθθξάδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη πξνζπαζψληαο 

λα δψζνπλ λφεκα ηφζν ζηηο εκπεηξίεο ηνπο, φζν θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο. Δπηπιένλ είλαη 

ρξήζηκν λα  αλαδεηεζεί  ππνζηήξημε ηφζν απφ ην νηθνγελεηαθφ φζν θαη απφ ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, αιιά θαη απφ επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο. 
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 Έλα θαηάιιεια νινθιεξσκέλν πιαίζην,  θπξίσο απφ επαγγεικαηίεο, βνεζά ζηε κείσζε 

ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, ζηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ (Σζαληήια, 2010). 

 Βνεζεηηθή, επίζεο, είλαη ε ελαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο (ρφκπη, γπκλαζηηθή) φπνπ ζα 

ζεκεηψλεηαη απνζπκπίεζε θαη εθηφλσζε ηνπ επαγγεικαηία, κε ζηφρν ηε κε επηξξνή ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπ δσή ζηελ πξνζσπηθή ηνπ.  

Δδψ πξέπεη λα  επηζεκάλνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θαηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο ζε ηέζζεξηο 

ηνκείο: ζηελ εξγαζία, ζηελ νηθνγέλεηα-θίινπο, ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηε δηαζθέδαζε. 

 ηαλ ν επαγγεικαηίαο έρεη επηιέμεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, κε βάζε ηελ 

πξνζσπηθή επηζπκία ηνπ θαη ηελ ζπλεηδεηή απφθαζε ηνπ, ηφηε ε αίζζεζε ηνπ αηνκηθνχ 

έιεγρνπ απμάλεηαη. 

 Δπηινγή λέαο ζέζεο εξγαζίαο (Κάληαο, 1995).  

 

 
Παξέκβαζε ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ: 

Βαζηθφο ζηφρνο θάζε νξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ επαγγεικαηία ζηε ζέζε πνπ 

κπνξεί λα θαιχςεη ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα,  ηηο γλψζεηο ηνπ, ηα πξνζσπηθά θίλεηξα, θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ, ζέζε πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο (Κάληαο,1995). 

H δεκνθξαηηθή δηνίθεζε αλαπηχζζεη ακνηβαίν ζεβαζκφ, ζπλεξγαζία, ππνζηήξημε, αλάιεςε 

επζπλψλ, θαη πξσηνβνπιηψλ, απνθπγή αληαγσληζκνχ θαη πξνζσπηθήο πξνβνιήο, αιιειεμάξ-

ηεζε. 

Αληίζεηα, ε άθακπηε θαη απζηεξή δηνίθεζε δεκηνπξγεί αληζφηεηα, έιιεηςε ειεπζεξίαο, 

πξσηνβνπιίαο, έθθξαζεο πξνζσπηθήο άπνςεο, απνθπγή επζπλψλ, απηαξρηθή επηηήξεζε, κε 

απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα λνηψζνπλ ζπκφ, νξγή, θαη 

απνκάθξπλζε απφ ηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα κε πξνηξνπή «ηηο εχθνιεο ιχζεηο», φπσο π.ρ. 

ζπλερείο άδεηεο (http://www.hospitaldentistry.gr/assets/documents/journal/2008/6.pdf). 

Χζηφζν κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο, ηελ επζχλε ησλ νπνίσλ έρεη ε δηνίθεζε, πξέπεη λα ζηεξίδνληαη 

ζηηο εμήο παξεκβάζεηο: 

α) Οκάδεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο 

‟ απηέο ηηο νκάδεο ζα κνηξάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ αζζέλεηα, ην 

ζάλαην, ηε δσή. Αθφκε ζα κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ζα πξνζπαζνχλ απφ θνηλνχ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο δχζθνιεο πεξηπηψζεηο θαη ζα ζπδεηνχλ γηα ηηο παξεκβάζεηο ηνπο κε ζηφρν 

ηελ επηηπρία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο (Pines, 1993). 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο απηψλ ησλ νκάδσλ είλαη ε αιιεινυπνζηήξημε ησλ κειψλ ηνπ ηνκέα πγείαο, 

ε κείσζε ηεο απνμέλσζεο ηνπο, ε ηζρπξνπνίεζε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη ε ζπλνρή ηεο 

νκάδαο ζα ελδπλακψζεη ηα κέιε έηζη ψζηε λα σθειεζνχλ ηφζν νη ίδηνη, φζν θαη νη ρξήζηεο  

http://www.hospitaldentistry.gr/assets/documents/journal/2008/6.pdf
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ππεξεζηψλ πγείαο. 

Με ηελ νκαδηθή ή αηνκηθή επνπηεία ην άηνκν ζα ζηεξηρζεί θαη ζα αλαδεηήζεη ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ 

(Maslach and Leiter, 2001). 

Β) Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ-εκεξίδσλ 

θνπφο είλαη ε ζπλέρηζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ηεο ελζάξξπλζεο ηνπ 

γηα κειέηεο, έξεπλεο θαη εξγαζίεο κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, έηζη ψζηε λα πξνηξέπεηαη ν 

εξγαδφκελνο γηα ηελ αλίρλεπζε δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ αζζελψλ (Σνχθαο, 2009).     

Γ) Καιχηεξε νξγάλσζε ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο. 

Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε ελαιιαγή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (rotation), φπνπ ν εξγαδφκελνο αζθεί ηα 

θαζήθνληα ηνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ νξγαληζκνχ, κε ζθνπφ λα κε βξίζθεηαη δηαξθψο ζε „‟ 

δχζθνια‟‟ ηκήκαηα (π.ρ. θαξθηλνπαζείο ηειηθνχ ζηαδίνπ, ΜΔΘ, ΣΔΠ) θαη λα ελαιιάζζεηαη ζε πην 

„‟πξνζηηά‟‟ (Σκήκα Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο). 

Δπνκέλσο, ε δπλαηφηεηα δηαιεηκκάησλ θαη εηδηθψλ αδεηψλ κεη‟ απνδνρψλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

θαη  ην θίλεηξν ζηνλ επαγγεικαηία λα αλαλεσζεί  λα κπνξέζεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

δπλακηθά θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνλ αζζελή (Κάληαο, 1995). 

Ζ κείσζε ηεο έληαζεο, ε δηαρείξηζε άγρνπο, ε πξναγσγή ηεο πγείαο ε ζπκκεηνρή ζε 

ππνζηεξηθηηθή νκάδα, ε αλαγλψξηζε, ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ νξίσλ ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο, πνπ αλ απφ ηελ αξρή αληηκεησπηζζνχλ, ζα ζεκεησζνχλ επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα (Leiter and Maslach, 1998). 

Σέινο, ε ζέζπηζε νξίσλ επηθηλδπλφηεηαο-αζθάιεηαο είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ζηελ 

δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο ρξήζηεο. 

Πνιιέο θνξέο, ε αιιαγή εξγαζηαθνχ ρψξνπ, φπσο  αιιαγή απφ νγθνινγηθέο θιηληθέο ζε 

ρακειφηεξεο έληαζεο ηκήκαηα, ζπκβάιιεη ζηελ ζεξαπεία ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο,  

αξθεί λα γίλεηαη ζπλεηδεηά  κε ππεπζπλφηεηα  θαη απηνγλσζία, γηα λα κελ επαλαιεθζεί ν 

θίλδπλνο, λα μαλαεκθαληζηεί ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ επαγγεικαηία ζηελ θαηάιιειε ζέζε απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

απφδνζήο ηνπ αιιά θαη ηεο παξνρήο πνηνηηθήο θξνληίδαο. 

δ) Οη δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. 

ε) Η δπλαηφηεηα ζπλερηδφκελεο επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο. 

ζη) Η δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο .  

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ελεξγεί απνηξεπηηθά ζηνλ θίλδπλν ηεο  εκθάληζεο επαγ-

γεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

 Ζ ζεηηθή ζρέζε κε ηε δνπιεηά ηνπο βνεζά  ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηα νγθνινγηθά λνζν-

θνκεία λα  αληιήζνπλ  ηθαλνπνίεζε θαη θχξνο απφ ηελ εξγαζία ηνπο  θαη ζεκεηψλεη ελδφκπρε 
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αγάπε γηα ην αληηθείκελν ηνπ επαγγέικαηνο θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ άξξσζην.  

Δπνκέλσο, ε θαιή ζρέζε κε ην επάγγεικα δξα πξνζηαηεπηηθά ζηελ αλάπηπμε απξφζσπεο 

ζπκπεξηθνξάο.  

 

2.2   Δξγαζηαθή δσή θαη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

 

2.2.1 Ζ έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο  δσήο θαη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

 

ηαλ κηιάκε γηα ηελ εξγαζία ελλννχκε ηελ εζειεκέλε  θαη κεζνδηθή πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ  

πνπ δηαζέηεη ηηο ζσκαηηθέο ηνπ θαη ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη  

ζηελ επίηεπμε ελφο  έξγνπ κε   ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο  πιηθέο  ή πλεπκαηηθέο ηνπ αλάγθεο , 

αιιά θαη άιιεο πνπ ζεσξεί  φηη ρξεηάδεηαη γηα κία ηθαλνπνηεηηθή δσή. 

Δξγαζία είλαη δσή, ζθέςε θαη θσο (Βίθησξ Οπγθψ). 

 Μπνξεί λα είλαη ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, κεηθηή ή αηνκηθή, νκαδηθή, αλεμάξηεηε ή απηνηειήο, 

δηνηθεηηθή, εξγαζία επίβιεςεο, ζηαζεξή ζε κηα ζέζε ή φρη.  

(https://www.scribd.com/document/291529139/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95). 

Σν χληαγκα αλαθέξεηαη κε εηδηθή δηάηαμε ζην ζεκειηψδεο δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ 

εξγαζία θαη ηελ επαγγεικαηηθή   απνθαηάζηαζε.   

Με ηα άξζξα 22 & 23,( αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο 27/5/2008) ην θξάηνο πξέπεη λα θξνληίδεη 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο φισλ ησλ 

πνιηηψλ θαη γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή εμχςσζή ηνπο, νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα λα εξγάδνληαη θαη λα 

επηιέγνπλ ειεχζεξα ην επάγγεικά ηνπο θαη λα ιακβάλνπλ ίζε ακνηβή γηα παξερφκελε εξγαζία 

ίζεο αμίαο ( http://latistor.blogspot.com/2015/07/blog-post_25.html#ixzz4zYDAsjti) 

χκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (1948) 

«Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα εξγάδεηαη θαη λα επηιέγεη ειεχζεξα ην επάγγεικά ηνπ, λα έρεη 

δίθαηεο θαη ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο δνπιεηάο θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αλεξγία. ινη, ρσξίο 

θακηά δηάθξηζε δίθαηεο θαη ηθαλνπνηεηηθήο ακνηβήο, πνπ λα εμαζθαιίδεη ζε απηφλ θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ζπλζήθεο δσήο αμίεο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα 

ηδξχεη καδί κε άιινπο ζπλδηθάηα θαη λα ζπκκεηέρεη ζε απηά γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ» (Κνηλσληνινγία Γ΄ Γεληθνχ Λπθείνπ, 2017). 

Ννκηθέο δηαηάμεηο θαζνξίδνπλ ηνπο  φξνπο ηεο ζχληαμεο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, 

απαγνξεχνληαο ηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία θαη είλαη ππνρξεσηηθή ε θνηλσληθή αζθάιηζε 

(Επγνχξεο, 2001). 

Ζ εξγαζία γηα ηνλ άλζξσπν είλαη θαζνξηζηηθή, είλαη θχξηνο φξνο ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο,  

ηνπ δίλεη απηνπεπνίζεζε θαη ηθαλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ.  

https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%89%CF%81_%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%8E
https://www.scribd.com/document/291529139/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95
http://latistor.blogspot.com/2015/07/blog-post_25.html#ixzz4zYDAsjti
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Οη άλζξσπνη είλαη κέξνο ηεο θχζεο, πξνεξρφκελνη απφ ην δσηθφ βαζίιεην θαη γηα λα δήζνπλ 

ρξεηάδνληαη  λα έρνπλ ηξνθή, ελδπκαζία, θαηνηθία, ζέξκαλζε. Ξερψξηζαλ φκσο απφ ηα δψα 

αθξηβψο γηαηί  γηα λα έρνπλ  ηα  κέζα απηά, άξρηζαλ  λα ηα παξάγνπλ. 

αλ αλψηεξν γέλλεκα ηεο θχζεο , αλαπηχρζεθαλ θαη εμέιημαλ ηελ θνηλσλία γηαηί κε ηελ εξγαζία 

ηνπο θαηάθεξαλ λα παξάγνπλ πιηθά θαη πλεπκαηηθά αγαζά. 

Παξαηεξνχκε πσο νη άλζξσπνη απφ ηελ αξραηφηεηα  θαη κέρξη ζήκεξα, βξήθαλ πνιιέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα λα απαζρνινχληαη γηαηί κφλν έηζη έλησζαλ «γεκάηνη», έλησζαλ φηη 

πξνζθέξνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνπο άιινπο, πσο ήηαλ ρξήζηκνη θαη απαξαίηεηνη. 

Οη αμίεο  απηέο ηνπ αλζξψπνπ έρνπλ παξακείλεη θαη ζε απηή ηελ επνρή πνπ δνχκε ηψξα. Αλ 

ζηακαηήζεη ε εξγαζία νη θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ δελ ζα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ.  

Ζ εξγαζία είλαη ζρέζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε θαη ηαπηφρξνλα ζρέζε θνηλσληθή, 

είλαη ε ελέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ  πξνζβιέπεη ζηελ νινθιήξσζε ελφο ζθνπνχ (Επγνχξεο, 

2001). 

χκθσλα θαη κε ηνλ Μαξμ ζην Κεθάιαην, ε εξγαζία  είλαη πεξηζζφηεξν κηα πξάμε αλάκεζα ζηνλ 

άλζξσπν θαη ηε θχζε ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί αλαιφγσο ηηο  δπλάκεηο κε ηηο νπνίεο είλαη 

πξνηθηζκέλν ην ζψκα ηνπ, ηα κπξάηζα θαη ηα πφδηα, ην κπαιφ θαη ηα ρέξηα ηνπ, θαη φια κπαίλνπλ 

ζε θίλεζε γηα λα αθνκνηψζνπλ  θαη λα δηακνξθψζνπλ ηελ χιε,  φπσο απηή ηνλ εμππεξεηεί ζηε 

δσή ηνπ. Καη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ κε ηελ θίλεζε απηή δξα πάλσ ζηε θχζε θαη ηελ ηξνπνπνηεί, 

ηξνπνπνηεί θαη ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε θαη αλαπηχζζεη ηηο ιαλζάλνπζεο ηδηφηεηέο ηνπ. 

Ζ εξγαζία, καο αλαθέξεη ν Έλγθειο,  φρη κφλν ζπλδέεη ηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε αιιά 

ζπγρξφλσο δεκηνπξγεί θαη δηακνξθψλεη ηνλ άλζξσπν, ηνλ αιιάδεη βηνινγηθά θαη ηνλ βνεζά, λα 

αλαπηχμεη ηε ζθέςε ηνπ, λα κηιήζεη γηα ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ αλεζπρίεο θαη ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ,  

λα βειηηψζεη ηελ θξηηηθή ηνπ, λα θαιιηεξγήζεη ηε θαληαζία ηνπ, λα απμήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, 

ηε κλήκε θαη ηελ αληίιεςή ηνπ, λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, γίλεηαη πην πνηνηηθφο, καζαίλεη 

λα ζρεδηάδεη, λα δεκηνπξγεί, λα παξάγεη θαη γεληθά απνθηά  δεμηφηεηεο θαη εθεπξίζθεη ιχζεηο, 

ηξφπνπο θαη κέζα. 

ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ε εξγαζία απνηειεί ην κέζν γηα ηελ απνδνρή θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ ελήιηθνπ αηφκνπ, γη‟ απηφ θαη παίδεη  πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ. Ζ εμαηξεηηθή 

ζεκαζία ηεο εξγαζίαο  γίλεηαη πην θαηαλνεηή αλ ζθεθηνχκε ηελ αλεξγία θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ 

επηθέξεη ζηε δσή ησλ αηφκσλ. 

Ο άλζξσπνο θηλείηαη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη γηα  κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπ, ζην  

επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ εξγαζία, ε δνπιεηά, ην επάγγεικα πνπ έρεη ν θαζέλαο καο είλαη κία 

δηαδηθαζία πνπ ζπλερίδεηαη γηα  νρηψ έσο αθφκε θαη δψδεθα ψξεο ηελ εκέξα. Τπάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ δνπιεχνπλ θαη είλαη επηπρηζκέλνη θαη ληψζνπλ νινθιεξσκέλνη.  

Οη άλζξσπνη εξγάδνληαη  γηαηί πξέπεη λα βγάινπλ ρξήκαηα γηα λα δήζνπλ ή θάπνηνη γηαηί έηζη 

αηζζάλνληαη δεκηνπξγηθνί, εθφζνλ δελ έρνπλ βηνπνξηζηηθφ πξφβιεκα.  
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Μεξηθνί άλζξσπνη  πνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα θάλνπλ ην ρφκππ ηνπο δνπιεηά είλαη πην 

επραξηζηεκέλνη. 

ηνλ εξγαζηαθφ ρξφλν καζαίλεη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο θαιιηεξγεί ηνλ 

ζεβαζκφ ζην κφρζν, ηελ αλζξσπηά θαη ηελ εηιηθξίλεηα εζηθνπνηείηαη θαη  παξαηεξεί δηάθνξεο 

πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ηθαλφηεηεο θαη αδπλακίεο  γεληθφηεξα, νινθιεξψλεηαη σο 

πξνζσπηθφηεηα.  

Ο άλζξσπνο πινπνηψληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ  αηζζάλεηαη επηπρηζκέλνο, ηθαλνπνηεκέλνο ςπρηθά 

θαη πλεπκαηηθά γηαηί κπνξεί θαη πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία θαη απνθηά εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ 

ηνπ φηαλ βιέπεη φηη ην δεκηνχξγεκά  ηνπ γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηελ  θνηλσλία. 

( Μπηηζάθεο,1980). 

Ζ ηζηνξία καο δίδαμε  ηελ αξλεηηθή θαη ηε ζεηηθή πιεπξά ηεο εξγαζίαο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε κέζα ζηνπο αηψλεο θαη κε ηηο ηξαγηθέο φςεηο ηεο (δνπιεία, δνπινπαξνηθία, 

κηζζσηή εξγαζία) αλαγθαζηηθά θαη ππνηηκεηηθά θαη ήηαλ ζπλψλπκε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

αλάγθεο.  

ηε ζεηηθή ηεο πιεπξά βιέπνπκε ηνλ ζεκαληηθφ θαη πνιιέο θνξέο θπξίαξρν ξφιν πνπ έρεη ζηελ 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ αηφκνπ, βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα λέα πνηφηεηα, πνπ 

εμπςψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηνλ θαηεπζχλεη ζηελ  πξνζσπηθή επεκεξία θαη  ηελ 

επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. 

Μειέηεο θνηλσληνιφγσλ καο δείρλνπλ  φηη  ε εξγαζία είλαη  έλα  ζπάλην αγαζφ θαη νη Δπξσπαίνη 

πνιίηεο ζεσξνχλ  φηη  ε εξγαζηαθή δσή θαη νη  θνηλσληθέο ζρέζεηο έρνπλ κεγάιε αμία, σζηφζν  

κεγαιχηεξε αμία έρεη  ε νηθνγελεηαθή δσή ( Κξέηζε, 2017). 

ε επαγγέικαηα φπσο  ηνπ θαιιηηέρλε ή  ηνπ επηζηήκνλα βιέπνπκε ηελ ηδηαίηεξε αμία ηεο  

εξγαζίαο πνπ θαη έρεη ζηελή ζρέζε  κε ηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο. 

Πνιινί εξγαδφκελνη  δελ δίλνπλ ζηελ  εξγαζία κεγάιε αμία παξφιν πνπ κέζσ ηεο  ακνηβήο 

ηθαλνπνηνχληαη νη βηνπνξηζηηθέο  αλάγθεο ηνπο, επίζεο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο  φπσο νη 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζηελ εξγαζία, ε εμαζθάιηζε ηεο κνληκφηεηαο, είλαη ζεκαληηθά γηαηί 

ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ απφ ηελ εξγαζία φπσο ε  

πξσηνβνπιία,  ε ππεπζπλφηεηα, ην ελδηαθέξνλ (Κνξσλαίνπ, 2000). 

Ζ έλλνηα ηεο εξγαζίαο  γηα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο αθνξά κφλν ην παξαγφκελν  έξγν ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 

Γηα ηελ εξγνλνκία εξγαδφκαζηε φηαλ αζρνινχκαζηε κε  θάζε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή ελέξγεηα 

(Λεβέληε, 2007). 
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2.2.2 Ηθαλνπνηεηηθά κνληέια εξγαζηαθήο  δσήο 

 

Ζ εξγαζία θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο απνηεινχλ πξσηαξρηθή έλλνηα ηνπ Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ.  

Ζ γέλλεζε θαη αλάπηπμε ηνπ Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ ζπιινγηθψλ αγψλσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Οη αγψλεο απηνί αλάγθαζαλ ηα θξάηε  θαη 

ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην λνκηθφ ζχζηεκα δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη αλαγλψξηζεο ησλ εξγαηηθψλ ελψζεσλ. Ρπζκίζεηο ηέηνηνπ είδνπο εκθαλίζηεθαλ 

γηα πξψηε θνξά  ζηελ Αγγιία ηνλ 19ν αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ην Δξγαηηθφ Γίθαην 

εκθαλίδεηαη σο απηφλνκνο θιάδνο δηθαίνπ. Σν Δξγαηηθφ Γίθαην απνηειεί ηδηαίηεξν θιάδν ηεο 

λνκηθήο επηζηήκεο κε αληηθείκελν έξεπλαο θαη κειέηεο ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ελφο θξάηνπο, κε 

ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο. Οη  άλζξσπνη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη είηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ είηε γηα 

θάπνηνλ άιιν.  

Γλσξίδνπκε φηη γηα πνιινχο αηψλεο ε εξγαζία ήηαλ αληηθείκελν δνζνιεςηψλ θαη εθκεηάιιεπζεο. 

ηελ επνρή πνπ ε δνπιεία ήηαλ λφκηκε  ε  εξγαζία ζεσξνχληαλ ππνηηκεηηθή θαη   ηελ εθηεινχζαλ 

κφλν νη δνχινη. 

ηα ειιεληθά ε ιέμε ¨δνπιεηά¨ πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε ¨δνπιεία¨ θαη ε ιέμε ¨αθεληηθφ¨, απφ ηνλ 

θχξην ηνπ ¨δνχινπ¨, ηνλ αθέληε, δειαδή ε θαηάζηαζε απηή  παξέκεηλε ζηελ νπζία ίδηα αθφκε θαη 

ζήκεξα.  

Ζ δνπιεία άξρηζε λα ππνρσξεί ηελ πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραληθήο πεξηφδνπ αιιά θαη 

πάιη ε εξγαζία ήηαλ έλα κέζν ζπλαιιαγήο.  

Ζ εξγαζηαθή δσή πέξαζε απφ πνιιά ζηάδηα απφ ηελ αξρή ηεο  σο ζήκεξα θαη αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ζε κηα θνηλσλία  ππαγνξεπφηαλ θαη ε εξγαζηαθή δσή ησλ 

πνιηηψλ ηεο.  

ηελ αξραία Διιάδα ηηο δνπιεηέο πνπ απαηηνχζαλ ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ηηο εθηεινχζαλ νη 

δνχινη, ελψ κε ηηο πλεπκαηηθέο εξγαζίεο αζρνινχληαλ νη ειεχζεξνη πνιίηεο. 

 ηνλ Μεζαίσλα ζπλαληνχκε κηα πην ζπζηεκαηηθή κνξθή ηεο εξγαζίαο κε αλαγθαία ηελ ηάμε θαη 

πεηζαξρία πνπ επηβάιινπλ νη κνλαζηεξηαθέο ζπλζήθεο. 

Αξγφηεξα ε εξγαζηαθή δσή, πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο ζπληερλίεο, νη ηερλίηεο  

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη δεκηνπξγνχλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

 πγρξφλσο ππάξρεη αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο δσήο κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ αγξψλ θαη ηεο 

θηελνηξνθηθήο, κε ηελ εθηξνθή θαη ηε θξνληίδα ησλ δψσλ ζηηο επαξρίεο, καδί κε ηνπο 

ηερλίηεο(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C109/67/540,1955/). 

Παξαηεξνχκε ηνλ 18ν  αηψλα ηελ εξγαζία λα  δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ην εξγαζηήξην 

παξαγσγήο ησλ  αλζξψπσλ πνπ ήηαλ ηερλίηεο θαη δνχιεπαλ ζην ζπίηη ή  κεγάιν πνζνζηφ 

δνχιεπαλ ζηνπο αγξνχο, εκθαλίδεηαη ε κηζζσηή ή εμαξηεκέλε  εξγαζία, ε νπνία γίλεηαη γηα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C109/67/540,1955/


73  

ιφγνπο βηνπνξηζηηθνχο κέζσ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο πνπ πξνθαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε, ε νπνία αξγφηεξα ζα νλνκαζηεί βηνκεραληθή επαλάζηαζε. 

(http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/13/4/407.pdf). 

 Σελ  επνρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ν εξγάηεο πξνζθέξεη εξγαζία έλαληη κηζζνχ φπσο 

επηβάιιεη  ε εξγνδνζία, ππεξηζρχεη  ε αληίιεςε φηη ε εξγαζία είλαη κηα απνδεθηή πξάμε  θαη  ν 

εξγαδφκελνο αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε δνπιεηά ηνπ. 

 Καη ελψ ε εξγαζία γίλεηαη ν ιφγνο χπαξμεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο  γηα ηελ αζηηθήο ηάμε είλαη  πεγή 

πινπηηζκνχ.  

 Ζ εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη   θάησ απφ άζιηεο  ζπλζήθεο, βξψκηθνη θαη αλζπγηεηλνί ρψξνη, 

ρσξίο θακηά αζθάιεηα, πνιιέο ψξεο εξγαζίαο, θξχν, δέζηε πνιιέο θνξέο θάλνπλ ηνλ 

εξγαδφκελν λα εμνπζελψλεηαη θαη λα κελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη. 

Οη απάλζξσπεο ζπλζήθεο θαη ε εθκεηάιιεπζε επεθηεηλφηαλ αθφκε θαη ζηα παηδηά, κε  

εμαληιεηηθά σξάξηα θαη ρσξίο θνηλσληθή αζθάιηζε, κε απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη λα 

δηεθδηθήζνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο κε αγψλεο πνιιψλ ρξφλσλ.  

Πνιιέο θνξέο, κηθξά παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ, φπσο νη ελήιηθνη αθφκα εμαλαγθάδνληαλ ζε  κε 

ηελ απεηιή ηεο ζσκαηηθήο βίαο. 

(http://www.24grammata.com/wp-contentRiginos-paidiki-ergasia-24grammata.com.pdf). 

Ζ ηζηνξηθή απηή πεξίνδνο αλαδεηθλχεη κηα λέα εηθφλα εξγάηε πνπ  δέρεηαη εληνιέο απφ ηνπο 

αλσηέξνπο ηνπ θαη ηηο εθηειεί ηπθιά, ρσξίο  λα ζθέθηεηαη ηελ πεξίπησζε  λα θάλεη αιιαγέο ζηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε, πεξηραξαθσκέλνο  απφ ηα ζηεγαλά ηεο, θαη εμ‟ νινθιήξνπ ππνηαγκέλνο 

ζηελ εμαληιεηηθή εξγαζία πνπ ζαλ ζηφρν  είρε ηε καδηθή παξαγσγή ησλ  εξγνζηαζίσλ κε ηα 

απηφκαηα θαη εμεηδηθεπκέλα  κεραλήκαηα κε πξντφληα θαζνξηζκέλνπ ηχπνπ δίρσο ηε δπλαηφηεηα 

ειεχζεξεο δεκηνπξγίαο. 

ηγά–ζηγά νη εξγαδφκελνη θαηάθεξαλ λα αλαγλσξηζηεί ε εξγαζία ζαλ δηθαίσκα θαη δεκηνπξγία 

ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο ελψ παξάιιεια  κε ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο πξνζηαηεχεηαη θαη 

ε αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα. 

Ζ νηθνλνκηθή επηζηήκε αλαγλσξίδεη ηελ εξγαζία ηνπ αλζξψπνπ σο ζεκειηψδε παξαγσγηθφ 

ζπληειεζηή γηα ηελ ζπζζψξεπζε πινχηνπ θαη φθεινο γηα ηελ θνηλσλία (Λεβέληε, 2007). 

Δπηπξνζζέησο  ε εμαζθάιηζε ακνηβήο θαη φξσλ ζηελ  εξγαζηαθή δσή πνπ ηθαλνπνηνχλ  ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ζπλεηζθέξεη ζηελ ηζνξξνπία ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο  δσήο ζε κηα ρψξα.  

(Λπκπεξάθε - Μνπξίθε ,1996). 

 

http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/13/4/407.pdf
http://www.24grammata.com/wp-contentRiginos-paidiki-ergasia-24grammata.com_.pdf
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Δηθφλα 4: Απάλζξσπεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Μπέληδακηλ Κνξηά, «αθεηεξία ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο  

θαη ζηηο εξγαζηαθέο κεζφδνπο ηεο πνιηηηθήο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε πάιε ησλ ηάμεσλ, ζην επίπεδν 

ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

Κάζε εμέιημε ζηελ ηερλνινγία θαη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο είλαη άκεζα δεκέλε, κε ηελ αδηάθνπε 

πξνζπάζεηα ηνπ θεθαιαίνπ λα ειέγμεη θαη λα θάλεη απνδνηηθή ηελ εξγαηηθή δχλακε. 

Οη δηάθνξεο κνξθέο απαζρφιεζεο δείρλνπλ ηηο ηεξάζηηεο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. 

α) Ο Κάξνινο Μαξμ, δίλεη βάζε ζηελ εξγαζία θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ππνζηεξίδνληαο πσο 

ε εξγαζία  εληζρχεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεχζεξνπ αλζξψπνπ, ηεο γξήγνξεο ζθέςεο  θαη ηεο  

πξνζσπηθφηεηαο αλεμάξηεηα απφ ηελ πίεζε πνπ αζθεί  ε αγνξά γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ αγαζψλ 

ζε εκπφξεπκα. Πηζηεχεη φηη ε εξγαζία δελ είλαη εμαλαγθαζηηθή θαη δνπιηθή αιιά είλαη κηα 

θαηάζηαζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ  επηπρία, ε νπνία δηαρσξίδεη ηνλ άλζξσπν 

απφ ηα δψα εθφζνλ ε επηηέιεζή ηεο ηαπηίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγηθφηεηα. 

(https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/7243/6963.pdf). 

 Οη Honneth, (1982) θαη Offe, (1993) αλαθέξνπλ  πσο ν Μαξμ αλαιχεη  ηελ έλλνηα  ηεο  εξγαζίαο, 

ηελ αμηνινγεί, βάδνληάο ηε ζε αλψηεξν επίπεδν, γηαηί δελ ηελ ζεσξεί  κφλν σο κηα ελέξγεηα  γηα 

δεκηνπξγία παξαγσγήο, νχηε γηα λα θηηαρηεί  κηα θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη  ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

θχζεο, δειαδή σο αηηία  αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο αιιά  σο κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε πνπ δίλεη 

ηελ επθαηξία  ζηελ  πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αλαδεηρζεί. 

Ζ εξγαζία  βνεζά εθηφο απφ ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ δηαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ 

θαη δπλαηνηήησλ ζε φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο.  

( https://www.homohominus.net/tag/η%C%20δεζε/). 

β) Σετινξηθφ κνληέιν. Μεραληθνί ηεο επνρήο, φπσο ν Σέηινξ πξνζπάζεζαλ λα νξγαλψζνπλ 

ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα λα δνπιέςνπλ φζν γίλεηαη γξεγνξφηεξα θαη απνδνηηθφηεξα, κε 

απνηέιεζκα λα εθεπξεζνχλ δηαθνξεηηθέο θαηά θαηξνχο νξγαλσηηθέο κέζνδνη ηεο εξγαζίαο.  

Οη αλαθαηαηάμεηο πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ Δπξψπε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Βηνκεραληθήο Δπα-

λάζηαζεο θαη ηεο εθβηνκεράληζεο ηνπ 19νπ αηψλα, θαη θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Β.Γ. Δπξψπεο, 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/7243/6963.pdf
user/AppData/Local/music%20RS197/
user/AppData/Local/music%20RS197/
user/AppData/Local/music%20RS197/
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είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο  

δξαζηεξηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ, θαη θαηά θχξην ιφγν, ηελ εμ‟ νινθιήξνπ  κεηαβνιή ησλ κεζφδσλ 

πνπ αθνινπζνχζαλ  ζηελ  παξαγσγή θαη παξάιιεια ηηο κεηαβνιέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ 

παξαγσγή. 

(https://istoriatexnespolitismos.wordpress.com/2013/07/19/%CF%86%C). 

Ο  F.W Taylor, (1856-1915) εθινγηθεχεη ην ζχζηεκα  παξαγσγήο ζηα εξγνζηάζηα, θαηαλέκνληαο 

ηελ εξγαζία: 

• νξηδφληηα, έηζη ψζηε θάζε εξγάηεο λα εθηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο, 

•  θάζεηα, έηζη ψζηε λα δηαρσξίδεηαη ε ζχιιεςε ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο απφ ηελ εθηέιεζή 

ηεο. ηνλ Σέηινξ αλήθεη ε θξάζε «ν ζσζηφο άλζξσπνο ζηε ζσζηή ζέζε». 

(Κνηλσληνινγία Γ΄ Γεληθνχ Λπθείνπ,2017). (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

C109/67/540,1955/). 

 Ο Σετινξηζκφο ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο επηβαξχλνληαο θαη εθκεηαιιεπφκελνο ηνλ εξγαδφκελν. 

Τπνβαζκίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαηψλ απνμελψλνληάο ηνπο απφ ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο 

θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγήο ππνζηεξίδνληαο φηη απηφ είλαη αξκνδηφηεηα ησλ  αλψηεξσλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.  

Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Σετινξηζκνχ σο πξνο ηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο είλαη ηα εμήο: 

     α. Γηαίξεζε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε μερσξηζηά  θαη ηππνπνηεκέλα ηκήκαηα εξγαζηψλ.  

Ο  εξγαδφκελνο αζρνιείηαη κε  έλα κφλν ηκήκα ηνπ ζπλφινπ ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα 

δηεθπεξαησζεί.   

     β. Οξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα γηα ηελ  εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηεο εξγαζίαο 

κε απζηεξφ ρξνληθφ δηάγξακκα πξνθεηκέλνπ ν εξγάηεο λα θάλεη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξεο 

θηλήζεηο, γηα ηελ απνθπγή ησλ απσιεηψλ ρξφλνπ θαη απφδνζεο.   

     γ. Οη εξγάηεο αλαγθάζηεθαλ λα θηλνχληαη  αλάινγα  κε ηελ ηαρχηεηα ησλ κεραλεκάησλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή ησλ αληηθεηκέλσλ γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο γηα κέγηζηε παξαγσγή 

θαη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ.  

     δ. Ζ επηζηεκνληθή αλάιπζε ηεο εξγαζία γίλεηαη απφ εηδηθνχο πνπ πξνζιήθζεθαλ γηα απηφ  ην 

ζθνπφ, έηζη έρνπκε πιήξε δηαρσξηζκφ ηεο πλεπκαηηθήο θαη ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο. 

    ε. Ο εξγαδφκελνο πνπ θάλεη  ρεηξσλαθηηθή εξγαζία δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζθεπηφκελνο.  

Ο Σέηινξ αληηκεηψπηζε ηελ θαηεγνξία  φηη έβιεπε ηνπο αλζξψπνπο ζαλ κεραλέο θαη ην κφλν 

θαηλνχξγην πνπ πξφζθεξε  αθνξνχζε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, 

ηίπνηα γηα ηνλ άλζξσπν. 

(http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL-02_Koinoniologia_G-Lyk-AnthrSp-

SpOikPlir_BM.pdf). 

Ο Σετινξηζκφο αξρηθά ππεξίζρπζε  απφ ηε κία δηφηη ήηαλ επηηαθηηθή ε  αλάγθε ηεο ζπγθέληξσζεο 

https://istoriatexnespolitismos.wordpress.com/2013/07/19/%CF%86%25C
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C109/67/540,1955/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C109/67/540,1955/
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL-02_Koinoniologia_G-Lyk-AnthrSp-SpOikPlir_BM.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL-02_Koinoniologia_G-Lyk-AnthrSp-SpOikPlir_BM.pdf
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θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη απφ ηελ άιιε  ήηαλ πην εχθνιν  κε ηηο 

κεζφδνπο ηνπ  λα ππνρξεσζεί ε εξγαηηθή ηάμε  ζε πεηζαξρία γηα λα κελ ππάξρνπλ αληηδξάζεηο 

ζηηο θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο.  

ηα αξρηθά ζηάδηα ην ζχζηεκά ηνπ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο είρε απνηειεζκαηηθφηεηα, 

φκσο αξγφηεξα νη θνηλσληνιφγνη θαη άιινη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, 

θαηεγφξεζαλ ζηνλ ηετινξηζκφ, αθνχ ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ε επαλάιεςε ησλ θηλήζεσλ 

νδεγνχζαλ ηνλ εξγαδφκελν ζηελ απνκφλσζε θαη ηνλ ίδην ηνλ εμνκνίσλαλ κε   ηα  γξαλάδηα  ηεο 

κεραλήο (αιινηξίσζε) θαη ε εξγαζία ηνπ έγηλε θνπξαζηηθή θαη πιεθηηθή.  

Ο Mayo, (1880-1949), πξαγκαηνπνίεζε πεηξάκαηα ζε νκάδεο εξγαδνκέλσλ θαη ππνζηήξημε  φηη 

ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εληαηηθνπνίεζε θαη ηελ 

επαλάιεςε ησλ θηλήζεσλ αιιά κε ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ψζηε  νη εξγαδφκελνη λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κέζα ζηνπο ρψξνπο πνπ εξγάδνληαλ λα αλαπηχμνπλ ηελ θνηλσληθφηεηα θαη 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο( Mayo, 1880-1949), (Κξέηζε, 2017), 

(http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL-02_Koinoniologia_G-Lyk-AnthrSp-

SpOikPlir_BM.pdf). 

 

 

 

Δηθφλα 5: Σετινξηθφ κνληέιν παξαγσγήο 

 

 

γ) Φνξληηθφ κνληέιν. Ο Φνξληηζµφο, πνπ πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηηο λέεο θαη πξσηνπνξηαθέο 

ηδέεο  ηνπ Ακεξηθαλνχ επηρεηξεκαηία Henry Ford, (Ζ. Ford, 1863-1947)  είλαη έλα ζχζηεµα 

κεζφδσλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, εληαηηθήο  ζπζζψξεπζεο πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαη γηα 

θαηαλάισζε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο κε ηαπηφρξνλε ξχζκηζε ηεο ηηκήο ησλ κνλνπσιίσλ, ην 

νπνίν δέζπνδε ζηε βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηε βφξεηα θαη ηε δπηηθή Δπξψπε  απφ ην 1945 έσο ην 

1970.  

Σν ζχζηεκα απηφ έρεη ηηο βάζεηο ηνπ  ζην ζπλδπαζκφ ηνπ ηετινξηζµνχ, δηαίξεζε θαη ηππνπνίεζε 

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL-%2002_Koinoniologia_G-Lyk-AnthrSp-SpOikPlir_BM.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL-%2002_Koinoniologia_G-Lyk-AnthrSp-SpOikPlir_BM.pdf
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ησλ θηλήζεσλ, κε ζχγρξνλε εηζαγσγή  ηεο ρξήζεο  ησλ πνιχπινθσλ   κεραλψλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ηελ αθνκνίσζε ηεο θνηλσληθήο ηερλνγλσζίαο ζηηο κεραλέο, κε ζθνπφ 

ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, θαη ηε  βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

αλ απνηέιεζκα ήηαλ ε γξήγνξε θαη άκεζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ 

ζηαζεξνχ θαηά θεθαιήλ θεθαιαίνπ. 

Οη εξγάηεο αζρνινχληαη κε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, επηηεινχλ θαζνξηζκέλν θαη απηνκαην-

πνηεκέλν πξφγξακκα, δελ  ρξεηάδεηαη  λα κεηαθηλνχληαη ζην ρψξν δνπιεηάο, αιιά ζηέθνληαη ζε 

θαζνξηζκέλν ζεκείν απ‟ φπνπ πεξλνχλ κε απηφκαηα κεραλήκαηα ηα θνκκάηηα πνπ πξφθεηηαη λα 

ζπλαξκνινγεζνχλ θάλνληαο πάληα ηηο ίδηεο θηλήζεηο (Lipietz, 1985).   

Σν θνξληηθφ κνληέιν ηππνπνίεζε ηηο πξαθηηθέο  ηεο εξγαζίαο ζηα εξγνζηάζηα ρξεζηκνπνηψληαο, 

ηελ θηλεηή γξακκή παξαγσγήο,  

ηηο εξγαιεηνκεραλέο ζηελήο θαη εηδηθήο ρξήζεο 

ηελ ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ε καδηθή παξαγσγή,  βνήζεζε:  

• ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ μφδεπαλ  νη εξγαδφκελνη γηα λα ζπλελλνεζνχλ δηφηη απαηηνχληαλ  

γξήγνξεο θαη αθξηβείο θηλήζεηο, 

•  κεηψζεθε ν αξηζκφο ηνπ  πξνζσπηθνχ θαη ηδηαίηεξα φζσλ δνχιεπαλ     ρεηξσλαθηηθά,  

• ν ξπζκφο ηεο εξγαζίαο επηηαρχλζεθε, απμήζεθε ε καδηθή παξαγσγή  ηππνπνηεκέλσλ αγαζψλ 

(φπσο  ε παξαγσγή ηνπ απηνθίλεηνπ Ford-T ηνπ 1908, κε ζρεδφλ εληαία  κνξθή ή  ρξψκα),  

• νη εξγάηεο δελ ρξεηαδφηαλ εηδίθεπζε απαξαίηεηα, πξνζιήθζεθαλ αλεηδίθεπηνη ή θαη 

αλαιθάβεηνη κεηαλάζηεο πνπ ελζσκαηψζεθαλ καδηθά ζην δπλακηθφ ησλ εξγνζηαζίσλ  

•  ηα εξγνζηάζηα εμνπιίζηεθαλ κε απηφκαηεο κεραλέο (Λπµπεξάθε,1991). 

Απφ ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν  θαη κεηά νη ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη νη  Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο επηθεληξψζεθαλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε  ηνπ θνξληηθνχ κνληέινπ  γηα λα 

νξγαλψζνπλ ηελ παξαγσγήο ηνπο . 

Ο θνξληηζκφο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εμππεξεηείηαη απφ έλα ζχζηεκα ηερλνινγηψλ, αγνξψλ θαη 

ζεζκψλ, βαζίδεηαη ζε  κεγάιεο επελδχζεηο γηα πνιχπινθεο θαη εμεηδηθεπκέλεο κεραλέο θαη 

εηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο θαη  νη ηηκέο ησλ  πξντφλησλ  ξπζκίδνληαη  ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. 

Οη επηρεηξήζεηο   απμάλνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο πέηπραλ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο αλά κνλάδα πξντφληνο θαη επνκέλσο κείσζε ηεο ηηκήο» (Coriat, 1980, 

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=303). 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζηήξημε ην θνξληηζκφ αθνξά έλα νιφθιεξν δίθηπν νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ξπζκίζεσλ θαη δενληνινγίαο πνπ ζηάζεθαλ ηθαλέο λα εμαζθάιηζαλ ην ζπγρξνληζκφ 

θαη ζπληνληζκφ αλάκεζα ζηε καδηθή παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε. (Λπκπεξάθε,1991)  

Σν ηετινξηθφ-θνξληηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγήο δέρηεθε δξηκεία 

θξηηηθή, θπξίσο γηαηί απέθιεηε απφ ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ηε 

ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαληαζία, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ην πλεχκα 

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=303
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ζπλεξγαζίαο.  

Ζ θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο καδηθήο παξαγσγήο έθεξε  ηελ θξίζε ηηο νηθνλνκίεο ησλ ηφηε 

θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο.   

Οη έξεπλεο ηνπ Mayo,  απέδεημαλ νηη νη «αλζξψπηλεο ζρέζεηο» ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη 

αλαγθαίεο θαη ε ακθηζβήηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είρε σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο(http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGLC109/%CE%94%CE%B9%CE%

B4% 02_Koinoniologia_G-Lyk-AnthrSp-SpOikPlir_BM.pdf). 

 

 

δ) Μνληέιν «Αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ» ζηελ εξγαζηαθή δσή. 

Οη επηζηήκνλεο ηεο επνρήο πνπ αζρνινχληαλ κε ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

ππνζηήξημαλ  φηη νη επαλαιεπηηθέο θαη κφλν θηλήζεηο πνπ  ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα εθηειεί  ζηελ 

εξγαζία ηνπ, αιινηξηψλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, παχεη λα είλαη αλεμάξηεηνο θαη γίλεηαη εμάξηεκα ηεο 

ίδηαο ηεο κεραλήο ζηελ νπνία δνπιεχεη.  

Ο  Mayo, (1880-1949), κε ηηο έξεπλεο πνπ έθεξε εηο πέξαο κεηά απφ παξαθνινχζεζε  θαη κειέηε 

ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ νη νκάδεο εξγαδνκέλσλ, 

ζπκπέξαλε φηη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εληαηηθή 

δνπιεηά θαη κέζσ  ηεο  επαλάιεςεο ησλ θηλήζεσλ αιιά κε ηε θαιιηέξγεηα θαη ηελ θαιπηέξεπζε  

ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

 Πξαθηηθά  νη κειέηεο  ηνπ Mayo (1880- 1949), απέδεημαλ πσο ε παξαγσγηθφηεηα απμάλεηαη  φηαλ 

νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη φηη είλαη κέιε ηεο ίδηαο  νκάδαο, φηαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο είλαη 

ζηελέο, φηαλ θαηαιαβαίλνπλ φηη κεηξάεη ε γλψκε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ιακβάλνληαη 

ππφςε απφ ηε δηνίθεζε, θαη θαζηέξσζε έλα λέν κνληέιν εξγαζίαο, πνπ βαζίδεηαη  ζηελ αλάπηπμε 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

Γηαπίζησζαλ πσο   ε  αχμεζε  ηεο παξαγσγήο ζα γίλεη φρη απφ  έλαλ εξγάηε ξνκπφη αιιά έλαλ 

εξγαδφκελν πνπ είλαη εληαγκέλνο ζε κηα νκάδα, φπνπ ε αληίιεςή ηνπ, νη εληππψζεηο ηνπ θαη ε 

γλψκε ηνπ γηα ηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδεηαη έρνπλ ελδηαθέξνλ. 

ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ησλ «αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ» ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, πνιχ ζεκαληηθά 

πξνζφληα  ζεσξνχληαη ε θξηηηθή θαη ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ θαζψο θαη ε 

δπλαηφηεηα  λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

H εμαθξίβσζε πσο νη «αλζξψπηλεο ζρέζεηο» ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ  είλαη αλαγθαίεο θαη ε 

ακθηζβήηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο παξαγσγήο πνιχ πςειψλ πνζνζηψλ αλά άηνκν, είρε σο 

απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο (Κνηλσληνινγία Γ Λπθείνπ, 2017).   

  

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGLC109/%CE%94%CE%B9%CE%B4%25%2002_Koinoniologia_G-Lyk-AnthrSp-SpOikPlir_BM.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGLC109/%CE%94%CE%B9%CE%B4%25%2002_Koinoniologia_G-Lyk-AnthrSp-SpOikPlir_BM.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGLC109/%CE%94%CE%B9%CE%B4%25%2002_Koinoniologia_G-Lyk-AnthrSp-SpOikPlir_BM.pdf
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 ε) Μεηαθνξληηθφ κνληέιν «Δπέιηθηεο Δμεηδίθεπζεο»  

ηαδηαθά άξρηζε λα εκθαλίδεηαη  έλα δηαθνξεηηθφ θαη θαηλνηφκν θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο 

θεθαιαίνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. 

Παξνπζηάζηεθαλ λέεο κνξθέο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ηεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ζηελ ηερλνινγίαο, ηνπο θαλφλεο ζηα εξγαζηαθά  

θαη ηα έζνδα, κε θνηλά θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Ο ηξφπνο πνπ ζηηο  επηρεηξήζεηο   γίλνληαλ ε  καδηθή παξαγσγή ησλ πξντφλησλ άξρηζε ζηγά- 

ζηγά απφ  δεθαεηία ηνπ 1970  λα θζίλεη  ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα 

αληαγσληζηνχλ ηηο πνιπεζληθέο θαη αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σα εγρψξηα 

πξντφληα έρνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο απφ ηα εηζαγφκελα, θπξίσο ιφγσ ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο 

πνπ είλαη πην πςειφ, θαη αλεβάδεη ηηο ηηκέο ηνπο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ( 

Λπκπεξάθε, θαη  Μνπξίθε, 1996). 

Οη θπβεξλήζεηο ηφζν ζηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη ηεο  Γπηηθήο Δπξψπεο άξρηζαλ λα 

εμαθαλίδνπλ απνθαζηζηηθά ηηο ξπζκίζεηο πνπ είραλ ζεζκνζεηήζεη θαη πνπ  ηψξα κεγάισλαλ ηελ 

θξίζε(Scott, 1988). 

(http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/15/3/728.pdf). 

Ζ A. Λπκπεξάθε, (1991) απνδέρεηαη σο έλλνηα ηεο επέιηθηεο εμεηδίθεπζεο, ηελ παξαγσγηθή 

ζπγθξφηεζε πνπ δηαθξίλεηαη απφ ζχλνιν εμεηδηθεπκέλσλ θαη αιιειεμαξηεκέλσλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν, πνπ απαζρνινχλ ηα άηνκα ζε κεγάιεο θαη 

ηερλνινγηθά εμειηγκέλεο κεραλέο, εξγάδνληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη δηαζέηνπλ 

ηερληθέο δεμηφηεηεο φρη  µφλν  θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο αιιά ζπκκεηέρνπλ θαη 

ζηε ζρεδίαζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ κεζφδσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά Δπέιηθηεο Δμεηδίθεπζεο είλαη: 

1. Σα βηνκεραληθά ζπκπιέγκαηα – ζπλνηθίεο κηθξψλ θαη  κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ παξάγνπλ 

κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ γηα εηδηθέο θαη απαηηεηηθέο αγνξέο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο  έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα θάλνπλ ζπλερείο αλαπξνζαξκνγέο θαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο , αιιαγή πξνκεζεπηψλ 

θ.ι.π. 

2.  Υξεζηκνπνηνχληαη επέιηθηεο ηερλνινγίεο θαη ζπζηήκαηα παξαγσγήο πνπ έρνπλ πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Έηζη, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαιιηεξγνχλ πην εχθνια ηηο θαηλνηνκίεο  

ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ δηακνξθψλνπλ επέιηθηεο δηαδηθαζίεο κε πην ρακειφ  θφζηνο ζε 

ζχγθξηζε µε ηηο αλειαζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επέβαιε ην θνξληηθφ ζχζηεµα κε  ηα  

απηνκαηνπνηεκέλα  κεραλήκαηα. 

3.  Δπίζεο ε επέιηθηε εμεηδίθεπζε ζηφρν έρεη ηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ  αληαγσληζκνχ  θαη  

ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/15/3/728.pdf
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4. Οη επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα αλ είλαη  κηθξέο, ζθνπεχνπλ λα γίλνπλ αληαγσληζηηθέο, κε δπλαηή 

παξνπζία ζηελ αγνξά, ππνζηεξίδνληαο ηελ παξαγσγή ηνπο µε λέεο ηερλνινγίεο, δίθηπα 

δηεπηρεηξεζηαθψλ ζρέζεσλ, θαλάιηα πιεξνθφξεζεο, νκάδεο ζπλεξγαζηψλ θαη αλάινγε 

ππνζηήξημε απφ ην θξάηνο θαη ζεζκηθή ππνδνκή. 

Έηζη ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ε εγρψξηα παξαγσγή κε ηελ κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο γηα 

λα είλαη ηα πξντφληα αληαγσληζηηθά ζε δηεζλείο αγνξέο, δηαθνξεηηθά εηζβάιινπλ μέλα πξντφληα 

κε ρακειφηεξεο ηηκέο.  

Ζ αχμεζε ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ ζα εμηζνξξνπήζεη ηελ κείσζε ηεο εζσηεξηθήο 

θαηαλάισζεο (Λπκπεξάθε θαη  Μνπξίθε, 1996). 

(http://www.antigonelyberaki.gr/index.php/el/academic-publications/books/item/53-1996-with-a-

mouriki-the-silent-revolution-flexible-production-and-work-utilisation-practices). 

ηελ Δπξψπε επηρεηξείηαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο εξγαζίαο κε δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο ε  

εμαηνκίθεπζε ηεο εξγαζίαο, δεκηνπξγία  νκάδσλ εξγαηψλ πνπ ζα απνθαζίδνπλ γηα ηνλ 

θαηακεξηζκφ  θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηνπο (Scott, 1988). 

χκθσλα κε  ηε ζεσξία ησλ Leborgne and Lipietz, (1987), ε αξρή ηεο επειημίαο απνηειεί έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ κνληέιν βηνκεραληθήο νξγάλσζεο, πνπ νλνκάζηεθαλ λενθνξληηθά, ή 

κεηαθνξληηθά ή επέιηθηε εμεηδίθεπζε.  

Ζ Αληηγφλε Λπκπεξάθε  ππνζηεξίδεη κηα «ελδηάκεζε ζέζε» πνπ ηζρπξίδεηαη  φηη ε επέιηθηε 

ζηξαηεγηθή αλαδηάξζξσζεο δελ είλαη ζρεδφλ πνηέ επεξγεηηθή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο 

εξγαδφκελεο. Γη απηφ ππάξρεη ε αλάγθε γηα θξαηηθή θαη ζπιινγηθή εξγαηηθή παξέκβαζε, 

πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί  φηη ε αλαδηάξζξσζε ζα γίλεη ππέξ ηεο εξγαζίαο. 

(http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=303). 

 

 

ζη) χγρξνλα κνληέια  

ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα ε αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε αιιά θαη ζην επίπεδν ησλ 

ηδεψλ, ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ησλ εθζπγρξνληζκέλσλ 

ππνινγηζηψλ,  ηε ξνκπνηηθή,  ηνπο δνξπθφξνπο ηειενπηηθψλ  θαη ξαδηνθσληθψλ ζπρλνηήησλ,  

ησλ ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλδέζεσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Ζ θνηλσλία κε ηελ  παξαγσγή θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο, κπήθε ζε 

κηα λέα πεξίνδν κεηά ηελ βηνκεραληθή, πνπ ζηε ζπλέρεηα   πξνθιήζεθε  κηα  ηεξάζηηα αλάπηπμε 

ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (Κνηλσληνινγία Γ΄ Λπθείνπ, 2017). 

H δχλακε πνπ θαζνξίδεη ηε δηεζλή νηθνλνκία ζηηο κεηαβηνκεραληθέο θνηλσλίεο ηνπ 21νπ αηψλα 

είλαη πιένλ ε γλψζε.   

http://www.antigonelyberaki.gr/index.php/el/academic-publications/books/item/53-1996-with-a-mouriki-the-silent-revolution-flexible-production-and-work-utilisation-practices
http://www.antigonelyberaki.gr/index.php/el/academic-publications/books/item/53-1996-with-a-mouriki-the-silent-revolution-flexible-production-and-work-utilisation-practices
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=303
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Ζ  αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη ην πέξαζκα ζε κηα θνηλσλία ηνπ 

θαηαλαισηηζκνχ, ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο θαηάθηεζεο φιν θαη κεγαιχηεξεο γλψζεο, θαη 

ηαπηφρξνλα ηεο νηθνλνκίαο, επέθεξε  κεηαβνιέο ζηελ θχζε ηεο εξγαζίαο.  

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε εξγαζία θαη ε  παξαγσγή ζπλδένληαη κε  ηελ εμαξηεκέλε 

ακεηβφκελε εξγαζία, ηελ κηζζσηή εξγαζία θαηαξγψληαο ζρεδφλ ηηο άιιεο κνξθέο εξγαζίαο 

φπσο  θαη ηελ εξγαζία ζην ζπίηη πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ακνηβή (Καξαθηνπιάθε , 2010).  

Μέζα απφ  ηα  επηηεχγκαηα ηεο κεηαβηνκεραληθήο θνηλσλίαο   άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη  κηα 

δηαθνξεηηθή εξγαζηαθή θνπιηνχξα θαη λα εκθαλίδνληαη κνξθέο εξγαζίαο φπσο: Απφ απφζηαζε 

φπσο είλαη ε ηειεξγαζία, ε κεξηθή απαζρφιεζε κε ηεηξάσξα αληί ηνπ νθηαψξνπ ή εξγαζία 

θάπνηεο κέξεο ηελ εβδνκάδα θαη κε θπιηφκελν σξάξην, εξγαδφκελνη πνπ πξνζιακβάλνληαη απφ 

εξγνιάβνπο θαη δαλείδνληαη ζε  άιιεο επηρεηξήζεηο αθφκε θαη ζην δεκφζην. Ζ ηειεξγαζία είλαη  

εξγαζία  φπνπ ν εξγαδφκελνο παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ απφ ην ζπίηη ηνπ κέζσ ελφο ππνινγηζηή   

είλαη  αλεμάξηεηνο θαη ε εξγαζία ηνπ εθηηκάηαη θαη ακείβεηαη κε ην θνκκάηη.(Κξέηζε,2017). 

 

 

 

Δηθφλα 6:Σειεξγαζία απφ ην ζπίηη 

 

Δπαγγέικαηα κε δπλαηφηεηα ηειεξγαζίαο είλαη:  Πξνγξακκαηηζηήο, χκβνπινο επηρεηξήζεσλ, 

Τπεξεζίεο ηειεθσληθψλ θέληξσλ θ.α., κε ζεηηθέο ζπλέπεηεο, ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ 

κεηαθηλήζεσλ, ηε δηεχξπλζε επθαηξηψλ γηα εξγαζία, νη άλζξσπνη κε πξνβιήκαηα πγείαο ή 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα έρνπλ δπλαηφηεηα πην εχθνιεο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε έλα 

επέιηθην σξάξην, θαη θάπνηνη πεηπραίλνπλ λα   ζπλδπάζνπλ θαιχηεξα ηελ  επαγγεικαηηθή κε ηελ  

νηθνγελεηαθή δσή. 

Οη  επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο  θαη σο «γθξίδεο» γηαηί 

δελ παξέρνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα φπσο αζθάιηζε, επηδφκαηα, 

άδεηεο (Κνηλσληνινγία Γ΄ Λπθείνπ, 2017). 

Δπηπιένλ ην σξάξην είλαη αθαζφξηζην, αλ ν εξγαδφκελνο πνπ εξγάδεηαη απφ ην ζπίηη ηνπ ή κε ην 

θνκκάηη θαζφλ εξγάδεηαη νθηάσξν θαη αλ ακείβεηαη γηα ηελ εξγαζία πνπ παξέρεη. 

Αθφκε δελ είλαη εχθνινο ν πξνζδηνξηζκφο  ηεο εξγαζίαο φηαλ ν εξγαδφκελνο δίλεη πιεξνθνξίεο 
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απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

(http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/3617/E%91). 

 Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ν δηακειηζκφο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ε ειεγρφκελε 

δπλαηφηεηα ζπλδηθαιηζηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο  ησλ ζπκβάζεσλ δελ γίλνληαη ζπιινγηθά αιιά θπξίσο ζε  αηνκηθφ επίπεδν, 

ε ακνηβή εμαηνκηθεχεηαη, θαη δεκηνπξγείηαη έλαο ππξήλαο κε εξγαδνκέλνπο ζε ζρεηηθά αζθαιείο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη έλαο θχθινο εξγαδνκέλσλ πξνζσξηλήο επηζθαινχο εξγαζίαο ρακειήο 

εηδίθεπζεο, φπνπ αλαθπθιψλνληαη δηαξθψο (Μπξάρνο, 1993).    

Οη αιιαγέο ζηελ εξγαζηαθή δνκή έγηλαλ θαη ζηε δηνίθεζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ηελ  νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο.  

ήκεξα ηo management αλαδεηά ηξφπνπο ψζηε ν  εξγάηε  λα αηζζάλεηαη κέξνο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ  απηνλνκία θαη ε ειεπζεξία ηνπ εξγαδφκελνπ ζεσξείηαη  σο θχξηα  κνξθή ζπλεξγαζίαο ζηελ 

παξαγσγή,  ζπγρξφλσο φκσο ην ζχζηεκα δελ ζέιεη “αλαδηαλνκή” ηεο εμνπζίαο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε λέα πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο.   

Οη εξγνδφηεο γηα λα ειέγμνπλ πξνο φθειφο ηνπο ηελ θαηάζηαζε, επέβαιαλ ζπλζήθεο πςειήο 

αλεξγίαο θαη αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηελ απαζρφιεζε, δεκηνχξγεζαλ ζέζεηο εξγαδνκέλσλ κε 

πςειέο εηδηθεχζεηο θαη πςειέο ακνηβέο αιιά θαη κεγάιε αβεβαηφηεηα, θαη θαιιηέξγεζαλ  ηελ 

αλαζθάιεηα ζηηο ρακειφηεξεο εηδηθεχζεηο. 

(http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2011/05/TETRADIA_T32_1.pdf). 

 Απηέο νη λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο   ηειηθά ζρεκάηηζαλ κηα δηαθνξεηηθή εξγαζηαθή θνπιηνχξα. 

Παξαηεξνχκε, φηη αλάκεζα ζηνπο ππαιιήινπο δελ πξνάγεηαη ζε ζέζεηο αλψηεξεο φπνηνο έρεη  ε 

ζπλνιηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά θξηηήξην είλαη ε θαιή γλψζε ρεηξηζκνχ ηεο πιεξνθνξίαο.  

Δπίζεο κεγάιεο αιιαγέο  ζπκβαίλνπλ  σο πξνο ηα  πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρεη θάπνηνο, γηα 

λα βξεη δνπιεηά, ε νπνία δηαθνξνπνίεζε πξνυπνζέηεη γεληθφηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

(Κνηλσληνινγία Γ΄ Λπθείνπ, 2017). 

 Αμηνπξφζεθην επίζεο είλαη  φηη νη εμειίμεηο  ζε κηα θνηλσλία κεηαβηνκεραληθή θαη άπιεο εξγαζίαο 

ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα κε ηελ απφιπηε ππεξνρή ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, σο ηξφπνο 

δηαθπβέξλεζεο, θαη κε ηελ γεληθφηεξε ραιαξφηεηα ησλ ζπλζεθψλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, φπσο 

ε ππνβάζκηζε ηεο πιήξνπο θαη ζηαζεξήο απαζρφιεζεο ππέξ ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο 

πνπ επηζχξνπλ πεξηθνπέο ζηηο ακνηβέο θαη ζηα δηθαηψκαηα, ζηελ απνδηνξγάλσζε ησλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ θαζνξηζκνχ ησλ απνδνρψλ, ζηελ ειαζηηθνπνίεζε ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο κε ηελ απφιπηε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη, ηέινο, ζηελ 

εμαζζέλεζε ησλ φξσλ ηεο πξνζηαζίαο απφ ηηο απνιχζεηο. 

ΗΝΔ/ΓΔΔ, (2014), Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη ε Απαζρφιεζε, Αζήλα. 

 

 

http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/3617/E%91
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2011/05/TETRADIA_T32_1.pdf
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2.2.3 Δξγαζηαθή δσή θαη εξγαζηαθφ άγρνο 

 

Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία (EU-OSHA), αλαθέξεη 

ην εξγαζηαθφ άγρνο ζαλ κηα βιαβεξή ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε πνπ παξαηεξείηαη 

φηαλ νη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο δελ ηαηξηάδνπλ κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηνπο πφξνπο ή ηηο αλάγθεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ.  

Ενχκε φκσο ζε κηα επνρή έληνλνπ αληαγσληζκνχ, κε ζηφρν ν έλαο λα ληθήζεη θαη λα ππεξηζρχζεη 

ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ παξακεξίδνληαο ηελ άκηιια θαη θαιιηεξγψληαο ηνλ αηνκηθηζηηθφ 

αληαγσληζκφ.  

Απνηέιεζκα φκσο ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ απηήο ηεο κνξθήο είλαη ε δηφγθσζε ηνπ άγρνπο. 

Δίλαη γεγνλφο ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, πσο ε εξγαζία είλαη ην  εθαιηήξην γηα 

λα πεηχρνπλ νη άλζξσπνη θνηλσληθή θαηαμίσζε, νηθνλνκηθή, αηνκηθή θαη νηθνγελεηαθή άλνδν. Μηα 

θαιή δνπιεηά κε θαιέο απνδνρέο είλαη ζηφρνο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο θαη ηελ  

εθπιήξσζε ησλ νλείξσλ  ηνπο.  

ηνλ αληίπνδα ηα κεγάια πνζνζηά  αλεξγίαο, κε ηηο  ηξαγηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ζηε δσή 

ηνπ αηφκνπ, καο θάλεη  λα αληηιεθζνχκε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εξγαζίαο. 

Δίλαη  γεγνλφο, φηη ν θάζε εξγαδφκελνο, έρεη θάπνηεο πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία ηνπ 

θαη έλα βαζκφ ηθαλνπνίεζεο  θαη φηαλ απηά έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, ηφηε ην άηνκν δπζαξεζηείηαη θαη αγρψλεηαη. 

Οη  αιιαγέο πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ήηαλ 

πνιχ ζεκαληηθέο, φπσο ην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε νηθνλνκηθή χθεζε, 

δηαθνξνπνίεζαλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη νδήγεζαλ ζηελ εθδήισζε ηδηαίηεξσλ 

ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ζηελ εξγαζία.   

Οη ςπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε πξνβιήκαηα 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, φπσο ην εξγαζηαθφ άγρνο, ηε βία, ηελ παξελφριεζε θαη ηνλ εθθνβηζκφ. 

 Οη θίλδπλνη απηνί πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο εξγαζίαο, 

θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, θαη κπνξεί  λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο 

ζσκαηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία εληφο εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ ε νπνία ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά θαη ζεηηθά ζηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε απηψλ ησλ 

θηλδχλσλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο πγείαο θαη επεμίαο, ζηε δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ελίζρπζε νξγαλσζηαθήο απνηειεζκαηη-

θφηεηαο θαη αλάπηπμεο. 

(https://www.hellaseap.gr/site/%C%CF%8D%CE%BD%CF%89%CE%BD/). 

πλεπψο εθηφο απφ ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο, επεξεάδνπλ  ηελ 

απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαη‟ επέθηαζε  ηελ νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο, αθνχ εμαηηίαο 

https://www.hellaseap.gr/site/%25C%CF%8D%CE%BD%CF%89%CE%BD/
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ηνπο νη άλζξσπνη βηψλνπλ δπζκελή ζπκπηψκαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ, 

ζσκαηηθφ θαη ςπρνινγηθφ. 

ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ην άγρνο είλαη ην δεχηεξν ζπρλφηεξν πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ζπλζήθεο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο κηζνχο πεξίπνπ επξσπαίνπο 

εξγαδφκελνπο σο ζχλεζεο θαηλφκελν ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηηο κηζέο 

εξγάζηκεο εκέξεο πνπ ράλνληαη. 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ Δπξσπατθή 

Δθζηξαηεία «Αζθαιείο θαη Τγηείο Υψξνη Δξγαζίαο 2014-2015» πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδα ζην 

πιαίζην ηεο «1εο χζθεςεο ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Πιεξνθφξεζεο θαη άιισλ εηαίξσλ γηα ζέκαηα 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία». 

(http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/26708/evrwpaki-ekstrateia-gia-asfaleis-kai-

ygieis-xwroys-ergasias-2014-2015). 

Ζ εξγαζηαθή δσή ηνπ αηφκνπ, πνπ δεη έληνλν εξγαζηαθφ άγρνο, θαίλεηαη απφ ηελ απμεκέλε 

απνρή απφ ηελ εξγαζία, αξγνπνξία, ρακειή πνηφηεηα εξγαζηαθήο παξαγσγήο κε απνηέιεζκα 

ηε κείσζε ηνπ θέξδνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ κε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο εληείλεη ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη 

ζηαδηαθά θαηαιακβάλνληαη απφ  ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Σν άγρνο, ε έληαζε θαη ε απαηζηνδνμία απμάλνληαη  φηαλ ππάξρνπλ αζάθεηεο, ειιηπείο  νδεγίεο 

σο πξνο ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη δελ είλαη μεθάζαξνο ν ξφινο 

ηνπ κέζα ζην ρψξν πνπ εξγάδεηαη.  

Ζ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ  εξγαδφκελνπ ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπ δεκηνπξγεί  αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο.  

Αληίζεηα ε δπζαξέζθεηα απφ ηε δνπιεηά πξνβιεκαηίδεη ηα άηνκα, εληείλεη ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη 

νη δπζρέξεηεο  νδεγνχλ ζηελ εμάληιεζε ή θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ απηή . 

ηαλ ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ 

κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγείηαη αίζζεκα αζθάιεηαο  ζηνλ εξγαδφκελν, κείσζε 

ηνπ ζηξεο θαη αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο( Κπξηαδφπνπινο θαη ακαληά, 2014). 

Ζ παξαδνρή ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο αλαγθάδεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα αληηκεησπίζνπλ 

άκεζα ηνπο θηλδχλνπο γηα λα σθειεζνχλ νη εξγαδφκελνη, νη επηρεηξήζεηο, νη νηθνλνκίεο αιιά θαη 

νιφθιεξεο νη θνηλσλίεο πνπ έρνπλ φξακα θαη θνηλφ ζηφρν, νη ρψξνη εξγαζίαο λα γίλνπλ 

πεξηζζφηεξν αζθαιείο, πγηείο θαη παξαγσγηθνί. (https://www.nextdeal.gr/%CEB7/diacheirish-toy-

agchoys-kai-twn-psychokoinwnikwn-kindynwn-sthn-ergasia). 

 Ζ νδεγία 89/391/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία, νδεγία πιαίζην, έρεη δηαβηβαζζεί  

ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ  φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. 

 Ζ Οδεγία Πιαίζην  κε ην άξζξν 5  νξίδεη φηη: «Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/26708/evrwpaki-ekstrateia-gia-asfaleis-kai-ygieis-xwroys-ergasias-2014-2015
http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/26708/evrwpaki-ekstrateia-gia-asfaleis-kai-ygieis-xwroys-ergasias-2014-2015
https://www.nextdeal.gr/%CEB7/diacheirish-toy-agchoys-kai-twn-psychokoinwnikwn-kindynwn-sthn-ergasia
https://www.nextdeal.gr/%CEB7/diacheirish-toy-agchoys-kai-twn-psychokoinwnikwn-kindynwn-sthn-ergasia
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αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο φιεο ηηο πηπρέο ηεο εξγαζίαο». 

 χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο  ίδηαο νδεγίαο, ν εξγνδφηεο «πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ 

πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ» θαη, ζην άξζξν 9, «ν εξγνδφηεο νθείιεη λα έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ κηα εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 

ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο».  

Οη κέζνδνη εξγαζίαο θαη παξαγσγήο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο, πξέπεη λα είλαη αλαπφζπαζην 

ηκήκα  ηνπ ζπλφινπ  ησλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεξαξρίαο (άξζξν 6.3 

ηεο Οδεγίαο) ( http://www.ypakp.gr/uploads/docs/5133.pdf ). 

Σν Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηε Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ Γηαβίσζεο θαη Δξγαζίαο, αλέθεξε φηη  ην 

άγρνο πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ζπρλφηεξα αλαθεξφκελσλ αηηηψλ 

αζζέλεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, επεξεάδνληαο πάλσ απφ 40 εθαηνκκχξηα άηνκα ζε φιε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δπηπιένλ, ε ηέηαξηε επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (EASHW, 2007) έδεημε φηη, ην 

2005, ην 20% ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ ΔΔ ησλ 15 θαη ην 30% απφ ηα 10 λέα θξάηε κέιε 

πίζηεπαλ φηη θηλδπλεχνπλ λα αξξσζηήζνπλ ιφγσ ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο(απφ ηνπο εξγα-

δνκέλνπο πνπ παξαδέρηεθαλ πσο ε κε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ  εξγαζία ηνπο έρεη επίπησζε  ηελ 

πγεία ηνπο). 

 Σν  2002, ππνινγίζηεθε  ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ζηηο 15  ρψξεο ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο,  ιφγσ 

ηνπ άγρνπο πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία, ζηα 20 δηο επξψ ην ρξφλν.  

Σα αηπρήκαηα, νη παζήζεηο  ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην εξγαζηαθφ άγρνο φπσο έδεημε 

ε επξσπατθή έξεπλα ESENER ζρεηηθά κε ηνπο λένπο θαη αλαπηπζζφκελνπο θηλδχλνπο ζηνπο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ  δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ.  

Σν 79% ησλ ζηειερψλ ησλ νξγαληζκψλ ζηελ Δπξψπε εθθξάδνπλ αγσλία γηα ην εξγαζηαθφ 

άγρνο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη  φηη ην άγρνο έρεη εμίζνπ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο κε ηα αηπρήκαηα 

ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Σν εξγαζηαθφ άγρνο αλαθέξεηαη ζπρλά σο ζεκαληηθή αλεζπρία γηα ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζηνπο 

ηνκείο ηεο  πγείαο θαη ηεο  θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

Οη αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία, δελ έρνπλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ αιιά πξνθχπηνπλ αλά πάζα 

ζηηγκή ηεο εκέξαο. Οη άλζξσπνη δελ επηιέγνπλ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα λνζήζνπλ, νχηε ηα 

αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ ζε πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν. Δπίζεο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ζεξαπεία ζην λνζνθνκείν σο ηελ ίαζε δελ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε πξνθαζνξηζκέλνο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ  ιφγνπο, ε αλάγθε παξνρήο  ηαηξνλνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηα λνζνθνκεία  

είλαη αδχλαηνλ λα πεξηνξηζηεί ζηα ζηελά ρξνληθά πιαίζηα θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ σξαξίνπ.  

Οπφηε αλαγθαζηηθά κνηξάδεηαη ην 24σξν ζε θάπνηεο βάξδηεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θάιπςε 

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/5133.pdf
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ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή λνζήζνπλ ή θάζε αζζελνχο θαζ‟ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην Ννζνθνκείν.  

Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ησλ ηξηψλ βαξδηψλ κέζα ζην 24σξν ηηο νπνίεο θαινχληαη λα 

εθηειέζνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο, ελαιιάζζνληαο πξσηλή εξγαζία, κε απνγεπκαηηλή θαη 

λπρηεξηλή. 

Οη εξγαδφκελνη  ζε ειιεληθά  λνζνθνκεία  ζε  ηκήκαηα  εληαηηθήο λνζειείαο, επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ, νγθνινγηθά, πνπ εθηίζεληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ,  

θαηαιήγνπλ ζε απμαλφκελα επίπεδα εξγαζηαθνχ ζηξεο, ην νπνίν επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

εξγαζηαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζή ηνπο 

ζηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα. 

 Πηζαλψο επίζεο, λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο, 

ζην επίπεδν  πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηελ παξακνλή ρξήζηκσλ  ζηειερψλ θαη 

ηαιέλησλ, ζηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ πειαηψλ θαη  ζηηο λνκηθέο απαηηήζεηο  

γηα απνδεκηψζεηο απφ ηε κεξηά  ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Δηδηθφηεξα, φπσο αλαθέξεηαη απφ κειεηεηέο,  νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εληφο ηνπ  

λνζνθνκεηαθνχ νξγαληζκνχ φπσο θαη ην θιίκα πνπ απνπλέεηαη  γεληθφηεξα είλαη ζπληζηακέλε 

ηεο επίδξαζεο  παξαγφλησλ  πνπ επηδξνχλ θαη θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε θήκε ηνπ, 

φπσο ην επίζεκν ζχζηεκα, ην αλεπίζεκν “ζηπι” ηεο δηεχζπλζεο θαζψο επίζεο θαη ηα “πηζηεχσ”, 

νη αμίεο θαη ηα θίλεηξα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ ζπλεξγαζία ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο βξίζθεηαη ππφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο παξνπζίαο ησλ γξαπηψλ  θαη άγξαθσλ θαλφλσλ. Οη άγξαθνη θαλφλεο ππάξρνπλ 

πίζσ ηνπο γξαπηνχο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα  ηε ζηηγκή  πνπ 

ράλεηαη ην κέηξν θαη ε ινγηθή ηνπο   ζπγθξνχεηαη  κε ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο ξπζκίζεηο ηεο δηνίθεζεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ (Ρνβίζεο, 2005). 

Οη  ζπγθξνχζεηο ξφισλ, ζπκθεξφλησλ, αληηιήςεσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ραξαθηεξίδνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κεηαβάιινπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζε ζρέζε κε ην επηδησθφκελν 

απνηέιεζκα. Οπζηαζηηθά ην λνζνθνκείν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζεζκφο πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ 

αληηθαηηθνχο ζθνπνχο. 

 Οη εξγαδφκελνη παξαπνληνχληαη, φηη βξίζθνληαη, «κεηαμχ ζθχξαο θαη άθκνλνο». Απηή ε 

θαηάζηαζε είλαη θαηάιεμε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη «ε ζεκειηψδεο δπαδηθφηεηα ησλ 

λνζνθνκείσλ» (Αγξαθηψηεο, 1988). 

Δπηζπκία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ είλαη νη   ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη ζην ρψξν ελφο 

λνζνθνκείνπ λα  θηάλνπλ ην κέγηζην επηηεχμηκν.  

Οη εμαξηψκελεο ζρέζεηο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ επεξεάδνπλ ηελ παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο ζπλνδεπφκελεο βέβαηα απφ άιιεο παξακέηξνπο φπσο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, ε εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο, ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, νη κέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο, ην ζχζηεκα αζθάιηζεο  
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(Γηθαίνο, θ.α. 1999). 

Ο ηξφπνο νξγάλσζεο, νη ζεζκνζεηεκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη νη κέζνδνη εθαξκνγήο ηνπο 

ραξαθηεξίδνπλ ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην λνζνθνκείν.  

Ζ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ην λνζνθνκείν, ην ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε (π.ρ. δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο), ε 

εθπαίδεπζε θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζή ηνπ, ε εθαξκνγή ή φρη ζπζηήκαηνο ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ θηλήηξσλ απφδνζήο ηνπ, θαζψο θαη ε θαηαιιειφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, ν εμνπιηζκφο ηνπ κε ζχγρξνλα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πςειήο 

βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, είλαη ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ δξαζηηθά ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ (Γηθαίνο, θ.α. 1999).                                              

Ζ χπαξμε δπν δηαθνξεηηθψλ αξρψλ εμνπζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ίδηνπ ζεζκνχ δειαδή ελφο 

“δηπινχ ζπζηήκαηνο εμνπζίαο” ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ, φπσο ηνπιάρηζηνλ ζπλαληάηαη ζηνλ 

Διιεληθφ ρψξν, αθνινπζείηαη απφ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, θπξίσο 

αζζελψλ-ηαηξψλ, θαη ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ θάπνησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ εμαηηίαο 

δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αζζελψλ –πνπ 

εκπιέθνληαη ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο– θαη πνπ απνβιέπνπλ ζε ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε. 

(Αγξαθηψηεο, 2003, Αλδξηψηε, 1998, Τθαληφπνπινο, 1985). 

ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ησλ λνζειεπηεξίσλ  ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο είλαη 

ακθίδξνκε θαη ζηεξίδεηαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ θαζψο θαη ζηελ αληαιιαγή 

επηζηεκνληθήο εκπεηξίαο θαη γλψζεσλ πξνο φθεινο ηνπ αζζελνχο (Γηαλλνπιέαο, 1997). 

Οη δηεξγαζίεο ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ αληαλαθιψληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

ε ζσζηή ιεηηνπξγία είλαη δχζθνια επηηεχμηκε γηαηί απαηηνχληαη νξγαλσκέλεο δνκέο πεξίζαιςεο, 

θαζνξηζκέλνη ξφινη, εηδηθέο γλψζεηο θαηά εηδηθφηεηα θαη κηα ψξηκε αληίιεςε ηεο απηνλνκίαο ησλ 

νξίσλ πνπ ζέηεη ε ίδηα ε ζπλεξγαζία (Μφζηαινο, 2000). 

ηαλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη έλαλ νξγαληζκφ,  πξνζπαζεί λα εθπιεξψζεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ θαη ζπγρξφλσο λα θαιχςεη απαηηήζεηο πηνζεηψληαο ξφινπο αληηθαηηθνχο πνπ 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε ή αζπκθσλία κεηαμχ ηνπο, ή φηαλ νη πξνζδνθίεο ησλ πξντζηακέλσλ 

είλαη αζαθείο, ην εξγαζηαθφ άγρνο απμάλεηαη ελψ κεηψλεηαη ε απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε 

ζπλέπεηα ηελ κεησκέλε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (Cox, 2003). 

Σν άγρνο, ε λεπξηθφηεηα, ε επεξεζηζηφηεηα επηδξνχλ ζηελ  εξγαζηαθή δσή ησλ  αηφκσλ φρη 

πάληα κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη  αλάινγα κε ην επάγγεικα  πνπ θάλεη.  

Οη ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαίλεηαη 

λα είλαη νη πεξηζζφηεξν πξνβιεκαηηθνί(https://osha.europa.eu/el/surveys-and-statistics). 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην άγρνο απφ δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε δείρλνπλ φηη ζηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο, ην εξγαζηαθφ άγρνο είλαη ζπλεζέζηεξν ζηε ινβελία (αλαθέξζεθε 

https://osha.europa.eu/el/surveys-and-statistics
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απφ ην 60% ησλ εξγαδνκέλσλ), ελψ αθνινπζνχλ ε Διιάδα θαη ε Λεηνλία (φπνπ ην άγρνο 

αλαθέξζεθε αληίζηνηρα απφ ην 54% θαη ην 52% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο) Τπνπξγείν εξγαζίαο & θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ψκα επηζεψξεζεο εξγαζίαο 

(.ΔΠ.Δ.).  

Αθφκε θαη ζε ρψξεο φπνπ ην γεληθφ επίπεδν άγρνπο ήηαλ ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ, 

φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Σζερία θαη ηελ Οιιαλδία, πάλσ απφ ην 20% ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο αλέθεξαλ εξγαζηαθφ άγρνο 

(http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/69FE35342D7E7E96C2257DF00036C157/$file/Psix

okinoniki_kindini_stin_ergasia_istoriko.pdf). 

χκθσλα κε  ζηνηρεία ηεο επξσπατθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (Eurostat) γηα ην 1999, ην άγρνο, ε 

θαηάζιηςε θαη ε λεπξηθφηεηα» ήηαλ ζπλεζηζκέλνο ιφγνο γηα απνπζίεο κεγαιχηεξεο απφ 14 

εκέξεο ζε ηνκείο φπσο εθείλνη ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο.  

ε απηφ ηνλ  ηνκέα, ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα απνηεινχζαλ ηελ αηηία απνπζίαο απφ ηελ 

εξγαζία πεξίπνπ ζηνλ  ίδην βαζκφ κε ηηο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο.  

ηελ επνρή πνπ δνχκε, ησλ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, ηνπ 

ηληεξλέη, ηεο εξγαζίαο πνπ γίλεηαη θαη ζε άιιν ρψξν, ηα φξηα κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ εξγαζία 

θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ελφο αλζξψπνπ, δελ ππάξρνπλ κπνξνχλ πηα λα είλαη  ζαθή.  

κσο δελ  πξέπεη ν εξγαδφκελνο ιφγσ απηνχ, λα εξγάδεηαη φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, αιιά ζα 

πξέπεη ν ίδηνο λα ζέζεη ηα φξηα κεηαμχ εξγαζίαο θαη ηδησηηθήο δσήο έηζη ψζηε λα κε απμεζεί ην 

εξγαζηαθφ άγρνο θαη λα ππάξμεη ηζνξξνπία ζηε δσή ηνπ. 

Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ πσο  ν κεγάινο αληαγσληζκφο πνπ βηψλνπλ νη εξγαδφκελνη, ε 

εξγαζία εθηφο σξαξίνπ, αθφκε θαη ην θπιηφκελν σξάξην, ε εξγαζία κε βάξδηεο δελ ηθαλνπνηνχλ 

ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ δηαξθψο εμαληινχληαη θαη απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο. 

ηελ αγνξά  εξγαζίαο απμάλνληαη νη απαηηήζεηο, ε δήηεζε ππεξεζηψλ, ε ελεκέξσζε ησλ ιεπηψλ 

θαη ε  πίεζε ρξφλνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν, ζε ζεκείν πνπ είλαη  δχζθνιε ε  αληαπφθξηζε. 

Οη εξγαδφκελνη κέζα απφ ηε δηα βίνπ κάζεζε αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο θαη εμαζθνχλ ηθαλφηεηεο 

πνπ δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ηηο πξνεγνχκελεο επνρέο, αθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πνιχ 

πςειέο ηθαλφηεηεο, πξνζαξκνζηηθφηεηα, επειημία λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη νκαιά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη κε ηνπο αλσηέξνπο ηνπο αιιά θαη κε ηνπο 

ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ  πνπ πξνζθέξνπλ  θαη γεληθά ε εξγαζηαθή ηνπο δσή ζπλερψο λα 

εμειίζζεηαη έηζη ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα θξαηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ ππεξεζία πνπ εξγάδνληαη 

(Παππά,2012) 

(http://www.pischools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos11/f14.pdf). 

Ζ ζπλερήο εγξήγνξζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ε εληαηηθή  πξνζπάζεηα νδεγνχλ ηνλ εξγαδφκελν 

ζε κνλνπάηηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε φιν θαη απμαλφκελν εξγαζηαθφ άγρνο. Ζ αιιαγή ζην ηνμηθφ 

εξγαζηαθφ  πεξηβάιινλ  είλαη απαξαίηεηε, φκσο ζήκεξα ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ αχμεζεο 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/69FE35342D7E7E96C2257DF00036C157/$file/Psixokinoniki_kindini_stin_ergasia_istoriko.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/69FE35342D7E7E96C2257DF00036C157/$file/Psixokinoniki_kindini_stin_ergasia_istoriko.pdf
http://www.pischools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos11/f14.pdf
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ηεο αλεξγίαο ζεσξείηαη πνιπηέιεηα ε επηινγή ηεο αιιαγήο ηεο εξγαζίαο, φπσο θαη ε έθθξαζε 

ησλ πξνβιεκάησλ. 

Μπνξεί φκσο λα γίλεη κηα εζσηεξηθή αιιαγή πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ηνλ εξγαδφκελν θαη ζα ηνλ 

απαιιάμεη απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θνχξαζε θαη ην άγρνο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο 

θαη κείσζεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδφκελνπ απφ  ηελ εξγαζία ηνπ. 

«Αν κάνειρ ηη δοςλειά πος αγαπάρ, δε θα σπειαζηεί να επγαζηείρ ούηε μια μέπα ζηη ζυή 

ζος» (Κομθούκιορ).  

2.2.4 Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ θαη πσο επεξεάδεη ηε  ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

 

Ο πην θξίζηκνο ζπληειεζηήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη ζπλεπψο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο είλαη ε πξνζσπηθφηεηα. 

Ζ πξνζσπηθφηεηα είλαη ν ζπλδπαζκφο ζηαζεξψλ ςπρνινγηθψλ θαη δηαθξηηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ θάζε αηφκνπ πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ κνλαδηθφ ηχπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

Ο ραξαθηήξαο, ε  πξνζσπηθφηεηα,  ε ζπκπεξηθνξά, είλαη ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ εξγαδφκελνπ  πνπ 

ζα ηνπ επηηξέςνπλ  λα είλαη θηιηθφο θαη ζπλεξγάζηκνο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπ, ζα ηνλ μερσξίζνπλ ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπ θαη ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε κηα επηηπρεκέλε εξγαζηαθή πνξεία ρσξίο αλαζθάιεηα 

θαη θαηαζηξεπηηθφ άγρνο. 

Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ απνηειείηαη απφ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά,  ςπρηθά θαη 

πλεπκαηηθά, ηελ ζεηηθή ή αξλεηηθή ζθέςε, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξεηαη.  

Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δεκηνπξγνχλ ηε κνλαδηθφηεηα ελφο αηφκνπ. Ζ 

πξνζσπηθφηεηα είλαη ζηνηρεία εθείλα  πνπ ζπληεινχλ ζηελ νιφηεηα ηνπ αηφκνπ δειαδή ησλ 

δηαλνεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηε ζπγθηλεζηαθή δηάζεζε, ηηο ηάζεηο 

ζπκπεξηθνξάο, ην ραξαθηήξα θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ, δηακνξθψλεηαη δε απφ ηελ 

αιιειελέξγεηα αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη θιεξνλνκήζεη ν θαζέλαο θαη εθείλα πνπ 

απέθηεζε απφ ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε επάλσ ηνπ ην πεξηβάιινλ ηνπ, εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο  πξψηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

ην βηνινγηθφ ηνκέα πεξηιακβάλνληαη νη γελεηηθνί, θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο.  

ην  πεξηβάιινλ αλακεηγλχνληαη νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο έλα άηνκν κεγαιψλεη, ε αλαηξνθή θαη ε 

δηαπαηδαγψγεζή ηνπ ν ηξφπνο πνπ δεη 

(http://psixologia.medlook.gr/articles.php?id=544&GRAND,LAROUSSE). 

χκθσλα κε Salovey and Mayer (1990), ε πξνζσπηθφηεηα είλαη έλα δήηεκα δηεξγαζηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ςπρνινγηθφ θφζκν, επαλαιακβάλεηαη θαη πξνθχπηεη απφ ηα βηψκαηα, ην 

πεξηβάιινλ, ηα θίλεηξα, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο, θαη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. 

Πηζηεχεη  φηη ε πξνζσπηθφηεηα εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο επηξξνέο ηεο ζην ζψκα, ζηελ  ςπρή θαη 

http://psixologia.medlook.gr/articles.php?id=544&GRAND,LAROUSSE
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ραξαθηεξίδεη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. 

Παξφιν πνπ δελ είλαη εχθνινο ν θαζνξηζκφο  ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, 

βιέπνπκε θάπνηα λα είλαη βαζηά ξηδσκέλα ζηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ ρσξίο λα  κεηαβάιινληαη 

θαη άιια λα δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ.  

ε αληίζεζε, νη ηθαλφηεηεο θάπνηνπ αηφκνπ εμειίζζνληαη θαη νη δεμηφηεηεο απνθηψληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη  κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηξηβή  ζηελ νπνία πθίζηαηαη. 

ηε  δσή  θαη  ζε κηα επηηπρεκέλε πνξεία  είλαη απαξαίηεηα ηα  εθφδηα φπσο ε εθπαίδεπζε, ε 

εκπεηξία θαη ε επάξθεηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα ηνπ θάζε αλζξψπνπ.  

Οη εκπεηξίεο πνπ απνθηνχληαη  πξνζηίζεληαη ζηελ παηδεία κε απνηέιεζκα ηελ θαηαιιειφηεηα 

ελφο αηφκνπ ζηελ εξγαζία ηνπ. 

κσο ε πξνζσπηθφηεηα θαζνξίδεη ηηο επηινγέο ζηηο επαγγεικαηηθή δσή, ζηελ απφθηεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επάξθεηάο ηεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ επηιέγεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πξνζφληα απηά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

δσήο ψζηε λα είλαη απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. 

ηα πιαίζηα ηεο πκπεξηθνξάο πνπ πηνζεηνχλ νη εξγαδφκελνη ζηνπο νξγαληζκνχο, έρνπλ νξηζζεί 

θαη εξεπλεζεί ηξεηο βαζηθέο ζηάζεηο:  

1. Η επγαζιακή ικανοποίηζη: Αλαθέξεηαη ζην πφζν ηθαλνπνηεκέλν αηζζάλεηαη ην άηνκν απφ ηε 

θχζε ηεο εξγαζίαο, ηελ νηθνλνκηθή ακνηβή ηνπ, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηηο πξννπηηθέο 

πξναγσγψλ, θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. 

 2. Η επγαζιακή ηαύηιζη: Πξφθεηηαη γηα ηελ αθνζίσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηε δνπιεηά ηνπ πνπ 

νπζηαζηηθά ζπκπεξηιακβάλεη ηελ επηζπκία ηνπ γηα εξγαζία, αιιά θαη ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ έρεη ε 

δνπιεηά ζηε δσή ηνπ.  

3. Η οπγανυζιακή δέζμεςζη ή αθοζίυζη: Δίλαη επξχηεξε ησλ πξνεγνπκέλσλ. Δθθξάδεη ηε 

ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νξγάλσζεο( Μπνπξαληάο, 2002). 

Ο Cattell (1957), αλαθέξεη πσο νη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ζηελ εξγαζία επεξεάδνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ επηδξνχλ θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ  κε ην ζέκα, ε πξνζσπηθφηεηα ζπλνιηθά θαίλεηαη 

πσο έρεη κηα ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη αλάπηπμε, θαη παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην πσο ην άηνκν ιεηηνπξγεί ζηελ εξγαζία.  

Μάιηζηα ν Slaski (2007), πηζηεχεη φηη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ηα 

θίλεηξα, ε λνεκνζχλε αιιά θαη ε έλλνηα ηνπ εαπηνχ (self-concept), έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο. 

(www.psyhealth.gr/.../Ζ-ζεκαζία-ηεο-πξνζσπηθφηεηαο-ζηελ-εξγαζία%20psyhealth%2) 

Αλαθέξνπκε παξαθάησ  νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ δηεπθνιχλνπλ  ηνπο 

αλζξψπνπο λα βξνπλ ην δξφκν πξνο κηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή δσή: 

http://www.psyhealth.gr/.../�-�������-���-��������������-����-�������%20psyhealth%252
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1. Η αςηογνυζία: ηαλ  ην άηνκν γλσξίδεη θαιά ηα δπλαηά θαη αδχλαηα  ζεκεία ηνπ, ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ, ην ηη ηνλ θάλεη επηπρηζκέλν ζηε δσή ηνπ θαη ην πψο ζα ήζειε λα ηνλ 

αληηκεησπίδνπλ νη ζπλάλζξσπνη θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Γειαδή  ην " γλῶζη ζαὐηφλ " είλαη ε 

δηαρξνληθή   αμία πνπ ρξεηάδεηαη θάζε άλζξσπνο πνπ ζέιεη ε επηηπρία λα ηνλ ζπλνδεχεη  ζηε δσή 

ηνπ. 

2. Η αςηοπειθαπσία θαη ε πξνζήισζε ζην ζηφρν: Οη  απνθάζεηο πνπ παίξλεη θάπνηνο 

άλζξσπνο, γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ  πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα λα 

θαηαθέξεη λα θηάζεη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ρσξίο άζθνπεο ελέξγεηεο θαη παξεθθιίζεηο. 

3. Η αςηοπεποίθηζη: Δίλαη κηα ηδηφηεηα πνπ γηα λα απνθηεζεί  ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα, θφπν, 

εθπαίδεπζε θαη εκπεηξίεο. 

4. Ο ενθοςζιαζμόρ, ηο ενδιαθέπον και ηο όπαμα: Οη ηδηφηεηεο απηέο είλαη πεγέο έκπλεπζεο, 

ραξάο θαη πξνηξνπήο γηα ηνλ ίδην αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο, ζηνηρεία πνπ πξνυπνζέηεη ε 

επηηπρία.  

5. Η θεηική και αιζιόδοξη ανηίλητη ησλ πξαγκάησλ είλαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ επηηπρεκέλσλ αλζξψπσλ ηνπο βνεζνχλ λα ππεξπεδνχλ ηα εκπφδηα πνπ 

ηνπο θξάδνπλ ην  δξφκν πξνο ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνπλ  

απνηειεζκαηηθά ηηο δπζθνιίεο. 

6. Η επιμονή και η ςπομονή επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα πξνζπαζεί μαλά θαη λα κελ εγθαηαιείπεη 

ηα φλεηξα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

7. Οι ηθικέρ απσέρ: Σν ήζνο, ε ηηκηφηεηα, ε εηιηθξίλεηα, ε  ζπλέπεηα, ε δηθαηνζχλε, ν ζεβαζκφο 

πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ε επζπλεηδεζία  είλαη αξρέο πνπ δηδάζθνληαη θαη θαιιηεξγνχληαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ζηελ επηδίσμε λα γίλεηαη θάπνηνο θαιχηεξνο άλζξσπνο θαη πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δσή ησλ επηηπρεκέλσλ αλζξψπσλ. 

8. Η κοινυνική δικηύυζη, ε αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα επνηθνδνκεηηθψλ ζρέζεσλ κε άιινπο 

αλζξψπνπο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ επράξηζηε θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ αιιεινβνήζεηα απνηειεί 

ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ. 

9. Η καλή πποαίπεζη θαη ε δηάζεζε λα αθνχζεη θάπνηνο ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ κπνξνχλ λα 

απνδεηρηνχλ  πεγέο γλψζεο  γη‟ απηφλ. 

10. Η ικανόηηηα πποζαπμογήρ ηνπ αηφκνπ θαη ε ηθαλφηεηα  λα νδεγεί ηηο εμειίμεηο κε ζσζηφ 

ηξφπν  

(https://sciencearchives.wordpress.com/2013/11/13/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AC- 

%83%CF%84%CE%B9/). 

Οη επηζηήκνλεο ζέιεζαλ λα εμεγήζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

 Ο Segal (1961), αλαθέξεη φηη ε επηζπκία γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο νπζηαζηηθά είλαη 

επαιήζεπζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, θαη ν Hoppock(1976) λνκίδεη φηη ην άηνκν  ε 

https://sciencearchives.wordpress.com/2013/11/13/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AC-%20%83%CF%84%CE%B9/
https://sciencearchives.wordpress.com/2013/11/13/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AC-%20%83%CF%84%CE%B9/
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πξνηίκεζή ηνπ ζε έλα επάγγεικα θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηε δνπιεηά ηνπ  έρνπλ ζρέζε  κε ηελ 

αλάγθε ηνπ  λα αλαγλσξηζηεί ζην ρψξν ηνπ. 

Δπίζεο ν Μyers (1985), πηζηεχεη πσο ηα άηνκα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε  ηε ινγηθή επηιέγνπλ 

επαγγέικαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην εκπφξην, ηηο πσιήζεηο θαη ηα νηθνλνκηθά, ελψ ηα άηνκα 

εθείλα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην  έλζηηθην θαη ην ζπλαίζζεκα, επηιέγνπλ ηελ ςπρνινγία, ηηο ηέρλεο 

θαη ηε θηινζνθία(Αλησλίνπ, 2006). 

 Έλαο  θνξπθαίνο ζεσξεηηθφο ηεο Δξγαζηαθήο Φπρνινγίαο, ν John Holland(1985), ππνζηήξημε 

πσο νη άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα εξγάδνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ηαηξηάδεη κε ηνλ ηχπν ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, είλαη πην πηζαλφ λα είλαη επηηπρεκέλνη, ηθαλνπνηεκέλνη θαη παξαγσγηθνί, 

θαη πσο έηζη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ ηνπο (self-concept) ηζρπξνπνηνχληαη (Βίθε 

θαη Παπάλεο, 2007). 

Ο Holland (1985), φζνλ αθνξά ηελ  εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο, αλέπηπμε κηα ζεσξία  πνπ καο  ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηχπνπ πξνζσπηθφηεηαο θη εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. χκθσλα ινηπφλ κε ην 

κνληέιν ηνπ, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζήκεξα αλήθνπλ ζε έλαλ απφ ηνπο έμη αθφινπζνπο 

ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο:  

Πξαθηηθφο, Δξεπλεηηθφο, Καιιηηερληθφο, Κνηλσληθφο, Δπηρεηξεκαηηθφο θαη πκβαηηθφο.   

      1) Ο Πξαθηηθφο Σχπνο, είλαη  πξνζγεησκέλνο, ινγηθφο, ξεαιηζηήο, απιφο, επζχο. 

Δλδεηθηηθά Δπαγγέικαηα: Γεσπφλνο, Ζιεθηξνιφγνο, Μεραληθφο Απηνθηλήησλ, Μεραληθφο Καηα-

ζθεπψλ, Πηιφηνο. 

       2) Δξεπλεηηθφο Σχπνο, ραξαθηεξίδεηαη απφ εξεπλεηηθφ πλεχκα, πεξηέξγεηα, αληηθεηκε-

ληθφηεηα, ηθαλφηεηα πνιχπινθεο θξηηηθήο  ζθέςεο, αλάιπζεο, ζχλζεζεο θαη εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ φπσο: Μαζεκαηηθφο, Αλζξσπνιφγνο, Γηαηξφο, Φπζηθφο, Υεκηθφο, Βηνιφγνο, 

Φπρνιφγνο. 

      3) Καιιηηερληθφο είλαη ν εθθξαζηηθφο, πξσηφηππνο, αλεμάξηεηνο, απζφξκεηνο, δεκηνπξ-

γηθφο ηχπνο, κε ειεπζεξία ζθέςεο φπσο: Εσγξάθνο, Μνπζηθφο, Υνξεπηήο, Ζζνπνηφο, ρε-

δηαζηήο Μφδαο, πγγξαθέαο, Πνηεηήο. 

     4) Κνηλσληθφο ηχπνο, είλαη ν εμππεξεηηθφο, θηιηθφο, ππνζηεξηθηηθφο, κε θαηαλφεζε, 

αθνζίσζε, ηθαλφηεηα ζηελ επηθνηλσλία, απνδέρεηαη ηνλ άιιν, εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη εδψ 

ζπλαληνχκε: Γηαηξφ, Φπρνιφγν, Ννζειεπηή, Λνγνζεξαπεπηή, Γηαηηνιφγν, Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ, 

Πξνζσπάξρε. 

     5) Δπηρεηξεκαηηθφο ηχπνο, είλαη ν θηιφδνμνο, ηνικεξφο, αληαγσληζηηθφο, αμηφπηζηνο θαη 

έκπηζηνο, αηζηφδνμνο, ππεχζπλνο, εμσζηξεθήο, δπλακηθφο θαη κε απηνπεπνίζεζε. Μπνξεί λα 

είλαη : Δπηρεηξεκαηίαο, Γηθεγφξνο, Πνιηηηθφο, Σξαπεδηθφο, Ξελνδφρνο, Έκπνξνο,  Δπελδπηήο. 

     6) πκβαηηθφο, ππεχζπλνο, αμηφπηζηνο, πξνζεθηηθφο, δίλεη ζεκαζία ζηε ιεπηνκέξεηα, 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο, έρεη αλάγθε απφ ζαθείο νδεγίεο, είλαη ν ηχπνο ηνπ 

Γξακκαηέα, Γηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ, Λνγηζηή, Τπάιιεινπ ηξάπεδαο (http://www.psyhealth.gr 

http://www.psyhealth.gr/portal/Articles/psyxologia-epixeiriseon/%CE%97-.php3


93  

/portal/Articles/psyxologia-epixeiriseon/%CE%97-.php3). 

Σέινο, ν Goleman (1995), ηνλίδεη φηη πνιιά  άηνκα παξφηη δηαζέηνπλ πνιιά  πξνζφληα, ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν δελ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ, ελψ άιινη κε ιηγφηεξεο ηθαλφηεηεο ηα 

θαηαθέξλνπλ πνιχ θαιχηεξα ζηνπο ηνκείο πνπ αζρνινχληαη.  

Γηα ηνλ Goleman, ε επηηπρία ζηελ επαγγεικαηηθή δσή εμαξηάηαη θπξίσο απφ  ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

αηφκνπ λα ππνκέλεη ηηο απνγνεηεχζεηο, λα ζπγθξαηεί ηηο απζφξκεηεο πξάμεηο ηνπ, λα δείρλεη 

απηνζπγθξάηεζε, επηκνλή θαη ππνκνλή, δειαδή απηφ πνπ νλνκάδεη «πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζχλε» ε νπνία  ζπλδέεηαη  κε αδηάζπαζην ηξφπν κε ηελ πξνζσπηθφηεηα  

(https://www.google.gr/search?q=www.psyhealth.gr%epixeiriseon%2FΖ-ζεκαζία-ηεο-

πξνζσπηθφηεηαο-ζηελ-εξγαζία%2). 

Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία είλαη: 

 ην ελδηαθέξνλ θαη ε αγάπε γηα ηε δνπιεηά, 

 νη αμίεο,  

 ηα θίλεηξα,  

 νη αλάγθεο,  

 ε επαγγεικαηηθή  ηνπ ηθαλνπνίεζε θαη  

 ε επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε.  

Ο εξγαδφκελνο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο δνπιεηάο ηνπ, 

ζπγθεληξψλεηαη θαη πξνζπαζεί εχθνια, ε δηάζεζή γηα δνπιεηά θαη ε απφδνζε ηνπ απμάλεηαη, έρεη 

θαιή αληίιεςε, ε κλήκε ηνπ δπλακψλεη, ε θαληαζία ηνπ γίλεηαη πην δεκηνπξγηθή θαη ε θφπσζε 

κεηψλεηαη, γεκίδεη κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ληψζεη επράξηζηα θαη  αθηεξψλεη  αξθεηφ ρξφλν ζ‟ 

απηφ.  

Ζ αγάπε ηνπ  ηνλ παξνηξχλεη λα κελ εγθαηαιείςεη ηελ πξνζπάζεηα, λα έρεη ππνκνλή θαη 

επηκνλή,  θηιηθή ζρέζε  θαη  αλάπηπμε  ζπλεξγαζίαο  κε ηνπο ζπλεξγάηεο ελψ παξάιιεια 

κεηψλεηαη  ην άγρνο θαζψο ε εξγαζία  πνπ καο  επραξηζηεί  ιεηηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά ζηα 

δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.  

Ζ ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνζέζεηο ηνπ αηφκνπ θαη ζπλεπψο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο 

αμίεο ηνπ, ηηο βαζχηεξεο πεπνηζήζεηο, ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο ζηάζεηο,  ηηο ηδέεο θαη γλψκεο ηνπ 

αηφκνπ,  ηα θίλεηξα, ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, ηελ πλεπκαηηθή ή ςπρηθή  πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ 

απέλαληη ζε πξφζσπα, πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε 

(Γηαλλνπιέαο ,1997). 

Δπνκέλσο φπσο ν θάζε άλζξσπνο έρεη ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο αμίεο, έηζη θαη νη νξγαληζκνί  

δηακνξθψλνπλ ην δηθφ ηνπο μερσξηζηφ ζχζηεκα αμηψλ, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηηο πξνζσπηθφηεηεο 

φζσλ εξγάδνληαη ζ‟ απηνχο, ζηηο επηξξνέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηηο πξνζσ-

πηθφηεηεο ησλ εγεηψλ ηνπο. 

https://www.google.gr/search?q=www.psyhealth.gr%25epixeiriseon%2F�-�������-���-��������������-����-�������%252
https://www.google.gr/search?q=www.psyhealth.gr%25epixeiriseon%2F�-�������-���-��������������-����-�������%252
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 Οη εξγαδφκελνη  πνπ πηνζεηνχλ θαη εθαξκφδνπλ θνηλέο αμίεο, έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα 

πεηχρνπλ θνηλφ  φθεινο γηα ην ζχλνιν. 

Τηνζεηείηαη επίζεο ε πνιηηηθή ηεο αληακνηβήο  κε δηάθνξα bonus ζηνπο εξγαδφκελνπο κε ηελ 

αξκφδνπζα  ζπκπεξηθνξά.  

Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεζνδηθή, ζηαζεξή, αλ θαη πηζαλφλ θάπσο αξγή, εθκάζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπληεινχλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηελ 

θαιχηεξε δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο (Γηαλλνπιέαο,1997). 

Οη  εξγαδφκελνη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαιπηεξεχζνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο δσή, κε ηνπο 

αγψλεο ηνπο  νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο  εξγαζίαο ε νπνία  δελ είλαη απιψο 

αληηθείκελν ζπλαιιαγήο αιιά απνηειεί δεκηνπξγηθή εθδήισζε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη φηη ε πξνζηαζία ηεο είλαη παξάιιεια θαη πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

 

2.2.5 Σα θίλεηξα  εξγαζίαο πνπ νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

 
Κίλεηξν είλαη νηηδήπνηε ππνθηλεί, θηλεί, σζεί, ή παξαζχξεη ζε δξάζε ην άηνκν. Δίλαη κηα  ζεηξά 

ελεξγεηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ ε νπνία πξνθαιεί αληηδξάζεηο, 

θαηεπζχλεη θαη ζπληεξεί  κηα ζπκπεξηθνξά πξνο κηα θαηεχζπλζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη 

ζθνπφ ηελ πξαγκάησζή ηνπο (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1997). 

Σα θίλεηξα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε  εμσηεξηθά θαη ζε εζσηεξηθά. 

Α. Εξυηεπικά είλαη ηα θίλεηξα ηα νπνία ελεξγνπνηνχλ ηνλ νξγαληζκφ σο ζπλέπεηα εμσηεξηθήο 

αηηηνινγίαο, φπσο απφθηεζε ρξεκάησλ, θαζηέξσζε πξνλνκίσλ, κηζζνινγηθή αχμεζε θαη  αχμεζε 

θχξνπο,  άλνδν θνηλσληθήο ζέζεο.  

Β. Εζυηεπικά είλαη ηα θίλεηξα πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνλ νξγαληζκφ ρσξίο ηελ αηηία εμσηεξηθήο 

ακνηβήο αιιά επεηδή αθνξνχλ ην ελδηαθέξνλ νηηδήπνηε ζεσξνχλ φηη αμίδεη ηνλ θφπν θαη ηελ 

απφιαπζε γηα ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ θάλεη θάπνηνο θαη ηνπ πξνθαινχλ αηζζήκαηα  

κεγάιεο ηθαλνπνίεζεο.    

Ζ απφιαπζε γηα ηε ινγνηερλία, ηα δηάθνξα ρφκπη (π.ρ., ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ) θαη άιιεο 

παξφκνηεο απνιαχζεηο ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο δηαλφεζεο ζπγθαηαιέγνληαη ζε απηέο ηηο 

ελέξγεηεο. 

Ζ κεηαηξνπή ησλ εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ, ζε εζσηεξηθά, ηα νπνία ζεσξνχληαη πην ηζρπξά θαη 

ζεκειηψλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά, είλαη έλα πξσηαξρηθφ δεηνχκελν ηεο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ (Καςάιεο, 1996). 

Άξα κεηαμχ αλαγθψλ, θηλήηξσλ θαη ζηφρσλ ππάξρεη κηα αιιειεμάξηεζε πνπ δεκηνπξγεί κηα 

αληίδξαζε ε νπνία δεκηνπξγεί  κηα επηζπκία, θαη ζπξψρλεη ην άηνκν ζηελ εθπιήξσζε ηεο 

επηζπκίαο ή αλάγθεο  κέζσ ησλ πξάμεψλ ηνπ γηα λα  θηάζεη ηειηθά  ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο. 
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Δηθφλα 7: Αιιειεμάξηεζε αλαγθψλ, θηλήηξσλ κε ζηφρν ηελ  ηθαλνπνίεζε 

 

Απφ ζεσξεηηθή άπνςε, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη ζπλδεζεί κε ηα θίλεηξα ηεο εξγαζίαο. 

Αλ θαη δελ ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο έλλνηεο, ηε ζχλδεζε ηνπο ηελ βξίζθνπκε ζε δηάθνξεο ζεσξίεο 

θηλήηξσλ.             

 Ο Statt (1994), νξίδεη ηα θίλεηξα ζαλ γεληθφ φξν ηεο ςπρνινγηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία 

δεκηνπξγεί κηα αλάγθε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο εθείλεο  πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

ηθαλνπνίεζή ηεο θαη επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε πνιιψλ ζεσξηψλ νη νπνίεο εμεγνχλ ηηο πεγέο θαη ηα 

αίηηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ηνλίδνληαο φκσο φηη ηφζν ε ζεσξία ησλ δχν 

παξαγφλησλ ηνπ Herzberg φζν θαη ην κνληέιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο ησλ Hackman 

θαη Oldham, νη νπνίεο αλαιχνληαη παξαθάησ, απνηεινχλ ηηο πιένλ εμεηδηθεπκέλεο ζεσξίεο γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ. 

 

Θευπία ηυν ανθπώπινυν αναγκών  (Maslow, 1943): 

O Abraham Maslow αλέπηπμε ηε ζεσξία ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, γλσζηή σο  ππξακίδα ή ε 

ηεξαξρία αλαγθψλ ηνπ Maslow.  

Καη‟ απηφλ νη αλζξψπηλεο αλάγθεο μεθηλνχλ απφ ην επίπεδν επηβίσζεο θαη θαζψο ην άηνκν 

αλαπηχζζεηαη σο θνηλσληθή θαη ςπρνπλεπκαηηθή νληφηεηα νη αλάγθεο ηνπ αιιάδνπλ θαη 

εκθαλίδνληαη πην έληνλεο ζε επίπεδν αζθάιεηαο, θνηλσληθφ, αλαγλψξηζεο θαη απην-

πξαγκάησζεο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ην επίπεδν αλαγθψλ πνπ θάζε θνξά 

επηδηψθεη λα ηθαλνπνηήζεη.  

Άξα, ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ην ζηάδην αλαγθψλ ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ν θάζε εξγαδφκελνο, αλ επηδηψθεη ηελ παξαθίλεζε ηνπ γηα απμεκέλε απφδνζε θαη 

ζπκκεηνρή (Υπηήξεο, 2006).  
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ρήκα 1: Ζ ππξακίδα ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow 

Πεγή: https://sciencearchives.wordpress.com/2014 

 

Θευπία X και Υ (Mc Gregor, 1960): 

Πξνβιήκαηα αλαπνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη δπζιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ παξαηήξεζε  

θαη δηέγλσζε ν Ακεξηθαλφο ζεσξεηηθφο ηνπ Μάλαηδκελη Douglas Mc Gregor. Σα πξνβιήκαηα 

απηά είραλ ηελ βάζε ηνπο ζηηο παξαδνρέο πνπ έθαλαλ ηα ζηειέρε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, φηη 

δειαδή δελ αγαπνχζαλ ηελ εξγαζία, δελ έπαηξλαλ πξσηνβνπιία, πξνηηκνχζαλ λα ηνπο 

επηβιέπνπλ θαη φηη ελδηαθέξνληαλ κφλν γηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε παξά γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο (Υπηήξεο, 2006).  

Σν έξγν ηνπ McGregor  βαζίζηεθε ζηελ ηεξαξρία ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow.  

Οκαδνπνίεζε ηελ ηεξαξρία ηνπ  Maslow ζε αλάγθεο "θαηψηεξεο ηάμεο" (Θεσξία X) θαη αλάγθεο 

“πςειφηεξεο ηάμεο” (Θεσξία Φ).  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεσξίαο X  είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα απνδίδνπλ κέζα 

απφ ηελ πξαθηηθή ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο θαζνδήγεζεο.  

ηελ άιιε άθξε απηήο πξφηεηλε ηελ Θεσξία Τ.   

https://sciencearchives.wordpress.com/2014
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Ζ ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη φηη ε δηνίθεζε πξέπεη λα δεκηνπξγεί γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηηο 

ζπλζήθεο εθείλεο ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα θαιχπηνπλ κφλνη ηνπο ηηο αλάγθεο ηνπο κέζα απφ 

ζθιεξή εξγαζία γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο ηνπο (Howarth, 1984). 

 

 

ρήκα 2: Ζ Θεσξία Υ θαη Τ 

Πεγή: www.tutorialspoint.com 

 

 

 

Θευπία ηηρ πποζδοκίαρ (Vroom, 1964): 

Ο Victor Vroom ππήξμε ν πξψηνο πνπ δηαηχπσζε κηα ζεσξία πξνζδνθίαο.  

ηε ζεσξία ηνπ, ηε ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο φπσο νλνκάδεηαη, ππάξρνπλ ηξεηο κεηαβιεηέο:  

ε πξνζδνθία, 

ε ζπληειεζηηθφηεηα  θαη  

ε ειθπζηηθφηεηα (ζζέλνο), 

Τπνζηεξίδεη φηη  ηα θίλεηξα ηεο εξγαζίαο είλαη ζπλέπεηα ελφο νξζνινγηθνχ ππνινγηζκνχ. 

Ο εξγαδφκελνο παξνηξχλεηαη ζην βαζκφ πνπ πηζηεχεη φηη ν θφπνο ηνπ ζα απνδψζεη κηα 

απνδεθηή απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζα αληακεηθζεί θαη ε αμία ηεο αληακνηβήο 

απηήο λα είλαη κεγάιεο αμίαο γηα ην άηνκν (Schermerhorn, et. al., 2000). 

Ζ ζεσξία ηνπ Vroom γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δε ζηεξίρζεθε ηθαλνπνηεηηθά φηαλ 

δηεξεπλήζεθε ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν. 

     

http://www.tutorialspoint.com/
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ρήκα 3:  Σν κνληέιν ησλ πξνζδνθηψλ  ηνπ Vroom 

 

Πεγή: http://eu1.springfiles.net 

 

 

 

Θευπία ηηρ ιζόηηηαρ (Adams,1965): 

Δίλαη κηα γλσζηηθή ζεσξία πνπ πξφηεηλε ν Adams, (1965), ε νπνία έρεη ην ππφβαζξφ ηεο ζε κηα 

ζεσξία ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, ηε ζεσξία ηεο γλσζηηθήο αζπκθσλίαο ηνπ Festinger, (1957).  

χκθσλα κε ηε γεληθή αξρή ηεο ζεσξίαο ηεο γλσζηηθήο αζπκθσλίαο, φηαλ ππάξρεη αζπκθσλία 

(δειαδή θάπνηνπ βαζκνχ ζχγθξνπζε) αλάκεζα ζηηο ζθέςεηο (ηδέεο, πεπνηζήζεηο, αμίεο) θάπνηνπ 

θαη ηηο πξάμεηο ηνπ, ηφηε δεκηνπξγείηαη έληαζε (Καςάιεο, 1996). 

Απηφ νδεγεί ην άηνκν ζε ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθνξηίζεη ηελ έληαζε θαη λα επαλαθηήζεη 

ηελ ηζνξξνπία. 

 

                                 ρήκα 4:  Ζ Θεσξία ηεο ηζφηεηαο 

                                    Πεγή: http://blog.vadequa.com 

http://eu1.springfiles.net/
http://blog.vadequa.com/
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Ζ ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη, φπσο έρεη απνδείμεη θαη ε εκπεηξηθή έξεπλα, πσο νη εξγαδφκελνη 

αθνινπζνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηηο λφξκεο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. Δληνπίδεη δειαδή, 

φηη ηα θίλεηξα εξγαζίαο επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ αλαιφγσο αλ νη 

ηειεπηαίνη αληηιακβάλνληαη φηη ηπγράλνπλ ίζεο ή δίθαηεο κεηαρείξηζεο σο πξνο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο (Riggio, 1999). 

 

Θευπία ηυν δύο παπαγόνηυν (Herzberg,1967): 

Δηζεγεηήο απηήο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ν Frederick Herzberg θαη πξφθεηηαη γηα κηα 

ζεσξία θηλήηξσλ πνπ πξνζνκνηάδεη αξθεηά ζε απηή ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ ηνπ Maslow. 

O F. Herzberg  κε ηελ ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ πξνζπάζεζε λα πεξηγξάςεη ηνπο 

παξάγνληεο ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ζεσξία απηή η απογοήηεςζη θαη η ικανοποίηζη νθείινληαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. 

Γηαρψξηζε ινηπφλ, δχν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ρακειφηεξα θαη 

πςειφηεξα επίπεδα ζηφρσλ. 

Οη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Ολφκαζε ηελ κία νκάδα « 

παξάγνληεο πγηεηλήο» θαη ηελ άιιε νκάδα «παξάγνληεο ππνθίλεζεο».  

ηελ πξψηε θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη νη εμσγελείο εξγαζηαθνί παξάγνληεο ( παξάγνληεο 

πγηεηλήο) πνπ πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα ζηελ εξγαζία, φπσο ε επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή, ν ηξφπνο 

δηνίθεζεο, ε επνπηεία, ε ρξεκαηηθή ακνηβή, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

ηελ δεχηεξε θαηαηάζζνληαη νη εζσγελείο εξγαζηαθνί παξάγνληεο( παξάγνληεο ππνθίλεζεο ή 

παξαθίλεζεο- θίλεηξα) πνπ πξνθαινχλ ζεηηθά αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, φπσο 

ε επίηεπμε, ε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ, ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, ε ππεπζπλφηεηα θαη 

δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο αλέιημεο. (Hersey and Blanchard, 1988). 

 Κοινά ζημεία θευπίαρ Maslow και θευπίαρ δύο παπαγόνηυν 

Ο Maslow πξνζπάζεζε λα δείμεη πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, ελψ ν Herzberg, 

πξνζπάζεζε λα δείμεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο απηέο ζην ρψξν ηεο 

επηρείξεζεο. Οη παξάγνληεο πγηεηλήο ηνπ Herzberg αληηζηνηρνχλ ζηηο θπζηνινγηθέο, αζθάιεηαο, 

θνηλσληθέο θαη ελ κέξεη ζηηο εγσηζηηθέο αλάγθεο ηνπ Maslow, ελψ νη παξάγνληεο θίλεηξα 

νπζηαζηηθά αληηζηνηρνχλ ζηηο εγσηζηηθέο ή απηνεθηίκεζεο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο νινθιήξσζεο. 
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ρήκα 5: Αληηζηνίρεζε κεηαμχ ησλ ζεσξηψλ Maslow και Herzberg 

Πεγή: http://www.whatishumanresource.com 

  

  

 Θευπία ηηρ ζηοσοθέηηζηρ (Locke, 1968): 

Ζ ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο ηνπ Edwinθαη Locke, εληάζζεηαη αδηακθηζβήηεηα ζηηο πην δεκνθηιείο 

ζεσξίεο- κνληέια επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

Αλήθεη ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο  ζεσξίεο θηλήηξσλ.  

ηε ζεσξία απηή, ην θίλεηξν αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα πνπ εθηεινχληαη ζε δεδνκέλε 

ζηηγκή ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.  

Ζ ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή δέζκεπζε ζε έλα ζηφρν, σο 

έλα ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 

 Άηνκα κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο πξνζσπηθήο δέζκεπζεο ζε έλα ζηφρν δηαθξίλνληαη απφ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο:  

 Κάλνπλ άκεζα ζπζίεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε έλαλ επξχηεξν ζηφρν ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Έρνπλ κηα αίζζεζε ζθνπνχ φζνλ αθνξά ηελ επξχηεξε απνζηνιή.  

 Υξεζηκνπνηνχλ ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο νκάδαο θαηά ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ηε 

δηαζαθήληζε ησλ επηινγψλ.  

 Αλαδεηνχλ κε ελεξγεηηθφ ηξφπν επθαηξίεο γηα λα εθπιεξψζνπλ ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο 

(Goleman, 1988) 

Σα θίλεηξα εξγαζίαο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη πςειφηεξα φηαλ ηα άηνκα 

ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, θαη πεξηζζφηεξν φηαλ απηνί νη ζηφρνη είλαη δχζθνινη θαη 

απνδεθηνί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο (Cooper and Locke, 2000).          
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ρήκα 6 :Ζ ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο 

Πεγή: https://wikispaces.psu.edu 

 

 

 

Θευπία  ERG (Alderfer, 1972): 

Γηαθξίλεη ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο:  

1) αλάγθεο χπαξμεο, 

2) αλάγθεο ζρέζεο θαη 

3) αλάγθεο αλάπηπμεο. 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ηξηψλ αλαγθψλ  

Έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο χπαξμεο κέζσ ηνπ κηζζνχ, ησλ 

πξφζζεησλ παξνρψλ θαη ελφο αζθαινχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

Οη αλάγθεο ζρέζεο ηθαλνπνηνχληαη κέζα απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο επαθέο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

φηαλ απηέο δηαθξίλνληαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ζεβαζκφ, αλαγλψξηζε θαη παξέρνπλ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ επαθή ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ». 

Σέινο, νη αλάγθεο αλάπηπμεο θαιχπηνληαη φηαλ ε εξγαζία είλαη δεκηνπξγηθή θαη παξέρεη 

πξνθιήζεηο θαη απηνλνκία (Schultz, 1982). 
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                                ρήκα 7 : Ο δηαρσξηζκφο ησλ αλαγθψλ θαηά ηνλ Aldefer 

Πεγή : http://slideplayer 

 

Μονηέλο ηυν σαπακηηπιζηικών ηηρ επγαζίαρ (Hackman & Oldman, 1976): 

Οη Hackman & Oldman ζπλερίδνληαο ηε δνπιεηά ηνπ Herzberg δηαηππψλνπλ ην κνληέιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή εθδνρή ηεο ζεσξίαο ηνπ 

εκπινπηηζκνχ ηεο εξγαζίαο ( Latham & Budworth, 2007).  

Σν κνληέιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο είλαη κηα ζεσξία, ε νπνία παξ‟ φιν πνπ δελ 

αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ζεσξείηαη φηη απνηειεί κία 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζθνξέο πξνο απηή. 

Απνηειείηαη απφ ηξεηο θχξηεο δηαζηάζεηο: 

1) ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (ε ηαπηφηεηα ηνπ θαζήθνληνο, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ, ε πνηθηιία 

δεμηνηήησλ, ε απηνλνκία θαη ε αλαηξνθνδφηεζε),  

2) ηηο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη  

3) ηα απνηειέζκαηα (Riggio, 1999).  

Οη Hackman & Oldman δελ ζηακαηνχλ ζηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ηνπο, αιιά πξνρσξνχλ θαη 

ζηε δεκηνπξγία κηαο εηδηθήο θιίκαθαο ( εξγαιείν), ην Job Diagnostic Survey, γλσζηφ θαη σο JDS 

γηα ην νπνίν αλαθέξνπλ φηη « ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαγλψζεη ην θαηά πφζν απαηηείηαη 

επαλαζρεδηαζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ψζηε λα βειηησζεί ε παξαθίλεζε θαη ε 

παξαγσγηθφηεηα, φπσο θαη γηα λα αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ εξγαζηαθψλ αιιαγψλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο». (Hackman & Oldman, 1975). 
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ρήκα 8 :    Μνληέιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο 

                                                 Πεγή: http://www.geocities.ws 

 

 

    Η θευπία ηηρ κοινυνικήρ  επιπποήρ ( Salancik & Pfeffer, 1977) 

Οη Salancik & Pfeffer ππνζηήξημαλ φηη νη εξγαδφκελνη απνθαζίδνπλ γηα ην ηη ληψζνπλ γηα ηελ 

εξγαζία ηνπο, απνθιεηζηηθά νη ίδηνη.  

Σν πφξηζκα ηνπο ζρεηηθά κε ην αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ή κε απφ ηελ εξγαζία ηνπο επεξεάδεηαη 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε παξεκθεξή κε εθείλνπο εξγαζηαθά πε-

ξηβάιινληα.  

Σν άηνκν αληηιακβάλεηαη θαηά πφζν νη άιινη είλαη επαγγεικαηηθά ηθαλνπνηεκέλνη ή φρη θαη κε 

βάζε αθξηβψο απηή ηελ εθηίκεζε θαηαιήγεη ζηελ αληίιεςε γηα ην αλ ην ίδην είλαη επαγγεικαηηθά 

ηθαλνπνηεκέλν ή φρη. Ζ ζεσξία απηή εηζάγεη θαζαξά θνηλσληθά θξηηήξηα γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο αλ θαη παξαιείπεη άιινπο παξάγνληεο φπσο ε αληίιεςε ηνπ θάζε 

αηφκνπ μερσξηζηά. 

 

 

Θευπία Αξίαρ - Ανηίλητηρ(Locke, 1976):  

 Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ησλ επηζπκεηψλ εξγαζηαθψλ παξαγφλησλ θαη 

ηνπ πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ πνπ απνθνκίδεη ην άηνκν απφ ηελ εξγαζία ηνπ πξνζδηνξίδεη ηελ  

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Locke and Latham, 1990). 

 

 

 

Πποδιαθεηικέρ πποζεγγίζειρ (Staw & Ross, 1985):  

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία πεηπραίλεη ζηαζεξφηεηα κέζα ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, αθφκε 
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θαη φηαλ ε εξγαζία ελφο αηφκνπ αιιάμεη (Riggio, 1999). 

 

 

Ενοποιηηικό μονηέλο (Hulin, 1991): 

 Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη κηα ιεηηνπξγία ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

αηφκνπ ζηελ εξγαζία ζε ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ θάπνηνο απνθνκίδεη απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ. 

 ζν κεγαιχηεξα είλαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν εξγαδφκελνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ηφζν 

πςειφηεξε ζα είλαη ε ηθαλνπνίεζε (Cooper and Locke, 2000). 

Οη νξγαληζκνί  επηδηψθνπλ λα πξαγκαηψζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο  απμάλνληαο πνζνηηθά ηελ 

εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα αλεβάδνληαο ην επίπεδν  ηεο πνηφηεηά ηεο θαη παξάιιεια 

βαζηθή επηδίσμε θαη πξνζδνθία θάζε εξγαδφκελνπ είλαη λα βηψλεη  «πνηφηεηα εξγαζίαο». 

 Ζ  ηθαλνπνίεζε απνξξέεη απφ ηηο θαιέο ζπλζήθεο ακνηβήο θαη εξγαζίαο, ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο,  ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο, ηε ζσζηή  νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη  ηε δίθαηε 

ηαθηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 

 Ζ πνηφηεηα ζπλδέεηαη επίζεο ζηελά κε ηελ παξαγσγηθφηεηα.  

Δθηφο  φκσο απφ ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ην ζσζηφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, νη  

αλάγθεο, νη πξνζδνθίεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα πξνβιήκαηα αθφκα ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε θαηαλφεζε θαη κε δηάζεζε ππνζηήξημεο.    

 

 

    2.2.6 Ζ επηξξνή ηεο εξγαζίαο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή 

 

Ζ εξγαζία ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ έρεη δηεηζδχζεη ζηνλ νηθνγελεηαθφ θαη πξνζσπηθφ 

ρξφλν ησλ εξγαδφκελσλ. 

«Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζπληειέζηεθε κηα δξακαηηθή αιιαγή ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν πξφηππν ηεο νηθνγέλεηαο φπνπ ν παηέξαο 

εμαζθάιηδε κε ηελ εξγαζία ηνπ ηα πξνο ην δελ παξαρψξεζε ηε ζέζε ηνπ ζηελ νηθνγέλεηα φπνπ 

εξγάδνληαη θαη νη δχν ζχδπγνη θαη ζηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο» 

(https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/E-fact%2057%20-%20EL.pdf. 

Ζ επνρή πνπ κφλν ν παηέξαο θέξδηδε ην ςσκί ηεο νηθνγέλεηαο έρεη πιένλ πεξάζεη.  

Πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα ζηελ νηθνγέλεηα, ε κεηέξα θξφληηδε γηα ην ζπίηη, ην λνηθνθπξηφ θαη γηα ηα 

παηδηά κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο  απφ ην ζρνιείν. 

Ζ θαηάζηαζε απηή έρεη αιιάμεη ξηδηθά  θαη νη κεηέξεο  ιείπνπλ απφ ην ζπίηη  επεηδή  εξγάδνληαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο. Γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, επηζηξαηεχνληαη άιινη ψζπνπ νη 
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γνλείο λα ηειεηψζνπλ κε ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Πνιιά  παηδηά, αθφκε θαη πνιχ 

κηθξήο ειηθίαο  αλαγθαζηηθά  κέλνπλ κφλα ηνπο ζην ζπίηη γηα πνιιέο ψξεο κεηά ηελ επηζηξνθή 

ηνπο απφ ην ζρνιείν. Γηα ηνπο γνλείο νη ζπλζήθεο απηέο δελ νχηε ζσζηέο, νχηε επράξηζηεο. Δίλαη 

ζίγνπξν ζα πξνηηκνχζαλ λα δήζνπλ δηαθνξεηηθά. κσο νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

βαξαίλνπλ ζήκεξα ηηο νηθνγέλεηεο, δελ αθήλνπλ άιιε επηινγή απφ ηελ αλαγθαζηηθή 

επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε θαη ησλ δχν γνλέσλ. 

Σψξα πνπ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο, νη ζέζεηο  εξγαζίεο  είλαη ιίγεο θαη ν αληαγσληζκφο 

κεγάινο, κε ην άγρνο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηελ ζπλερψο κεγαιχηεξε πίεζε λα 

θάλνπκε πεξηζζφηεξα, κε ιηγφηεξα νθέιε, είλαη αδχλαην λα ηζνξξνπήζεη ε νηθνγελεηαθή θαη  ε 

επαγγεικαηηθή δσή, ηδηαίηεξα φζσλ εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

Άξα  κεηαμχ νηθνγελεηαθήο δσήο θαη εξγαζίαο έρνπκε  αιιειεπηδξάζεηο κε πνιχ  αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, φηαλ δελ κπαίλνπλ φξηα κε  απνηέιεζκα ηα  

πξνβιήκαηα ηεο δνπιεηάο λα κεηαθέξνληαη ζην ζπίηη, φηαλ ζε κία νηθνγέλεηα εξγάδνληαη θαη νη 

δχν ζχδπγνη, φηαλ ν έλαο απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο  ρξεηάδεηαη λα θάλεη ηαθηηθά επαγγεικαηηθά 

ηαμίδηα ή φηαλ ν έλαο εθ ησλ δχν ππνρξεψλεηαη λα κεηαθνκίζεη γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, 

δεκηνπξγψληαο κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν δηιήκκαηα ζηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα (Κάληαο, 1995).  

Οη θαηαζηάζεηο απηέο νδεγνχλ  ζε αλαπφθεπθηεο δηαδηθαζίεο ζχγθξηζεο  ηνπ  αηφκνπ κε ην 

θνληηλφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα κεηαμχ ζπδχγσλ, ζπγγελψλ ή θίισλ κε αληηθείκελν ην κέγεζνο 

ηεο επηηπρεκέλεο θαξηέξαο ή ηα ρξήκαηα πνπ βγάδεη.  

Ζ δσή ελφο αηφκνπ  αλαιφγσο ην ζηάδην πνπ δηαλχεη, δηαθνξνπνηείηαη, δηφηη αιιηψο 

αληηκεησπίδεη θάπνηνο φηαλ είλαη λένο θαη ζην μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο ηνπ ηε δνπιεηά ηνπ θαη ίζσο 

είλαη δηαηεζεηκέλνο λα κείλεη πεξηζζφηεξεο ψξεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ψζηε λα κάζεη θαη λα 

δνθηκαζηεί θαη αιιηψο ιεηηνπξγεί θάπνηνο πνπ έρεη απνδείμεη ηελ αμία ηνπ, είλαη κεγαιχηεξνο θαη 

κε νηθνγέλεηα  θαη ζέιεη λα δηαζέζεη  ηνλ ρξφλν ηνπ θαη γηα ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  

Οη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη πιένλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα εξγάδνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο, 

αθφκε θαη ηα αββαηνθχξηαθα θαη λα απαζρνινχληαη κε ηελ εξγαζία κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία 

ή ην internet θαη ζην ζπίηη. 

Δίλαη επξχ ην θαηλφκελν νη εξγαδφκελνη αλεμάξηεηα απφ ηε ακνηβή ηνπο λα αηζζάλνληαη 

θνπξαζκέλνη απφ ηελ πνιχσξε εξγαζία.  

Ζ εξγαζία κε 24σξε απαζρφιεζε, κε θπιηφκελν σξάξην, ηηο λχρηεο, ηα αββαηνθχξηαθα, ηηο 

αξγίεο, πνπ είλαη αλαγθαζκέλνη νη επαγγεικαηίεο θαη ζην ρψξν ηεο πγείαο λα πθίζηαληαη, 

θαζηζηνχλ ηελ νηθνγελεηαθή δσή δπζθνιφηεξε θαζψο παξνπζηάδνληαη αδπλακίεο ζηε δηαηήξεζε 

ησλ απαξαηηήησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε ζηελψλ ζρέζεσλ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Τπάξρεη αλάγθε λα ξπζκίδνπλ ην πξφγξακκά ηνπο, λα κελ εξγάδνληαη θάπνηα αββαηνθχξηαθα 

ην κήλα, λα έρνπλ ιίγεο λπρηεξηλέο βάξδηεο γηα λα κπνξνχλ λα αθηεξψλνπλ ρξφλν ζηνλ εαπηφ 
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ηνπο ζηα παηδηά ηνπο θαη ζηνπο θίινπο ηνπο.  

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, δειαδή ν ειεχζεξνο ρξφλνο κπνξεί λα απμεζεί αλ 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηε δνπιεηά καο λέεο κεζφδνπο θαη ηερλνινγίεο, δειαδή e-

mail, πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ, smartphones, laptop. 

Σν  επέιηθην σξάξην, ε κεξηθή απαζρφιεζε, ην δηαθεθνκκέλν σξάξην δηεπθνιχλνπλ θάπνηνπο 

εξγαδφκελνπο λα ξπζκίζνπλ θαιχηεξα ηε δσή ηνπο.     

Έξεπλεο επηζηεκφλσλ  θαλεξψλνπλ νηη ε ππεξβνιή ηεο θνηλσλίαο καο, κε ηηο νινέλα  

απμαλφκελεο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηεο θαη ηνλ ππέξκεηξν θαηαλαισηηζκφ, επζχλεηαη γηα ηε 

δχζθνιε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη πνιινί γνλείο ζήκεξα. 

Οη ζπλέπεηεο είλαη ζνβαξέο θαη  κε καθξνπξφζεζκε δηάξθεηα. Σα παηδηά είλαη νη πξψηνη πνπ 

πιεξψλνπλ ην θφζηνο γηαηί  ελδερνκέλσο απηά πνπ ζηεξνχληαη ή πνπ βηψλνπλ ιφγσ ησλ 

πνιχσξσλ θαη πνιχπινθσλ  σξαξίσλ ησλ γνληψλ ηνπο, λα ηα επεξεάδνπλ γηα φιε ηνπο ηε 

δσή(https://www.medlook.net/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%

B1-1/232.html). 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε δηάζεζε  ρξφλνπ απφ ην δεπγάξη,  ζηελ νηθνγέλεηα αιιά  θαη ζηελ εξγαζία 

κεγάιν ηµήµα ησλ γπλαηθψλ πξέπεη λα έρεη ηελ επθαηξία λα κπεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, λα 

απμεζεί ην  εηζφδεκα, αχμεζε ηεο γνληκφηεηαο θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ είλαη ηθαλφ γηα 

εξγαζία, ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ (ΔΚΚΔ, 2002). 

Δπνκέλσο, νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο ε 

είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κάιηζηα ζε ζέζεηο επζχλεο, νη κεηψζεηο ησλ 

γελλήζεσλ, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηξίηεο ειηθίαο,  νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο ξφινπο ηνπ 

δεπγαξηνχ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ εξγαζία, ε  δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ 

ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, πξνθάιεζαλ ηελ αλάγθε ιήςεο λέσλ κέηξσλ θαη λφκσλ πνπ 

πξνζηαηεχνπλ  ηελ νηθνγέλεηα, θαζψο θαη ηελ παξάιιειε πνξεία ηεο  µε ηελ εξγαζηαθή δσή θαη 

ησλ δχν γνλέσλ, θαη πην ηδηαίηεξα  ησλ γπλαηθψλ (Den & Den, 2001). 

Ζ παξνρή κέηξσλ βνήζεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα  ηεο γνληθήο άδεηαο ή άδεηαο γηα νηθνγελεηαθνχο 

ιφγνπο, δηάθνξεο ξπζκίζεηο γηα ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηψλ θαη  ηε θξνληίδα ησλ αλζξψπσλ ηεο 

ηξίηεο ειηθίαο θαη ε ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ δνκψλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ 

εξγαζία ζπκβάιινπλ   ζηελ θαιχηεξε  ξχζκηζε ησλ αμηψζεσλ ηεο  εξγαζίαο θαη ησλ απαηηήζεσλ 

θαη ππνρξεψζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο 

(http://www.eif.gov.cy/mlsi/dl/genderequality.nsf/0/F043 %83.pdf). 

ηαλ ηα άηνκα αγσλίδνληαη λα αληαπεμέιζνπλ  ζηηο απαηηήζεηο πνπ αλέιαβαλ ζηελ εξγαζία ηνπο 

θαη ακεινχλ ηηο ππνρξεψζεηο ζηελ νηθνγέλεηα, ηφηε εκθαλίδεηαη αληζνξξνπία, ε ζχγθξνπζε 

κεηαμχ ηεο εξγαζίαο θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη νξαηή κε απνηέιεζκα λα 

θαηαιακβάλνληαη απφ ην άγρνο πνπ θέξλεη ε πίεζε πνπ ζπλεπάγεηαη ε κε  ζπκθηιίσζε ηνπ 

https://www.medlook.net/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-1/232.html
https://www.medlook.net/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-1/232.html
https://www.medlook.net/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-1/232.html
http://www.eif.gov.cy/mlsi/dl/genderequality.nsf/0/F043%20%83.pdf
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εξγαζηαθνχ κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

Απηφ κπνξεί λα πάξεη δχν κνξθέο: 

α) ζχγθξνπζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη 

β) ζχγθξνπζε ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ εξγαζία. 

Ζ ζχγθξνπζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ νηθνγέλεηα κπνξεί λα βαζίδεηαη: 

α) ζην ρξφλν  

β) ζηελ έληαζε θαη  

γ) ζηε ζπκπεξηθνξά 

 (Frone, R.M., Russell, M. & Barnes M.G.,2000). 

Οη επηζηήκνλεο επηζεκαίλνπλ ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο γνλείο πνπ 

εξγάδνληαη: 

Μηα κνξθή είλαη  φηη θάπνηνη  γνλείο κπνξεί λα κελ ελδηαθέξνληαη  γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ 

ηνπο φζν ζα έπξεπε ή λα κελ  είλαη αηζζεκαηηθά πνιχ θνληά ζηα παηδηά ηνπο. 

Ο ππεξβνιηθά γξήγνξνο ξπζκφο ηεο δσήο ηνπο, νη απαηηήζεηο  ηεο δνπιεηάο θαη αγσλίεο πνπ ηηο 

αθνινπζνχλ,  πεξηνξίδνπλ ηελ αλαγθαία πξνζθνξά  ηεο αγάπεο θαη ηεο θξνληίδαο ζηα παηδηά 

ηνπο, ε πξνζνρή πνπ ηνπο δίλνπλ είλαη ιηγφηεξε απφ απηή πνπ δηθαηνχληαη κε απνηέιεζκα ηα 

παηδηά λα δηαηζζάλνληαη ηελ πξαγκαηηθή  δηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ. 

ε άιιε θαηάζηαζε, νη γνλείο θνβνχληαη ιφγσ ηεο δηθήο ηνπο δχζθνιεο θαηάζηαζεο λα ειέγμνπλ 

ηα παηδηά ηνπο, κεηψλεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο, θαη αδπλαηνχλ λα είλαη φζν απζηεξνί 

ρξεηάδεηαη. 

Οη πνιιέο ψξεο απνπζίαο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο απφ ηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο, ηνπο θαζηζηά 

αλήκπνξνπο λα βάιινπλ φξηα θαη λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζε ζσζηέο βάζεηο, πνπ είλαη βαζηθφο θαη 

πνιχ ζεκαληηθφο   παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. 

Ζ παξνπζία ησλ γνλέσλ παξέρεη ζηα παηδηά ηελ αζθάιεηα πνπ  ρξεηάδνληαη,  ζπκβάιιεη κε 

επηηπρή ηξφπν ζε κηα νινθιεξσκέλε απφ ζπλαηζζεκαηηθήο άπνςεο  ελήιηθε δσή θαη ζηελ  

εθαξκνγή  ησλ αμηψλ πνπ ηνπο  κεηαδίδνπλ κε ην παξάδεηγκά ηνπο. 

Ζ  πίεζε θαη  ε έληαζε πνπ δεκηνπξγείηαη  ζε νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο είλαη πνιχ έληνλε ιφγσ ησλ 

ππεξβνιηθψλ επζπλψλ θαη πεξηνξηζκψλ  πνπ  δεζκεχνπλ ηνπο γνλείο.  

Ζ θαηάιεμε  είλαη έλα  πξφγξακκα ππεξβνιηθά θνξησκέλν κε φιεο ηηο  αγρνγφλεο  θαηαζηάζεηο 

πνπ απηφ επηζχξεη. 

ηηο νηθνγέλεηεο πνπ νη γνλείο δνπιεχνπλ  κε θπθιηθφ σξάξην θαη κε βάξδηεο ζε δηαθνξεηηθέο 

ψξεο εκθαλίδνληαη  εληνλφηεξα ηα πξνβιήκαηα εθφζνλ νη γνλείο δελ είλαη ζπρλά καδί ζην ζπίηη, 

ππάξρνπλ εληάζεηο, ην δεπγάξη  απνκαθξχλεηαη  θαη ελδερνκέλσο λα  δεκηνπξγεζνχλ επηπηψζεηο 

ζηα παηδηά. Απηά ηα πξνβιήκαηα ηα ζπλαληνχκε ζπρλφηεξα ζε νξηζκέλα επαγγέικαηα φπσο νη 

ππξνζβέζηεο, νη αζηπλνκηθνί, νη επαγγεικαηίεο πγείαο.  
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Σν θπθιηθφ σξάξην απαγνξεχεη ζηελ νηθνγέλεηα έλα πξνγξακκαηηζκφ ξνπηίλαο θαη έλα ηαθηηθφ  

ξπζκφ φπσο ζηηο ππφινηπεο νηθνγέλεηεο. Πνιχ ζπρλά νη νηθνγέλεηεο  θάησ απφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο επεξεάδνληαη αξλεηηθά, ράλνπλ ηελ εξεκία θαη ηε ζηαζεξή ηνπο πνξεία. 

Δάλ π.ρ. ε κεηέξα θαη ν παηέξαο είλαη λνζειεπηέο, θαη δνπιεχνπλ δηαθνξεηηθέο βάξδηεο, ν 

ρξφλνο πνπ έρνπλ σο δεπγάξη  είλαη πεξηνξηζκέλνο. Αθφκε πην ιίγνο  είλαη ν ρξφλνο πνπ 

κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ γηα λα είλαη καδί κε ηα παηδηά ηνπο. Ζ θνχξαζε θαη ε  ππεξέληαζε  ιφγσ  

ηεο εξγαζίαο ηε λχρηα, βαζαλίδνπλ ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ηνπο δχν γνλείο φηαλ θαηαθέξνπλ έζησ 

θαη γηα ιίγν λα πεξάζνπλ καδί ζαλ νηθνγέλεηα (Καξακπέιε θαη νπξηδή,2009). 

κσο δελ κπνξνχκε λα κε δνχκε πσο ε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε θαη ησλ δχν γνλέσλ έρεη  

θαη ζεηηθά ζηνηρεία, φπσο  έλα  θαιχηεξν εηζφδεκα, γεγνλφο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζηξεο  πνπ πηέδεη ηελ νηθνγέλεηα. 

Παξάιιεια, δεκηνπξγείηαη ηζφηεηα ζηνπο ξφινπο ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο πνπ πξνζθέξνπλ 

ζηε δνπιεηά θαη ζην ζπίηη. ήκεξα είλαη θαλεξφ πσο ν ξφινο ηνπ άληξα, αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

απαζρνιήζεσλ θαη ησλ αμηψλ κηαο νηθνγέλεηαο,  έρεη κεγαιψζεη φζνλ αθνξά  ζηε θξνληίδα ησλ 

παηδηψλ, απφ φηη ζπλέβαηλε παιηφηεξα.  

Οη πξννπηηθέο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία έρνπλ 

αιιάμεη κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δηα βίνπ κάζεζε, ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηελ πξνζσπηθή 

θαηαμίσζε θαη παξάιιεια αλαπηχρζεθε ε επαηζζεηνπνίεζε θαη  ε αλάγθε γηα λα βξεζεί θνηλή 

ζπληζηακέλε αλάκεζα ζηελ εξγαζηαθή θαη πξνζσπηθή δσή, θαη έηζη νη νξγαληζκνί αλαγθάζηεθαλ 

λα ζεζπίζνπλ πνιηηηθέο φπσο νη επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο 

(https://osha.europa.eu). 

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ  φηη ππάξρεη  ακνηβαία εμάξηεζε νηθνγέλεηαο θαη εξγαζίαο, ρξεηάδεηαη λα 

βξεζεί ε ρξπζή ηνκή ψζηε ηα πξνβιήκαηα  ηεο εξγαζίαο  λα κε κεηαθέξνληαη ζην ζπίηη θαη ην 

αληίζηξνθν (Cooper θαη Robertson, 1991, ζην Καληάο,1995).  

Αο ζπκφκαζηε πσο ην λφεκα ηεο δσήο, ζχκθσλα κε ηνλ Freud, είναι να αγαπάρ και να 

επγάζεζαι. 

 

Δηθφλα 8 : ηζνξξνπία αλάκεζα ζε εξγαζία – νηθνγέλεηα 

 

 

https://osha.europa.eu/
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2.3  Οηθνγελεηαθή δσή 

 

2.3.1 Ζ έλλνηα ηεο νηθνγελεηαθήο  δσήο 

 

Ζ  έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα  κε ην χληαγκα αθνξά  ζηελ θνηλφηεηα γνλέσλ θαη  

παηδηψλ, θπζηθψλ ή πηνζεηεκέλσλ, ρσξίο λα εμεηάδεηαη αλ ε γέλλεζε πξνέξρεηαη απφ γάκν ή 

φρη.  

Ζ ειιεληθή  λνκνζεζία  πξνζηαηεχεη ηελ νηθνγέλεηα, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 21 - χληαγκα ηεο 

Διιάδνο - Πξνζηαζία νηθνγέλεηαο, γάκνπ, κεηξφηεηαο θαη παηδηθήο ειηθίαο, δηθαηψκαηα αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο, «ε νηθνγέλεηα, σο ζεκέιην ηεο ζπληήξεζεο θαη πξναγσγήο ηνπ Έζλνπο, θαζψο θαη 

ν γάκνο, ε κεηξφηεηα θαη ε παηδηθή ειηθία ηεινχλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο» (άξζξν 21 

παξ. 1 ). 

Δπίζεο ζηε χκβαζε-ζπκθσλία πνπ ππέγξαςαλ νη ρψξεο-κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (ΟΖΔ) γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ην 1990 θαη απνηειεί λφκν ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο 

απφ ην 1992, αλαθέξεηαη φηη «επεηδή ε νηθνγέλεηα είλαη ε ζεκειηψδεο κνλάδα ηεο θνηλσλίαο  γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ, πξέπεη λα έρεη 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζεη λα δηαδξακαηίζεη πιεξέζηεξα 

ην ξφιν ηεο ζηελ θνηλφηεηα» νηθνλνκία Β΄ Γπκλαζίνπ(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook 

/show.php/DSGYM-B109/375/2509,9667/). 

Ζ εηπκνινγία ηεο ιέμεο νθείιεηαη ζηε ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ ¨νίθνο¨ θαη ¨γέλνο¨ δειαδή ε γεληά 

πνπ δεη ζην ίδην ζπίηη (Μαξάηνπ- Αιηπξάληε, 2010).  

Οηθνγέλεηα είλαη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε θαη ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κε γάκν θαη ζπγγέλεηα.  

Ζ νηθνγέλεηα είλαη ε πξψηε θνηλσληθή νκάδα πνπ κε ηε δηαδνρηθή δηεχξπλζή ηεο δεκηνχξγεζε 

ηελ θνηλσλία. 

O ζρεκαηηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα θαιχςεη ηηο 

βηνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ (Κνπλνπγέξε- Μαλσιεδάθε, 2012). 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL103/57/437,1653/). 

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο Burgess θαη Locke (1945) νηθνγέλεηα νξίδεηαη, ε νκάδα 

πξνζψπσλ πνπ είλαη κεηαμχ ηνπο ελσκέλνη κε ην ζεζκφ ηνπ γάκνπ, εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, 

πνπ θηηάρλνπλ έλα λνηθνθπξηφ, πνπ ν έλαο επηδξά ζηνλ άιιν,  θη έρνπλ επηθνηλσλία, ζχκθσλα κε 

ην ξφιν πνπ έρεη ν θαζέλαο φπσο άλδξαο θαη γπλαίθα, κεηέξα θαη παηέξαο, γηφο θαη ζπγαηέξα, 

αδειθφο θη αδειθή, 

Ο ακεξηθαλφο θνηλσληνιφγνο Meyer (1947) ππνζηεξίδεη φηη ε νηθνγέλεηα είλαη κηα δηαξθήο 

θνηλφηεηα άλδξα θαη γπλαίθαο, είηε κε ηέθλα είηε ρσξίο, είηε κφλν σο άλδξα ή κφλν σο γπλαίθα κε 

ηέθλα. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B109/375/2509,9667/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B109/375/2509,9667/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL103/57/437,1653/
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Οηθνγέλεηα είλαη ζχλνιν αηφκσλ πνπ είλαη ελσκέλα κε ηνπο δεζκνχο ηνπ γάκνπ, αίκαηνο ή 

πηνζεζίαο, θαη ηα νπνία δνπλ καδί θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε ή αλ είλαη ρσξηζηά, αλαγλσξίδνπλ έλα 

θνηλφ ζπίηη (Sillamy,1983).  

ήκεξα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνιιέο νηθνγέλεηεο αλαγθάζηεθαλ λα δνπλ ρσξηζηά, επεηδή ν 

έλαο γνληφο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ελίνηε θαη νη δχν, κεηαλάζηεπζε ζε άιιε πφιε ή θαη ζε άιιε 

ρψξα γηα λα βξεη δνπιεηά. 

Ζ θπζηθή νηθνγέλεηα είλαη έλαο άλδξαο θαη κηα γπλαίθα πνπ δεζκεχνληαη ζε κία δηα βίνπ 

ζπλνκνιφγεζε γάκνπ γηα ηνπο ζθνπνχο: 

• Σεο  αλαπαξαγσγήο θαη ηεο ζπλέρηζεο ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο, 

• ηεο  αλάπηπμεο θαη  αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ, 

• ηεο ξχζκηζεο ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ, 

• ηεο  ακνηβαίαο πξνζθνξάο, ππνζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο ζηα κέιε ηεο, 

• ηεο ζπλεηζθνξάο ζηε δεκηνπξγία κηαο αιηξνπηζηηθήο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, θαη 

• ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζπγγεληθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ γελεψλ (http://worldcongress.org/). 

Ζ νηθνγέλεηα δηαδξακάηηζε, απφ ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ θαη κέρξη ζήκεξα, ξφιν πνπ ήηαλ 

πάληα θπξίαξρνο ζηελ θνηλσλία, απνηειψληαο ηνλ ππξήλα ηεο  θαη είλαη  ζπλδεδεκέλε  κε ηνλ 

ζεκειηψδε θνηλσληθφ  ζεζκφ ηνπ γάκνπ. Ζ νηθνγέλεηα θαη ν γάκνο  απνηεινχλ ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά θχηηαξα ηεο θνηλσλίαο πνπ, φηαλ επδνθηκνχλ, ε θνηλσλία είλαη επηπρηζκέλε, ελψ αλ  

πξνζβάιινληαη, βιάπηεηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή ζηε βάζε ηεο. Ζ  πείξα ρηιηεηηψλ έρεη απνδείμεη 

ηελ ζεκαζία θαη ηελ αμία ηνπο (http://www.nomika-epilekta.gr/arthra/). 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα, είλαη επζχλε ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο βέβαηα θαη ε 

αηνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδνο ηνπ θάζε  αηφκνπ μερσξηζηά. Σα κηθξά παηδηά ληψζνπλ αζθάιεηα, 

αγάπε θαη εξεκία φηαλ είλαη πξνζηαηεπκέλα ζηνπο θφιπνπο κηαο ήξεκεο νηθνγέλεηαο, νη ραξέο 

θαη νη ιχπεο κνηξάδνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα επηιχνληαη απφ θνηλνχ. 

Ζ θνηλσλία παξαιακβάλεη άηνκα πγηή θαη ρξήζηκα πνπ μέξνπλ  λα ζπκβηψλνπλ κε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο ζχκθσλα κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Γλσξίδνπκε φκσο, κέζα απφ ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, απφ ηφπν ζε ηφπν, ηελ επίδξαζε ησλ 

επνρψλ,  ρξφλν κε ην ρξφλν,  ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηε δηαθνξά ησλ 

αληηιήςεσλ αλάινγα κε ην εθάζηνηε θνηλσληθφ  πεξηβάιινλ πνπ  απηή αλαπηχζζεηαη 

( Bell, 1963).  

Οη επηζηήκνλεο ςπρνιφγνη, ηνλίδνπλ ηελ απνθαζηζηηθή ζεκαζία ηεο πξψηεο ειηθίαο ηεο δσήο 

ηνπ παηδηνχ, ηηο πξψηεο ζπλήζεηεο θαη εληππψζεηο, πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηε δσή ηνπ ζαλ ελήιηθαο.  

Ζ νηθνγέλεηα κεηαδίδεη ζηα παηδηά  ηε γλψζε γηα ηηο παξαδφζεηο, ηνλ πνιηηηζκφ  θαη δηελεξγεί ηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή θαη  εθπαίδεπζε. 

Ζ κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη αιιά νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο παξακέλνπλ: 

Ζ βηνινγηθή ιεηηνπξγία  (αλαπαξαγσγή θαη ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε). 

http://worldcongress.org/
http://www.nomika-epilekta.gr/arthra/
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Ζ  αλαπαξαγσγή είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο  νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο δηφηη ρσξίο απηή 

δελ έρεη ππφζηαζε. ήκεξα ιφγσ ηεο κεγάιεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ε κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο 

ηείλεη λα αιινησζεί σο πξνο ηε βηνινγηθή ηεο ιεηηνπξγία,  θαζψο πνιιά δεπγάξηα απνθηνχλ 

παηδηά κε ηε βνήζεηα ηεο βηνηερλνινγίαο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο θαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία γηα ηελ  επηβίσζε, 

ηελ παξαγσγή θαη  ηελ θαηαλάισζε. 

Οη νηθνγέλεηεο ζπκπαξαζηέθνληαη ζηα κέιε ηνπο θαη ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ν έλαο ζηνλ 

άιιν  είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηβίσζή ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο 

νηθνγέλεηαο ζε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξν επίπεδν.  

Ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο θξίζεο φπσο ζηελ επνρή καο, πνπ ε νηθνγέλεηα πνιιέο θνξέο  δελ 

κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο, έρνπκε δηαθνξνπνίεζε ζηνπο ξφινπο ησλ κειψλ, κε ηηο 

γπλαίθεο λα κπαίλνπλ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο  αγνξάο εξγαζίαο. 

Ζ  ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ ηέθλσλ κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη  ηελ αγσγή.  

Ζ νηθνγέλεηα έρεη ηνλ πξψην  ξφιν ζηελ αγσγή ησλ παηδηψλ, ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπο θαη δίλεη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ κειινληηθή ηνπο πνξεία θαη εθπαίδεπζε.  Με ηηο ξαγδαίεο 

αιιαγέο πνπ ζήκεξα πθίζηαηαη ε θνηλσλία θαη ε νηθνγέλεηα, ε θνηλσληθνπνίεζε είλαη κηα 

δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο  κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη κεηάδνζεο  γλψζεσλ  απφ 

θαη πξνο φιεο ηηο ειηθίεο.  

Ζ ιεηηνπξγία  ςπρνινγηθήο ζηήξημεο  κέζα απφ ηελ αγάπε θαη  ηελ απνδνρή ησλ κειψλ ηεο. 

Πνιχ ζεκαληηθή αλάγθε ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ ηνπ αλζξψπνπ είλαη εθείλε ηεο αγάπεο, ηεο 

ζπληξνθηθφηεηαο θαη ηεο θξνληίδαο πνπ απνξξέεη κέζα απφ ηνπο νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο.  

Δπηπιένλ νη πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη θνηλσληθέο θαη νη ζξεζθεπηηθέο ζπλαληψληαη ζην ζχλνιφ 

ηνπο ζηνπο θφιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο( Μάξηνπ,1991).  

Δπνκέλσο είλαη επζχλε θαη ππνρξέσζή  ηεο εθηφο απφ ην λα θέξεη ζηνλ θφζκν ηα παηδηά, λα 

πξνλνήζεη γηα ην κέιινλ ηνπο παξέρνληαο ηα θαηάιιεια εθφδηα  γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηε δσή, 

ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ε θνηλσληθνπνίεζε, ε ζπληξνθηθφηεηα, ε αγάπε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

κειψλ ηεο. 

χγρξνλνη επηζηήκνλεο φπσο ε Μνπζνχξνπ (2005) καο κηινχλ γηα ηελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία 

ηεο ζηνξγήο θαη ηεο απνδνρήο, πνπ έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία εηδηθά ζήκεξα γηαηί ε θνηλσλία  θαη ε 

νηθνγελεηαθή δσή  ηαξάζζνληαη απφ απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο θαη κεγάιεο πξνθιήζεηο, ρσξίο 

ζηαζεξφηεηα θαη κε άγλσζηε έθβαζε. Ζ έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο  αλαδσππξψλεη  ηελ αλεζπρία γηα 

ην κέιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ δπζθνιεχεηαη  λα αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηεο θαη εθθξάδεη ηελ 

θξίζε ηεο. 

Ζ έγθαηξε κέξηκλα θαη ην ελδηαθέξνλ είλαη ππνρξεψζεηο πνπ νθείιεη ε νηθνγέλεηα  λα παξέρεη  

ζην ζχλνιν ησλ κειψλ  ηεο θαη λα ηζνξξνπεί  ηηο αλάγθεο ηνπο, βηνινγηθέο ςπρνινγηθέο θαη 

θνηλσληθέο κε ζπλεπηθνπξία ην θξάηνο πξφλνηαο, ψζηε θπξίσο λα ζηξέθεηαη  ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 



112  

θαη ε εζηθή  ππνζηήξημε. 

Ζ αλαζθάιεηα θπξηαξρεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο, νη άλζξσπνη ράλνπλ ηελ 

επηθνηλσλία θαη νη θίλδπλνη απμάλνληαη κε απνηέιεζκα ε πξνζηαζία, θπξίσο ησλ παηδηψλ,  λα 

γίλεηαη κε δπζθνιία, δηνγθψλνληαο ηα  νηθνγελεηαθά βάξε θαη ην άγρνο. 

θνπφο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πγηέο θαη εζηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηα κέιε ηεο ζα 

δνπλ αζθαιή θαη επηπρηζκέλα. Πξνέρεη ε ζσζηή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ε θαιιηέξγεηα, ε 

δηακφξθσζε πγηνχο  πξνζσπηθφηεηαο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο σο ηθαλά κέιε  ζε κηα  επξχηεξε 

θνηλσλία. 

Πξέπεη πάληα λα ζπκφκαζηε, φπνπ δελ ππάξρνπλ πγηείο θαη επηπρηζκέλεο νηθνγέλεηεο, δελ 

ππάξρνπλ νχηε πγηείο θαη επηπρηζκέλεο θνηλσλίεο. 

 

2.3.2 Μνληέια Οηθνγέλεηαο  

Ζ δνκή  ηεο νηθνγέλεηαο δελ ήηαλ πάληα ε ίδηα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ θαη κέρξη ζήκεξα, 

πήξε πνιιέο κνξθέο  αλάινγα κε ηελ επνρή, ην ιαφ αιιά θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο θνηλσλίαο 

πνπ αλαπηχρζεθε . 

ε άιιεο θνηλσλίεο ε νηθνγέλεηα απνηειείηαη απφ  ηνπο δχν ζπδχγνπο, έλαλ άληξα, ηνλ παηέξα 

θαη κηα γπλαίθα, ηε κεηέξα, θαη ηα παηδηά ηνπο, είλαη  ε κνξθή  ηεο κνλνγακηθήο νηθνγέλεηαο ε 

νπνία εμειίζζεηαη θαη πήξε δηάθνξεο κνξθέο σο ζήκεξα.  

ηηο θνηλσλίεο πνπ επηθξαηεί ν ζεζκφο ηεο πνιπγακίαο ζπλαληάκε νηθνγέλεηεο πνπ απνηεινχληαη 

απφ ην ζχλνιν ησλ ζπδχγσλ, πεξηζζφηεξεο απφ κία γπλαίθεο θαη έλαο άλδξαο ή κηα γπλαίθα κε 

πάλσ απφ έλαλ άλδξα,  κε ηα παηδηά ηνπο.  

Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη κεγαιχηεξνο θπξίσο ζηηο πην απιέο θαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

νηθνλνκηθά θνηλσλίεο ελψ ζηηο  βηνκεραληθέο θνηλσλίεο παξαηεξνχκε κείσζε θαη πεξηνξηζκφ ηνπ 

ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο  ζε ζπδπγηθφ. 

ήκεξα ινηπφλ κηινχκε γηα νηθνγέλεηα πνπ ηε ραξαθηεξίδνπκε : 

Ππξεληθή ή ζηνηρεηψδεο νηθνγέλεηα: είλαη ε θχξηα κνξθή ζεκεξηλήο νηθνγέλεηαο. Γεκηνπξγείηαη 

κε ην γάκν θαη πεξηιακβάλεη ηνπο ζπδχγνπο κφλν ή ηνπο ζπδχγνπο θαη ηα παηδηά ηνπο. Δδψ  ε 

νηθνγέλεηα επηθεληξψλεηαη ζηα παηδηά  θαη ν ξφινο ηεο πεξηζηξέθεηαη γχξσ ηνπο. 

Ζ  νηθνγέλεηα, αγσλίδεηαη γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη  κε ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ θαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πξαγκαηνπνηείηαη ε ζρέζε  

αιιειεπίδξαζεο θνηλσλίαο θαη νηθνγέλεηαο. Έηζη ηα παηδηά πξνεηνηκάδνληαη θαηάιιεια γηα λα 

κπνξέζνπλ λα βξνπλ ηνλ ηξφπν γηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζην 

νηθνλνκηθφ θνηλσληθφ πιαίζην  πνπ πξέπεη λα εληαρζνχλ (Καηάθε, 1984). 

ε απηή ηε κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο ππάξρεη κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, 

αλαδεηθλχεηαη ε ζπληξνθηθφηεηα θαη ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ. 
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κσο παξαηεξνχληαη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο ην δεπγάξη λα αληηκεησπίζεη νηθνλνκηθά πξνβιή-

καηα κε απνηέιεζκα λα αλαγθαζζεί θαη ε γπλαίθα λα εξγαζηεί, κεηψλνληαο έηζη ην ρξφλν πνπ 

δηαηίζεηαη ζηα παηδηά. Οη δπζρέξεηεο, ην άγρνο θαη ε θνχξαζε πξνθαινχλ εληάζεηο πνπ 

απνκαθξχλνπλ ην δεπγάξη θαη ην νδεγνχλ ζην ρσξηζκφ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη παγθνζκίσο ππάξρεη αχμεζε ησλ δηαιπκέλσλ γάκσλ κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζηηο ΖΠΑ. 

 Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα: ήκεξα ν αξηζκφο ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ, πνπ απαξηίδνληαη απφ ηα 

παηδηά θαη ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν γνλείο έρεη κεγάιε αχμεζε. ε απηφλ ηνλ ηχπν νηθνγέλεηαο 

αλήθνπλ θαη νη κεηέξεο εθηφο γάκνπ κε παηδηά. 

Ζ θξίζε ζηελ θνηλσλία καο ζηνλ νηθνλνκηθφ, ηνλ πνιηηηζκηθφ θαη ηνλ ηδενινγηθφ  ηνκέα  έρεη  

αξλεηηθφ αληίθηππν ζε φινπο ηνπο ζεζκνχο, θπξίσο φκσο ζην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο.  

Οη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο αμίεο, λέεο ηάζεηο 

επηθξαηνχλ, ην πνζνζηφ ησλ δεπγαξηψλ πνπ ρσξίδνπλ απμάλεηαη θαη φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά 

δελ κπνξνχλ λα δνπλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο ή  γελληνχληαη ρσξίο γάκν θαη έηζη έρνπκε απμεκέλν 

πνζνζηφ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ (Οηθηαθή Οηθνλνκία Γπκλαζίνπ, Ο.Δ.Γ.Β. ebooks.edu.gr/mod 

ules/ebook/show.php/DSGL103/57/437,1653/). 

Ζ αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ζχκθσλα κε ηε  Μνπζνχξνπ (2005), νθείιεηαη ζηελ εμάιεηςε 

ησλ πξνθαηαιήςεσλ σο πξνο ηηο άγακεο κεηέξεο, ηελ επηζπκία ησλ γπλαηθψλ γηα απηνλνκία, ηελ 

αχμεζε ησλ δηαδπγίσλ, ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γάκσλ  φπσο θαη ησλ δεχηεξσλ γάκσλ.  

Τπάξρνπλ φκσο πνιιά πξνβιήκαηα ηφζν νηθνλνκηθήο θχζεο φζν ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

ςπρνινγηθήο θχζεο φπσο άζθεζε δηπινχ ξφινπ κεηέξαο θαη παηέξα κε ηαπηφρξνλε ζχγθξνπζή 

ηνπο, έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, κεγάιν βάξνο απφ ηελ αληζνθαηαλνκή ηεο 

επζχλεο πνπ επσκίδεηαη ν έλαο γνλέαο, κνλαμηά  θαη απνκφλσζε. 

Οηθνγέλεηα εθηφο ηνπ ζεζκνχ ηνπ γάκνπ: είλαη ε ζπκβίσζε  δεπγαξηψλ, κε  παηδηά ή ρσξίο πνπ 

ζπλεηδεηά επηιέγνπλ λα θάλνπλ νηθνγέλεηα θαη λα ηεθλνπνηήζνπλ ρσξίο λα παληξεπηνχλ. 

Γηεπξπκέλε νηθνγέλεηα: απνηειείηαη απφ ηξεηο γεληέο ηνπιάρηζηνλ πνπ έρνπλ ζπγγέλεηα εμ‟ 

αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο θαη κέλνπλ ζην ίδην ζπίηη δειαδή παππνχο-γηαγηά, γνλείο, παηδηά. ηηο 

νηθνγέλεηεο απηέο ζπλαληνχκε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο γεληέο θαη ζπλήζσο είλαη 

απηάξθεηο νηθνλνκηθά. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη λέεο ζηνηρεηψδεηο  νηθνγέλεηεο κεηά ην γάκν δελ αθνινπζνχλ ην 

θαλφλα λα εγθαηαζηαζνχλ ζε λέν ζπίηη, αιιά κέλνπλ ζηελ παηξηθή θαηνηθία, ζπλήζσο ιφγσ ηεο 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ έλαληη ησλ αηνκηθψλ θαη ηεο ζπλεηζθνξάο φισλ ησλ 

κειψλ  ζηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη.  

Οη ξφινη ησλ κειψλ θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην θχιν, ηηο δπλαηφηεηεο θαη  ηελ ειηθία κε θνηλφ 

ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ (Καηάθε, 1998). 

 



114  

χγρξνλεο κνξθέο νηθνγέλεηαο 

Οη λέεο κνξθέο νηθνγέλεηαο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο λέεο ζπλζήθεο θαηακεξηζκνχ ηεο 

εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο είλαη: 

 Ζ νηθνγέλεηα ζηελ νπνία θαη νη δχν ζχδπγνη εξγάδνληαη θαη επνκέλσο νη ξφινη 

δηακνξθψλνληαη ζε ζρέζε κε ηηο επαγγεικαηηθέο αζρνιίεο ηνπο θαη ηα πξφηππα αμηψλ 

ηνπο. ηελ πεξίπησζε  δηπιήο ζηαδηνδξνκίαο, ε ζπδπγηθή ζρέζε  βαζίδεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία. 

 Ζ ειεχζεξε ζπκβίσζε φηαλ ππάξρεη ζπγθαηνίθεζε ρσξίο γάκν. ηελ επνρή καο 

ζπλαληάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε 

αηνκηθέο επηινγέο. 

 Ζ Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, ε νπνία απνηειείηαη ζπλήζσο απφ ηελ αλχπαληξε κεηέξα. 

 Ζ νηθνγέλεηα δεχηεξνπ γάκνπ, ε νπνία έρεη πξνθχςεη απφ ηελ αχμεζε ησλ δηαδπγίσλ, πνπ 

πξνθαιεί κε ηε ζεηξά ηεο ηε δεκηνπξγία νηθνγελεηψλ δεχηεξνπ (ή ηξίηνπ) γάκνπ ηνπ ελφο ή 

θαη ησλ δχν ζπδχγσλ.  

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C109/67/540,1953/). 

Δίλαη αίζζεζή καο, φηη είλαη ρξένο ηνπ θάζε αλζξψπνπ ε  δηαηήξεζε ηνπ πνιχηηκνπ ζεζκνχ ηεο 

νηθνγέλεηαο  φπνπ ην άηνκν κπνξεί λα βξεη ηελ πξαγκαηηθή ραξά θαη επηπρία. 

 

 

2.3.3   Διιεληθή νηθνγέλεηα 

 

ηελ αξραία Διιάδα επηθξαηνχζε ε παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα. Σε κεγάιε παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα 

απνηεινχζαλ νη γέξνληεο γνλείο κε ηνπο ζηελνχο ζπγγελείο, ηνπο ππεξέηεο θαη ηνπο βνεζνχο κε 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Αξρεγφο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπηηηνχ 

ήηαλ ν άλδξαο. Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο πνίθηιε αλάινγα κε ηνλ ηφπν. 

O Υξηζηηαληζκφο δηαθήξπμε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη έθαλε ηε 

γπλαίθα ηζφηηκε κε ηνλ άλδξα. Γίδαμε ηελ αγάπε, ηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη ην ζεβαζκφ αλάκεζα 

ζηα κέιε ηεο ρξηζηηαληθήο νηθνγέλεηαο. 

Οη εμειίμεηο πνπ ππέζηε ε νηθνγέλεηα, δελ αθνκνηψζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ φια ηα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα θαη  ζε φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο, γη‟ απηφ θαη ζπλαληά θαλείο ζηελ 

ειιεληθή νηθνγέλεηα φια ζρεδφλ ηα νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα παξαδνζηαθά θαη ηα 

ζχγρξνλα. 

Ζ νηθνγελεηαθή δσή ζηελ Διιάδα ηνλ 19ναηψλα, ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αγξνηηθή δσή.  

ηελ θνηλσλία ππάξρνπλ ηελ επνρή απηή έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ηαμηθέο δηαθνξέο κε 

απνηέιεζκα ε αγξνηηθή θπξίσο νηθνγέλεηα λα ππνθέξεη απφ ηε θηψρεηα. Έηζη πνιινί απφ ηνπο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C109/67/540,1953/


115  

θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ  αλαγθάζηεθαλ λα κεηαλαζηεχνπλ ζε άιιε ρψξα γηα κηα θαιχηεξε δσή. 

Σελ ίδηα επνρή ε ειάρηζηε θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ ππάξρεη αθνξά κφλν ηνπο θαηνίθνπο πνπ 

κέλνπλ ζηηο πφιεηο. 

Αξγφηεξα, ζηνλ επφκελν αηψλα ε ειιεληθή νηθνγέλεηα παξνπζηάδεη κνξθή δηεπξπκέλεο 

νηθνγέλεηαο φπνπ δνπλ καδί δχν  θαη πιένλ γεληέο, γνλείο, παηδηά, γηαγηάδεο παππνχδεο, αδέξθηα 

ησλ γνληψλ. Σν θαηλφκελν ηα παηδηά λα δνπλ κε ηνπο γνλείο θαη κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο, είλαη 

ππαξθηφ θπξίσο ιφγνπ κεησκέλσλ εζφδσλ θαη  πξνο εμνηθνλφκεζε  πφξσλ  κε ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ εμφδσλ, κε ζηφρν βνεζεζνχλ  ηα παηδηά πνπ  ζην κέιινλ ζα απνθηήζνπλ δηθηά ηνπο 

νηθνγέλεηα.  Οη νηθνγέλεηεο  πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ζπγγέλεηα,  κέλνπλ  πνιιέο θνξέο ζηελ ίδηα 

γεηηνληά έηζη ψζηε λα βνεζά  ε κία  ηελ άιιε φζνλ αθνξά ηα κέιε ηνπο, παηδηά, ειηθησκέλνη, 

αλήκπνξα άηνκα)φπνπ ηε θξνληίδα αλαιάκβαλαλ  νη γπλαίθεο ρσξίο βνήζεηα απφ θξαηηθφ 

θνξέα. (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL103/57/437,1653/). 

ηελ ειιεληθή θπξίσο αγξνηηθή νηθνγέλεηα φια ηα κέιε εξγάδνληαη θαη ζπλεηζθέξνπλ αλάινγα κε 

ηελ ειηθία θαη ην θχιν, γηα ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο είλαη ε γπλαίθα θαη γηα ηηο εμσηεξηθέο νη άλδξεο. 

ε απηή ηελ θνηλσλία κε  ηε ζπληεξεηηθή λννηξνπία θαη ην  ρακειφ πλεπκαηηθφ επίπεδν, ν ξφινο 

ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ήηαλ ζεβαζηφο, φκσο έμσ απφ ην ζπίηη εμέρνπζα ζέζε είρε ν 

άλδξαο θαη  απηφο εθπξνζσπεί ηελ νηθνγέλεηα. 

Οη αληηιήςεηο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο δελ επηηξέπνπλ ηε 

δηάιπζε ησλ γάκσλ έηζη ηα δηαδχγηα θαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο. 

Δθείλε ηελ πεξίνδν, ιφγσ θνηλσληθψλ αμηψλ  ππάξρεη απνπζία  ηνπ θαηλφκελνπ ηα αλχπαλδξα 

δεπγάξηα λα ζπδνχλ θαη λα απνθηνχλ παηδηά εθηφο γάκνπ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο είλαη ε κέξηκλα ησλ γνληψλ λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο λα απνθαηαζηαζνχλ επαγγεικαηηθά γη απηφ θάλνπλ φηη κπνξνχλ θαιχηεξν γηα ηηο ζπνπδέο 

ηνπο θαη θξνληίδνπλ λα ηνπο παξέρνπλ θαη αθίλεηε πεξηνπζία γηα λα κπνξέζνπλ λα μεθηλήζνπλ 

ηελ δσή ηνπο κε επλντθφηεξνπο φξνπο θαη εδψ ην θξάηνο είλαη απψλ (http://ebooks.edu.gr 

/modules/ebook/show.php/DSGL-109/67/540,1953/). 

Απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα θαη κεηά ν  νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο ηνκέαο, παξνπζηάδεη 

κεηαζηξνθή, έμαξζε ηεο αζηπθηιίαο θαη ε νηθνγέλεηα επεξεάδεηαη θαη κεηαβάιιεηαη. 

Ζ αγξνηηθή νηθνγέλεηα ράλεη ηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ηεο, κε απνηέιεζκα λα κνηάδεη απφ ηελ 

αζηηθή νηθνγέλεηα.  

Ζ ειιεληθή νηθνγέλεηα ζήκεξα, έρεη θαηά θχξην ιφγν, ηε κνξθή ηεο ππξεληθήο (γνλείο-παηδηά), 

ελψ ν παππνχο θαη ε γηαγηά απνκαθξχλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ην ίδην ζπίηη. 

ηελ νηθνγέλεηα δελ λνείηαη πηα σο αξρεγφο ν παηέξαο, ε γπλαίθα δε, ζεσξείηαη ίζε κε ηνλ άλδξα 

θαη πνιχηηκε ζχληξνθνο ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο δνπιεχνληαο έμσ απφ ην 

ζπίηη. 

ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπηηηνχ, κέζα θαη έμσ απφ απηφ, ζηελ αγνξά ησλ πξνκεζεηψλ θαη γηα ηηο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL103/57/437,1653/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-109/67/540,1953/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-109/67/540,1953/
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δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ, πξέπεη λα αζρνινχληαη θαη νη δχν γνλείο, λα βνεζνχλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ γηα ηελ αξκνληθή δηεθπεξαίσζε ηνπο. 

Σα κέιε ηεο ζεκεξηλήο νηθνγέλεηαο θεχγνπλ απφ ην ζπίηη ησλ γνληψλ ηνπο πνιχ πην λσξίο θαη 

απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε θαη ησλ δχν θχισλ, ζηνπο 

εμαληιεηηθνχο ξπζκνχο ηεο δσήο, ζηηο πνιιέο εμσζρνιηθέο ππνρξεψζεηο ησλ παηδηψλ, ζηελ 

απνκάθξπλζε ησλ παηδηψλ απφ ην παηξηθφ ηνπο ζπίηη γηα ζπνπδέο εθηφο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο 

ηνπο ή γηα ιφγνπο εχξεζεο εξγαζίαο. 

ηελ Διιάδα  ε νηθνγέλεηα θαίλεηαη φηη επεκβαίλεη ζηηο θνηλσληθέο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο αλ 

ιάβνπκε ππφςε καο πσο: 

• Μεηαβηβάδεη ζηα κέιε ηεο ηα ζπζηήκαηα αμηψλ ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλήθεη θαη 

ζπλεπψο εμαζθαιίδεη ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο. 

• Ρπζκίδεη ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κέζσ ηεο θιεξνλνκηθήο κεηαβίβαζεο ησλ πιηθψλ αγαζψλ ζηα 

κέιε ηεο. 

• Διέγρεη θαη θαηεπζχλεη, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαδνρήο, ην θχξνο θαη ηε δχλακε ησλ κειψλ 

ηεο, έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ηηο θνηλσληθέο ζέζεηο (Bernard V, 

2001). 

 

 

Δηθφλα 9 :  «Σν ζπίηη κε ην θνίληθα», ηνπJoanMiro,1917-1934,CentreGeorgesPompidou, 2004. 

 

 2.3.4 Οηθνγελεηαθή δσή θαη   εξγαζηαθφ άγρνο 

 

Ζ κε ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ην επάγγεικά ηνπ, κεγαιψλεη ην εξγαζηαθφ άγρνο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ην θφξην εξγαζίαο θαη ηελ   πίεζε ζηε δνπιεηά, επεξεάδεη ζαθψο ηελ 

νηθνγελεηαθή γαιήλε θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαθή επηθνηλσλία ζηελ νηθνγέλεηα επηβαξχλεη ην άηνκν 

πνπ αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο  αθνχ αληίζηνηρα ηα δηάθνξα 

πξνζσπηθά πξνβιήκαηα κεηαθέξνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο.  

ηελ νπζία δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ εμαληιεί αθφκε 
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πεξηζζφηεξν ηνλ εξγαδφκελν. 

Σν πξφβιεκα γίλεηαη έληνλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ  εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο, φπσο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ. 

Ζ πνηθηιία πνπ ππάξρεη ζηελ αληίδξαζε ησλ αλζξψπσλ  απέλαληη ζην άγρνο ραξαθηεξίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μεξηθνί απφ απηνχο λεπξηάδνπλ θαη αληηδξνχλ άζρεκα ζηνπο γχξσ ηνπο, είηε 

πξφθεηηαη γηα ζπγγελείο είηε γηα ζπλαδέιθνπο, ελψ άιινη εζσηεξηθεχνπλ ηελ έληαζε θαη 

παζαίλνπλ θαηάζιηςε. 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ  Ακεξηθαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηξεο (http://bit.ly/1MlMj6b https://www 

.stress.org/), 65% ησλ εξγαδνκέλσλ δήισζε φηη ην ζηξεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο πξνθαιεί 

πνηθίιεο δπζθνιίεο αιιά δήισζε φηη είλαη επραξηζηεκέλν απφ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο 

εξγαζηαθήο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο. 

Ζ νηθνγελεηαθή δσή επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή απφδνζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη φηαλ  νη ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο  κεηαηίζεληαη ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, έρνπλ ζρέζε 

κε απμεκέλα πνζνζηά παξαηηήζεσλ θαη απνιχζεσλ, κε θαηάρξεζε νπζηψλ, κε αδηθαηνιφγεηεο 

απνπζίεο, αξγνπνξίεο, πξφσξεο απνρσξήζεηο θαη κε θαθή θπζηθή θαηάζηαζε, ελψ ε εθηφλσζε 

ησλ εξγαζηαθψλ δηελέμεσλ ζην ζπίηη ζπλδέεηαη κε δηαδχγην θαη ππεξβνιηθή έθθξαζε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ. 

Σα νηθνγελεηαθά ζέκαηα ζπλήζσο δελ  θαλεξψλνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρξφλν θαη ηφπν, επεηδή ε 

ζεκεξηλή εξγαζηαθή λννηξνπία  ζπλήζσο δελ επηηξέπεη ηελ θαηαλάισζε ρξφλνπ κε απηά ελ ψξα 

ππεξεζίαο, πνπ φκσο επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ απφδνζε θαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

Ο αληαγσληζκφο, ν θίλδπλνο ηεο απφιπζεο, ε καθξνρξφληα ή επαπεηινχκελε αλεξγία, ε 

δξαζηηθή κείσζε ησλ κηζζψλ, ηα ειαζηηθά σξάξηα, πνπ νδεγνχλ ζε δηφγθσζε ηνπ άγρνπο, έρνπλ 

άκεζε επίπησζε ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ηνλ 

νηθνγελεηαθφ  βίν (http://e-keimena.gr/index.phpItemid=41). 

Ζ ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνγέλεηα, πνπ απνηεινχλ ην θχξην ζηήξηγκα ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, έιιεηςε 

επαγγεικαηηθήο πξνζήισζεο, κνλαμηάο, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, δξάζεο, αλαζθάιεηαο, 

απαμίσζεο, θαη θαηάζιηςεο θαη γηα ηα δχν θχια (http://www.emprosnet.gr0). 

Οη έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη φηη νη ελνρνπνηεηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πφισζε αλάκεζα ζην ζπίηη 

θαη ηελ εξγαζία κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε απηνχο πνπ αθνξνχλ ην ρξφλν θαη ζε εθείλνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άγρνο θαη ηελ εμνπζέλσζε. 

Οη εμειίμεηο ζηελ θνηλσλία θαη νη αιιαγέο ηεο νηθνγέλεηαο, νη νηθνγέλεηεο κε έλα γνλέα, ε θξαηηθή 

αλεπάξθεηα δνκψλ πξφλνηαο, ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ζπληαμηνδφηεζεο, ε απζηεξέο θαη 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ζπκβάζεηο, ε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ γνλέσλ πνπ κεηαηίζεηαη ζηα 

παηδηά, ε αζάθεηα θαη ζχγρπζε ξφισλ θαη ε έιιεηςε αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαηεπζχλνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζε εξγαζηαθφ κεζαίσλα θαη ζε πησηηθή πνξεία ηηο παξαδφζεηο θαη ηηο 

https://www.stress.org/
https://www.stress.org/
http://e-keimena.gr/index.phpItemid=41
http://www.emprosnet.gr0/
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παηξνπαξάδνηεο αμίεο πνπ ήηαλ ν ζπλδεηηθφο θξίθνο ηεο θνηλσλίαο , εληείλνληαο ην άγρνο. 

ηελ Διιάδα, ε νηθνγέλεηα σο θνηλσληθφο ζεζκφο θαη σο ζπλαηζζεκαηηθφ θαηαθχγην έρεη κεγάιε 

ζεκαζία θαζψο θαζνξίδεη ηελ ηαπηφηεηα  φισλ ησλ κειψλ ηεο αθφκε θαη ζήκεξα. 

Οη αιιαγέο ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη νη κεηαβνιέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ επέβαιε δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ηζνξξνπία εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαη 

ηνπο ξφινπο ηνπ δεπγαξηνχ. 

Πνιχ  ζεκαληηθέο σζηφζν είλαη θαη νη παξάκεηξνη απφ ηελ πιεπξά ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. Οη  

γπλαίθεο κπαίλνπλ ζε κηα αγνξά εξγαζίαο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ θαζηζηνχλ δπζθνιφηεξε 

ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο αιιάδεη ξηδηθά θαη κε ηελ εξγαζία ηεο  ε 

γπλαίθα κνηξάδεηαη ηνλ  νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ κε αληάιιαγκα ηελ αχμεζε ηνπ άγρνπο θαη 

ηε δηαηαξαρή ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (Allen, et al, 2000). 

ηελ πεξίπησζε ηνπ άλδξα ππάξρεη επίζεο πξφβιεκα γηαηί νη απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο έβαιαλ αλαγθαζηηθά ηελ εξγαζηαθή απαζρφιεζε ζε πξψην επίπεδν αθήλνληαο 

πίζσ ηελ νηθνγέλεηα. 

Αληζνξξνπία  φκσο  αλάκεζα ζηελ εξγαζηαθή θαη νηθνγελεηαθή δσήο πξνθχπηεη εμαηηίαο ηνπ 

άγρνπο, πνπ βηψλεη ν εξγαδφκελνο ζηε δνπιεηά ηνπ θαη ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηελ νηθνγέλεηα, ζε 

ζρέζε κε ηηο ρξνληθέο δεζκεχζεηο πνπ απαηηνχλ δηεθπεξαίσζε  

Ζ εμηζνξξφπεζε γηα κηα ηθαλνπνηεηηθή  εξγαζηαθή θαη νηθνγελεηαθή δσή είλαη αξθεηά πεξίπινθε 

θαζψο  είλαη πνιινί νη παξάγνληεο πνπ  ηελ επεξεάδνπλ θαη ρσξίδνληαη  ζε ηξείο παξακέηξνπο 

(https://www.medlook.net/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%82/1456). 

1)σζηφ κνίξαζκα ρξφλνπ αλάκεζα ζηελ εξγαζηαθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή.  

2)πκκεηνρή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή κεηαμχ εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο. 

3)Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ηζνξξνπεκέλε, επηπρηζκέλε νηθνγελεηαθή 

δσή (Greenhaus et al, 2003). 

πνηε ππάξρεη επηθξάηεζε ηεο  εξγαζηαθήο δσήο ζε βάξνο ηεο νηθνγελεηαθήο ή ην  αληίζηξνθν, 

ην άηνκν  βξίζθεηαη αλάκεζα ζε απαηηήζεηο, απφ ην έλα κέξνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη απφ ην άιιν 

ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηα θαηαθέξεη, αληηκεησπίδεη θαηαζηάζεηο πνπ 

αιιεινζπγθξνχνληαη, ζηξεζάξεηαη θαη ελδερνκέλσο εμαληιείηαη. 

Λφγσ ηεο κε ηζνξξνπίαο  ζηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο φπσο θαη 

απφ ηελ  πίεζε πνπ δέρεηαη ην άηνκν άιινηε έρεη πξνηεξαηφηεηα ε εξγαζηαθή δσή ζε βάξνο ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαη άιινηε έρεη πξνηεξαηφηεηα ε νηθνγελεηαθή δσή ζε βάξνο ηεο εξγαζηαθήο. 

ηαλ θαλείο εξγάδεηαη πνιιέο θαη άλαξρεο ψξεο εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα αθηεξψζεη 

ρξφλν ή θαιχηεξα πνηνηηθφ ρξφλν ζηνλ ή ζηελ ζχληξνθν ηνπ θαη ζηα παηδηά ηνπ. 

 ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, νη αμίεο πξέπεη λα δηδάζθνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη, ε ηνπνζέηεζε 

νξίσλ θαη ε πεηζαξρία πξέπεη λα γίλνληαη ρσξίο ακέιεηα, κε αιιεινυπνζηήξημε ησλ γνληψλ παξά 

https://www.medlook.net/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%82/1456
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ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη ε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε θαη ησλ δχν, γηα ην θαιχηεξν ησλ παηδηψλ 

ηνπο. 

Δπίζεο νη θνηλσληθέο ζρέζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο καο θαη παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηπρία, ηελ πγεία, ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ νηθνγελεηαθή δσή. Αο κελ μερλνχκε φηη ην πην ζεκαληηθφ γηα ηνπο δηθνχο καο αλζξψπνπο 

είλαη νη αλακλήζεηο καδί καο θαη φρη  ηα ρξήκαηα θαη νη αλέζεηο.  

 

 

 

Δηθφλα 10: Οη  πνιιαπινί ξφινη ηεο γπλαίθαο ζήκεξα 
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 2.4 Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ  

 

2.4.1 Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

Σν ζέκα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο νξγαληζκνχο, 

ηνπο  εξγαδφκελνπο αιιά θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ θαη  θαίλεηαη λα έρεη άκεζε ζπζρέηηζε  

κε ηελ πγεία θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα  ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα επίπεδα άγρνπο, ηελ εξγαζηαθή 

εμνπζέλσζε, ηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή ζπλνρή θαη ηζνξξνπία.  

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαζνξίδεηαη σο κηα ζπλαηζζεκαηηθή απάληεζε πνπ είλαη 

απνηέιεζκα αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο.  

Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε φηη, θαηά ηνλ Wakefield, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη 

αληαλάθιαζε ηεο αγάπεο θαη ραξάο πνπ εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη γηα ηε δνπιεηά ηνπ» 

(Υαξαιακπίδνπ, 1996, ζει. 19). 

Ο φξνο ηθαλνπνίεζε πεξηέρεη κηα ελέξγεηα ε νπνία κπνξεί  λα πεγάδεη θαη απφ ηελ εηπκνινγία 

ηεο ιέμεο: ην «ηθαλφο» ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα «θάλσ» (θηάλσ) πνπ ζεκαίλεη 

«αξθεηφο» θαη ην «πνηψ» ην νπνίν ζεκαίλεη ηελ απφδνζε αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο ή  ηηο 

απαηηήζεηο ( Ρνχπα θαη Ραθηφπνπινο 2008). 

Ο Vroom (1964), ζηνλ νξηζκφ ηνπ γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε επηθεληξψλεηαη ζην ξφιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο. Πηζηεχεη φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ αληηιήςεσλ ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ ζπληειεζηηθφηεηα δειαδή ηε ζρέζε 

απφδνζεο-αληακνηβήο, ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο γηα λα εμαζθαιίζεη ζην άηνκν νξηζκέλα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Ο Locke (1969), νξίδεη φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα επράξηζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ην άηνκν, φηαλ, έρνληαο απνηηκήζεη ην έξγν πνπ πξνζθέξεη 

ζηελ εξγαζία ηνπ, βξίζθεη ηηο ζπλζήθεο ζχκθσλεο πξνο ηηο αμίεο ηνπ θαη ηα πξφηππα 

(http://epapanis.blogspot.com/2007/09/blogpost_9672.html). 

χκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ε ζηάζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ 

εξγαζία ηνπο θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ην θαηά 

πφζν ζπκβάιιεη ή φρη ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ αμηψλ. 

χκθσλα κε ηνπο Granny, Smith and Stone, (1992), ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη νη  

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ έρεη ην άηνκν ζπλνιηθά γηα ηελ εξγαζία ηνπ ή δηαθνξεηηθά ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ησλ ζέζεψλ  ηνπ γηα απηή, πνπ είλαη απνηέιεζκα  ηεο ζχγθξηζεο πνπ 

θάλεη αλάκεζα ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη θαη ζε απηά πνπ ζα επηζπκνχζε λα έρεη, επνκέλσο ε 

http://epapanis.blogspot.com/2007/09/blogpost_9672.html
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ηθαλνπνίεζε είλαη ζπλδπαζκφο ηεο αλάγθεο, πξνζδνθίαο θαη ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ εξγαζία, 

φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη επαγγεικαηίεο (Παπάλεο & Ρφληνο, 2005). 

O Spector (1997), βιέπεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ πψο νη εξγαδφκελνη 

αηζζάλνληαη γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ηνπο απαζρνινχλ  ζε απηέο, ελψ κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα νη Ellickson and Logsdon (2002), 

νξίδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε σο πξνο ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα πνπ νη ππάιιεινη 

ζπκπαζνχλ ηελ εξγαζία ηνπο. 

O Schmidt (2007), πεξηγξάθεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε σο απφξξνηα  ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο 

αηφκνπ, εζηηάδεη ζε απνηειέζκαηα ειθπζηηθά, θαη ζπλήζσο κεηξηέηαη ζε βαζκνχο πνιιαπιψλ 

αληηιήςεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπιέο θαηεγνξίεο.  

Άξα  κπνξνχκε λα πνχκε  νηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζεηηθή ζηάζε 

ηνπ εξγαδφκελνπ αηφκνπ σο πξνο ην επαγγεικαηηθφ ηνπ έξγν.  

Απνηειεί   δε επαθφινπζν ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνθεηκεληθψλ εξγαζηαθψλ πξνζδνθηψλ ή ηεο 

ζχκπησζεο ηνπ ηχπνπ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, 

γεγνλφο πνπ εμεγεί φηη δηαθνξεηηθά άηνκα έρνπλ δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ ίδηα εξγαζία 

πνπ αζθνχλ» ( Υαξαιακπίδνπ,1996, ζει. 25). 

 χκθσλα κε ηνλ Κάληα (1998), ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε επηδξά: 

α) ζηελ απφδνζε θαη ηελ  παξαγσγηθφηεηα, 

β) ζηηο απνπζίεο,  

γ) ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

χκθσλα κε ηνλ Warr (1987), ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δηαθξίλεηαη ζε εζσγελή (ελδνγελή) 

θαη εμσγελή  ηθαλνπνίεζε. 

Η εζσγελήο  ηθαλνπνίεζε έρεη ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θαη ζε φηη έρεη λα θάλεη κε 

ηηο δηαδηθαζίεο, πρ. ειεπζεξία σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, βαζκφο  

ππεπζπλφηεηαο, ρξήζε  ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, έιεγρνο, δξαζηεξηφηεηεο θ.ι.π.  

Η εμσγελήο ηθαλνπνίεζε, αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα σξάξηα, ηελ αζθάιεηα, ηηο 

ακνηβέο θ.ι.π. (Κάληαο, 1998). 

Βαζηδφκελνη ζε απηή  ηε  δηάθξηζε, νη Wanba θαη Bridwell πηζηεχνπλ  φηη φζα άηνκα εξγάδνληαη 

επεηδή ζεσξνχλ φηη ακείβνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαηεπζχλνληαη απφ 

ελδνγελή θίλεηξα, ελψ φζα επηδίδνληαη ζηελ εξγαζία ηνπο κφλν γηα ηελ κηζζνδνζία θαη ηηο 

πξναγσγέο ππνθηλνχληαη απφ εμσηεξηθά θίλεηξα (Υαξαιαµπίδνπ, 1996, ζ.42). 

 Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη έλα ζχλνιν ζηάζεσλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

πξνζδνθίεο ελφο αηφκνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ (Kreitner, Kinicki, 1998, 

ζει.206), (http://www.sakellaropoulos.gr/Publications/D04_Sakellaropoulos_HOU.pdf). 

 «Οη απφςεηο ησλ Landy θαη Warr  πνπ πξεζβεχνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δελ 

απνηειεί θάηη ζηαζεξφ. Ο πξψηνο πξεζβεχεη φηη νη ξπζκηζηηθνί κεραληζκνί ηνπ λεπξηθνχ 

http://www.sakellaropoulos.gr/Publications/D04_Sakellaropoulos_HOU.pdf


122  

ζπζηήκαηνο επεκβαίλνπλ θαη θέξλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ζε νξηζκέλα αλεθηά επίπεδα, φπσο 

αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηε ιχπε θαη ηε ραξά, ελψ ν δεχηεξνο θάλεη κηα παξνκνίσζε ζρεηηθά κε ηελ 

αλαινγία αλάκεζα ζηηο βηηακίλεο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε: ζηαζεξή 

δφζε βηηακηλψλ είλαη απαξαίηεηε, αιιά ππέξβαζε ή έιιεηςε ηνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Κάηη 

παξφκνην ζπκβαίλεη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Δθείλν πνπ ππαηλίζζνληαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, είλαη φηη δελ ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε λα 

βξνχκε απφιπηε ηθαλνπνίεζε ζηνλ εξγαδφκελν δηφηη, αθφκα θαη αλ θάηη ηέηνην ππάξμεη, ακέζσο 

αξρίδεη λα αλαζηξέθεηαη» ( Κάληαο, 1998, ζει. 110). 

Οη Smith et. al., (1992), εξεχλεζαλ ην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα δχν δεθαεηίεο 

ηνπ, δηαπηζηψλνληαο φηη ε νπζία ηεο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε ηε κέηξεζε πέληε δηαζηάζεσλ ηεο 

εξγαζίαο:  

 Σε θχζε ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο,  

 ην κηζζφ,  

 ηηο πξναγσγέο,  

 ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο  

 πξντζηακέλνπο. 

Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ρξεζηκνπνηψληαο κεηξψληαο ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο , κπνξεί 

λα κεηξήζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ζην ζχλνιφ ηεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε εξγαζία σο πνιπδηάζηαηε 

έλλνηα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο θαη αληαγσληζηηθέο «ηθαλνπνηήζεηο» ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο.  

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, φπσο αλαθέξνπλ Γξάθνπ θαη ζπλ., (2004) δελ λνείηαη κε απφιπην 

ηξφπν, αιιά είλαη ζρεηηθή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, ηηο πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ έρεη. 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη κεγάιε ζεκαζία  γηαηί ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη παγθνζκίσο 

δηαπηζηψζεθε πσο ν θπξηφηεξνο ιφγνο εγθαηάιεηςεο ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο είλαη ε απνπζία εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Λακπξάθε θαη ζπλ.,2016) 

Ζ επαγγεικαηηθή  ηθαλνπνίεζε πνπ ε εξγαζία αληαπνδίδεη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο  έρεη 

ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ ηαηξνλνζειεπηηθψλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιεπηψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο (Παληνπβάθεο θαη Μπνγηαηδήο, 2012). 

Σν ζέκα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, ε ζσζηή ζηειέρσζε κε ηθαλνχο θαη άμηνπο 

επηζηήκνλεο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο, αμηνπνίεζε ζην έπαθξν ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

λνζειεπηεξίσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά   ε αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο ηνπο, ν κηζζφο, ε 

ζηαδηνδξνκία, θ.ι.π. ιακβάλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο.  
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2.4.2 Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε- Παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ  

 

Ο Ginzberg ην 1951 (Γεκεηξφπνπινο, 2002) δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ππάξρνπλ ηξεηο κνξθέο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο: 

 Α. Οη εζσηεξηθέο ηθαλνπνηήζεηο, πνπ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα: 

 1. ηεο «ιεηηνπξγηθήο ηθαλνπνίεζεο», ηνπ επράξηζηνπ δειαδή ζπλαηζζήκαηνο ηνπ αηφκνπ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

 2. ηνπ αηζζήκαηνο ηεο «δεκηνπξγίαο», ε επραξίζηεζε απφ κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη 

ε θαηάθηεζε  ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 

 Β. Οη ζπλαθφινπζεο ηθαλνπνηήζεηο, πνπ είλαη ζπλάξηεζε ησλ θπζηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο, απφ ηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ηάμε ζην πεξηβάιινλ, απφ ηνλ θιηκαηηζκφ, ηνλ θαιφ θσηηζκφ, ηελ 

αλζξσπνθεληξηθή Γηνίθεζε, ην θνηλσληθφ θιίκα, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ, ηελ θαιή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλσηέξσλ.  

Ζ κνξθή, ινηπφλ, απηή αλαθέξεηαη ζε επαθφινπζα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δνπιεηά ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ή κε ηδηαίηεξνπο ζπλεξγάηεο θαη δηεπζπληέο. 

 Γ. Οη εμσηεξηθέο ηθαλνπνηήζεηο, πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηηο απιέο απνιαβέο απφ ηελ 

εξγαζία θαη πνπ κπνξεί λα είλαη θάζε πιηθήο κνξθήο. 

Οη ηξεηο απηέο κνξθέο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή 

ηνπ επαγγέικαηνο. Σν άηνκν αλάινγα κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο αμίεο ηνπ ζα βηψλεη θαη ηηο αληίζηνηρεο κνξθέο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

 Δπηπξφζζεηα, ε  ξεαιηζηηθφηεηα  ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζα ηνπ επηηξέςεη ή κε, λα βηψζεη ηφζν ηηο 

ζπλαθφινπζεο φζν θαη ηηο εμσηεξηθέο ηθαλνπνηήζεηο. 

χκθσλα κε ηνπο Lofquist & Dawis,1991, φηαλ ππάξρεη ζσζηή αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ππάξρεη θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε (Γεκεηξφπνπινο, 2002). 

χκθσλα κε ηνλ Locke  νη παξάγνληεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ 

ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο.  

 Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαζαπηφ θαη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. Δδψ πεξηιακβάλεηαη ην πψο αληηκεησπίδνληαη νη 

εξγαδφκελνη, ε θχζε ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ, νη ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο 

ζην ρψξν εξγαζίαο θαη νη αληακνηβέο.  

 Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηνπο πξνζσπηθνχο παξάγνληεο πνπ παξέρεη θάπνηνο 

ζηελ εξγαζία.  
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Δδψ πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε πξνζσπηθφηεηα φζν θαη νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ. 

 

Δμσηεξηθνί (νξγαλσηηθνί) παξάγνληεο  
 

Ξεθηλψληαο κε ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζα 

αλαθεξζνχκε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, ηα νπνία αθνξνχλ ην πεξηερφκελν θαη ηε θχζε 

ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ.  

Σα πέληε (5) βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα ηζρχζνπλ γηα φιεο ηηο 

εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην «κνληέιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο» ησλ Hackman θαη Oldham, 

είλαη: ε πνηθηιία ησλ δεμηνηήησλ (skill variety), ε ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ (task identity), ε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ (task significance), ε απηνλνκία θαη ε εξγαζηαθή αλάδξαζε (job 

feedback).  

Ζ πνηθηιία ησλ δεμηνηήησλ αλαθέξεηαη ζην αξηζκφ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επηηέιεζε κηαο εξγαζίαο.  

Ζ ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ αθνξά ην εάλ ν εξγαδφκελνο επηηειεί κία νινθιεξσκέλε εξγαζία ή κφλν 

έλα θνκκάηη ηεο. 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ αληίθηππν ηεο εξγαζίαο ζε άιινπο αλζξψπνπο. 

Ζ απηνλνκία αθνξά ηελ ειεπζεξία πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη λα επηηειέζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο 

φπσο ζεσξνχλ φηη αξκφδεη, θαη ηέινο, ε εξγαζηαθή αλάδξαζε αθνξά ηελ έθηαζε, ζηελ νπνία νη 

εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη φηη θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζσζηά. Σα πέληε απηά ραξαθηεξηζηηθά 

κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ γηα λα πξνζδψζνπλ πνιππινθφηεηα θαη ζηνηρεία πξφθιεζεο ζε κία 

εξγαζία. 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε πνηθηιία ησλ δεμηνηήησλ, ε ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ ζπλδπαδφκελα πξνζδίδνπλ βησκέλε ζεκαζία ζηελ εξγαζία. 

 Ζ απηνλνκία δεκηνπξγεί αίζζεκα ππεπζπλφηεηαο θαη ε αλάδξαζε πξνζθέξεη ζηνλ εξγαδφκελφ 

ηεο, δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

 

Δζσηεξηθνί (αηνκηθνί) παξάγνληεο  
 

Δζσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη: 

 ε πξνζσπηθφηεηα,  

 ε ειηθία,  

 ην θχιν,  

 ην κνξθσηηθφ επίπεδν θ.ά. 

χκθσλα κε ηηο κειέηεο ηνπ Hawthorne ην 1920 φπνπ αλαγλσξίζηεθε ε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηε βίσζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ε πεξηβαιινληηθή φςε είλαη απηή 

πνπ θπξηάξρεζε ζηελ έξεπλα θαη ηε ζεσξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο. 
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 ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ππήξμε απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ επηδξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Οη κειέηεο έδεημαλ μεθάζαξα φηη ε πξνζσπηθφηεηα απνηειεί αλακθηζβήηεηα παξάγνληα πνπ 

επεξεάδεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο, κάιηζηα, ππνζηήξημαλ φηη ελδέρεηαη 

λα ππάξρεη αθφκα θαη γελεηηθή πξνδηάζεζε γηα ην αλ θάπνηνο ζα έιθεηαη ή φρη απφ ηελ εξγαζία 

(Arvey, Bouchard, Segal & Abraham, 1989). 

Γχν ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαίλεηαη λα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ελ ιφγσ ηθαλνπνίεζεο:  

 ε έδξα ειέγρνπ (locus of control) θαη  

 ε αξλεηηθή επηξξνή (negative affectivity).  

Ζ έδξα ειέγρνπ είλαη κία γλσζηηθή κεηαβιεηή πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ πίζηε ελφο αηφκνπ ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα ειέγρεη ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηξξνέο ζηε δσή ηνπ. 

Έλαο «εμσηεξηθφο» ραξαθηήξαο, πηζηεχεη ζηνλ έιεγρν απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο ή άιινπο 

αλζξψπνπο.  

Έλαο «εζσηεξηθφο» ραξαθηήξαο πηζηεχεη φηη ν ίδηνο είλαη ηθαλφο λα επεξεάδεη ηηο αιιαγέο ζηε 

δσή ηνπ. 

Οη πίζηεηο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ εληζρχζεσλ κπνξεί λα επηδξνχλ ζηηο εξγαζηαθέο ζηάζεηο. Ο 

Spector (1982) παξαηήξεζε φηη νη «εζσηεξηθνί» ηείλνπλ λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

θαιχηεξα απφ φηη νη «εμσηεξηθνί». 

Δπνκέλσο εάλ ε εξγαζηαθή απφδνζε ζρεηίδεηαη κε ηηο ακνηβέο, ηφηε ελδέρεηαη λα πξνθχςεη θαη 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Έηζη, νη «εζσηεξηθνί» εθδειψλνπλ κεγαιχηεξε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, 

γηαηί επσθεινχληαη απφ ηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ ιφγσ ηεο θαιχηεξεο απφδνζήο ηνπο. 

ζνλ αθνξά ζην θχιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, νη Smith, et. al., 

(1992), δελ έρνπλ εληνπίζεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ηδηαίηεξα φηαλ έλαο αξηζκφο 

άιισλ κεηαβιεηψλ ειέγρεηαη ζηαηηζηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ακνηβή, νη επθαηξίεο 

πξναγσγήο θ.ι.π. 

ε φηη αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν απνδεηθλχεηαη φηη επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε. Αλ δπν άηνκα δηαθνξεηηθήο κνξθσηηθήο ζηάζκεο θαηέρνπλ ηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο, 

κε ηηο ίδηεο απνδνρέο, ηηο ίδηεο επζχλεο, κε ηα ίδηα θαζήθνληα, ην άηνκν πνπ ζα είλαη πεξηζζφηεξν 

κνξθσκέλν αλακέλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλν επαγγεικαηηθά δηφηη ζεσξεί φηη 

ζπλεηζθέξεη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε δνπιεηά απφ ην ζπλάδειθφ ηνπ θαη παξφια απηά ακείβεηαη ην 

ίδην κε απηφλ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο αληζφηεηαο θέξλεη επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα  

Δπηπιένλ, έρεη βξεζεί φηη ε εθπαίδεπζε έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

δεδνκέλνπ φηη ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν δεκηνπξγεί πςειφηεξεο πξνζδνθίεο ζηνλ 

εξγαδφκελν, ν νπνίνο βηψλεη δπζαξέζθεηα φηαλ εθηειεί εξγαζίεο ξνπηίλαο. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην λνεηηθφ επίπεδν, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κνξθσηηθφ, δε θαίλεηαη λα 

επηδξά απηφ θαζαπηφ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Schultz, 

1982). 

Δπίζεο, ην εξγαζηαθφ άγρνο επηδξά ζεκαληηθά ζην βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

αηφκνπ. χκθσλα µε ηνλ McGrath, ην άγρνο (ζηξεο) δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο νπζηψδεο 

αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο απφ ην πεξηβάιινλ πξνο ην άηνκν, απφ ηε µηα, θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο αληαπφθξηζήο ηνπ ζηηο απαηηήζεηο απηέο, απφ ηελ άιιε, ηδίσο θάησ απφ ζπλζήθεο, 

φπνπ ε δπζθνιία απφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο, αλάινγα µε ηηο αηνκηθέο εθηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ, ζα 

έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα απηφ (Κάληαο, 1995, ζει.102). 

Παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο εξγα-

δνκέλνπο: 

 Ζ εξγαζία λα απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη λα κελ είλαη θνπξαζηηθή θαη 

αληαξή.  

 Ζ θαιή απφδνζε λα ακείβεηαη θαη λα ππάξρεη ζαθήο ζρέζε αλάκεζα ζε απφδνζε θαη 

εξγαδφκελν. Χο ακνηβή πξέπεη λα ζεσξείηαη θάζε είδνπο παξνρήο πξνο ηνλ εξγαδφκελν.  

 Ζ επηβξάβεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ην επηηπρέο έξγν, δειαδή έπαηλνο θαη άιιεο κε 

ρξεκαηηθέο ακνηβέο.  

 Ζ παξνρή θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο σο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηε δηακφξθσζε 

ηνπ ρψξνπ.  

 Ζ άζθεζε δίθαηεο επνπηείαο πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ελδηαθέξνλ πξνο ηνπο 

εξγαδφκελνο θαη βνήζεηα πξνο απηνχο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

 Να ππάξρνπλ ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, 

κεηαμχ επνπηψλ θαη εξγαδνκέλσλ.  

 Ζ χπαξμε απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηε πιεπξά ηνπ νξγαληζκνχ πνπ λα ππνβνεζά  

ηνπο εξγαδφκελνπο ζην έξγν ηνπο 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο  

 Να θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα φηη νη ρξεκαηηθέο ακνηβέο κνηξάδνληαη δίθαηα.  

 Ζ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο 

πνπ νη ίδηνη γλσξίδνπλ θαιά.  

 Να δίλεηαη, θαηά ην δπλαηφ, κεγάινο βαζκφο απηνλνκίαο θαη ππεπζπλφηεηαο ζηνλ 

εξγαδφκελν.  

 Ζ ζαθήλεηα ξφισλ σο πξνο ην ηη αθξηβψο αλακέλεηαη απφ ηνλ εξγαδφκελν λα θάλεη 

( Κάληαο, 1998). 
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2.4.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζην λνζνθνκείν 

 

ην ρψξν ηεο πγείαο ε Δξγαζηαθή  Ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ην πψο ληψζνπλ νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο δσή.  

Μηα κειέηε ησλ Weisman θαη Nathanson (1985) αλέθεξε φηη ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο 

Ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ήηαλ  θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα 

ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ ιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Υαηδεπαληειήο, 

ηγάιαο, 2008). 

Ζ κέηξεζή ηεο δελ είλαη εχθνιε γηαηί ζρεηίδεηαη κε πνιιά ζέκαηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, αηνκηθά 

πνπ δχλαληαη λα εμαζθαιίζνπλ έλα  επαξθέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.   

Πξφζθαηεο κειέηεο ππέδεημαλ φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο γηα λα αζθήζνπλ ην επάγγεικά ηνπο 

πξνηηκνχλ λα παξακέλνπλ ζηνλ ηφπν πνπ ζπνχδαζαλ, φκσο ζα πξνηηκήζνπλ λα αιιάμνπλ  

αθφκε θαη ρψξα φηαλ  νη ζπλζήθεο εξγαζίαο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζσπηθέο θαη ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο απαηηήζεηο (Baumann, Blythe, Cleverley, Grinspun and Tompkins, 2006), 

(Κνπξάθνο, θ.α.,2012).  

Ζ έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο κε αηηία ηνπο ρακεινχο κηζζνχο απνηεινχλ  έλα βαζηθφ ιφγν γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ.  

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα λνζνθνκεία  επεξεάδεηαη απφ  ηνπο γεληθνχο παξάγνληεο 

ηεο πνιηηείαο, φπσο ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, ε ζηάζε θαη ε ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα εξγαζίαο. 

ηελ Αγγιία,  ζε κηα έξεπλα ζρεηηθή κε ην πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζην εζληθφ 

ζχζηεκα ηνπ Λνλδίλνπ, έδεημε φηη νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο  δήηεζαλ λα γίλνπλ 

αιιαγέο  κε ζηφρν λα βειηησζεί ε  επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ζηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο,  

ε «θαιχηεξε ακνηβή» ήηαλ ζηελ ηέηαξηε ζέζε ζηε «ιίζηα ησλ επηζπκηψλ» ηνπο, πίζσ απφ ηα 

«πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ», «θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο» θαη «θαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο» 

(Person, Allison, Kiefe, Weave and Williams 2004). 

Οη θχξηνη παξάγνληεο νη νπνίνη πξνθαινχλ κε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο, είλαη ε  πξνζθεξφκελε ακνηβή θαη νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (Κνπξάθνο, 

θ.α.,2012). 

Δπίζεο ε αλεπάξθεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε, ηα ρακεινχ επηπέδνπ πξνζφληα 

δηαπηζηψλνληαη ζαλ  ζεκαληηθφ πξφβιεκα. 

εκεηψλνληαη νη αλεπάξθεηεο ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο, ζε 

πξνκήζεηεο θαη θαηάιιειε ζπληήξεζε ηνπ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε αθαηαιιειφηεηα θαη ε 

αθαηαζηαζία ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο  νδεγνχλ ζε κηα ζπλερή επηδείλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

ηδηαίηεξα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, πνπ δεκηνπξγνχλ επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα.  
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Σέηνηεο ζπλζήθεο πξνθάιεζαλ ηνπο λνζειεπηέο λα παξαηηεζνχλ ζε λνζνθνκεία ζην Ribeirao 

Preto ην 1990 ζηε Βξαδηιία (Anselmi, Angerami & Gomez, 1997) πνπ νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, 

φπσο νη κηζζνί, ηα νθέιε, ν φγθνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, νη ψξεο θαη νη βάξδηεο φισλ ησλ 

σξαξίσλ, αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο σο έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο παξαίηεζήο ηνπο.  

Παξφκνηα απνηειέζκαηα είρε θαη κηα άιιε κειέηε πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κolumbia 

(Correa, Palacia and Serna, 2001). 

Σέινο, έξεπλα απφ ηνπο O‟Brien-Pallas, Thomson, Alkshis & Bruce (2001) δείρλεη  φηη ν κεγάινο 

θφξηνο εξγαζίαο ζπκβάιιεη ζηελ έληαζε ζηελ εξγαζία. 

Ο δηαρσξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαηά ηνλ Warr (1987), ζην πεξηερφκελν ηεο 

εξγαζίαο θαη ηνπο ηξφπνπο δηεμαγσγήο ηεο θαη ζην εξγαζηαθφ πιαίζην θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη αληίζηνηρα κε ηελ ζεσξία ηεο Ηεξάξρεζεο ησλ Αλαγθψλ ηνπ Maslow θαη ην 

δηαρσξηζκφ ηνπ Herzberg ζε παξάγνληεο θηλήηξσλ θαη παξάγνληεο πγηεηλήο (Κάληαο, 1998) 

Ζ εξγαζία ζηηο κνλάδεο πγείαο θαη εηδηθά ζε λνζνθνκεία κε αζζελείο φπσο νη νγθνινγηθνί θαη νη 

ρξφληα πάζρνληεο, εκθαλίδεη κηα ζεηξά απφ ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην φηη ζην 

επίθεληξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο βξίζθεηαη ην αγαζφ ηεο πγείαο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε πςειφηεξα 

επίπεδα επζχλεο θαη εκπινθήο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, θχξηα γηα φζνπο εξγάδνληαη ζηελ 

πξψηε γξακκή. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζην ρψξν πνπ παξέρνληαη ηδηαίηεξεο 

ηαηξνλνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, δηαθνξνπνηείηαη ζε έλα κεγάιν  βαζκφ έλαληη άιισλ 

επαγγεικαηηθψλ πιαηζίσλ, σο πξνο ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη.  

εηξά εξεπλψλ ζε πξνζσπηθφ εηδηθψλ λνζνθνκείσλ ή ηκεκάησλ φπσο νγθνινγηθά ή ςπρηθήο 

πγείαο, κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο,  έρεη δείμεη φηη ηα γλσξίζκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρνπλ ζρέζε  θπξίσο κε ηελ άκεζε επαθή κε ηνπο ιήπηεο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα νθέιε ηεο θξνληίδαο, κε ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ εμππεξεηνχκελσλ, ηελ πνηθηινκνξθία  ησλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ην επίπεδν 

πξφθιεζεο, κε ηελ πνιπδηάζηαηε θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη κε ηα επίπεδα απηνλνκίαο ζηνπο 

ξφινπο [Σν βήκα ηνπ Αζθιεπηνχ(2011), Σφκνο 10νο, Σεχρνο 1ν http://www.vima-asklipiou. 

gr/volumes/2011 /VOLUME%2001_11/VA_ISSUE_10_01_11.pdf]. 

Ζ αζθάιεηα πνπ παξέρεη ν εξγαζηαθφο ρψξνο είλαη  πνιχ ζεκαληηθή θαη  ζπλδέεηαη κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε. ηα νγθνινγηθά ηκήκαηα γίλεηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη εθηεηακέλε ρξήζε εηδηθψλ 

θπηηαξνζηαηηθψλ θαξκάθσλ, αθηηλνζεξαπείεο, ζεξαπείεο ππξεληθήο ηαηξηθήο, πνπ ρξεηάδεηαη  νη 

επαγγεικαηίεο λα παίξλνπλ  εηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα λα κελ έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

πγεία ηνπο.  

Ζ αίζζεζε ηνπ ζηαζεξνχ πεξηβάιινληνο επηηξέπεη ζην πξνζσπηθφ λα αθνζησζεί ζηηο  

απαηηήζεηο ηνπ θαζεκεξηλνχ έξγνπ, ρσξίο λα έρνπλ αλεζπρία θαη  αβεβαηφηεηα 

(http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/ergasiako_perivallon.1103196486781.pdf). 

http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2011/VOLUME%2001_11/VA_ISSUE_10_01_11.pdf
http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2011/VOLUME%2001_11/VA_ISSUE_10_01_11.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/ergasiako_perivallon.1103196486781.pdf
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Οη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ επνπηηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ 

θαηέρνπλ πνιχ ζεκαληηθή ζέζε επίζεο. 

Ζ  ζαθήλεηα  ηνπ έξγνπ ε δίθαηε επνπηεία απφ ηε λνζειεπηηθή ππεξεζία, ηελ ηαηξηθή, φπσο θαη 

ηηο ππφινηπεο, ε παξνρή ζηαζεξήο, ζαθνχο θαη ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, θαζψο θαη νη ζσζηέο 

αληηιήςεηο θαη απαηηήζεηο ησλ πξντζηακέλσλ απμάλνπλ ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο.  

ηα λνζνθνκεία φηαλ ν θφξηνο εξγαζίαο απμάλεηαη, ε ελαζρφιεζε κε δηνηθεηηθέο θαη 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γίλεηαη ππέξκεηξε, ε έιιεηςε νπζηαζηηθήο επνπηείαο θαη 

επηθνηλσλίαο κε ηε δηνίθεζε, ε αληηπαιφηεηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε δχζθνιε επηθνηλσλία κε 

ηνπο αζζελείο θαη ε έιιεηςε εκπινθήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

(Σζνχλεο θαη αξάθεο, 2016,ζ.180-188). 

Ζ απαζρφιεζε κε αζζελείο πνπ λνζνχλ κε ρξφληεο θαη βαξηέο αζζέλεηεο κε αβέβαηε έθβαζε,  

δεκηνπξγνχλ έληνλν άγρνο θαη καηαίσζε, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηα πςειά πνζνζηά 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη απνρσξήζεσλ απφ ηελ εξγαζία. 

(http://www.mednet.gr/archives/2016-2/pdf/180.pdf). 

Έξεπλεο καο γλσξίδνπλ φηη νη εξγαδφκελνη πνπ είλαη δπζαξεζηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο είλαη 

πνιχ θνληά ζηελ αζζέλεηα.  

ε έξεπλα (Spector,et al.2007)  πνπ έγηλε ζε 25.000 άηνκα δηαπίζησζε φηη ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε επεξεάδεη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φηη ε κε ηθαλνπνίεζε, πλεπκαηηθή ή  

ζσκαηηθή  θέξλεη ςπρηθέο λφζνπο θαη αδηέμνδα( Κνπξάθνο,2012). 

Ζ έξεπλα ησλ Schultz & Schultz ην 1994 αλαθέξεη φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί κηα 

έλλνηα πνπ εθθξάδεη ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ πξνο ηελ εξγαζία ηνπ.  

Τπάξρνπλ εξγαδφκελνη πνπ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία πνπ είλαη γεληθά επραξηζηεκέλνη απφ ηε 

δσή ηνπο, ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Απηνί έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα παξακείλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο.  

Άιινη φκσο εθθξάδνπλ δπζαξέζθεηα γηα ηελ εξγαζία ηνπο αιιά ηθαλνπνίεζε γηα ηε πξνζσπηθή 

ηνπο δσή ή θαη ην αληίζεην.  

Σέινο, ππάξρνπλ άηνκα, ηα νπνία δειψλνπλ δπζαξεζηεκέλα θαη ζε πξνζσπηθφ θαη ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ηδηαίηεξα απφ ην κηζζφ ηνπο, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα αιιάμνπλ εξγαζία. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πνιινί επαγγεικαηίεο πγείαο φηαλ δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο, νπζηαζηηθά ελλννχλ φηη ν κηζζφο θαη νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο. κσο γηα πνιινχο εξγαδνκέλνπο, απηφ δε ζεκαίλεη φηη ζεσξνχλ ηελ εξγαζία 

ηνπο σο πξφθιεζε ή φηη ηνπο θαιχπηεη ζπλαηζζεκαηηθά. Δλ ηέιεη, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

παξνπζηάδεηαη σο απνπζία αξλεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εξγαζία.  

http://www.mednet.gr/archives/2016-2/pdf/180.pdf
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Σν ρακειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζπλδέεηαη κε ηε κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο απηνεθηίκεζεο, ην 

απμεκέλν άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε. 

Αλ θαη νη δχν έλλνηεο, ηθαλνπνίεζε θαη εμνπζέλσζε, θαίλεηαη λα έρνπλ ρακειή ζπζρέηηζε 

σζηφζν ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ θάπνησλ επηζηεκφλσλ δείρλνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπλδένληαη άκεζα. Οη ππνζέζεηο απηέο 

ζπγθιείλνπλ ζηελ άπνςε φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νδεγεί ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζην 

λα µελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο ή ε κε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ιεηηνπξγεί 

σο αίηην ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Βεβαίσο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα θαη νη δχν 

θαηαζηάζεηο λα πξνθαινχληαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο είλαη νη θαθέο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο (Maslach, 2000, ζει.79),  

    ( www.sakellaropoulos.gr/Publications/D04_Sakellaropoulos_HOU.pdf). 

Δπίζεο ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη παξαηεξεζεί φηη ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηε ιακβαλφκελε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απμάλεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή παξαθίλεζε, ε 

αλάπηπμε θαη ε χπαξμε επθαηξηψλ γηα επηκφξθσζε θαη επηινγέο ζηελ θαξηέξα (Κνπξάθνο, 2010). 

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο έρεη ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ 

αλζξψπηλε δσή, πνπ είλαη αλεθηίκεηε, επηβαξχλνληάο ηνπο κε επηπξφζζεηε επζχλε, κε 

απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη ζπλζήθεο πνπ ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζνχλ, δηφηη ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ 

πξναγσγή πγείαο.  

Δπηπιένλ, είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πνηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ αζζελψλ θαη ηεο 

ζπλέρεηαο ηεο πεξίζαιςεο.  

Οη παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ην άγρνο, ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, νη ανξηζηίεο ζηα θαζήθνληα, νη ζπγθξνχζεηο  ξφισλ θαη ην  δπζρεξέο νξγαλσηηθφ 

θιίκα ζηελ εξγαζία. 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπγθιείλνπλ, ψζηε νη εξγαδφκελνη θαη εηδηθά εθείλνη πνπ θνξηίδνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη θαηαπνλνχληαη ςπρηθά πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ζε νγθνινγηθνχο αζζελείο 

θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο, αιιά  θαη γεληθφηεξα φζνπο έρνπλ ζηελή ζρέζε κε αλζξψπνπο, λα 

απμεζεί ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε αθνξνχλ ηηο ηθαλνπνηεηηθέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο γηα ηελ 

θαιή απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ ελδηαθέξνπζα εξγαζία ππφ ηε κνξθή «πξφθιεζεο», ηηο 

επαξθείο θαη αμηνπξεπείο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ηελ ππνζηεξηθηηθή δηνίθεζε, ηελ πνιηηηθή ηνπ 

εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ηελ αλάπηπμε  ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο, ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ εξγαζηαθνχ ξφινπ κε ζαθήλεηα, ηνλ δίθαην θαηακεξηζκφ  θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε βέιηηζησλ 

δηαπξνζσπηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

http://www.sakellaropoulos.gr/Publications/D04_Sakellaropoulos_HOU.pdf
http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/44821/9428.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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(Locke,1976, https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/20184/3/TsoukalaMariaMsc2017.pdf). 

Σν Διιεληθφ Δζληθφ χζηεκα Τγείαο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή εμέιημε θαη ξνή 

κε ζηφρν ηελ βειηίσζή ηνπ θαζψο θαη ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ λνζνθνκείσλ ζηελ Διιάδα ππέζηε κεγάιεο αιιαγέο, θπξίσο κε ηελ 

πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε κεγάινπ αξηζκνχ ψξηκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο ζπλερείο απμαλφκελεο 

πεξηθνπέο κηζζνχ θαη φρη κφλν, κεηψζεθε θαη έηζη επήιζε  αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο απφ ην 

νπνίν ήηαλ ήδε επηθνξηηζκέλνη νη ελαπνκείλαληεο εξγαδφκελνη.  

(Καξαΐζθνπ, Μαιιηαξνχ & αξάθεο, 2012).  

Οη κνλάδεο πγείαο, πξέπεη λα είλαη ελήκεξεο  γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ νη  εξγαδφκελνη, ζε 

πνηα ηκήκαηα είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη πνπ ζπκβαίλεη ην αληίζεην κε 

ζθνπφ ηηο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο  γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηφζν ησλ επαγγεικαηηψλ ζην ρψξν ηεο 

πγείαο, φζν θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ ιεπηψλ ησλ παξνρψλ πγείαο. 

χκθσλα κε ηελ άπνςε  Μαληαδάθε (2011), ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο καο 

ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο κείσζεο  ηεο δαπάλεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο  

δηαρείξηζεο ησλ λνζνθνκείσλ, ηελ αλάπηπμε δνκψλ θαη ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ, ηελ ζπγρψλεπζε πνιιψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.  
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3  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1  Φηινζνθία ηεο Έξεπλαο (Θεηηθηζκφο vs Φαηλνκελνινγία) 

 

Ζ έξεπλα θαη ε επηζηεκνληθή ηεο ηεθκεξίσζε έρεη ηηο πεγέο ηεο ζηα θείκελα ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ. Ζ θηινζνθία είλαη πεγή γλψζεο θαη ν θηιφζνθνο επηδεηά λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ χπαξμε θαη ζηε ινγηθή, ζηελ χιε θαη ζην πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ θαη επηρεηξεί λα 

απαληήζεη ζην εξψηεκα ηεο πξνέιεπζεο, ηνπ ξφινπ θαη ηεο θαηάιεμήο ηνπ. Ο Αξηζηνηέιεο, ν 

κεγάινο  Έιιελαο θηιφζνθνο, γξάθεη πσο φια φζα αλαθέξνληαη σο επηζηήκε, δηακνξθψλνπλ 

ηε κεγάιε πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ, ηε Φηινζνθία (Μάληδαξεο, 2012).       

Σν πεξηβάιινλ πνπ αληηιακβαλφκαζηε, νη ζπκπεξηθνξέο, νη ελέξγεηεο θαη νη εκπεηξίεο καο 

βνεζνχλ λα πηζηέςνπκε ζηελ χπαξμε ελφο πξαγκαηηθνχ θφζκνπ πνπ ππνκνλεχεη λα ηνλ 

αλαθαιχςνπκε παξφιν πνπ ν ίδηνο είλαη άγλσξνο. ηη ζπκβαίλεη γχξσ καο, αηζζαλφκαζηε θαη 

θαηαιαβαίλνπκε, ε πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία πξνθχπηεη, δηακνξθψλεηαη θαη εμειίζζεηαη κέζα  

ζην ρξφλν θαη απηή επηρεηξνχκε  λα θαηαθηήζνπκε.  

Αλάινγα κε ηηο ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ έξεπλα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ππάξρνπλ δχν 

θχξηεο θηινζνθηθέο βάζεηο η επιζηημολογία και η ονηολογία.  

Η επιζηημολογία, ζχκθσλα κε ηελ θηινζνθία ηεο έξεπλαο, είλαη ε ζηνηρεηνζεηεκέλε γλψζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ππνζέζεηο θαη έξεπλεο θαη ηνλ ηειηθφ έιεγρν πνπ ζπλδέεηαη κε κεηαβιεηέο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα κεηξεζνχλ (Κπξηαδφπνπινο θαη ακαληά, 2011).         

Η ονηολογία, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη ε επηζηήκε ηνπ φληνο, δειαδή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

ζεσξνχκελεο ζηελ νιφηεηά ηεο θαη φρη ζε κηθξέο ηδηαίηεξεο πεξηνρέο φπσο ην Δγψ ή ν θφζκνο ή 

ν Θεφο. Αλαθεξφκαζηε ζηε θηινζνθηθή αλαδήηεζε πνπ εμεηάδεη ηηο αξρέο ηεο χπαξμεο θαη 

ζπγθξφηεζεο ηνπ ληνο, κειεηά ηε θχζε θαη ηελ νπζία ησλ λησλ, Ολ είλαη απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά ππάξρεη, θαζεηί πνπ έρεη ππφζηαζε ( Κπξηαδφπνπινο θαη ακαληά, 2011).                                                                                           

Ζ θηινζνθία ηεο έξεπλαο κειεηήζεθε επξέσο απφ επηζηήκνλεο κέζα ζηνπο αηψλεο θαη 

δηαηππψζεθαλ ηα ξεχκαηα πνπ ηελ θαζνξίδνπλ.  

ηε θηινζνθία ε έξεπλα ηεο θχζεο ηνπ φληνο, είλαη ν θιάδνο ηεο κεηαθπζηθήο πνπ ελδηαθέξεηαη 

γηα ηε θχζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απνηειεί άιιε κηα θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ δηαηχπσζε ηεο χπαξμεο κίαο θαη κνλαδηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ νπνία 

κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε, λα παξαηεξήζνπκε θαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε. 

 Ζ Φηινζνθία αξρηθά φξηζε ηα ζεκέιηα ηεο Φπζηθήο,  πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ε κία 

ηελ άιιε. 

Απφ ηα πην θχξηα θηινζνθηθά ξεχκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ν ζεηηθηζκφο (positivism), ε 

θαηλνκελνινγία, ν ξεαιηζκφο (realism), ν δηεξκελεπηηζκφο (interpretivism) θαη ν εκπεηξηζκφο 
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(Κπξηαδφπνπινο θαη  ακαληά, 2011).  

 Ο ζεηηθηζκφο, ζχκθσλα κε ην Γάιιν θηιφζνθν Αχγνπζην Κνλη (Auguste Comte), ππνζηεξίδεη 

νηη κία πξφηαζε είλαη αιεζήο κφλν φηαλ αλ, ζπλδπαδφκελε κε θάπνηα άιιε αιεζή πξφηαζε, δίλεη 

αιεζή ζπκπεξάζκαηα. Απνξξίπηεη θαζεηί ππεξβαηηθφ, απφθξπθεο δπλάκεηο πνπ ηηο ζεσξεί 

αλχπαξθηεο θαη αζχιιεπηεο απφ ηε λφεζε. Ζ βάζε ησλ λφκσλ είλαη ηα γεγνλφηα θαη κέζα απφ 

ηε ζπγθέληξσζή ηνπο πξνθχπηεη ε γλψζε. Βαζηδφκελνο  ζηελ παξαηήξεζε  ησλ θαηλνκέλσλ 

πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ή λα δηαςεχζεη ηελ ήδε 

ππάξρνπζα ζεσξία. Αθνινπζεί δειαδή ηελ εμήο εξεπλεηηθή πνξεία, δηαηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο 

ππφζεζεο βαζηδφκελε ζηελ ζεσξία, πνζνηηθή έξεπλα  κε ζπιινγή επαξθνχο αξηζκνχ ζηνηρείσλ 

κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ απφ επηιεγκέλν ή ηπραίν δείγκα. Σα ζηνηρεία κειεηψληαη  κε ζηαηηζηηθέο 

κεζφδνπο θαη κε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε εμάγνληαη ηα  ζπκπεξάζκαηα (Θενδνζίνπ, 2008). 

 Ζ θαηλνκελνκελνινγία είλαη θηινζνθηθφ ξεχκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ δηεξεχλεζε ησλ 

θαηλνκέλσλ, δειαδή ησλ πξαγκάησλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηά ελζπλείδεηα κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, 

θαη φρη ζηελ χπαξμε νπνηνπδήπνηε πξάγκαηνο «απηνχ θαζ' εαπηφ», επξηζθφκελνπ πέξα απφ ηα 

φξηα ηεο αλζξψπηλεο ζπλεηδεηφηεηαο. Ζ ινγηθή ηεο θαηλνκελνινγηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε 

πεπνίζεζε φηη κεγάιν κέξνο ηνπ πινχηνπ ησλ ηδεψλ γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζα 

ράλνληαλ απφ ηνλ εξεπλεηή πνπ ζα πηνζεηνχζε ηε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε. Γηα λα εμεγήζνπκε ηε 

ζπκπεξηθνξά απηψλ πνπ ζέινπκε, ζχκθσλα κε ηελ εξκελεπηηθή επηζηεκνινγία, κπνξνχκε  

κφλν αλ ηαπηηζηνχκε θαινπξναίξεηα καδί ηνπο. Ζ θηινζνθία ηεο θαηλνκελνινγίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα έξεπλεο ζπκπεξηθνξάο, ζπλαηζζεκάησλ, εκπεηξηψλ, είλαη κηα νπηηθή πνπ 

ππνζηεξίδεη ηε κειέηε ηεο άκεζεο εκπεηξίαο θαη αληηκεησπίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ζαλ θάηη πνπ 

θαζνξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ εκπεηξία παξά απφ ηελ  αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

εμσηεξηθά  κπνξεί λα πεξηγξαθεί. Καηά ηελ δηεμαγσγή απηψλ ησλ εξεπλψλ ην ελδηαθέξνλ 

κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ πνζνηηθή κέζνδν ζηελ πνηνηηθή θαζψο επηδηψθνπκε ζε βάζνο αλάιπζε 

ζηνηρείσλ. ηφρνο ηεο θαηλνκελνινγίαο απνηειεί ε αλαιπηηθή θαη αθξηβήο παξαηήξεζε ηνπ 

δείγκαηνο θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ (Κπξηαδφπνπινο θαη  

ακαληά, 2011).   

O ξεαιηζκφο βαζίδεηαη ζηε ζέζε φηη ε πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη εληειψο αλεμάξηεηα απφ ην 

πφζν θαιά ηελ γλσξίδνπκε ή ηελ θαηαιαβαίλνπκε. Καη ελψ νη ηδηφηεηεο ηνπ θσηφο ή ηεο 

βαξχηεηαο ππήξραλ απφ πάληα, νη άλζξσπνη ζρεηηθά πξφζθαηα ηηο θαηαλφεζαλ θαιχηεξα. 

Γειαδή ππάξρεη κία πξαγκαηηθφηεηα μερσξηζηή απφ απηή πνπ θαηαιαβαίλνπκε. Γηαθξίλεηαη ζηνλ 

εκπεηξηθφ θαη ζηνλ θξηηηθφ.  

Ο εκπεηξηθφο ξεαιηζκφο καο δηαβεβαηψλεη φηη ε πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα θαηαλνεζεί κέζα απφ 

ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ, ελψ δελ παξαδέρεηαη φηη ππάξρνπλ ζηαζεξέο δνκέο θαη 

παξαγσγηθνί κεραληζκνί πνπ λα παξάγνπλ θαηλφκελα θαη γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ ηεο 

παξαηήξεζεο (Κπξηαδφπνπινο θαη ακαληά,2011).  
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Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ (Robson,2002), ν θξηηηθφο ξεαιηζκφο αλαγλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

θπζηθήο ηάμεο θαη επηζεκαίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ 

κεραληζκνχο πνπ εξκελεχνπλ ηα θαηλφκελα ηεο εθάζηνηε θαηάζηαζεο. 

Ο δηεξκελεπηηζκφο αλαθέξεηαη απφ ζπγγξαθείο  πνπ εθθξάζηεθαλ επηθξηηηθέο απφςεηο φζνλ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ επηζηεκνληθνχ κνληέινπ ζηε κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ, 

ππνζηεξίδνληαο φηη νη άλζξσπνη θαη νη δξάζεηο ηνπο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν απφ 

απηφ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

Ο εκπεηξηζκφο  δειψλεη κηα γεληθή πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο φηη νη πέληε 

αηζζήζεηο βνεζνχλ ζεκαληηθά ηελ εκπεηξία καο γηα ηελ άπνςε πνπ ζρεκαηίδνπκε γηα θάζε έλα 

ζέκα, άξα ε γλψζε πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία θαη ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

απνθιεηζηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ απνθηνχκε κέζσ ησλ αηζζήζεψλ καο (Κπξηαδφπνπινο 

θαη ακαληά,2011). 

 

 

3.2 Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε (Παξαγσγηθή vs Δπαγσγηθή) 

 

Οη  θπξίαξρεο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθηθή 

πξνζέγγηζε θαη ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηνπο  Κπξηαδφπνπιν 

θαη ακαληά είλαη ,  η παπαγυγική  και η επαγυγική.  

Μέζσ ηεο παπαγυγικήρ πποζέγγιζηρ ν εξεπλεηήο ζπιιέγεη ζηνηρεία πνπ είλαη γλσζηά ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη απφ ηηο ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί θαη κε 

βάζε απηά  ζα  πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμεη λέεο ζεσξίεο.  

Σα ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλεη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη ε ζεσξία, ε ππφζεζε κε βάζε ηελ 

ππάξρνπζα ζεσξία, ε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ, επξήκαηα θαη επαιήζεπζε ή απφξξηςε ησλ 

ππνζέζεσλ.  

ηελ επαγυγική πποζέγγιζη, ζπγθεληξψλνληαη ηα ζηνηρεία θαη ζηελ ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη 

κηα ζεσξία ή αλαδεηείηαη κηα ππάξρνπζα ζεσξία, ζηελ νπνία ηαηξηάδνπλ ηα ζηνηρεία. Ζ 

επαγσγηθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο εξκελείεο ηνπ ίδηνπ 

θαηλνκέλνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή αξκφδεη ζηελ έξεπλα πνπ ζα δηεμαρζεί πξνθεηκέλνπ λα 

ζπιιερζνχλ πνηνηηθά ζηνηρεία.  
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3.3 ρεδηαζκφο ηεο Έξεπλαο  

 

3.3.1 Φάζεηο έξεπλαο  

 

Με ηνλ φξν έξεπλα ζεσξείηαη ε  πξσηφηππε εξγαζία κε ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ε επηζηεκνληθή 

γλψζε ζχκθσλα βαζηδφκελε ζε δηεζλείο απνδεθηέο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο, ζεσξίεο ή 

επεμεξγαζία λέσλ ζεσξηψλ, πνπ είλαη ηθαλέο λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα δηεζλψο (Κπξηαδφπνπινο θαη ακαληά, 2009). 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα δηαθξίλεηαη ζε: 

       α) δηεξεπλεηηθή: έρεη ζηφρν ηελ εξκελεία ελφο θαηλνκέλνπ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ή δηαηχπσζε 

ππνζέζεσλ, ηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε απνθαιππηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

επέιηθην ηξφπν. Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο είλαη ε εκπεηξία θαη  ε ζπκκεηνρή 

εκπεηξνγλσκφλσλ. 

       β) πεξηγξαθηθή: έρεη σο ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Γηα ηελ επηηπρία ηνπο είλαη απαξαίηεηε ε πξνζνρή γηα ηπρφλ 

κεξνιεςία ε νξγάλσζε θαη  ν ζρεδηαζκφο. 

       γ) πεηξακαηηθή: ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ ππνζέζεσλ θαη ζην ζπζρεηηζκφ 

ησλ δχν (2) κεηαβιεηψλ:  

• ε κία κεηαβιεηή εκθαλίδεηαη πάληα κε θάπνηα άιιε 

• νη κεηαβνιέο κηαο κεηαβιεηήο ζπλνδεχνληαη απφ κεηαβνιή κηαο άιιεο. 

      δ) ζπκπεξαζκαηηθή: ζηνρεχεη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ήδε απνδεθηήο γλψζεο θαη ηεο ελίζρπζή 

ηεο. 

      ε) αηηηνινγηθή: ζηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θχζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ. 

Ζ έξεπλα ρσξίδεηαη ζε:  

α) πξσηνγελή, πνπ βαζίδεηαη ζε πξσηνγελείο εκπεηξηθέο γλψζεηο θαη ρσξίδεηαη ζε πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή. 

β) δεπηεξνγελή, πνπ βαζίδεηαη ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο (δηαηξηβέο, επηζηεκνληθά άξζξα). 

 

3.3.2 Μέζνδνη Έξεπλαο (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή)  

 

ηηο κεζφδνπο έξεπλαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή κέζνδνο.  

Οη πνζνηηθέο έξεπλεο αλαιχνπλ ηελ πνζφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη θαη νη 

πνηνηηθέο αλαθέξνληαη ζην είδνο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα ηνπ θαηλνκέλνπ 

(Κπξηαδφπνπινο θαη  ακαληά,  2011). 
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Πνζνηηθή έξεπλα 

Οη  πνζνηηθέο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ζηελ ζπιινγή θαη αλάιπζε 

δεδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα κηα παξαγσγηθή πξνζέγγηζε ζηελ ζρέζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη 

έξεπλαο, ζηελ νπνία δίλεηαη έκθαζε ν έιεγρνο  ησλ ζεσξηψλ θαη έρνπλ  ελζσκαηψζεη θαη ηνπο 

θαλφλεο ηνπ θπζηθνχ επηζηεκνληθνχ κνληέινπ εηδηθφηεξα ηνπ ζεηηθηζκνχ. Δπίζεο εθθξάδνπλ ηελ 

άπνςε ηεο θνηλσληθήο  πξαγκαηηθφηεηαο σο κηα εμσηεξηθή, αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Χο 

πξνο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπο  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιινί κέζνδνη φπσο νη 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο (ζην ρψξν εξγαζίαο, ζην δξφκν, πξφζσπν κε πξφζσπν), 

ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο, ηαρπδξνκηθέο έξεπλεο ή ζπλεληεχμεηο κέζσ internet (Κπξηαδφπνπινο 

θαη  ακαληά,  2011). 

Βάζεη βηβιηνγξαθίαο, ε πνζνηηθή έξεπλα έρεη ηηο εμήο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

• Έλα αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμεηάδνπκε. 

• Έλα   ζεκαληηθφ δείγκα ηπραίαο επηινγήο. 

• Έλα εξσηεκαηνιφγην κε δνκεκέλεο εξσηήζεηο(Κπξηαδφπνπινο θαη ακαληά, 2011). 

  

  Πνηνηηθή έξεπλα 

Οη πνηνηηθέο έξεπλεο  ζεσξείηαη φηη είλαη  πεξηζζφηεξν θαηάιιειεο γηα ηελ πξνζέγγηζε λέσλ ή 

ζρεηηθά άγλσζησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ, αληηθεηκέλσλ, γεγνλφησλ θαη θαηλνκέλσλ. Οη πνηνηηθέο 

κέζνδνη απνδεηθλχνληαη  θαηαιιειφηεξεο  εηδηθά ζε φηη αθνξά  ηηο εκπεηξίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα 

θίλεηξα θαη ηηο αληηιήςεηο–ζηάζεηο, γηα ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα δηεμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα κε 

ζπκβαηηθέο πνζνηηθέο κεζφδνπο. 

«ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ε εξκελεία ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο επί ελφο ζέκαηνο βαζίδεηαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ». 

Αληηπξνζσπεπηηθή κέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα είλαη ε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε πνπ βνεζά ζηελ θαηαγξαθή πεπνηζήζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ, ηδενινγηψλ.  

 

Πίλαθαο 4:  Γηαθνξέο  πνζνηηθήο  θαη  πνηνηηθήο έξεπλαο 

Πνηνηηθέο Πνζνηηθέο 

1.Σα δεδνκέλα εθθξάδνληαη ρσξίο αξηζκεηηθά ζηνηρεία. 1. Σα δεδνκέλα εθθξάδνληαη αξηζκεηηθά. 

2.Οη εξκελείεο είλαη ππνθεηκεληθέο, αλάινγα κε  ζηηο 
αλζξψπηλεο αληηιήςεηο. 

2. Υαξαθηεξίδνληαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα θαη 
ρξεζηκνπνηνχλ δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα ή άιια 
εξγαιεία ζπγθέληξσζεο  αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

3.Παξνπζηάδνπλ επειημία θαηά ην ζρεδηαζκφ, κε 
ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε ζηελ πνξεία θαη ζπλδένληαη κε 
ηελ πηζαλφηεηα αλαθάιπςεο ηνπ απξνζδφθεηνπ. 
 

3.Γελ έρνπλ επειημία γηαηί είλαη πξνζρεδηαζκέλεο πξηλ 
απφ ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 
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4.Δλδηαθέξεηαη γηα ηε δηαδηθαζία νινθιεξσκέλεο 
πεξηγξαθήο θαη θαηαλφεζεο ησλ θαηλνκέλσλ 

4.Δζηηάδεη ζηελ πξφβιεςε 

 
5.Δπεξεάδεηαη απφ ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο 

5.Δίλαη πην γεληθεπκέλε  απφ ην ζηελφ ηνπηθφ πιαίζην 
δηεμαγσγήο. 
 

6.Δπηιέγεηαη ζαλ πην θαηάιιειε γηα δεκηνπξγία ζεσξίαο. 6.πκβάιιεη θπξίσο ζηνλ έιεγρν ηεο ζεσξίαο 

7. Ο εξεπλεηήο κπνξεί λα εκπιαθεί ζην αληηθείκελν ηεο 
κειέηεο. 

7.Ο εξεπλεηήο δελ εκπιέθεηαη απφ ην αληηθείκελν ηεο 
έξεπλαο. 

https://cears.edu.gr/courses/methodologia-poiotikis-ereunas/ 
 

ηελ παξνχζα κειέηε- εξεπλεηηθή εξγαζία ζα  αθνινπζεζεί  σο Φηινζνθία ηεο έξεπλαο ν 

ζεηηθηζκφο, ζα επηιερζεί ε παξαγσγηθή κέζνδνο, ε έξεπλα ζα είλαη πεξηγξαθηθή θαη ζα 

νινθιεξσζεί κε πξσηνγελή πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηάιιεινπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί δείγκα επθνιίαο   

θαζψο ζηε κειέηε ζα ζπκπεξηιεθζνχλ επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

  

3.4 Σερληθέο Έξεπλαο 

3.4.1 ρεδηαζκφο-Γεκηνπξγία Δξσηεκαηνινγίνπ 

 
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο 

εξγαζίαο κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο, πνπ επηδξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο απφ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ηηο ζρέζεηο κε πξντζηακέλνπο θαη 

ζπλεξγάηεο θαη ζε ζρέζε κε ην θφξην εξγαζίαο. Δπίζεο λα  αλαδεηρζνχλ νη πξνζδνθίεο ηνπο 

απφ ην ρψξν εξγαζίαο  ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο άλνδν  θαη ηειηθά  ηε ζηάζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζρέζε κε ην επάγγεικά ηνπο θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζην λνζνθνκείν. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ εξεπλεηή, ζηεξηδφκελε απνθιεηζηηθά ζε 

δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη  ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ην ηληεξλέη, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Ζ κέζνδνο απηή εμαζθαιίδεη ηελ αλσλπκία θαη  κπνξεί λα 

ππάξμεη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή θαη πεξηζζφηεξε εηιηθξίλεηα. 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία επαιεζεχνληαη  πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ  ηελ κε  

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, θπξίσο ιφγσ ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο  θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ.  

Δζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε  ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ πξφθιεζεο πνπ είλαη: νη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

θαη νη δηαπξνζσπηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε ζπλεξγάηεο θαη ηεξαξρηθά αλψηεξνπο,  ν θφξηνο 

εξγαζίαο, ε επαγγεικαηηθή εμέιημε, ε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην  δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο θαη  

επηιέρζεθε πεληαβάζκηα βαζκσηή (ordinal) θιίκαθα Likert. Σα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο 

θαζνξίζηεθαλ σο εμήο:  

1 = Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε,  

https://cears.edu.gr/courses/methodologia-poiotikis-ereunas/
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2 = Γπζαξεζηεκέλνο/ε,  

3 = Οπδέηεξνο/ε,  

4 = Ηθαλνπνηεκέλνο/ε θαη  

5 = Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο  

ηελ Α. ελφηεηα εμεηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ε 

νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε ζέζε θαη ν ηνκέαο εξγαζίαο.  

ηελ Β. ελφηεηα κεηξψληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη 

ζηελ Γ. εμεηάδεηαη ε ζηάζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζρέζε κε ην επάγγεικά ηνπο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην νινθιεξψλεηαη κε ηελ ελφηεηα κέζσ ηεο νπνία θαηαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηεζέλησλ απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεκαηίζηεθε 

κε βάζε ησλ θαζνξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Δπηδίσμε ήηαλ ε πην ζπλνπηηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ επθνιφηεξε θαη 

γξεγνξφηεξε ζπκπιήξσζή ηνπ απφ ηνπο εξσηψκελνπο. Καηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο MUlticriteria Satisfaction Analysis(Grigoroudis and Siskos, 2003, Grigoroudis et al., 

2000). Ζ αλνκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο είλαη έλαο πεξηνξηζκφο ζηε κειέηε. ην λνζνθνκείν καο  

εξγάδνληαη επαγγεικαηίεο πγείαο  δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, πνπ πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο 

ηέζζεξηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ,ΤΔ) θαη είλαη αλακελφκελν νη πξνζδνθίεο ηνπο 

απφ ηελ εξγαζία θαη ην επάγγεικά ηνπο λα πνηθίινπλ. 

Γηα ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ηεξήζεθαλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ηεο έξεπλαο θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ musa, ελψ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε πξφγξακκα EXCEL.  πγθεληξψζεθαλ 107 εξσηεκαηνιφγηα απφ 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πνπ θιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ. 
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Δηθφλα 11: Ηεξαξρηθή δνκή θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο 
 
 

 

 

3.5 Παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ  MUSA 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία  γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ζα αθνινπζήζνπκε ηε 

κέζνδν MUSA, ε νπνία είλαη έλα καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Γξεγνξνχδε 

θαη ίζθν.  

Ζ  κέζνδνο MUSA  βαζίδεηαη ζηε ζεσξία πνπ δίλεηαη απφ ηνπο Siskos and Grigoroudis (2002), 

Siskos et al. (1998) θαη Γξεγνξνχδεο θαη ίζθνο (2000) θαη ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ 

πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο ηεο κεζνδνινγίαο, φπσο θαη παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο  

(Grigoroudis and Siskos, 2003 θαη Grigoroudis et al., 2000). 

Ζ κέζνδνο MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis), απνηειεί ηελ πνιπθξηηήξηα αλαιπηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ην πξφβιεκα ηεο κέηξεζεο θαη ηεο αλάιπζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο. 

Βαζίδεηαη  ζε έλα ζπιινγηθφ κνληέιν πνπ αλαιχεη ηηο πξνηηκήζεηο ελφο ζπλφινπ εξσηψκελσλ ζε 

κία πνζνηηθή, καζεκαηηθή ζπλάξηεζε αμηψλ. Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο κεζφδνπ MUSA είλαη ε πίζηε 

φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ είλαη εμαξηψκελε απφ δηάθνξεο κεηαβιεηέο, νη 

νπνίεο δείρλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο, ή γεληθφηεξα κηαο παξνρήο ή ππεξεζίαο.   

 

                                    



140  

 

ρήκα 9 : χλζεζε Οιηθήο Ηθαλνπνίεζεο  

Πεγή : Γξεγνξνχδεο et al., 1997 

πγθεθξηκέλα ε  κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ  αξρή φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε πνπ έλαο  πειάηεο 

πθίζηαηαη  εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηα θξηηήξηα 

πνπ επηιέμακε. Τπνζέηνληαο φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν 

θξηηεξίσλ ε δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο Υ=(Υ1 ,Υ1 ,...,Υλ). θαη εμεγνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

κεζφδνπ πνπ είλαη αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή. 

 

3.5.1 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ MUSA  

 

 Αμηνινγείηαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηψκελσλ, ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη 

ελ κέξεη γηα θαζέλα απφ ηα  ππνθξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο. 

 Με  ηα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε έρνπκε αλάιπζε ζε βάζνο ησλ πξνηηκήζεσλ 

ησλ εξσηψκελσλ  θαη είλαη  δπλαηφ  λα εμεγήζνπκε ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο ηνπο. 

 Ζ αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ ιήςεο απνθάζεσλ κε έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξερφκελσλ απνηειεζκάησλ κε απιφ, θηιηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν. 

  Γηαηεξεί ηνλ πνηνηηθφ ραξαθηήξα ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ, ρσξίο λα 

απαηηείηαη θάπνηα απζέξεηε θσδηθνπνίεζε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

(Γξεγνξνχδεο θαη ίζθνο, 2005). 

 Ζ κέζνδνο MUSA αθνινπζεί ηηο γεληθέο αξρέο ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο κε πεξηνξηζκνχο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ επίιπζε ηεο. Οη κεηαβιεηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην κνληέιν είλαη νη παξαθάησ (Γξεγνξνχδεο θαη ίζθνο, 2000): 

• Y: πλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

• Α: Αξηζκφο επηπέδσλ ηεο θιίκαθαο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο 

• y m:  Σν m επίπεδν ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο (m=1, 2, ..., α) 

• n: Αξηζκφο θξηηεξίσλ 
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• Xi: Ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζχκθσλα κε ην i θξηηήξην (i=1, 2, ..., n) 

• α1: Αξηζκφο επηπέδσλ ηεο θιίκαθαο ηθαλνπνίεζεο ηνπ θξηηεξίνπ i 

• ρiθ :Σν k επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ θξηηεξίνπ i (k=1, 2, ..., α) 

• Τ*: πλάξηεζε αμηψλ ηνπ Y (ζπλάξηεζε νιηθήο ηθαλνπνίεζεο) 

• Y*m: Αμία ηνπ y επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο 

• Xi*Q πλάξηεζε αμηψλ ηνπ X (ζπλάξηεζε κεξηθήο ηθαλνπνίεζεο) 

• ρik: Αμία ηνπ ρ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο 

Σν βαζηθφ καζεκαηηθφ κνληέιν βαζίδεηαη ζηηο εμήο ηξεηο παξαδνρέο: 

• Οξζνινγηθφο θαηαλαισηήο: ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε νξζνινγηθψλ 

πειαηψλ θαη ζπλαληάηαη ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο ησλ απνθάζεσλ. 

• Κξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο: ε αληίιεςε πνπ ζρεκαηίδεη ν πειάηεο γηα ηελ πνηφηεηα ελφο 

πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο γίλεηαη κε γλψκνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο. 

• Πξνζζεηηθφ κνληέιν αλάιπζεο: γίλεηαη ε παξαδνρή χπαξμεο ελφο πξνζζεηηθνχ κνληέινπ 

ζχλζεζεο ησλ θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο θαη ηδηαίηεξα κηαο πξνζζεηηθήο ζπλάξηεζεο αμηψλ  

(Γξεγνξνχδεο θαη ίζθνο, 2000). 

3.5.2 ηάδηα κεζνδνινγίαο  MUSA 

 

Σν κνληέιν ΜUSA βαζίδεηαη ζε πξσηνγελή δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ κηαο επηρείξεζεο ή ππεξεζίαο, αθνινπζψληαο ηα βαζηθά ζηάδηα ζρεδηαζκνχ 

κηαο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο(Γξεγνξνχδεο θαη ίζθνο, 2000). 

 

 

ρήκα 10:χλζεζε πξνηηκήζεσλ ηνπ πειάηε 

Πηγή:(Γρηγορούδης et al.,1997) 

 

1. Πξνθαηαξηηθή έξεπλα: θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, πξνυπφζεζε γηα ην ζρεδηαζκφ 

κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ζπιιέγνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε θαη θαζνξίδνληαη 

νη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο  θαη νη θιίκαθεο ηθαλνπνίεζεο. 
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2. Γηεμαγσγή έξεπλαο: Σν δεχηεξν ζηάδην αθνξά ηελ ζρεδίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο. 

3. Αλαιχζεηο:  Σν ηξίην ζηάδην πνπ γίλεηαη ε  αλάιπζε θαη  ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο παξέρεη δηάθνξνπο δείθηεο πνπ αλαιχνπλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ. 

4. Απνηειέζκαηα: Σν ηειεπηαίν ζηάδην αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

αλαιχζεηο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, δηακνξθψλνληαη νη ηειηθέο 

απνθάζεηο γηα βειηίσζε ή/θαη δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη εμάγνληαη 

ηα ηειηθά θαη ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα (Εαΐκε, 2017). 

 

3.5.3 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ 

 

Σα πην ζεκαληηθά  απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ MUSA  είλαη νη ζπλαξηήζεηο ηθαλνπνίεζεο. Μαο 

δίλνπλ ηελ πξαγκαηηθή αμία πνπ ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ δίλεη ζε έλα νξηζκέλν πνηνηηθφ επίπεδν 

κεξηθήο θαη νιηθήο ηθαλνπνίεζεο. Ζ κνξθή ηνπο πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο ησλ 

πειαηψλ κηαο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλα, παξάδεηγκα-δηάγξακκα, 

ηξηψλ ζπλαξηήζεσλ ηθαλνπνίεζεο (νιηθψλ ή κεξηθψλ), κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο 

ησλ πειαηψλ νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο (νπδέηεξνη, απαηηεηηθνί, κε-απαηηεηηθνί), 

αλάινγα κε ηε κνξθή  ηνπ ζηηο ζπλαξηήζεηο απηέο. 

 

 

 

 

ρήκα 11: Οκάδεο πειαηψλ κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ Απαηηεηηθφηεηαο 

Πηγή: Γρηγορούδης και Σίσκος (2000) 
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• «Οπδέηεξνη» : ε ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο έρεη γξακκηθή κνξθή, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

φζν πην πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη ληψζνπλ νη εξσηψκελνη, ηφζν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπο έρεη εθπιεξσζεί. 

• «Απαηηεηηθνί»: ε ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο έρεη θπξηή κνξθή, δειαδή νη εξσηψκελνη δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη παξά κφλν κε ην θαιχηεξν επίπεδν ππεξεζηψλ. 

• «Με- απαηηεηηθνί»: ε ζπλάξηεζε ηθαλνπνίεζεο έρεη θνίιε κνξθή, νη εξσηψκελνη δειψλνπλ 

φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη αθφκε θαη κε ηελ εθπιήξσζε κηθξνχ  πνζνζηνχ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο.   

Σν ζρεηηθφ βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηψκελσλ ζηηο αμίεο ησλ δηαζηάζεσλ 

ηθαλνπνίεζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί δειψλεηαη απφ ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο. 

Παξαηεξνχκε φηη γηα λα ζεσξεζεί θάπνην θξηηήξην σο «ζεκαληηθφ», εμαξηάηαη θαη απφ ην πιήζνο 

ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

3.5.4 Μέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο 

 

Γηα λα εθηηκεζεί έλα κέηξν απνδνηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνη δείθηεο ηθαλνπνίεζεο, νιηθήο θαη κεξηθήο, πνπ είλαη απαξαίηεηνη ζηε 

ζπκπιήξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ. Σα κεγέζε απηά  απνηππψλνπλ ζην δηάζηεκα 

(0-100%) ηελ θαηάζηαζε  ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηψκελσλ θαη  ζεσξνχληαη σο ηα θχξηα κέηξα γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο.  

 

 
Μέζνη Γείθηεο Απαηηεηηθφηεηαο 
 

Ζ κέζε απφθιηζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ηθαλνπνίεζεο απφ κηα «θαλνληθή» ή «νπδέηεξε»  

(γξακκηθή) ζπλάξηεζε αμηψλ εθθξάδεηαη απφ ηνπο κέζνπο δείθηεο Απαηηεηηθφηεηαο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ίζσο λα δίλνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο πνηνηηθήο θιίκαθαο 

ηθαλνπνίεζεο. Μπνξνχλ λα νξίζνπλ ηφζν ηηο πξνηηκήζεηο, φζν θαη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εξσηψκελσλ θαη λα ππνδείμνπλ ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί  γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάζηαζεο ηθαλνπνίεζεο. 

 

Μέζνη Γείθηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο 
 

Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί έλα  ραξαθηεξηζηηθφ  απαηηείηαη κηα πξνζπάζεηα πνπ ην κέγεζφο ηεο 

καο δείρλνπλ νη κέζνη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο, γηαηί φζν πην απαηηεηηθνί είλαη νη πειάηεο, ηφζν 

κεγαιχηεξε πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο γηα λα εθπιεξσζνχλ νη 

πξνζδνθίεο ηνπο. Σν απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ θξηηήξηνπ, φζν θαη απφ ηελ ζπκβνιή ζηελ κε-ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηεζέλησλ. 
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Άξα  νη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δείρλνπλ πφζν κπνξεί λα βειηησζεί  έλα ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην ηθαλνπνίεζεο, ζθεπηφκελνη θαη ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπ. 

 

Γηαγξάκκαηα Γξάζεο θαη Βειηίσζεο 
 

Γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα δηαγξάκκαηα δξάζεο (actiondiagrams) ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζ-

δηνξίζνπλ πνηα είλαη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηψκελσλ 

ζπλδπάδνληαη ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο κε ηνπο κέζνπο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο θαη έηζη 

βιέπνπκε πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζα ζηξαθνχλ νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο. 

 

 Γηαγξάκκαηα Γξάζεο 
 

Σα δηαγξάκκαηα δξάζεο  είλαη απνηέιεζκα ηνπ  ζπλδπαζκνχ ηεο ζρέζεο ηεο απφδνζεο, (κέζνη 

δείθηεο ηθαλνπνίεζεο) θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο  ησλ θξηηεξίσλ, (βάξε) θαη ππνδεηθλχνπλ ηε ζεηξά 

ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα έρνπκε έλα βέιηηζην απνηέιεζκα. 

 

 

ρήκα 12: Γηάγξακκα Γξάζεο 
 Πηγή: Γρηγορούδης και Σίσκος (2000) 

 

Σν  δηάγξακκα δξάζεο απνηειείηαη  απφ  ηεηαξηεκφξηα αλάινγα κε ηελ απφδνζε (κέζνη δείθηεο 

ηθαλνπνίεζεο) θαη ηε ζεκαληηθφηεηα (βάξε) ησλ θξηηεξίσλ: 

 Πεξηνρή ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο (ρακειή απφδνζε θαη ρακειή ζεκαληηθφηεηα), δε 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο απφ ηνπο εξσηεζέληεο  θαη δελ απαηηείηαη θάπνηα ελέξγεηα απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δηνίθεζεο. 

 Πεξηνρή ηζρχνο (πςειή απφδνζε θαη πςειή ζεκαληηθφηεηα). Σα ραξαθηεξηζηηθά ζε απηφ ην 

ηεηαξηεκφξην είλαη ηζρπξφ ζεκείν  ζαλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο δηνίθεζεο απέλαληη ζηνλ 

αληαγσληζκφ. 

 Πεξηνρή δξάζεο (ρακειή απφδνζε θαη πςειή ζεκαληηθφηεηα). Δδψ εληνπίδνληαη ηα ηζρπξά 

θαη αζζελή ζεκεία ζηε δηακφξθσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη πξνηείλνληαη νη ελέξγεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα κειινληηθέο, ψζηε λα απμεζεί ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. 
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 Πεξηνρή κεηαθνξάο πφξσλ (πςειή απφδνζε θαη ρακειή ζεκαληηθφηεηα). Οη πφξνη, κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  απφ ηε δηνίθεζε γηα  ηε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή 

δξάζεο, δηφηη είλαη ρακειήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνπο εξσηψκελνπο θαη πςειήο απφδνζεο γηα 

ηελ δηνίθεζε. 

 

 Γηαγξάκκαηα Βειηίσζεο 

 
Σα δηαγξάκκαηα βειηίσζεο (improvement diagrams) ππνδεηθλχνπλ πνηεο δηαζηάζεηο ηθα-

λνπνίεζεο πξέπεη λα βειηησζνχλ θαη πξνθχπηνπλ ζπλδπάδνληαο ηνπ κέζνπο δείθηεο απαηηε-

ηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ρσξίο λα  είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ ην απνηέιεζκα 

ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο, νχηε ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηηεπρζεί ε 

πξνζδνθψκελε βειηίσζε 

Οη κέζνη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο δείρλνπλ ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε 

βειηίσζε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ γηα λα βειηησζεί ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ  πξνζδνθηψλ 

ηνπο.  

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ   ελεξγεηψλ  βειηίσζεο  εμαξηάηαη θαη απφ ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη  

ην  θξηηεξίν, θαη απφ ηε ζπκβνιή  ηνπ ζηε κε-ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ.  

Σν δηάγξακκα βειηίσζεο δηαηξείηαη ζε ηεηαξηεκφξηα αλάινγα κε ηελ απαηηεηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο κε απνηέιεζκα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ βειηίσζεο. 

 

 

 

ρήκα 13 :  Γηάγξακκα Βειηίσζεο   
Πηγή: Γρηγορούδης και Σίσκος (2000) 

 

 

Πξψηε πξνηεξαηφηεηα: Ζ δηνίθεζε επηθεληξψλεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ δηαζηάζεσλ 

ηθαλνπνίεζεο κε κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ νη εξσηεζέληεο δελ θαίλνληαη απαηηεηηθνί. 

Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα: Σα θξηηήξηα  είηε παξνπζηάδνπλ κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεγάιν 
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βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο, είηε εκθαλίδνπλ κηθξή απνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ νη εξσηεζέληεο δελ είλαη 

πνιχ απαηηεηηθνί. 

Σξίηε πξνηεξαηφηεηα: Δδψ απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα ρσξίο λα επηθέξεη ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ αχμεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηεζέλησλ ( Εαΐκε,2017). 
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4  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΧ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 
 

4.1.Απνηειέζκαηα δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο 

  

    Μέξνο Α. εξσηεκαηνινγίνπ  
 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηψκελσλ πνπ αθνξνχλ ην θχιν, ηελ ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο κε ην αλ είλαη θάηνρνη 

πηπρίνπ ΑΔΗ, κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ή είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ ή έρνπλ κφλν 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε ζέζε θαη ηνλ ηνκέα εξγαζίαο. 

Σν πνζνζηφ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα 1.  

Γξάθεκα 1: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο θαηά θχιν. 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 107 επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ην πνζνζηφ ησλ 

αλδξψλ αλήιζε ζε 14% ελψ ην 86% ήηαλ γπλαίθεο (γξάθεκα 1). 

Ζ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ αλαθέξεηαη ζην γξάθεκα 2.  

 

 

Γξάθεκα 2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα. 

 
Απφ ην γξάθεκα 2 παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ειηθίαο30-
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40 εηψλ ζε πνζνζηφ 44,7% θαη ειηθίαο 18-30 εηψλ ζε πνζνζηφ 29,8%. Πνζνζηφ 25,5% ήηαλ 

ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ (γξάθεκα 2). 

 
 

 

Γξάθεκα 3: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

 
Σν 50% είρε ζηελ θαηνρή ηνπ Πηπρίν Α.Δ.Η. (Παλεπηζηήκην ή Σ.Δ.Η.). Αθνινχζσο ην 35,1% 

αλέθεξε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ην 12,3% ήηαλ απφθνηηνη ιπθείνπ, ελψ εθείλνη πνπ 

αλέθεξαλ λα έρνπλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν ην πνζνζηφ αλήιζε ζε 2,6% (γξάθεκα 3). 

 

Γξάθεκα 4: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη είλαη είηε άγακνη είηε έγγακνη (γξάθεκα 

4). 
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Γξάθεκα 5: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο γηα ην αλ έρνπλ παηδηά 
 

 
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη δελ έρνπλ παηδηά ζε πνζνζηφ 60,5% 

(Γξάθεκα 5). 

 

Γξάθεκα 6: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο θαηά έηε επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη εξγάδνληαη 1-10 έηε ζε πνζνζηφ 55,3%, 

πνζνζηφ 28,1% εξγάδεηαη 10-20 έηε θαη 15,8% εξγάδεηαη 20-30 έηε (Γξάθεκα 6). 

 

Γξάθεκα 7: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ην σξάξην εξγαζίαο 

 
 

Παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη εξγάδνληαη ζε θπθιηθφ 

σξάξην ζε πνζνζηφ 77,2% (γξάθεκα 7).  
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                                                    Μέηξεζε απφ 8.Σκήκα εξγαζίαο 

 

 

Γξάθεκα 8: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ην ηκήκα εξγαζίαο 

 
                                                      Μέτρηςη από 9   

 

 

 

  

 

Γξάθεκα 9: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο 

 
Παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη απνηεινχλ λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε πνζνζηφ 77,1% (γξάθεκα 9). 

 

4.2. Απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζηφρνπο 

 

Μέξνο Β. εξσηεκαηνινγίνπ  
 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηα θξηηήξηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο (ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο, επθαηξίεο 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο, θφξηνο εξγαζίαο). Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

βάζε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο musa. 
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ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΗ ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ 
 

Γξάθεκα 10α: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο 

 
 
 

 

Γξάθεκα 10β: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο 

 

πσο εκθαλίδεηαη ζηα παξαπάλσ γξαθήκαηα φπνπ δείρλνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο νη 

εξσηεζέληεο εκθαλίδνληαη σο απαηηεηηθνί πειάηεο θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ην 

βιέπνπκε ζηνλ παξερφκελν εμνπιηζκφ θαη ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο κε 44,1%, ελψ ηνλ 

κηθξφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ γηα λα εξγάδνληαη κφληκε ζηαζεξή 

βάξδηα ζε πνζνζηφ 7,84%.  
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Γξάθεκα 10γ: Γείθηεο απαηηεηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο 

 

 

Γξάθεκα 10δ: Μέηξεζε ζπνπδαηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 

Οη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο θαλεξψλνπλ ηελ γεληθή ηθαλνπνίεζε. πγθεθξηκέλα φζν ςειφηεξε ε 

ηηκή ηνπ δείθηε ηφζν κεγαιχηεξε βειηίσζε πξέπεη λα θαηαβιεζεί ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

πξνζδνθίεο ησλ εξσηεζέλησλ. Απφ ηελ επξεζείζα ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζην δηάγξακκα 

απαηηεηηθφηεηαο είλαη πνιχ πςειή (71,63%) θαη απηφ ζεκαίλεη φηη απαηηεί βειηίσζε ζε φια ηα 

επίπεδα. Απφ ην δηάγξακκα ζπνπδαηφηεηαο εμάγεηαη φηη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ γηα λα 

εξγάδνληαη κφληκε ζηαζεξή βάξδηα έρεη ηελ κεγάιε βαξχηεηα ζηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο ζε 

πνζνζηφ 38,09% θαη αθνινπζεί ζε πνζνζηφ 21,25% ε ειαζηηθφηεηα πνπ έρνπλ ζηνλ πξνγξακ-

καηηζκφ ξχζκηζεο ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο.  
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Γξάθεκα 11α: Γηάγξακκα βειηίσζεο  απφ ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 

 

Γξάθεκα 11β: Γηάγξακκα δξάζεο απφ ζπλζήθεο εξγαζίαο 
 

ην δηάγξακκα δξάζεο, βάζεη ζεκαληηθφηεηαο νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ γηα λα εξγάδνληαη 

κφληκε ζηαζεξή βάξδηα θαη ε ειαζηηθφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ξχζκηζεο ησλ σξψλ εξγαζίαο 

ηνπο αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή δξάζεο (ρακειή απφδνζε-πςειή ζεκαληηθφηεηα) φπνπ πξέπεη λα 

βειηησζνχλ άκεζα ψζηε νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη. ηελ 

πεξηνρή ηζρχνο (πςειή απφδνζε-πςειή ζεκαληηθφηεηα) δελ ππάξρεη θαλέλα θξηηήξην. ηελ 

πεξηνρή ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο (ρακειή απφδνζε- ρακειή ζεκαληηθφηεηα) βξίζθνπκε ηηο 

κηζζνινγηθέο απνδνρέο θαη ηηο επθαηξίεο γηα εξγαζία κεξηθήο απαζρφιεζεο. Απηά ηα θξηηήξηα 

είλαη ρακειήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ παξνχζα θάζε. ηελ ζπλέρεηα ζηελ 

πεξηνρή κεηαθνξάο πφξσλ (πςειή απφδνζε-ρακειή ζεκαληηθφηεηα) εληνπίδνληαη φια ηα 

ππφινηπα θξηηήξηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν θνξέαο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο 

απαηηνχκελνπο πφξνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αθνχ ζε απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη ηα πην 

αζήκαληα γεγνλφηα. πσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα βειηίσζεο ηα απνηειέζκαηα 

βξίζθνληαη ζηα πάλσ δχν ηεηαξηεκφξηα φπνπ απαηηείηαη πςειή πξνζπάζεηα. πγθεθξηκέλα, 

πξψηε πξνηεξαηφηεηα απνηεινχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ λα εξγάδνληαη κφληκε ζηαζεξή 

βάξδηα θαη ε ειαζηηθφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ξχζκηζεο ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο. Απαηηείηαη 
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κεγάιε πξνζπάζεηα αιιά επηηπγράλεηαη πνιχ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα. αλ δεχηεξε 

πξνηεξαηφηεηα έρνπλ φια ηα ππφινηπα θξηηήξηα φπνπ απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα αιιά έρνπλ 

ρακειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

 

Γξάθεκα 12α: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο κηζζνινγηθψλ απνδνρψλ 
 

Σν 42,86% απφ ηνπο εξσηεζέληεο δειψλεη πνιχ δπζαξεζηεκέλν ελψ κφιηο ην 13,39% είλαη 
ηθαλνπνηεκέλν.  

 

Γξάθεκα 12β: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο ζχλνιν σξψλ εξγαζίαο 
 

Σν 3,57% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πνιχ ηθαλνπνηεκέλν ελψ ην 31,25% δπζαξεζηεκέλν.  
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Γξάθεκα 12γ: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο ειαζηηθφηεηαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ξχζκηζεο ησλ σξψλ 
εξγαζίαο 

 

Σν 30,36% δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν, ελψ ην 24,11% δπζαξεζηεκέλν. 
 

 

Γξάθεκα 12δ: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο δπλαηφηεηαο λα εξγάδνληαη κφληκε ζηαζεξή βάξδηα 
 

ε απηφ ην θξηηήξην ην 30,36% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη πιήξσο δπζαξεζηεκέλν, ελψ ην 
23,21% ηθαλνπνηεκέλν. 
 

 

Γξάθεκα 12ε: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο επθαηξηψλ γηα εξγαζία κεξηθήο απαζρφιεζεο 
 

Σν 38,39% έρεη κηα νπδέηεξε ζηάζε, ελψ 24,11% δειψλεη πνιχ δπζαξεζηεκέλν. 
 

 

Γξάθεκα 12ζη: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο δπλαηνηήησλ πνπ ζαο δίλνληαη ψζηε λα κελ εξγάδεζηε θάπνηα 
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Σαββαηνθχξηαθα ην κήλα 
 

‟ απηφ ην δηάγξακκα βιέπνπκε πσο ην 26,79% είλαη ηθαλνπνηεκέλν, ελψ ην 28,57% δειψλεη 
δπζαξεζηεκέλν. 

 

Γξάθεκα 12δ: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο γηα ηα πεξηζψξηα ειαζηηθφηεηαο ζην λα πξνγξακκαηίδεηε ηα 
Σαββαηνθχξηαθα πνπ ζέιεηε λα κελ εξγάδεζηε 

 

Σν 35,71% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ ην 25% είλαη δπζαξεζηεκέλνη. 
 
 

 

Γξάθεκα 12ε: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απνδεκίσζεο ηεο εξγαζίαο ηα Σαββαηνθχξηαθα θαη ηηο αξγίεο 

 
‟ απηή ηελ πεξίπησζε ην 45,54% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη πιήξε δπζαξεζηεκέλν, ελψ κφιηο 

ην 1,79% είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. 

 

Γξάθεκα 12ζ: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ παξερφκελν εμνπιηζκφ θαη ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 
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Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνθχπηεη πσο ην 31,25% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ηθαλνπνηεκέλν 

απφ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ελψ ην 24,11% δειψλεη δπζαξεζηεκέλν  

 
 
 
 
 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΥΔΔΗ ΜΔ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ  
 
 

 

Γξάθεκα 13α: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζρέζεηο κε 
πξντζηάκελνπο θαη ζπλαδέιθνπο 

 
 

 

Γξάθεκα 13β: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζρέζεηο κε 
πξντζηάκελνπο θαη ζπλαδέιθνπο 

 

ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ηθαλνπνίεζεο γηα ην θξηηήξην ηηο ζρέζεηο κε πξντζηάκελνπο θαη 

ζπλαδέιθνπο πξνθχπηεη πσο νη εξσηεζέληεο έρνπλ ηελ εηθφλα ελφο «θαλνληθνχ» πειάηε θαη ην 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνλ βξίζθνπκε ζην θξηηήξην πνπ αθνξά ηνλ βαζκφ 

ελζάξξπλζεο θαη ζεηηθήο αληαπφθξηζεο πνπ απνθνκίδνπλ απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο ζε 

πνζνζηφ 82,62%, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 20,05% ην ζπλαληάκε ζηελ εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο 

απφ ηνπο αλσηέξσ. 
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Γξάθεκα 13γ: Γείθηεο απαηηεηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζρέζεηο κε 
πξντζηάκελνπο θαη ζπλαδέιθνπο 

 
 
 

 

 

Γξάθεκα 13δ: Μέηξεζε ζπνπδαηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζρέζεηο κε 
πξντζηάκελνπο θαη ζπλαδέιθνπο 

 
 
 

Οη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο φπσο πξναλαθεξζήθακε θαλεξψλνπλ ηελ γεληθή ηθαλνπνίεζε. Απφ 

ηελ επξεζείζα ηηκή ηνπ δείθηε ζην δηάγξακκα απαηηεηηθφηεηαο -28,52% ζεκαίλεη φηη έρνπκε κε 

απαηηεηηθφ πξνζσπηθφ, φπνπ εθπιεξψλνληαη νη πξνζδνθίεο ηνπο έζησ θαη ζε ρακειά επίπεδα 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Απφ ην δηάγξακκα ζπνπδαηφηεηαο εμάγεηαη φηη ην κεγαιχηεξν 

βαζκφ βαξχηεηαο ην έρεη ην θξηηήξην κε ηνλ βαζκφ ελζάξξπλζεο θαη ζεηηθήο αληαπφθξηζεο πνπ 

απνθνκίδνπλ απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο ζε πνζνζηφ 36,67%, ελψ ην κηθξφηεξν κε 

πνζνζηφ 9,09% ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 

ηκήκαηνο θαη ηεο εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο. 
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Γξάθεκα 14α: Γηάγξακκα βειηίσζεο απφ ηηο ζρέζεηο κε πξντζηάκελνπο θαη ζπλαδέιθνπο 
 
 
 

 
 

Γξάθεκα 14β: Γηάγξακκα δξάζεο απφ ηηο ζρέζεηο κε πξντζηάκελνπο θαη ζπλαδέιθνπο 
 

ην δηάγξακκα δξάζεο, βάζεη ζεκαληηθφηεηαο ε εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο απφ ηνπο αλσηέξσ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή δξάζεο (ρακειή απφδνζε-πςειή ζεκα-

ληηθφηεηα), φπνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ άκεζα ψζηε νη εξγαδφκελνη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη. ηελ πεξηνρή ηζρχνο (πςειή απφδνζε-πςειή ζεκαληηθφηεηα) βξίζθεηαη ν 

βαζκφο ελζάξξπλζεο θαη ζεηηθήο αληαπφθξηζεο πνπ απνθνκίδνπλ απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

ηνπο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε βειηίσζε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ λνζνθνκείσλ. ηελ πεξηνρή ηζρχνπζαο 

θαηάζηαζεο (ρακειή απφδνζε-ρακειή ζεκαληηθφηεηα) βξίζθνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο. Απηά ηα θξηηήξηα είλαη ρακειήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

παξνχζα θάζε. ηελ ζπλέρεηα ζηελ πεξηνρή κεηαθνξάο πφξσλ (πςειή απφδνζε- ρακειή 

ζεκαληηθφηεηα) εληνπίδνληαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξντζηακέλε θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 

ηκήκαηνο, θαζψο θαη ε εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηκήκαηνο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ν θνξέαο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν αθνχ ζε απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη ηα πην αζήκαληα γεγνλφηα. πσο 

θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα βειηίσζεο ηα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζηα 
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ηεηαξηεκφξηα 2εο πξνηεξαηφηεηαο θαη θαλέλα ζην ηεηαξηεκφξην ηεο 1εο πξνηεξαηφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, ε εθηίκεζε εξγαζίαο απφ ηνπο αλσηέξσ απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα αιιά 

επηηπγράλεηαη πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα. ην ηεηαξηεκφξην κε ρακειή πξνζπάζεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα βξίζθνληαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ πξντζηάκελν  θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 

ηκήκαηνο, ε εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ν βαζκφο ελζάξξπλζεο θαη 

ζεηηθήο αληαπφθξηζεο πνπ απνθνκίδνπλ απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο. κσο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε δελ ζα ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Σέινο ζην ηεηαξηεκφξην 3εο 

πξνηεξαηφηεηαο φπνπ απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα θαη επηηπγράλεηαη ρακειή απνηειεζκα-

ηηθφηεηα βξίζθεηαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο ζπλεξγάηεο . 

 

 

Γξάθεκα 15α: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ πξντζηάκελν  ηνπ ηκήκαηνο 
 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα νη εξσηεζέληεο δειψλνπλ ζε πνζνζηφ 41,07% ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηνλ πξντζηάκελν  ηνπ ηκήκαηνο, ελψ ην 13,39% δπζαξεζηεκέλν. 

 

 

 

Γξάθεκα 15β: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηκήκαηνο 
 

Οη εξσηεζέληεο δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηκήκαηνο ζε πνζνζηφ 
47,32%, ελψ κφιηο ην 8,93% δπζαξεζηεκέλνη. 
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Γξάθεκα 15γ: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο 
 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 36,61% δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν, ελψ ην 41,07% έρεη κηα  

νπδέηεξε ζηάζε. 

 

Γξάθεκα 15δ: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο εθηίκεζεο εξγαζίαο ηνπο απφ ηνπο αλσηέξσ 
 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα θαλεξψλεη πσο ην 27,68% είλαη ηθαλνπνηεκέλν, ελψ ην 25,89% 

δπζαξεζηεκέλν απφ ηελ εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο απφ ηνπο αλσηέξσ. 

 
 

Γξάθεκα 15ε: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο εθηίκεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 
 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 38,39% είλαη ηθαλνπνηεκέλν, ελψ ην 37,5% έρεη κηα νπδέηεξε ζηάζε. 
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Γξάθεκα 15ζη: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο ελζάξξπλζεο θαη ζεηηθήο αληαπφθξηζεο πνπ απνθνκίδνπλ απφ 
ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπο 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα βιέπνπκε πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 36,61% ησλ εξσηε-

ζέλησλ είλαη νπδέηεξνη, ελψ ην 25% ληψζεη ηθαλνπνηεκέλν.  

 

 
 
 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΔΛΗΞΖ 
 

Γξάθεκα 16α: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επαγγεικαηηθή 
αλέιημε 
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Γξάθεκα 16β: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επαγγεικαηηθή 
αλέιημε 

ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ηθαλνπνίεζεο απφ επαγγεικαηηθή αλέιημε παξαηεξνχκε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (42,46%) ηθαλνπνίεζεο πξνέξρεηαη απφ ηηο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε 

πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (7,19%) απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε νξγαλσηηθέο απνθάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 
 

 

Γξάθεκα 17α: Γείθηεο απαηηεηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο επθαηξίεο 
επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 

 

 

Γξάθεκα 17β: Μέηξεζε ζπνπδαηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο επθαηξίεο 
επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 
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Απφ ηνπο δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο απνηππψλεηαη ε βαξχηεηα πνπ δίλνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

ζηηο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (38,37%) 

ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ζηηο νξγαλσηηθέο απνθάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ, ελψ κφλν ην 7,9% είλαη 

ηθαλνπνηεκέλν απφ απηφ ην θξηηήξην.  

 

 

Γξάθεκα 18α: Γηάγξακκα δξάζεο απφ ηηο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 

 

 

Γξάθεκα 18β: Γηάγξακκα βειηίσζεο απφ ηηο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 
 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα δξάζεο θαη βειηίσζεο επηβεβαηψλνληαη ηα δηαγξάκκαηα απαηηεηηθφηεηαο 
θαη βαξχηεηαο πνπ δείρλεη ην δείγκα ζε ζρέζε κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο 
επαγγεικαηηθήο αλέιημεο. 

 

Γξάθεκα 19: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη φηη ην 29,46% έρεη νπδέηεξε ζηάζε ζρεηηθά κε ηηο 

επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο, ελψ κεγάιν πνζνζηφ (28,57%) δειψλεη δπζαξεζηεκέλν. 

 

 

Γξάθεκα 20: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε ελδνυπεξεζηαθά εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη φηη ην 26,79% έρεη νπδέηεξε ζηάζε ζρεηηθά κε ηηο 

επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ελδνυπεξεζηαθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ελψ ην ίδην πνζνζηφ 

δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν. 

 

 

Γξάθεκα 21: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο 
εθπαίδεπζεο 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη φηη ην 30,36% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, ελψ 

ην 7,14%, δειαδή έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. 
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Γξάθεκα 22α: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζε ζέκαηα ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη φηη ην 30,36% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη νπδέηεξε ζηάζε 

απφ ηηο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζε ζέκαηα ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ελψ ην 3,57%, δειαδή έλα 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 22β: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηηο νξγαλσηηθέο απνθάζεηο ηνπ 
λνζνθνκείνπ 

 

Σν αλσηέξσ θξηηήξην αλ θαη απνηειεί γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ην πην ζεκαληηθφ θξηηήξην 

ηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο, παξφια απηά κφιηο ην 2,68% είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν, ελψ 

πνζνζηφ 32,14% είλαη δπζαξεζηεκέλν. 

 

Γξάθεκα 23α: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε έξεπλεο 
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Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη κφιηο ην 2,68% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε έξεπλεο, ελψ ην 29,46% είλαη 

δπζαξεζηεκέλν.  

 

 
 
 

 

Γξάθεκα 23β: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ δπλαηφηεηεο γηα δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο 

 
Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη ην 17,86% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη πνιχ δπζαξεζηεκέλν, 

ην 27,68% δπζαξεζηεκέλν, ην 19,64% ηθαλνπνηεκέλν θαη κφλν ην 3,57% είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν. 

 

 

Γξάθεκα 24: Μέηξεζε ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη φηη ην 13,39% ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη πνιχ 

δπζαξεζηεκέλν απφ ηηο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο, ην 29,46% δπζαξεζηεκέλν, 

νπδέηεξν δειψλεη ην 35,71%, ηθαλνπνηεκέλν ην 18,75% θαη κφλν ην 2,68% πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. 
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ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΦΟΡΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 
 

 

Γξάθεκα 25α: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην θφξην εξγαζίαο 

 
 

Γξάθεκα 25β: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην θφξην εξγαζίαο 

 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα θαίλεηαη φηη ην 47,27% έρεη ηε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηεο 

εξγαζίαο ζηε βάξδηα, ην 44,93% ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη ηθαλνπνηεκέλν φζνλ αθνξά ηηο 

εθθξεκφηεηεο ζπλαδέιθσλ πξνεγνχκελεο βάξδηαο, ην 36,65% ζεσξεί φηη ην ηκήκα ηνπ έρεη 

επαξθή 24σξε θάιπςε κε πξνζσπηθφ, ην 26,44% φηη δηαηίζεηαη ρξφλνο γηα παξαθνινχζεζε 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζην λνζνθνκείν, ην 10,76% φηη δηαηίζεηαη ρξφλνο γηα 

παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, ελψ ην 8,78% ζεσξεί φηη θαηαλέκεηαη δίθαηα ν θφξηνο 

εξγαζίαο αλά βάξδηα. 
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Γξάθεκα 26α: Μέηξεζε ζπνπδαηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην θφξην 
εξγαζίαο 

 
 

Γξάθεκα 26β: Γείθηεο απαηηεηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην θφξην 
εξγαζίαο 

 

Απφ ηνπο δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο απνηππψλεηαη ε βαξχηεηα πνπ δίλνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

ζην θφξην εξγαζίαο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (37,93%) ζέιεη λα θαηαλέκεηαη 

ηζφπνζα ν θφξηνο εξγαζίαο αλά βάξδηα θαη ην 29,45% δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηε δπλαηφηεηα 

ρξφλνπ γηα παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο 

 

 

 

Γξάθεκα 27α: Γηάγξακκα δξάζεο απφ θφξην εξγαζίαο 
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Γξάθεκα 27β: Γηάγξακκα βειηίσζεο απφ θφξην εξγαζίαο 
 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα δξάζεο θαη βειηίσζεο επηβεβαηψλνληαη ηα δηαγξάκκαηα απαηηεηηθφηεηαο 

θαη βαξχηεηαο πνπ δείρλεη ην δείγκα ζε ζρέζε κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ην θφξην 

εξγαζίαο. Παξαηεξνχκε φηη ε κέγηζηε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο αλά 

βάξδηα, φπνπ θαη παξαηεξείηαη ν κηθξφηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο. 

 

 
 
 

Γξάθεκα 28: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ δπλαηφηεηα ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ ζην λνζνθνκείν 

 
 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη ν πνιχ κεγάινο βαζκφο δπζαξέζθεηαο κε ην 22,32% ησλ 

εξσηεζέλησλ λα δειψλνπλ πνιχ δπζαξεζηεκέλνη θαη ην 32,14% δπζαξεζηεκέλνη, ελψ πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη δειψλνπλ ην 0,89% ησλ εξσηεζέλησλ. 
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Γξάθεκα 29: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δίθαηε θαηαλνκή ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ζην πξνζσπηθφ αλά 
βάξδηα 

 
Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη κφλν ην 1,79% ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη πνιχ 
ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο αλά βάξδηα, ελψ ην 31,25% 
παξνπζηάδεηαη δπζαξεζηεκέλν. 
 

 

Γξάθεκα 30: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δπλαηφηεηα ρξφλνπ γηα παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ 
επθαηξηψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο 

 
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ, δειαδή ην 38,39% έρεη νπδέηεξε ζηάζε απέλαληη ζε απηφ ην θξηηήξην. 

 

Γξάθεκα 31: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο ζην ηέινο ηεο 
βάξδηαο 
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ην θξηηήξην απηφ, ην 31,25% ησλ εξσηεζέλησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν 

απφ ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψλεη ηελ εξγαζία ηνπ έσο ην ηέινο ηεο βάξδηαο ηνπ. 

 

     Γξάθεκα 32: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ εθθξεκφηεηεο ζπλαδέιθσλ πξνεγνχκελεο βάξδηαο 
 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη κφιηο ην 5,36% ησλ εξσηεζέλησλ   είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο εθθξεκφηεηεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο πξνεγνχκελεο βάξδηαο, ελψ ην 

31,25% δειψλεη δπζαξεζηεκέλν. 

 
 

 

Γξάθεκα 33: Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 24σξε θάιπςε ηνπ ηκήκαηνο κε πξνζσπηθφ 
 

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη κφιηο ην 3,57% ησλ εξσηεζέλησλ   είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ επαξθή 24σξε θάιπςε ηνπ ηκήκαηνο κε πξνζσπηθφ, ελψ ην 38,39% 

δειψλεη δπζαξεζηεκέλν. 
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Γξάθεκα 34: Μέηξεζε ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ θφξην εξγαζίαο 

 
 

Παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (33,93%) δειψλεη δπζαξεζηεκέλν, 

νπδέηεξν ην 31,25% θαη ηθαλνπνηεκέλν ην 23,21%. 

 
 
 
 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 
 
 

 

Γξάθεκα 35α: Μέηξεζε ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο πξνζσπηθνχ 
 

Απφ απηφ ην δηάγξακκα πξνθχπηεη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, ππάξρεη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ παξέρεη ν νξγαληζκφο ηνπο ζε 

πνζνζηφ48,54% θαη ηελ κηθξφηεξε ηθαλνπνίεζε σο πξνο ηηο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε 

ζε πνζνζηφ 13,28%. 
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Γξάθεκα 35β: Μέηξεζε ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο  ηνπ πξνζσπηθνχ 
 

Απφ ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε πξνθχπηεη πσο κφιηο ην 1,79% είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν, ελψ ην 

33,04% δειψλεη δπζαξεζηεκέλν. 

 

 

Γξάθεκα 36: Μέηξεζε ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
 

Σν πξνζσπηθφ πγείαο δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ ζε πνζνζηφ 

25,89%, ελψ ην 31,25% ληψζεη δπζαξεζηεκέλν. 

 

Γξάθεκα 37: Μέηξεζε ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο 
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Σν 33,93% ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην δειψλεη 

δπζαξεζηεκέλν απφ ηηο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο, ελψ ην 31,25% έρεη 

νπδέηεξε ζηάζε. 

 

 

Γξάθεκα 38: Μέηξεζε ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε 

 

Σν 35,71% ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο δειψλνπλ νπδέηεξνη, ελψ ην 29,46% είλαη δπζαξε-

ζηεκέλνη απφ ηηο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε πνπ ηνπο δίλνληαη. 

 
 

 

Γξάθεκα 39: Μέηξεζε ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ θφξην εξγαζίαο 
 

 

 

Σν 33,93% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε ηθαλνπνηεκέλν απφ ηνλ θφξην εξγαζίαο 

ηνπο, ελψ ην 20,54% δπζαξεζηεκέλν. 
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Γξάθεκα 40α: Γηάγξακκα βειηίσζεο φισλ ησλ θξηηεξίσλ 
 

 

Γξάθεκα 40β: Γηάγξακκα δξάζεο φισλ ησλ θξηηεξίσλ 
 

 

‟ απηά ηα δηαγξάκκαηα βιέπνπκε πσο ν νξγαληζκφο πξέπεη λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ησλ 

ελεξγεηψλ βειηίσζεο ζηα θξηηήξηα φζν αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ έρνπλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε. Δίλαη θξηηήξηα πνπ έρνπλ κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα, κεγάιν 

βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, θαζψο επίζεο θαη απφ δηάγξακκα 

δξάζεο δειψλεη πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη πςειήο απφδνζεο θαη πςειήο 

ζεκαληηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ ψζηε λα απμεζεί ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Σν 

πξνζσπηθφ δείρλεη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εξγάδεηαη θαη απφ ηνλ 

θφξην εξγαζίαο πνπ αλαιακβάλνπλ λα θέξνπλ ζε πέξαο σο ην ηέινο ηεο βάξδηαο ηνπο. 
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Γξάθεκα 41α: Απεηθφληζε θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο 

 

 

Γξάθεκα 41β: Απεηθφληζε θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο 
 

 
Οη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο θαλεξψλνπλ ηελ γεληθή ηθαλνπνίεζε. Απφ ηελ επξεζείζα ηηκή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζην δηάγξακκα απαηηεηηθφηεηαο είλαη πνιχ πςειή (54,23%) θαη απηφ 

ζεκαίλεη φηη απαηηεί βειηίσζε ζε φια ηα επίπεδα. 

 

 

Γξάθεκα 42: Απεηθφληζε θξηηεξίνπ κεγαιχηεξεο ζπνπδαηφηεηαο 
 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα πξνθχπηεη πσο ην θξηηήξην κε ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα πνπ 

δίλεη ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ  πγείαο είλαη νη επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε. 
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4.3. Απνηειέζκαηα ζηάζεο επαγγεικαηηψλ  πγείαο ζε ζρέζε κε ην επάγγεικά 

ηνπο  

 
 

 Μέξνο Γ. εξσηεκαηνινγίνπ 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζηάζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε 

κε ην επάγγεικα. 

 

Γξάθεκα 43: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκία ηνπ γηα παξακνλή ζην 
ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν 

 
 
 

 

Παξαηεξείηαη φηη πνζνζηφ 29,8% δελ ζέιεη λα θχγεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν, πνζνζηφ 

21,9% ζέιεη λα θχγεη ζχληνκα, πνζνζηφ 21,1% απαληά φηη ζέιεη λα κείλεη κεξηθά ρξφληα, 

πνζνζηφ 18,4% ζέιεη λα απνρσξήζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ελψ πνζνζηφ 8,8% επηζπκεί λα 

θχγεη ζε έλα ρξφλν. 
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Γξάθεκα 44: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκία ηνπ γηα απνρψξεζε απφ ην 
επάγγεικα 

 

Παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (44,7%) δελ επηζπκεί λα 

εγθαηαιείςεη ην επάγγεικά ηνπ. 

 

 

 

 

Γξάθεκα 45: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκία ηνπ θάπνην απφ ηα παηδηά λα 
αθνινπζήζεη ην επάγγεικα 

 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (86%) επαγγεικαηηψλ πγείαο δελ 

επηζπκεί θάπνην απφ ηα παηδηά ηνπ λα αθνινπζήζεη ην επάγγεικα ηνπο. 
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Γξάθεκα 46: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ην αλ ζήκεξα ζα επέιεγαλ ην ίδην 
επάγγεικα 

 
 

Παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δειαδή ην 59,6% δελ ζα επέιεγε 

ζήκεξα ην επάγγεικα, ελψ πνζνζηφ 40,4% απάληεζε ζεηηθά. 
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5  ΔΞΑΓΧΓΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ  

5.1 πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο  

Σα ζεκεξηλά πεξηβάιινληα εξγαζίαο έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηα επίπεδα άγρνπο θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην νγθνινγηθφ λνζνθνκείν. 

Απφ  ηελ παξνχζα κειέηε ζπκπεξαίλνπκε φηη νη επαγγεικαηίεο  πγείαο, ζε κεγάιν πνζνζηφ, 

είλαη εγθισβηζκέλνη ζε κηα επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε πνπ δελ ηνπο επραξηζηεί. Δίλαη δπζα-

ξεζηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ξπζκφ εμέιημεο ηνπο. Αηζζάλνληαη φηη νη νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο, ην θπθιηθφ σξάξην, ε εξγαζία ηα αββαηνθχξηαθα απέρεη καθξάλ ησλ θηινδνμηψλ θαη 

ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο νλείξσλ. 

Οη εξγαδφκελνη ζην λνζνθνκείν πνπ απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

είλαη γπλαίθεο, ειηθίαο 30- 40 εηψλ, κε αξθεηά αλεβαζκέλν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν αθνχ ην 50% 

δηαζέηεη πηπρίν αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαη ζπλνιηθά ην 37,7% δηαζέηνπλ κεηαπηπρηαθφ ή θαη 

δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη ρσξίο πνιιέο νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο. Μεηά ην κεγάιν θχκα ζπληαμηνδφηεζεο ην 28,1% εξγάδεηαη 10-20 έηε θαη 15,8% 

εξγάδεηαη 20-30 έηε. 

Οη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο θαλεξψλνπλ ηελ γεληθή ηθαλνπνίεζε. πγθεθξηκέλα φζν ςειφηεξε ε 

ηηκή ηνπ δείθηε ηφζν κεγαιχηεξε βειηίσζε πξέπεη λα θαηαβιεζεί ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

πξνζδνθίεο ησλ εξσηεζέλησλ.  

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα απαηηεηηθφηεηαο 

φηη ε ηηκή είλαη πνιχ πςειή (71,63%) θαη απηφ ζεκαίλεη φηη απαηηεί βειηίσζε ζε φια ηα επίπεδα.  

Απφ ην δηάγξακκα ζπνπδαηφηεηαο εμάγεηαη φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζην  βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

ηνπο  απφ ηε δπλαηφηεηα λα εξγάδνληαη ζε ζηαζεξή πξσηλή βάξδηα λα  δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα 

ζε πνζνζηφ 38,09% θαη αθνινπζεί ζε πνζνζηφ 21,25% ε ειαζηηθφηεηα πνπ έρνπλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ξχζκηζεο ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο. 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο κφιηο ζε πνζνζηφ 7,84% ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δπλαηφηεηα λα 

ξπζκίδνπλ ηε δσή ηνπο θαη ην πξφγξακκα ηνπο επηιέγνληαο λα εξγάδνληαη κφληκε ζηαζεξή 

βάξδηα. 

Οη  κηζζνινγηθέο απνδνρέο  είλαη ρακειήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ παξνχζα 

θάζε. 

ην δηάγξακκα απαηηεηηθφηεηαο ε ηηκή -28,52% ηνπ δείθηε ζρέζεηο κε πξντζηάκελνπο θαη 

ζπλαδέιθνπο, ζεκαίλεη φηη έρνπκε κε απαηηεηηθφ πξνζσπηθφ, φπνπ εθπιεξψλνληαη νη 

πξνζδνθίεο ηνπο έζησ θαη ζε ρακειά επίπεδα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Απφ ην δηάγξακκα ζπνπδαηφηεηαο εμάγεηαη φηη ην κεγαιχηεξν βαζκφ βαξχηεηαο ην έρεη ην 

θξηηήξην κε ηνλ βαζκφ ελζάξξπλζεο θαη ζεηηθήο αληαπφθξηζεο πνπ απνθνκίδνπλ απφ ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο ζε πνζνζηφ 36,67%, ελψ ην κηθξφηεξν κε πνζνζηφ 9,09% ηα θξηηήξηα 
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πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο εθηίκεζε ηεο 

εξγαζίαο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

Σν κεγαιχηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνλ βξίζθνπκε ζην θξηηήξην πνπ αθνξά ηνλ βαζκφ 

ελζάξξπλζεο θαη ζεηηθήο αληαπφθξηζεο πνπ απνθνκίδνπλ απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο ζε 

πνζνζηφ 82,62%. 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο ζπλεξγάηεο απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα  θαη επηηπγράλεηαη ρακειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, αθνχ βξίζθεηαη ζηελ 3ε πξνηεξαηφηεηα. ε έλα πνζνζηφ 41,07%  είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη  απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο  θαη  ζε πνζνζηφ 47,32% ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Απφ ηνπο δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο απνηππψλεηαη ε βαξχηεηα πνπ δίλνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

ζηηο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (38,37%) 

ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ζηηο νξγαλσηηθέο απνθάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ, ελψ κφλν ην 7,9% είλαη 

ηθαλνπνηεκέλν απφ απηφ ην θξηηήξην ελψ ην 28,57% δειψλεη δπζαξεζηεκέλν. 

ε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζε ζέκαηα ζπλζεθψλ εξγαζίαο, κφλν ην 3,57% 

δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. 

Δπίζεο πνιχ κηθξή ηθαλνπνίεζε ιακβάλνπλ θαη απφ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο 

νξγαλσηηθέο απνθάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε έξεπλεο, θξηηήξηα πνπ 

ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε. 

Απφ ηηο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε ε γεληθφηεξε δπζαξέζθεηα ησλ επαγγεικαηηψλ ζηελ 

πγεία αλεβαίλεη ζε πνζνζηφ 42,85 % θαη κφλν  ην 2,68% εκθαλίδεηαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. 

Απφ ηνπο δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο απνηππψλεηαη ε βαξχηεηα πνπ δίλνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

ζην θφξην εξγαζίαο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (37,93%) ζέιεη λα θαηαλέκεηαη 

ηζφπνζα ν θφξηνο εξγαζίαο αλά βάξδηα θαη ην 29,45% δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηε δπλαηφηεηα 

ρξφλνπ γηα παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Απφ ηα θξηηήξηα  νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο ζηε βάξδηα, ηηο εθθξεκφηεηεο πνπ αθήλνπλ νη 

ζπλάδειθνη πξνεγνχκελεο βάξδηαο, ηελ επαξθή 24σξε θάιπςε κε πξνζσπηθφ  θαη  ην ρξφλν 

γηα παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζην λνζνθνκείν, νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ  γηα παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη  απφ ηελ δίθαηε 

θαηαλνκή ηνπ ν θφξηνπ εξγαζίαο είλαη δπζαξεζηεκέλνη. 

Ζ κέγηζηε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο αλά βάξδηα, φπνπ θαη 

παξαηεξείηαη ν κηθξφηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο. Σν θξηηήξην βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή δξάζεο 

θαη ρξεηάδεηαη βειηίσζε γηα λα απμεζεί ε ηθαλνπνίεζε. 

Ζ κέηξεζε ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ θφξην εξγαζίαο δείρλεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ εξσηεζέλησλ (33,93%) δειψλεη δπζαξεζηεκέλνο 

Ο απμεκέλνο θφξηνο εξγαζίαο αγρψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζην λνζνθνκείν πνπ ηξέρνπλ γηα λα 

πξνιάβνπλ,  νδεγεί ζηε ζσκαηηθή ,πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή επηβάξπλζε, εμαληιεί ηελ ελέξγεηα ησλ 
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θαη ηνπο εμνπζελψλεη.  

ρεδφλ έλαο ζηνπο δχν επαγγεικαηίεο πγείαο δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ζην λνζνθνκείν αιιά κφιηο ην 1,79% είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν ζπλνιηθά. 

Απφ ηηο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο ζπλνιηθά ην πξνζσπηθφ δελ είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν θαη ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε, ην 

35,71%  δειψλνπλ νπδέηεξνη, ελψ ην 29,46% είλαη δπζαξεζηεκέλνη απφ ηηο επθαηξίεο  πνπ ηνπο 

δίλνληαη. 

Οη ζρέζεηο θαη νη επθαηξίεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή δξάζεο άξα ρξεηάδνληαη βειηίσζε, ελψ νη 

ζπλζήθεο θαη ν θφξηνο  είλαη πςειήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε δηνίθεζε. 

ηελ γεληθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο ε ηηκή ηνπ δείθηε ζην 

δηάγξακκα απαηηεηηθφηεηαο είλαη πνιχ πςειή (54,23%) θαη απηφ ζεκαίλεη φηη απαηηεί βειηίσζε ζε 

φια ηα επίπεδα ελψ ην θξηηήξην κε ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα (42,64%) πνπ δίλεη ην ζχλνιν ησλ 

επαγγεικαηηψλ  πγείαο, είλαη νη επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε. 

ην δηάγξακκα δξάζεο, βάζεη ζεκαληηθφηεηαο ε εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή δξάζεο, φπνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ άκεζα, 

ψζηε νη εξγαδφκελνη λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη.  

ηελ πεξηνρή ηζρχνο  βξίζθεηαη ε θηιηθφηεηα θαη ζεηηθή αληαπφθξηζε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε βειηίσζε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ λνζνθνκείσλ.  

ηελ πεξηνρή ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο  βξίζθνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο ζπλεξγάηεο. Απηφ ην 

θξηηήξην ζηελ παξνχζα θάζε είλαη 2εο πξνηεξαηφηεηαο θαη ρακειήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο.  

ηελ ζπλέρεηα ζηελ πεξηνρή κεηαθνξάο πφξσλ εληνπίδνληαη ε ηθαλνπνίεζε απφ πξντζηάκελνπο 

θαη ζπλαδέιθνπο ηνπ ηκήκαηνο, θαζψο θαη ε εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ν θνξέαο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αθνχ ζε απηή ηελ θαηεγνξία βξίζθνληαη ηα πην αζήκαληα γεγνλφηα. 

Ζ  εθηίκεζε εξγαζίαο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα αιιά επηηπγράλεηαη 

πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα.  

ην ηεηαξηεκφξην κε ρακειή πξνζπάζεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα βξίζθνληαη ε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηνλ πξντζηάκελν  θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηκήκαηνο, ε εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ν βαζκφο ελζάξξπλζεο θαη ζεηηθήο αληαπφθξηζεο πνπ απνθνκίδνπλ απφ ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο. κσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ζα ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Σέινο ζην ηεηαξηεκφξην 3εο πξνηεξαηφηεηαο φπνπ απαηηείηαη κεγάιε 

πξνζπάζεηα θαη επηηπγράλεηαη ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα βξίζθεηαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο. 
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ηελ ηθαλνπνίεζε απφ επαγγεικαηηθή αλέιημε, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(42,46%) ηθαλνπνίεζεο πξνέξρεηαη απφ ηηο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ζπλε-

ρηδφκελεο εθπαίδεπζεο, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (7,19%) απφ ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε 

νξγαλσηηθέο απνθάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Απφ ηνπο δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο απνηππψλεηαη ε βαξχηεηα πνπ δίλνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

ζηηο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (38,37%) 

ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ζηηο νξγαλσηηθέο απνθάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ, ελψ κφλν ην 7,9% είλαη 

ηθαλνπνηεκέλν απφ απηφ ην θξηηήξην. 

Σα δηαγξάκκαηα δξάζεο θαη βειηίσζεο επηβεβαηψλνπλ ηα δηαγξάκκαηα απαηηεηηθφηεηαο θαη 

βαξχηεηαο πνπ δείρλεη ην δείγκα ζε ζρέζε κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο. 

Απφ ηνπο δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο απνηππψλεηαη ε βαξχηεηα πνπ δίλνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

ζην θφξην εξγαζίαο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (37,93%) ζέιεη λα θαηαλέκεηαη 

ηζφπνζα ν θφξηνο εξγαζίαο αλά βάξδηα θαη ην 29,45% δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηε δπλαηφηεηα 

ρξφλνπ γηα παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα δξάζεο θαη βειηίσζεο επηβεβαηψλνληαη ηα δηαγξάκκαηα απαηηεηηθφηεηαο 

θαη βαξχηεηαο πνπ δείρλεη ην δείγκα ζε ζρέζε κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ην θφξην 

εξγαζίαο. Παξαηεξνχκε φηη ε κέγηζηε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο αλά 

βάξδηα, φπνπ θαη παξαηεξείηαη ν κηθξφηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο. 

Απφ ηε κέηξεζε δηαπηζηψλεηαη φηη κφλν ην 1,79% ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν 

απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο αλά βάξδηα, ελψ ην 31,25% παξνπζηάδεηαη 

δπζαξεζηεκέλν. 

Απφ  ηε κέηξεζε ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο πξνζσπηθνχ πξνθχπηεη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ππάξρεη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ παξέρεη ν 

νξγαληζκφο ηνπο ζε πνζνζηφ 48,54% θαη ηελ κηθξφηεξε ηθαλνπνίεζε σο πξνο ηηο επθαηξίεο γηα 

επαγγεικαηηθή αλέιημε ζε πνζνζηφ 13,28%. 

 Σν 33,93% ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην δειψλεη 

δπζαξεζηεκέλν απφ ηηο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο, ελψ ην 31,25% έρεη 

νπδέηεξε ζηάζε. 

ηα δηαγξάκκαηα δξάζεο φισλ ησλ θξηηεξίσλ, ζπλζήθεο, ζρέζεηο, θφξηνο, εμέιημε,  βιέπνπκε 

πσο ν νξγαληζκφο πξέπεη λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο ζηα θξηηήξηα φζν 

αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη κε ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπο θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ έρνπλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε. Δίλαη 

θξηηήξηα πνπ έρνπλ κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα, κεγάιν βαζκφ απαηηεηηθφηεηαο απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο, θαζψο επίζεο θαη απφ δηάγξακκα δξάζεο δειψλεη πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά είλαη πςειήο απφδνζεο θαη πςειήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ ψζηε λα 
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απμεζεί ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Σν πξνζσπηθφ δείρλεη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο 

ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εξγάδεηαη θαη απφ ηνλ θφξην εξγαζίαο  ζηε βάξδηαο ηνπο. 

 Απφ ηνπο εξσηεζέληεο κφλν ην 29,8% δειψλεη φηη ζέιεη λα παξακείλεη ζην ζπγθεθξηκέλν 

λνζνθνκείν θαζψο επίζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (86%) δελ επηζπκεί θάπνην 

απφ ηα παηδηά ηνπ λα αθνινπζήζεη ην επάγγεικα ηνπ. Ζ πξφζεζε απνρψξεζεο κεγαιψλεη  µε 

ηελ επαγγεικαηηθή  δπζαξέζθεηα. 

Σν ζηξεο θαη ην burnout πξνθχπηνπλ σο ζπλέπεηεο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ: 

 ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ,  

 ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ,  

 ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ηεο ηεξαξρηθήο δηαζηξσκάησζεο θαη ηνπ είδνπο ηεο δξα-

ζηεξηφηεηαο πνπ αζθείηαη. 

Κπξίσο νη αηηίεο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηακφξθσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ. Σν άγρνο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εξγαζηαθή δπζαξέζθεηα, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 

πγεία ηνπ αηφκνπ θαη επηθέξεη κείσζε  ζηελ απφδνζή ηνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Οη επαγγεικαηίεο 

πγείαο  βηψλνπλ έληνλν ζηξεο ζην ρψξν εξγαζίαο, πνπ εληείλεηαη κε ηε ρακειή ηθαλνπνίεζε. 

ηα πξνβιήκαηα ηεο εξγαζίαο  πξνζηίζεληαη ηα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα  ιφγσ ηεο εξγαζίαο 

πξνθαιψληαο έηζη κεγαιχηεξν άγρνο, πνπ ζηε ζπλέρεηα  επηζηξέθνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Με 

γλψκνλα φια απηά, δηαπηζηψλεηαη φηη ε εξγαζία ζην λνζνθνκείν επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθή, 

νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

Σν ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο επεξεάδεη ηε δσή ηνπ εξγαδφκελνπ ζην ηνκέα 

πγείαο, ηφζν ζην πξνζσπηθφ επίπεδν φζν θαη ζην επαγγεικαηηθφ. 

Γπζηπρψο, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα απνδεηρζεί ζεκαληηθή πεγή έθιπζεο άγρνπο, λα 

πξνθαιέζεη πφλν θαη απνγνήηεπζε, νδεγψληαο έηζη κνηξαία ζηελ αλάπηπμε ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία. 

Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ζπληειέζνπλ ζηελ έμαξζε ηνπ ζπλδξφκνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη φρη 

κφλν κε ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο αλ δειαδή είζαη λνζειεπηήο, γηαηξφο, ή άιιν, ζε δνκέο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά θαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο. Με ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, 

αλαθεξφκαζηε ζην θφξην εξγαζίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν θάζε 

εξγαδφκελνο, ιφγσ ησλ πςειψλ επαγγεικαηηθψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

πνπ επεξεάδνπλ ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο. Βαζηθνί παξάγνληεο είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο 

θαζψο θαη ε αλζεθηηθφηεηα ηηο αιιαγέο  θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα  καο. 

 Ζ αλαγλψξηζε θαη ε δηφξζσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ απφ ηε δηνίθεζε 

απαηηεί δηάθνξεο αιιαγέο πνπ ζα πξέπεη λα απμήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ επαγγεικαηία ζην 

λνζνθνκείν θαη ζηε κείσζε ηνπ ζηξεο. 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο γηα λα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο 
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απνδνηηθφηεηάο ηνπο κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ ζηε ζσζηή 

ηνπο δηάζηαζε ηηο αηηίεο, ηηο ζεσξίεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Πηζαλφηαηα ε αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ λα άκβιπλε ηελ δπζαξέζθεηα εξγαζίαο 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Με κείσζε ηνπ παξαηεηακέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη ηεο ππέξκεηξα 

εληαηηθήο εξγαζίαο, ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζα πξφζθεξε επράξηζηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Ο 

επαγγεικαηίαο πγείαο απφ ηελ θχζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ είλαη αιηξνπηζηήο θαη δνηηθφο. Ζ 

πξνζθνξά θαη ε θξνληίδα ηνπ ζπλαλζξψπνπ είλαη δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

Μηα κηθξή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζα αληέζηξεθε ην θιίκα απνγνήηεπζεο θαη 

δπζαξέζθεηαο.  

Ζ ζχγθξνπζε ξφισλ κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, δχν δηαθνξεηηθνί ξφινη, 

δηαθνξεηηθέο ππνρξεψζεηο θαη πξνζδνθίεο, έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

ππξνδνηνχλ θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αγρψδεηο θαηαζηάζεηο κε θαηάιεμε ηελ 

εμνπζέλσζε.  

Ζ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ή ε δπλαηφηεηα ζσζηήο ξχζκηζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ειεχζεξα ζαββαηνθχξηαθα ή ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζηαθήο 

απαζρφιεζεο λα έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επαγγεικαηίεο λα  αζρνιεζνχλ πην ζσζηά κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηα παηδηά ηνπο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ ζα απέδηδε θέξδνο ρηιηάδσλ εξγαηνσξψλ θαη ζα 

απάιιαζζε ηνπο επαγγεικαηίεο  ζην λνζνθνκείν απφ ηελ γξαθεηνθξαηία. 

Δλζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε απφ ηελ δηνίθεζε θαη αλαγλψξηζε ηνπ κφρζνπ ηνπ ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν ζα ππνζηήξηδε ηελ εξγαζηαθή ηνπ ηθαλνπνίεζε. 

Οη  ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο εκεξίδεο πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ζηνπ 

πλεχκαηνο ηεο νκάδαο, κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα εμέιημε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ εξγαζία ηνπο ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε απφδνζε. Δπίζεο ε ζπκκεηνρή 

φισλ είλαη αλαγθαία, δηφηη απηφ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα ληψζνπλ νη εξγαδφκελνη φηη 

αλαγλσξίδνληαη νη πξνζπάζεηέο ηνπο.  

Ζ ελεκέξσζε - εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπιινγηθφ θαη αηνµηθφ επίπεδν αλαθνξηθά µε 

ηηο νξζέο πξαθηηθέο εξγαζίαο θαη ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. 

Αλ ε αληηκεηψπηζε γίλεη απφ ηελ αξρή,  ζα ζεκεησζνχλ επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. 

Ζ δηνίθεζε ελζαξξχλνληαο ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα, ηηο θάζεηεο θαη νξηδφληηεο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, ηελ επηθνηλσλία, ηελ δηάθξηζε ξφισλ, θαζεθφλησλ, ππνρξεψζεσλ, βνεζά ζηελ αχμεζε  

ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα κεηψλνληαο έηζη ηηο πηζαλφηεηεο 

δπζαξέζθεηαο πνπ νδεγεί ζηελ έληαζε θαη ηελ εμάληιεζε αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδφκελσλ λα δηαρεηξίδνληαη ην άγρνο µέζσ εμεηδηθεπκέλεο επηκφξθσζεο.  

 ηαλ ν εξγαδφκελνο επηζπκεί, ιφγσ θαθήο επηθνηλσλίαο, κε ζπλεξγαζίαο, ή ιφγσ κε δίθαηεο 

θαηαλνκήο εξγαζίαο θαη σξαξίσλ, ηελ αιιαγή εξγαζηαθνχ ηκήκαηνο, ε δηνίθεζε νθείιεη λα ηνπ 
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ζπκπαξαζηέθεηαη, φπσο θαη λα ηνλ ελζαξξχλεη θαη λα ηνλ επηβξαβεχεη κε θάζε επθαηξία. 

Σέινο, ε ζέζπηζε νξίσλ επηθηλδπλφηεηαο-αζθάιεηαο είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο ιήπηεο. 

Σν θιίκα δπζαξέζθεηαο πνπ απνηππψλεηαη ζηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ηνκέαο ηεο πγείαο ρσιαίλεη θαη επηβάιινληαη άκεζεο θαη 

ξηδηθέο αιιαγέο.  

Ζ  επηδείλσζε ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ εξγαζηαθή  ηθαλνπνίεζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο πξνβιέπεηαη λα νδεγήζεη ζε αθφκε πην κεγάιν ξπζκφ  απνρσξήζεσλ θαη 

θαη‟ επέθηαζε  φμπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηειέρσζεο ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο. 

 

 

5.2  πδήηεζε 

Ζ παξνχζα κειέηε ζπλεγνξεί κε πιήζνο εξεπλεηηθψλ αλαθνξψλ ζηηο νπνίεο νη επαγγεικαηίεο  

πγείαο απνθνκίδνπλ ειάρηζηε ηθαλνπνίεζε κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο. ε φιεο ηηο 

πξφζθαηεο κειέηεο δηαθαίλεηαη πσο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πιήηηεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο  πγείαο. 

ε έξεπλεο φπσο ηνπ ηαπξηαλφπνπινπ (2011), ν επαγγεικαηηθφο ηνπο βίνο επηδξά αξλεηηθά 

ζηελ πγεία ηνπο. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (22-37%) αηζζάλεηαη θφπσζε, 

εμάληιεζε θαη εμνπζέλσζε.  

χκθσλα θαη κε  άιιεο κειέηεο, ε κε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε 

αγρνγφλεο δηαηαξαρέο. 

Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο  ηνπ άγρνπο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο είλαη 

ηφζν, ψζηε ε ειιεληθή λνκνζεζία,  ζέζπηζε ηνλ «Κψδηθα Νφκσλ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα 

ησλ Δξγαδνκέλσλ (Κ.Ν.Τ.Α.Δ.)» κε ην Ν.3850/2010. 

Ζ κε ηθαλνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απνηππψλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο Κξεκέηε 

(2010), φπνπ εθεί πξνζεγγίδεηαη ζε νηθνλνκηθφ θπξίσο επίπεδν. 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο έξρεηαη λα πξνζηεζεί ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο, ην 

παξαηεηακέλν θπθιηθφ σξάξην, ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη νη αληίμνεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

(www.vima-asklipiou.gr). 

Παξαηεξνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη 

θνηλά κε πνιχ κηθξέο απνθιείζεηο αλά έξεπλα. 

Παξφηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο δελ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο πξνθχπηεη ην 

νμχκσξν  φηη έλα πνζνζηφ  29%  επηζπκεί λα παξακείλεη ζηελ εξγαζία ηνπ ζε αληηδηαζηνιή κε 

κφλν 26% απηψλ λα επηζπκνχλ άκεζε απνρψξεζε. Σν γεγνλφο απηφ  κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 

γεληθφηεξν θιίκα  αλαζθάιεηαο, πνπ φια είλαη ξεπζηά. Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη κεγάιν 
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θαη ηείλεη λα γηγαλησζεί ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, θφβνπ 

επηθείκελεο αλεξγίαο θαη θιίκαηνο γεληθεπκέλεο απνγνήηεπζεο. 

Δπίζεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα ππάξρεη έλαο κεγάινο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σν 42% δηαθαίλεηαη ηθαλνπνηεκέλν απφ 

ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ζρέζεηο ζε αληηδηαζηνιή κε κφλν ην 4,5% λα παξαδέρεηαη φηη είλαη πνιχ 

δπζαξεζηεκέλν απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. 

Ο ρψξνο ηνπ λνζνθνκείνπ απνηειεί έλα πεξηβάιινλ κε έληνλα θαη ζπρλά  κε δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα, πφλν, θφβν, αγσλία, απνγνήηεπζε θαη απειπηζία. Οη αζζελείο έξρνληαη ζην 

λνζνθνκείν απφ αλάγθε γηα λα ζεξαπεπηεί ην πξφβιεκα ηεο πγείαο ηνπο. Μεγάινο αξηζκφο 

αζζελψλ ησλ νγθνινγηθψλ λνζνθνκείσλ παξακέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θιηλήξεηο θαη 

δπζηπρψο θαηαιήγνπλ αθφκα θαη ζε λεαξέο ειηθίεο. Σν πέλζνο είλαη δχζθνια δηαρεηξίζηκν αθφκα 

θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ζηελ πγεία. Οη εξγαδφκελνη φκσο παξακέλνπλ θαη βηψλνπλ ζπλερψο 

ηελ αξλεηηθή ςπρηθή έληαζε.  

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά ηεξάζηην φγθν εξγαζίαο, εθφζνλ είλαη 

ηξαγηθά δπζαλάινγνο ν αξηζκφο αζζελψλ ζε ζρέζε κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ. Οη απαηηήζεηο 

δελ αθήλνπλ κεγάια πεξηζψξηα θαη ε θαιή δηάζεζε εμαλεκίδεηαη. 

Οη εμνπζελσηηθέο βάξδηεο θαη ην θπθιηθφ σξάξην απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ ζηξεζνγφλν 

παξάγνληα. Ο νξγαληζκφο ράλεη ηνλ θηξθάδην ξπζκφ ηνπ θαη απνδηνξγαλψλεηαη.  

Ο εμαληιεκέλνο ππάιιεινο δελ κπνξεί λα αηζζαλζεί επραξίζηεζε νχηε ζηελ επαγγεικαηηθή, 

νχηε ζηελ πξνζσπηθή- νηθνγελεηαθή  δσή. 

Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη φηαλ δελ ππάξρεη ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε θαη φινη είλαη απξφζπκνη 

λα βνεζήζνπλ. ηαλ νη ςπρηθέο θαη ζσκαηηθέο αληνρέο ηνπ εξγαδφκελνπ εμαληινχληαη ζα πξέπεη 

λα ην αληηιακβάλνληαη νη ζπλάδειθνί ηνπ θαη λα πξνζπαζνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ. 

Ζ έιιεηςε θηλήηξσλ θαη ζηήξημεο απφ ηελ δηνίθεζε απνγνεηεχεη θαη ηεικαηψλεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε παξεκπφδηζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ . 

Ζ απαμίσζε ηεο εξγαζίαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ζε νηθνλνκηθφ , θνηλσληθφ θαη 

επηζηεκνληθφ επίπεδν απνγνεηεχεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζπρλά νδεγείηαη ζε απνπζίεο, κεηαηάμεηο, 

αθφκα θαη ζε παξαηηήζεηο. 

 

«Το μεγαλύηεπο δώπο είναι η ςγεία. Ο μεγαλύηεπορ πλούηορ είναι η ικανοποίηζη. Και η 

καλύηεπη ζσέζη είναι η πίζηη». 

Βνχδαο, 563-483 π. Χ. 
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http://www.academia.edu/7604404/��������_�.-�._200522/12/2017
https://cears.edu.gr/courses/methodologia-poiotikis-ereunas/
http://chuma.cas.usf.edu/~spector/scales/jsspag.html16/1/2018
https://dia-syndesi.com/2017/10/10/���������-�����-�������-������-2017-17/12/2017
http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/3970/1/DIDZ01Z0163.pdf6/12/2017
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/20184/3/TsoukalaMariaMsc2017.pdf
http://www.eif.gov.cy/mlsi/dl/genderequality.nsf/index_gr/index_gr?opendocument1/12/2017
http://e-keimena.gr/index.phpItemid=41
http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/15/3/728.pdf16/12/2017
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/occupstress.1192088649298.pdf12/12/17�������������
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http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/ELINYAE%20TEYXOS%20438.1279707163156.pdf  

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Vol12.1103134670984.pdf 13/1/2018 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=40&item_id=5146%20%CE%B5%CF%81%CE%
B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%B2%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF
%20%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE13/1/18 

Κνηλσληνινγία Γ‟ Λπθείνπ, Ο.Δ.Γ.Β Δξγαζία, αλεξγία θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C109/67/540,1955/\15/12/2017 

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL- 02_Koinoniologia_G-Lyk-AnthrSp-
SpOikPlir_BM.pdf7/12/2017 

Οηθηαθή νηθνλνκία, Α΄,Β, Γπκλαζίνπ, Ο.Δ.Γ.Β. Ζ νηθνγέλεηα θαη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B109/375/2509,9667/7/12/2017 

https://www.google.gr/search?q=www.psyhealth.gr%2Fportal%2FArticles%2Fpsyxologia-
epixeiriseon%2FΖ-ζεκαζία-ηεο-πξνζσπηθφηεηαο-ζηελ-εξγαζία%216/1/2018 

Σν βήκα ηνπ Αζθιεπηνχ ηφκνο13,ηεχρνο 4 Οθη.-Γεθ. 2008) 8/1/18  
https://www.google.gr/search?q=vima-asklipiou.gr&oq=vima-askl 

http://hdl.handle.net/10442/164 

http://www.homohominus.net/tag/η%C%20δεζε/21/1/2018 

Γλψζε, εξγαζία θαη ζπιινγηθή δξάζε, Καηακεξηζκφο ηεο γλψζεο ζηνλ θνξληηζκφ ηεχρνο 32 
Μάηνο 2010 ηλζηηηνχην εξγαζίαο ΓΔΔ-Α∆Δ∆Τ 
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2011/05/TETRADIA_T32_1.pdf13/1/2018\ 
 ΗΝΔ/ΓΔΔ,(2014),Διιεληθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε, Αζήλα 
http://www.inegsee.gr/ekdosi/etisia-ekthesi-2014-i-elliniki-ikonomia-ke-i-ascholisi/15/12/2017 
https://istoriatexnespolitismos.wordpress.com/2013/07/19/%CF%86%C17/1/2018 

http://ktisis.cut.ac.cy/bitstream/10488/7836/3/raftopoulos%20.pdf7/12/2017 

Πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα ιφγσ εξγαζίαο θαη ησλ δχν γνλέσλ 
https://www.medlook.net/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%82/1456.html  

http://www.mednet.gr/archives/2013-3/pdf/325.pdf  

Φπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη ζηελ εξγαζία 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/69FE35342D7E7E96C2257DF00036C157/$file/Psixo
kinoniki_kindini_stin_ergasia_istoriko.pdf13/1/2018 

Τπνπξγείν Τγείαο & Πξφλνηαο http://www.mohaw.gr16/12/2017 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18283310 

http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/handle/123456789/3909 11/1/2018 

εκαζία ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 
λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία 
https://osha.europa.eu/el 15/12/2017 
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/E-fact%2057%20-
%20EL.pdf15/12/2017 

http://www.pischools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos11/f14.pdf 

http://psycnet.apa.org/journals/ser/10/3/315/11/12/2018 

http://www.sakellaropoulos.gr/Publications/D04_Sakellaropoulos_HOU.pdf5/1/2018 

 (Sillamy, 1983) https://www.slideshare.net/Chrisa_eppaik/ss-70819544 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/ELINYAE%20TEYXOS%20438.1279707163156.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Vol12.1103134670984.pdf%2013/1/2018
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=40&item_id=5146%20%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%B2%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE13/1/18
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=40&item_id=5146%20%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%B2%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE13/1/18
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=40&item_id=5146%20%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%B2%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE13/1/18
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C109/67/540,1955/15/12/2017
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL-%2002_Koinoniologia_G-Lyk-AnthrSp-SpOikPlir_BM.pdf7/12/2017
http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL-%2002_Koinoniologia_G-Lyk-AnthrSp-SpOikPlir_BM.pdf7/12/2017
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B109/375/2509,9667/7/12/2017
https://www.google.gr/search?q=www.psyhealth.gr%2Fportal%2FArticles%2Fpsyxologia-epixeiriseon%2F�-�������-���-��������������-����-�������%216/1/2018
https://www.google.gr/search?q=www.psyhealth.gr%2Fportal%2FArticles%2Fpsyxologia-epixeiriseon%2F�-�������-���-��������������-����-�������%216/1/2018
https://www.google.gr/search?q=vima-asklipiou.gr&oq=vima-askl
http://hdl.handle.net/10442/164
http://www.homohominus.net/tag/�%25C%20����/21/1/2018
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2011/05/TETRADIA_T32_1.pdf13/1/2018
http://www.inegsee.gr/ekdosi/etisia-ekthesi-2014-i-elliniki-ikonomia-ke-i-ascholisi/15/12/2017
https://istoriatexnespolitismos.wordpress.com/2013/07/19/%CF%86%C17/1/2018
http://ktisis.cut.ac.cy/bitstream/10488/7836/3/raftopoulos%20.pdf7/12/2017
https://www.medlook.net/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%82/1456.html
http://www.mednet.gr/archives/2013-3/pdf/325.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/69FE35342D7E7E96C2257DF00036C157/$file/Psixokinoniki_kindini_stin_ergasia_istoriko.pdf13/1/2018
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/69FE35342D7E7E96C2257DF00036C157/$file/Psixokinoniki_kindini_stin_ergasia_istoriko.pdf13/1/2018
http://www.mohaw.gr16/12/2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18283310
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/handle/123456789/3909%2011/1/2018
https://osha.europa.eu/el%2015/12/2017
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/E-fact%2057%20-%20EL.pdf15/12/2017
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/E-fact%2057%20-%20EL.pdf15/12/2017
http://www.pischools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos11/f14.pdf
http://psycnet.apa.org/journals/ser/10/3/315/11/12/2018
http://www.sakellaropoulos.gr/Publications/D04_Sakellaropoulos_HOU.pdf5/1/2018
https://www.slideshare.net/Chrisa_eppaik/ss-70819544
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https://sciencearchives.wordpress.com/2013/11/13/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AC- 
%83%CF%84%CE%B9/ 

http://www.sakellaropoulos.gr/Publications/D04_Sakellaropoulos_HOU.pdf5/1/2018 

https://www.stress.org2/12/2017 

Μεηαθνξληηθά ζπζηήκαηα βηνκεραληθήο νξγάλσζεο θαη επέιηθηε εμεηδίθεπζε. Πεξηνδηθφ Θέζεηο. 
Σεχρνο 32, πεξίνδνο: Ηνχιηνο - επηέκβξηνο 1990 
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30313/12/2017 

Σν βήκα ηνπ Αζθιεπηνχ (ηεχρνο 1, Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο 2007 ) (BURN OUT SYNDROME ) 
http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2007/VOLUME%2001_07/VA_REV_2_06_01_07.pdf 

Σν Βήκα ηνπ Αζθιεπηνχ 10νο Σφκνο, 1ν Σεχρνο, Ηαλνπάξηνο – Μάξηηνο 2011, http://vima-
asklipiou.gr/volumes/2011/VOLUME%2001_11/VA_OP_3_10_01_11.pdf 22/1/2018 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο www.who.int/en7/12/2017 

Τπνπξγείν εξγαζίαο & θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζψκα επηζεψξεζεο εξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) 
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/5133.pdf13/1/2018 

 Δπξσπατθή νδεγία: Άξζξν 6.3 ηεο http://www.ypakp.gr/uploads/docs/5133.pdf6/12/2017 
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https://www.stress.org2/12/2017
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30313/12/2017
http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2007/VOLUME%2001_07/VA_REV_2_06_01_07.pdf
http://vima-asklipiou.gr/volumes/2011/VOLUME%2001_11/VA_OP_3_10_01_11.pdf%2022/1/2018
http://vima-asklipiou.gr/volumes/2011/VOLUME%2001_11/VA_OP_3_10_01_11.pdf%2022/1/2018
http://www.who.int/en7/12/2017
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/5133.pdf13/1/2018
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/5133.pdf6/12/2017
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 Α. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΚΟΝΧΝ 

Δηθφλα  1: Δπίπεδα εξγαζηαθνχ άγρνπο……………………………………….......ζει.:17 

Δηθφλα  2: Σν Γεληθφ νγθνινγηθφ  λνζνθνκείν Κεθηζηάο …………………………ζει.:24                    

Δηθφλα  3: Σν θαιφ θαη ην θαθφ stress…………..………………………………….ζει.:37 

Δηθφλα  4: Απάλζξσπεο ζπλζήθεο εξγαζίαο………………………………………ζει.:74 

Δηθφλα 5: Σετινξηθφ κνληέιν παξαγσγήο…………………………………………..ζει.:76 

Δηθφλα 6:Σειεξγαζία απφ ην ζπίηη………………………………………………….ζει.:81 

Δηθφλα 7: Αιιειεμάξηεζε αλαγθψλ, θηλήηξσλ κε ζηφρν ηελ  ηθαλνπνίεζε…….ζει.:95 

Δηθφλα 8: ηζνξξνπία αλάκεζα ζε εξγαζία - νηθνγέλεηα…………………………..ζει.:108  

Δηθφλα 9:  «Σν ζπίηη κε ην θνίληθα», ηνπJoanMiro, 1917-1934,CentreGeorges 

Pompidou, 2004 ………………………………………………………………………ζει.:116 

Δηθφλα 10 : Οη  πνιιαπινί ξφινη ηεο γπλαίθαο ζήκεξα..………………………….ζει.:119 

Δηθφλα 11: Ηεξαξρηθή δνκή θξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο.……………………………...ζει.:139 

 

 

Β. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ 

 

ρήκα 1: Ζ ππξακίδα ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow .……………………………….ζει.:96 

ρήκα 2: Ζ Θεσξία Υ θαη Τ ….…………………….………………………………ζει.:97 

ρήκα 3: Σν κνληέιν ησλ πξνζδνθηψλ  ηνπ Vroom ..….………………………..ζει.:98 

ρήκα 4: Ζ Θεσξία ηεο ηζφηεηαο………………………….……………………….ζει.:98 

ρήκα 5: Αληηζηνίρεζε κεηαμχ ησλ ζεσξηψλ Maslow θαη Herzberg ….……….ζει.:100 

ρήκα 6: Ζ ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο……………………………………….……ζει.:101 

ρήκα 7: Ο δηαρσξηζκφο ησλ αλαγθψλ θαηά ηνλ Aldefer……………………….ζει.:102 

ρήκα 8: Μνληέιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο……………………………….ζει.:103 

ρήκα 9: χλζεζε πξνηηκήζεσλ ηνπ πειάηε……………………………………..ζει.:140 

ρήκα10:χλζεζε πξνηηκήζεσλ ηνπ πειάηε……………………………………..ζει.:141 

ρήκα11:χλζεζε πξνηηκήζεσλ ηνπ πειάηε: Οκάδεο πειαηψλ κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

Απαηηεηηθφηεηαο………………………………………………………………………ζει.:142  

ρήκα12:Γηάγξακκα Γξάζεο ………………………………………………………ζει.:144 

ρήκα13:Γηάγξακκα Βειηίσζεο ……………………………………………………ζει.:145 
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Γ. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 

   

Πίλαθαο 1 : Οξγαλφγξακκα  Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ………………………………...ζει.:27 

Πίλαθαο 2: Οη δπλακηθέο ηνπ εξγαζηαθνχ  άγρνπο ……………………………………ζει.:51 

Πίλαθαο 3:.   Γηαθνξέο κεηαμχ εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο  

Δμνπζέλσζεο ……………………………………………………………………………..ζει.:62 

Πίλαθαο 4 :  Γηαθνξέο  πνζνηηθήο  θαη  πνηνηηθήο έξεπλαο ………………………….ζει.:136 
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Γ. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
Ζ παξαπάλσ κειέηε αθνξά ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ επαγ-
γεικαηηψλ πγείαο ζε ζρέζε ην  εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ  ζηελ επαγγεικαηηθή  θαη 
νηθνγελεηαθή  δσή ηνπο,   ζε δεκφζην λνζνθνκείν . 
Ζ κειέηε δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ « ΠΜ Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη  Κνηλσληθήο Πξφλνηαο» 
ηνπ Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. 
Γηα λα πινπνηεζεί ε  παξνχζα κειέηε είλαη απαξαίηεηε ε κέηξεζε ησλ παξακέηξσλ ζρεηηθψλ ην 
θφξην εξγαζίαο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε  ηνπο ζπλεξγάηεο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαζψο 
θαη ε αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. 
Σα ζηνηρεία θαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη απζηεξά αλψλπκα θαη εκπηζηεπηηθά  θαη 
ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. 
 Ζ ζπκκεηνρή ζαο θαη ε ππνζηήξημε θξίλεηαη θαζνξηζηηθή θαη απαξαίηεηε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 
παξνχζαο έξεπλαο. 
αο επραξηζηνχκε ζεξκά εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία ζαο θαζψο θαη γηα ην 

ρξφλν πνπ δηαζέζαηε γηα λα απαληήζεηε ην εξσηεκαηνιφγην θαη παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο 

γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία 

αο επραξηζηψ γηα ηελ βνήζεηα θαη ζπκκεηνρή ζαο 
Παξζελία Κνιηνχιε, Πξντζηακέλε ηκήκαηνο Γξακκαηείαο Δ.Η. & Σ.Δ.Π.- Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα. 

 
 

 

1. Φχιν 

Άλδρας  

Γσλαίθα  

 
2. Ζιηθία 

18 – 30  

30 – 40  

40 – 50  

50 – 60  

Άλφηφλ60  

 

 
3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

ΕΠΑΛ/ΙΕΚ           

Πηστίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.                                    

Μεηαπηστηαθό           

Δηδαθηορηθό           

 

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ (ερωτήσεις 1έως 10) 
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4. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Άγακος/ε  

Έγγακος/ε  

Δηαδεσγκέλος/ε                                    

Φήρος/α  

 
5. Έρεηε παηδηά; 

Ναη  

Ότη  

 
6. Έηε επαγγεικαηηθήο  πξνυπεξεζίαο 

1 – 10  

10 – 20  

20 – 30  

Πάλφ από30      

 
7. Χξάξην εξγαζίαο 

Πρφηλή βάρδηα  

Απογεσκαηηλή βάρδηα  

Νστηερηλή βάρδηα  

Κσθιηθό φράρηο  

 
8. Σκήκα εξγαζίαο 

Παζοιογηθός ηοκέας  

Φεηροσργηθός ηοκέας  

Χστηαηρηθός ηοκέας  

Εργαζηερηαθός ηοκέας  

Δηοηθεηηθός ηοκέας                               

 

 

9. Θέζε εξγαζίαο 

Νοζειεσηής/α  

Υπεύζσλος ηκήκαηος  

Προχζηάκελος/ε  

Δηεσζσληής-Υπ-ληής/α  

Άιιο  
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Β.ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟ ΣΙ ΤΝΘΗΚΕ ΕΡΓΑΙΑ(επωηήζειρ 10έωρ 18) 

(Παπακαλούμε ζημειώζηε με ηιμέρ ηο επίπεδο ικανοποίηζηρ με ηα παπακάηω κπιηήπια ωρ εξήρ:  

1 = Πολύ δςζαπεζηημένορ/η, 2 = Δςζαπεζηημένορ/η, 3 = Οςδέηεπορ/η, 4 = Ικανοποιημένορ/η και 5 = Πολύ ικανοποιημένορ 

 

10.  Μεληαίεο κηζζνινγηθέο απνδνρέο θαη  ππεξσξίεο απφ ηελ εξγαζία ζαο ζην ΓΟΝΚ 

 
 

11. χλνιν σξψλ εξγαζίαο ζαο ζην ΓΟΝΚ 

 
 

12. Διαζηηθφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ξχζκηζεο ησλ σξψλ   

          

13. Γπλαηφηεηεο πνπ έρεηε γηα λα εξγάδεζηε κφληκε ζηαζεξή βάξδηα εξγαζίαο, π.ρ. πξσηλή, 

απνγεπκαηηλή, λπρηεξηλή 

 
 
 
 
 
 

14. Δπθαηξίεο γηα εξγαζία κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην ΓΟΝΚ ( απνγεπκαηηλά ηαηξεία, θ.α.) 

      

15. Γπλαηφηεηεο πνπ ζαο δίλνληαη ψζηε λα κελ εξγάδεζηε θάπνηα αββαηνθχξηαθα ην κήλα 

       

16. Πεξηζψξηα ειαζηηθφηεηαο πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζίαο ησλ αββαηνθχξηαθσλ ζην ΓΟΝΚ 

 
 

 

 

17. Ηθαλνπνίεζε απνδεκίσζεο ηεο εξγαζίαο ζαο ηα αββαηνθχξηαθα θαη ηηο αξγίεο 

      

18. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηνλ παξερφκελν εμνπιηζκφ θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο; 
 
 
 

 

19. Οιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο  απφ ηελ δνπιεηά  κνπ ζην ΓΟΝΚ 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 



205  

 
 
 
 
 
 

 

20. Πσο ληψζεηε ζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλσλία πνπ έρεηε κε ην πξντζηάκελν  ηεο ππεξεζίαο  πνπ 
εξγάδεζηε  

        

21. Πσο ληψζεηε γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ζηε δνπιεηά ζαο ζην ΓΟΝΚ;              

 

22. Πσο ληψζεηε ζε ζρέζε κε ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηαη  ζηε δνπιεηά απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηαηξνχο ; 

         

23. Πσο ληψζεηε ζε ζρέζε κε ηελ    αλαγλψξηζε  ηεο εξγαζίαο ζαο απφ ηνπο αλσηέξσ  ζπλεξγάηεο; 

 

 

24. Πσο ληψζεηε ζε ζρέζε κε ηελ  αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο ζαο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ζην ΓΟΝΚ; 

        

25. Πσο ληψζεηε γηα ην βαζκφ  θηιηθφηεηαο,   ελζάξξπλζεο θαη  ζεηηθήο αληαπφθξηζεο πνπ 

απνθνκίδεηε απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζία ζαο ζην ΓΟΝΚ; 

 
    

       

26. Οιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ζρέζε κε πξντζηάκελνπο θαη ζπλαδέιθνπο ζην ΓΟΝΚ 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

       Β.ΧΕΕΙ ΜΕ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΚΑΙ  ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ (ερωτήσεις 20 έως 26) 

(Παπακαλούμε ζημειώζηε με ηιμέρ ηο επίπεδο ικανοποίηζηρ με ηα παπακάηω κπιηήπια ωρ εξήρ:  

1 = Πολύ δςζαπεζηημένορ/η, 2 = Δςζαπεζηημένορ/η, 3 = Οςδέηεπορ/η, 4 = Ικανοποιημένορ/η και  5 = Πολύ 

ικανοποιημένορ/η) 

   Β.ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ     (ερωτήσεις 27έως 34) (Παπακαλούμε ζημειώζηε 

με ηιμέρ ηο επίπεδο ικανοποίηζηρ με ηα παπακάηω κπιηήπια ωρ εξήρ:  1 = Πολύ δςζαπεζηημένορ/η, 2 = Δςζαπεζηημένορ/η, 3 = 

Οςδέηεπορ/η, 4 = Ικανοποιημένορ/η και 5 = Πολύ ικανοποιημένορ/η) 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 
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27. Πψο ληψζεηε ζε ζρέζε κε ηηο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε ζην ΓΟΝΚ 

        

28. Πψο ληψζεηε ζε ζρέζε κε ηηο  επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζαο ζε ελδνυπεξεζηαθά εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα ζην ΓΟΝΚ  

      

29. Πψο ληψζεηε ζε ζρέζε κε ηελ  επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζαο ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο (ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, εηδηθεχζεηο) 

 
 
 

 

30. Πψο ληψζεηε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο δηθήο ζαο παξέκβαζεο ζε ζέκαηα ζπλζεθψλ εξγαζίαο; 

       

31. Πψο ληψζεηε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο λα ζπκκεηέρεηε ζηηο νξγαλσηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΓΟΝΚ;  

      

 

32. Πψο ληψζεηε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο λα ζπκκεηέρεηε  έξεπλεο 

 

33. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηηο  δπλαηφηεηεο πνπ ζαο δίλνληαη γηα δεκνζηεχζεηο –αλαθνηλψζεηο; 

 

34. Οιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ζην ΓΟΝΚ 

  

   
 

 
 
 

 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

         Β.ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΦΟΡΣΟ ΕΡΓΑΙΑ (ερωτήσεις35 

έως 41) (Παπακαλούμε ζημειώζηε με ηιμέρ ηο επίπεδο ικανοποίηζηρ με ηα παπακάηω κπιηήπια ωρ εξήρ: 

1 = Πολύ δςζαπεζηημένορ/η, 2 = Δςζαπεζηημένορ/η, 3 = Οςδέηεπορ/η, 4 = Ικανοποιημένορ/η και 5 = Πολύ 

ικανοποιημένορ/η) 



207  

35. Γπλαηφηεηα ρξφλνπ πνπ κνπ παξέρεηαη λα παξαθνινπζήζσ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ζην ΓΟΝΚ 

 
 
 

 

36. Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ 

ζαο ζην ΓΟΝΚ 

 
 

 

37. Γπλαηφηεηα ρξφλνπ  πνπ κνπ παξέρεηαη γηα παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζην 

λνζνθνκείν 

 
 
 

 

38. Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ηε δπλαηφηεηά κνπ λα νινθιεξψλσ ηελ εξγαζία κνπ ζην ηέινο 

ηεο βάξδηαο κνπ ζην ΓΟΝΚ 

 

 
 

39. Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ηηο εθθξεκφηεηεο πνπ κνπ αθήλνπλ νη ζπλάδειθνη ηεο 

πξνεγνχκελεο βάξδηαο εξγαζίαο ζην ΓΟΝΚ 

 
 

 

 

40. Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο σο  πξνο ηελ 24σξε θάιπςε κε πξνζσπηθφ  δνπιεηά κνπ ζην ΓΟΝΚ  

 

      

 

41. Οιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ην θφξην εξγαζίαο ζην ΓΟΝΚ 

         
 

 

42. πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηνλ ρψξν πνπ  εξγάδεζηε ζην ΓΟΝΚ; 

        
 
 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

1 2 3 4 5 

Ποιύ δσζαρεζηεκέλος/ε Ποιύ ηθαλοποηεκέλος/ε 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ (ερώτηση 42) (Παπακαλούμε ζημειώζηε με ηιμέρ ηο επίπεδο ικανοποίηζηρ  

με  ηα   παπακάηω  κπιηήπια  ωρ  εξήρ:  1  =  Πολύ   δςζαπεζηημένορ/η,  2  =   Δςζαπεζηημένορ/η,      3 = Οςδέηεπορ/η, 

4 = Ικανοποιημένορ/η και 5 = Πολύ ικανοποιημένορ/η) 

Γ. ΣΑΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΟΤ 
(ερωτήσεις 43 έως 45) 
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43. Θέιεηε λα θχγεηε απφ ην ζπγθεθξηκέλν  λνζνθνκείν; 

Θέιφ λα θύγφ όζο ηο δσλαηόλ 

ζσληοκόηερα  

Θα ήζεια λα θύγφ ζύληοκα  

Θα ήζεια λα θύγφ ζε έλα τρόλο  

Δελ κε πεηράδεη λα κείλφ κερηθά 

τρόληα  

Δελ ζέιφ λα θύγφ  

 

 

 
 

 

 
 
44. Θέιεηε λα εγθαηαιείςεηε ην επάγγεικα πνπ αζθείηε; 

Θέιφ λα ηο εγθαηαιείυφ όζο ηο δσλαηόλ 

ζσληοκόηερο  

Θα ήζεια λα ηο εγθαηαιείυφ 

ζύληοκα  

Θ ήζεια λα ηο εγθαηαιείυφ ζε έλα 

τρόλο  

Δελ κε πεηράδεη λα κείλφ κερηθά 

τρόληα  

Δελ ζέιφ λα ηο εγθαηαιείυφ  

 
45. Θα ζέιαηε θάπνην απφ ηα παηδηά ζαο λα αθνινπζήζεη ην επάγγεικά  ζαο; 
46.  
 
 
 
 

 

ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ ΟΣΗ ΑΠΑΝΣΖΑΣΔ Δ ΟΛΔ ΣΗ ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε για την εγκσρότητα της έρεσνας σημειώστε, προαιρετικά το emai σας ευόσον 

επιθσμείτε 

 

Ότη 

Ναη 
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