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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το επαγγελματικό άγχος στις μέρες μας έχει εξελιχθεί ο κυριότερος ψυχοκοινωνικός 

κίνδυνος στην εργασία και οι συνέπειές του για τον εργαζόμενο, τον οργανισμό και 

γενικότερα το κοινωνικό περιβάλλον είναι καταστροφικές. Οι παράγοντες από τους 

οποίους προκύπτει είναι πολλοί. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει και 

να αναλύσει αυτούς τους παράγοντες. Μόνο τότε θα μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη 

μέτρων μείωσης του εργασιακού stress και θα επέλθει η βελτίωση ποιότητας της ζωής 

μας. 

Στην εισαγωγή γίνεται προσέγγιση του ορισμού του εργασιακού άγχους, παρουσιάζεται 

το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και παρατίθενται τα συμπτώματα τα οποία 

παρατηρούνται με την εμφάνιση του άγχους στην εργασία. 

Στη συνέχεια στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίζονται οι πηγές και 

αναλύονται κάποιες από τις πιο σημαντικές θεωρίες σχετικά με το εργασιακό άγχος. 

Τέλος, για την εκπόνηση της εργασίας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα μέσω 

ερωτηματολογίου, το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικές με τους παράγοντες από 

τους οποίους προκύπτει το εργασιακό άγχος και απαντήθηκε από 192 συνολικά 

εργαζόμενους. Ακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων και ερμηνεία των ευρημάτων, 

καταλήγοντας στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Το βασικό εύρημα της εργασίας είναι πως η εμφάνιση του εργασιακού άγχους 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται τόσο με τα 

ατομικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου, όσο με τις συνθήκες του εργασιακού 

περιβάλλοντος και των εξωτερικών ερεθισμάτων. Υπάρχει λοιπόν αλληλεξάρτηση 

όλων των παραπάνω και ο συνδυασμός τους μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογική – 

σωματική υγεία των εργαζομένων και στη συνέχεια τα αποτελέσματα της εταιρείας-

οργανισμού. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

1.1 Ο ορισμός του εργασιακού άγχους 

 

Υπάρχει δυσκολία στην κατάληξη ενός ορισμού για το εργασιακό άγχος, καθώς δεν 

είναι ξεκάθαρο εάν θεωρείται συναίσθημα που βιώνει ο εργαζόμενος, εάν είναι 

χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος ή αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των δύο 

(Schuler & Jackson, 1986). Πάραυτα, θεωρούμε ότι το άγχος είναι ένας αρκετά 

διευρυμένος όρος και σχετίζεται τόσο με τις καταστάσεις που το προκαλούν, όσο και με 

τις επιπτώσεις που έχει (Jex & Roberts, 1992). 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία 

στην Εργασία (EU-OSHA, 2000) το εργασιακό stress προκύπτει όταν υπάρχει 

ανισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιήσει ο εργαζόμενος και 

τους πόρους τους οποίους διαθέτει για να ανταποκριθεί. Ορίζεται δηλαδή από μια 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο και στο περιβάλλον. 

Πανομοιότυπος είναι και ο ορισμός που δίνει ο Αμερικάνικος οργανισμός Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (NIOSH, 1999) ο οποίος υποστηρίζει πως το εργασιακό stress 

είναι οι επιζήμιες φυσικές ή ψυχολογικές αντιδράσεις που συμβαίνουν όταν οι 

απαιτήσεις της εργασίας δεν συμβαδίζουν με τις ικανότητες, τους διαθέσιμους πόρους , 

τις ανάγκες ή τις πεποιθήσεις του εργαζομένου και μπορεί να οδηγήσουν σε 

προβλήματα υγείας ή ακόμη και τραυματισμούς. 

Τέλος, σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινείται και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

(EU/WHO, 2005), σύμφωνα με τον οποίο το εργασιακό άγχος είναι μια αντίδραση του 

εργαζομένου, όταν οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις της εργασίας του δεν ταιριάζουν 

με τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες του. Εάν υπάρχει ανισορροπία μεταξύ 

των εργασιακών απαιτήσεων και των προσωπικών ή περιβαλλοντικών αποθεμάτων, 

τότε μπορεί να προκληθούν διάφορες αντιδράσεις (γνωστικές, φυσικές, συμπεριφορικές 

και συναισθηματικές. 
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1.2 Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 

 

Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από νέες μορφές απασχόλησης, 

όπως την μερική απασχόληση, τη συγκρότηση μη μόνιμου προσωπικού, το 

ηλεκτρονικό εμπόριο ή την ηλεκτρονική εργασία, όπου έχουν δημιουργηθεί παράλληλα 

με τις παραδοσιακές μορφές εργασίας. Ταυτόχρονα, η οικονομική κρίση έχει αυξήσει 

το ποσοστό ανεργίας, οι μισθοί μειώνονται ενώ ταυτόχρονα οι απαιτήσεις αυξάνονται 

ολοένα και περισσότερο. Επιπλέον, η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας εντείνει το 

άγχος των εργαζομένων, καθώς από την μια τα μηχανήματα σε πολλές περιπτώσεις 

τείνουν να αντικαθιστούν τα ανθρώπινα χέρια και από την άλλη οι σύγχρονοι εργοδότες 

αναζητούν συνεχώς εργαζομένους με προσαρμοστικότητα και ανεπτυγμένες 

τεχνολογικές δεξιότητες. Αποτέλεσμα όλων είναι ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά 

εργασίας, η αβεβαιότητα και ανασφάλεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι, οι ψυχικές και 

σωματικές ασθένειες και τα έντονα επίπεδα άγχους που αναπτύσσουν προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις (Τούντας, 2011). 

Λόγω λοιπόν των αυξημένων εργασιακών απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας η 

πίεση και το άγχος είναι αναπόφευκτα. Υπάρχει βέβαια και ένα ποσοστό πίεσης που 

θεωρείται αποδοτικό καθώς παρακινεί τους εργαζόμενους να γίνουν πιο 

αποτελεσματικοί και τους κρατάει σε εγρήγορση. Για να αντιμετωπίσουν όμως τυχόν 

στρεσογόνα περιστατικά θα πρέπει να είναι ψύχραιμοι, αισιόδοξοι, με αυξημένη 

αυτοπεποίθηση και έτοιμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Πάραυτα, για αρκετούς 

ανθρώπους ο κύριος παράγοντας δημιουργίας στρες και δυστυχίας στη ζωή τους, 

αποτελεί η εργασία τους. Κάποια επαγγέλματα είναι περισσότερο αγχογόνα από άλλα 

(Johnson et al., 2005). Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τους Cooper & Eaker (1988) 

παραδείγματα τέτοιων επαγγελμάτων είναι: 

 Ένστολα επαγγέλματα: αστυνομικοί, φύλακες σε σωφρονιστικά ιδρύματα, 

κυβερνήτες αεροσκαφών 

 Καλλιτεχνικά επαγγέλματα: ηθοποιοί, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, 

κινηματογραφιστές 

 Επαγγέλματα διοίκησης και εμπορίου: διευθυντές προσωπικού, διαφημιστές 

 Επαγγέλματα παραγωγής και κατασκευών: ανθρακωρύχοι, κτίστες 

 Επαγγέλματα υγείας: γιατροί, νοσοκόμες (Palaska, Sarantaki and Nanou, 2008) 
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 Επαγγέλματα κοινωνικών υπηρεσιών: δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί 

(Καντάς, 1998) 

 

Η εργασία και ο χρόνος που περνάει ο άνθρωπος στο εργασιακό του περιβάλλον, 

αποτελεί μεγάλο μέρος της ζωής του και οι δραστηριότητες  που σχετίζονται με τη 

δουλειά και εκτός αυτής είναι αλληλοεξαρτώμενες με τη διάθεση του εργαζομένου. Το 

εργασιακό περιβάλλον αποτελεί χώρο επιβεβαίωσης τόσο των εργασιακών όσο και των 

κοινωνικών ικανοτήτων του εργαζομένου. Η εποχή που διανύουμε είναι αρκετά 

δύσκολη και αυτό έχει ως συνέπεια να εντείνεται το ανταγωνιστικό κλίμα στο χώρο 

εργασίας. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτού του ανταγωνισμού είναι η διόγκωση του άγχους. 

Για να αποφευχθεί όμως αυτό η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να βελτιώνει το εργασιακό 

περιβάλλον και να αποτρέπει τις αρνητικές συνθήκες εργασίας (Leca,Griffiths, & Cox, 

2003). 

Το Great Place to Work Institute, μια διεθνής εταιρεία έρευνας, παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης ορίζει το εξαιρετικό εργασιακό 

περιβάλλον με την οπτική του εργαζομένου και του διευθυντή. Πιο συγκεκριμένα: 

 Για τον εργαζόμενο όπως αποτυπώνεται και στην Εικόνα 1, εξαιρετικό είναι το 

περιβάλλον στο οποίο «εμπιστεύονται τους ανθρώπους για τους οποίους 

εργάζονται, είναι υπερήφανοι για αυτό που κάνουν και απολαμβάνουν τη 

συνεργασία με τους συναδέλφους» 

 

 

Εικόνα 1 

Great place to Work Model (by the employees) 
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 Για τον διευθυντή εξαιρετικό είναι το περιβάλλον στο οποίο οι διευθυντές 

«επιτυγχάνουν τους επιχειρηματικούς στόχους με εργαζόμενους που δίνουν τον 

καλύτερο τους εαυτό και με τους οποίους συνεργάζονται ως ομάδα/οικογένεια 

σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης»  Στην Εικόνα 2 αποτυπώνονται οι τρόποι με 

τους οποίους οι διευθυντές δημιουργούν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. 

(http://www.greatplacetowork.gr/our-approach/what-is-a-great-workplace) 

 

 

 

 

Εικόνα 2 

Great Place to Work Model (by managers) 
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1.3 Συμπτώματα του εργασιακού άγχους 

 

Τα συμπτώματα του εργασιακού άγχους συνήθως εκδηλώνονται με  τρεις μορφές: 

1. Τα σωματικά συμπτώματα, στα οποία περιλαμβάνονται πονοκέφαλος, 

ημικρανίες, καρδιακά νοσήματα, έλκος και διαταραχές στομάχου, αλλεργίες  

και γενικότερα συμπτώματα που αφορούν την υγεία του εργαζομένου 

2. Τα ψυχολογικά συμπτώματα, στα οποία κατατάσσονται οι ψυχολογικές 

διαταραχές, η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, ανία, ασυνέπεια, αυξημένη ένταση, 

κατάθλιψη, εσωστρέφεια, χαμηλή αυτοπεποίθηση, απώλεια αίσθησης του 

χιούμορ και κρίσεις πανικού (Μουστάκα Ελένη, Αντωνιάδου Φωτεινή, 

Μαλλιαρού Μαρία, Ζάντζος Ε. Ιωάννης, Κυριακή Κωνσταντία, χ.χ) 

3. Τέλος, τα συμπεριφορικά συμπτώματα, όπου έχουν να κάνουν κυρίως με την 

απόδοση και την εργασιακή ικανοποίηση και εκδηλώνονται ως συχνά λάθη, 

απουσίες από την εργασία, αυξημένη κατανάλωση ουσιών, ονυχοφαγία, 

βουλιμία ή ανορεξία, ριψοκίνδυνες συμπεριφορές και αυτοκαταστροφικές 

τάσεις (Πανταζοπούλου – Φωτεινέα, 2003) 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Πηγές εργασιακού άγχους 

 

Στις μέρες μας οι απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο για αύξηση παραγωγικότητας και 

αποδοτικότητας εντείνονται ολοένα και περισσότερο. Το εργασιακό άγχος μπορεί να 

θεωρηθεί αποτέλεσμα της αντίληψης του εργαζομένου ότι υπάρχει ανισορροπία 

ανάμεσα στις αυξανόμενες απαιτήσεις της εργασίας του και της ικανότητας του να 

λειτουργεί αποδοτικά. 

Κύριος στόχος φυσικά είναι ο περιορισμός και η μείωση των επιπτώσεων του 

εργασιακού άγχους. Αυτό βέβαια θα γίνει πιο εύκολα εάν αρχικά γνωρίζουμε τους 

παράγοντες που το προκαλούν (Haus et al., 2016). Σύμφωνα με μελέτες το εργασιακό 

άγχος οφείλεται στη  δυσκολία σύνδεσης των ατομικών χαρακτηριστικών του 

εργαζομένου με τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν χώρα 

(Loo, Amin and Sa, 2015). Κάποιες από τις αιτίες του εργασιακού stress που 

οφείλονται στο άτομο είναι: 

 H προσωπικότητα του εργαζομένου. Αυτοί που αντιμετωπίζουν το άγχος σαν 

τρόπο ζωής, είναι επιθετικοί και έντονα ανταγωνιστικοί (Προσωπικότητα τύπου 

Α)  

 Η απαισιοδοξία και η αρνητική διάθεση. Εργαζόμενοι όπου βλέπουν μόνο την 

αρνητική πλευρά των πραγμάτων τείνουν να έχουν περισσότερο άγχος από 

αυτούς που αποπνέουν αισιοδοξία 

 Η στάση και οι στόχοι του ατόμου απέναντι στην εργασία του. Οι αυξημένες 

επιθυμίες και τα υψηλά εργασιακά αυξάνουν το άγχος ειδικά στις περιπτώσεις 

όπου δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες αντοχές – ανθεκτικότητα του εργαζομένου 

(Sutherland & Cooper, 1986)  

Ο Lee (2000) επικεντρώνοντας στους εργασιακούς παράγοντες που επιδρούν στο 

stress τους κατέγραψε ως εξής: 

 Σχέσεις προϊσταμένου-εργαζομένου. Η έλλειψη αναγνώρισης, η ελλιπής 

ανατροφοδότηση, οι ασαφείς προσδοκίες, το κακό στυλ διοίκησης και η 

έλλειψη σεβασμού επιδεινώνουν το εργασιακό stress και αποτελούν την κύρια 

πηγή του 
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 Επικοινωνία. Η έλλειψη συμμετοχής των εργαζομένων στα κοινά, καθώς και η 

μη πληροφόρηση αλλαγών ή του οράματος της εταιρίας δημιουργεί άγχος, 

ακόμη και απάθεια για την εργασία. Αντίθετα, όσο ο εργαζόμενος έχει τον 

έλεγχο της εργασίας του και συμμετέχει ως ένα βαθμό στη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με αυτή, δείχνει σημάδια επαγγελματικής ικανοποίησης και αύξηση της 

αυτοεκτίμησης και αποδοτικότητας (Nieuwenhuijsen, Bruinvels and Frings-

Dresen, 2010) 

 Σχεδιασμός εργασίας και απαιτήσεις. Η έλλειψη ελέγχου- εξουσίας δημιουργεί 

ανασφάλεια στον εργαζόμενο. Επίσης, όταν δεν υπάρχει καλή πληροφόρηση για 

τον ακριβή ρόλο, υπάρχει έλλειψη ξεκάθαρων στόχων ή διεξάγονται εργασίες 

εκτός καθηκόντων δημιουργείται  σύγκρουση και ασάφεια του ρόλου και αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του άγχους. Όμως και οι μηδαμινές ευκαιρίες 

για ανάδειξη των γνώσεων και ικανοτήτων, η έλλειψη πόρων και εκπαίδευσης, 

καθώς και η στασιμότητα για αυτούς που επιθυμούν επαγγελματική εξέλιξη 

μειώνουν την επαγγελματική ικανοποίηση και μπορούν να προκαλέσουν ακόμη 

και ψυχικές διαταραχές.  Επιπλέον, η μονότονη εργασία μπορεί να προκαλέσει 

άγχος και ανία στον εργαζόμενο, καθώς περιορίζει σημαντικά την ανάδειξη των 

ικανοτήτων του. Ακόμη, ο φόρτος εργασίας τόσο ο αυξημένος όσο και ο 

μειωμένος σε συνδυασμό και με τα ατομικά χαρακτηριστικά μπορεί να έχει 

αρνητική επιρροή στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τέλος, η σύγκρουση 

δουλειάς και οικογένειας, στις περιπτώσεις που οι επαγγελματικές απαιτήσεις 

είναι αυξημένες και δεν υπάρχει η αντίστοιχη υποστήριξη από την οικογένεια 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αρνητική διάθεση και το έντονο άγχος 

 Αποζημίωση. Η μη επαρκής αμοιβή και η απουσία άλλων αμοιβών (πλην 

χρηματικών) είναι σημαντικός στρεσογόνος παράγοντας. Οι συχνές 

αυξομειώσεις μισθού σε μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς σημαντική αιτία ή 

προειδοποίηση και η άνιση - άδικη παροχή μισθών μεταξύ των εργαζομένων 

συντελεί στη μείωση της επαγγελματικής ικανοποίησης και στην αύξηση του 

άγχους (Cordes and Dougherty, 1993) 

 Οργανωσιακό κλίμα. Τα διάφορα είδη παρενόχλησης, η απρεπής συμπεριφορά 

και η έλλειψη εργασιακών σχέσεων μεταξύ των τμημάτων είναι σημαντικές 

μεταβλητές στη διερεύνηση του εργασιακού άγχους 

 Πρόσληψη εργαζομένων. Οι ανεπαρκείς μέθοδοι προσλήψεων και η ανεπαρκής 

διαδικασία προσανατολισμού του υποψηφίου είναι δείγματα κακής εταιρικής 
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οργάνωσης και έχουν ως αποτέλεσμα το άγχος και την ανασφάλεια του 

εργαζομένου   

 Γενικά οργανωσιακά θέματα. Η αύξηση των οργανωτικών αλλαγών και οι 

συνεχείς αναδιοργανώσεις που ενδεχομένως να οφείλονται σε εξαγορές ή 

συγχωνεύσεις εντείνουν την ανασφάλεια των εργαζομένων και αυξάνουν τα 

επίπεδα άγχους. Επίσης, η διαρκής ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί είτε να 

αυξήσει τις απαιτήσεις, είτε να αντικαταστήσει θέσεις εργασίας με συνέπεια την 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και την αβεβαιότητα των εργαζομένων. Τέλος, οι μη 

ρεαλιστικοί στόχοι και η ανασφάλεια σε σχέση με την παραμονή στην εργασία 

προκαλούν ανησυχία στους εργαζόμενους και έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση 

της αξιοπιστίας του οργανισμού, την έλλειψη ομαδικού πνεύματος, την αμέλεια 

καθηκόντων και την αναζήτηση νέας εργασίας  

 Άλλα θέματα όπως το περιβάλλον εργασίας και οι εργασιακές συνθήκες είναι 

δείγματα οργανωτικής κουλτούρας και λειτουργίας. Το περιβάλλον εργασίας θα 

πρέπει να παρέχει ευκαιρίες και δυνατότητες εξέλιξης στους εργαζόμενους. 

Επίσης, όταν υπάρχει έλλειψη αυταρχισμού και οι εργαζόμενοι αισθάνονται 

κοντά στους ανωτέρους τους αυξάνεται η αποδοτικότητα τους και μειώνονται 

τα επίπεδα άγχους. Επιπλέον, οι υποχρεωτικές υπερωρίες, το μη ευέλικτο 

πρόγραμμα εργασίας και το κυλιόμενο ωράριο εργασίας προκαλούν έντονο 

stress, οικογενειακά προβλήματα, κόπωση και μείωση της απόδοσης (Baker, 

1985)  

 Προσωπικά ζητήματα. Προβλήματα υγείας, οικονομικά και οικογενειακά 

προβλήματα είναι σημαντικοί παράγοντες εργασιακού άγχους. Επίσης, η ηλικία 

και κατά συνέπεια ο φόβος της απόλυσης ή της πρόωρης συνταξιοδότησης 

επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργαζομένων 

 Σχέση ανάμεσα στην οικογενειακή και εργασιακή ζωή. Η έλλειψη ισορροπίας 

μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα τόσο στον επαγγελματικό χώρο όσο και στην προσωπική ζωή του 

εργαζομένου 

(http://web.spi.pt/stressless/docs/update/EL/Stress%20Prevention%20Handbook

_Models%20and%20Good%20Practices_Short%20Version_GR_final.pdf). Τα 

τακτικά ταξίδια, το παρατεταμένο ωράριο και η πίεση που μπορεί να μεταφέρει 

ένας εργαζόμενος στο σπίτι του είναι ζητήματα που συναντάμε συχνά και 

προκαλούν εντάσεις. Στις μέρες μας είναι αρκετά συχνό φαινόμενο οι γυναίκες 

με παιδιά και διευθυντικές θέσεις να βιώνουν σύγκρουση ρόλων με αποτέλεσμα 
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το έντονο stress (Αντωνίου, 2006). Επίσης, στη σχέση μεταξύ των ζευγαριών θα 

πρέπει να υπάρχει υποστήριξη , αναγνώριση των ικανοτήτων και της 

προσφοράς του καθενός και κατανόηση, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις 

και κατά συνέπεια το άγχος (Κάντας, 1998). 

 

2.2 Μοντέλα εργασιακού άγχους 

 

Υπάρχουν ποικίλα θεωρητικά μοντέλα τα οποία παρουσιάζουν και περιγράφουν τους 

παράγοντες που προκαλούν άγχος στον εργασιακό χώρο. Έχουν εντοπιστεί και 

μελετηθεί αρκετοί από τους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν άγχους (Κάντας, 

1998). Συνήθως στην εμφάνιση του εργασιακού άγχους υπάρχει αλληλεπίδραση 

πολλών και διαφορετικών παραγόντων. Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση ορισμένων 

μοντέλων που αφορούν το εργασιακό άγχος (https://oshwiki.eu/wiki/Work-

related_stress:_Nature_and_management). 
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 2.3 Εργασιακό μοντέλο των Cooper & Marshall 

 

Το εργασιακό μοντέλο των Cooper & Marshall (1976) περιγράφει το εργασιακό άγχος 

μέσω της αλληλεπίδρασης του ατόμου και του περιβάλλοντος  

 

 

 

Εικόνα 3 

 Εργασιακό μοντέλο των Cooper & Marshall (1976) 

 

 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό υπάρχουν 5 πηγές από τις οποίες προκύπτει το εργασιακό 

stress και οι οποίες αναλύονται παρακάτω (Johnson et al., 2005): 

 

1.Εσωγενείς παράγοντες στην εργασία 

 Οι κακές συνθήκες εργασίας, όπως χαμηλός φωτισμός, οι ακραίες 

θερμοκρασίες, ο έντονος θόρυβος, η υγρασία, οι τοξικές ουσίες ή η 

ακτινοβολία επηρεάζουν την σωματική και ψυχική υγεία του εργαζομένου και 
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μπορούν να μειώσουν την αποδοτικότητα και να του προκαλέσουν 

πονοκεφάλους, ζαλάδες και έντονο άγχος 

 Τα πολλά ταξίδια μπορούν να επιφέρουν αναστάτωση στην οικογενειακή ζωή 

του εργαζομένου, αλλά και στην επαγγελματική καθώς μπορεί να αισθάνεται 

αποκομμένος από τυχόν ευκαιρίες 

 Ο φόρτος εργασίας. Πιο συγκεκριμένα η επαγγελματική υπερφόρτωση μπορεί 

να προκαλέσει σωματική και ψυχολογική κούραση στον εργαζόμενο. Από την 

άλλη υπάρχουν και οι περιπτώσεις της υποαπασχόλησης, όπου η ποσοτική 

αλλά και η ποιοτική έλλειψη εργασίας μπορεί να επιφέρει εκνευρισμό και 

υψηλά επίπεδα άγχους 

 Το κυκλικό αλλά και το παρατεταμένο ωράριο εργασίας. Σύμφωνα με έρευνες 

τα άτομα τα οποία απασχολούνται εκτός πρωινού ωραρίου παρουσιάζουν 

προβλήματα όπως χρόνια κόπωση, διαταραχές ύπνου, προβλήματα υγείας και 

έντονο stress (Μακρυνίκα et al., 2013)  

 Βραχυπρόθεσμα συμβόλαια. Προσωρινές και θέσης μερικής απασχόλησης 

δημιουργούν ανασφάλεια και άγχος στους εργαζόμενους .Σύμφωνα με στοιχεία 

του συστήματος Εργάνη οι ευέλικτες μορφές εργασίας έχουν αυξηθεί 

(http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/119004/ergani-19-000-

perissoteres-theseis-ergasias-ton-ioylio-kerdizei-i-eveliksia) 

 Ανάπτυξη της τεχνολογίας. Στις μέρες μας οι εργαζόμενοι καλούνται να 

χειριστούν μεγάλο όγκο πληροφοριών. Βιώνουν την πίεση και το άγχος στην 

προσπάθεια τους να ανταπεξέλθουν στις συνεχείς απαιτήσεις της τεχνολογίας, 

οι οποίες αυξάνουν τον ανταγωνισμό 

2. Παράγοντες που σχετίζονται με τον εργασιακό ρόλο 

 Η ασάφεια ή αμφισβήτηση του εργασιακού ρόλου. Πολλές φορές τα καθήκοντα 

του εργαζομένου δεν είναι σαφή και άλλοτε μπορεί να αμφισβητείται ο 

εργασιακός του ρόλος. Και οι δύο περιπτώσεις μπορούν να έχουν ως συνέπεια 

την υπερένταση και το stress  

 Σύγκρουση ρόλων. Ένας εργαζόμενος μπορεί να νιώσει αγχωμένος εάν ο ρόλος 

του έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες του ή όταν καλείται να ισορροπήσει την 

επαγγελματική με την προσωπική του ζωή (Αντωνίου, 2006) 
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3. Παράγοντες που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις 

 Οι σχέσεις με συναδέλφους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συνεργάζονται, να 

λειτουργούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες σε συγκεκριμένους χρόνους και 

πολλές φορές να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με τελείως διαφορετικούς 

χαρακτήρες. Τέλος, υπάρχουν και οι περιπτώσεις βίας και σεξουαλικής 

παρενόχλησης, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σωματικά και ψυχικά 

προβλήματα 

 Οι σχέσεις με τους προϊσταμένους επηρεάζουν την ψυχολογία των 

εργαζομένων. Η αυταρχική συμπεριφορά δημιουργεί αίσθημα υποτίμησης, 

φόβου και μειώνει την αποδοτικότητα 

 Από την άλλη, οι σχέσεις με τους υφισταμένους μπορούν να επιφέρουν άγχος 

στον προϊστάμενο, καθώς καλείται να ισορροπήσει μεταξύ αυταρχικής και πιο 

“δημοκρατικής” συμπεριφοράς (Αντωνίου, 2006) 

4. Παράγοντες που σχετίζονται με την επαγγελματική σταδιοδρομία του ατόμου 

Η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να αποτελέσει πηγή άγχους σε πλήθος 

εργαζομένων. Οι αιτίες του άγχους μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

ηλικία. Οι μικρότερες ηλικίες έχουν το άγχος της γρήγορης επαγγελματικής 

εξέλιξης, καθώς και της διασφάλισης της θέσης εργασίας , λόγω οικονομικής 

κρίσης και προσωρινών συμβάσεων εργασίας. Ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες 

αντιμετωπίζουν το άγχος της πρόωρης συνταξιοδότησης ή της ανταπόκρισής 

τους στα νέα δεδομένα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας  

5. Παράγοντες που σχετίζονται με την οργανωτική δομή και το κλίμα του εργασιακού 

χώρου 

Ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να αναδείξει τα προσόντα του και 

να ικανοποιήσει τις ανάγκες του μέσα στην οργάνωση. Επίσης να του παρέχεται 

επαρκής πληροφόρηση σε σχέση με την απόδοσή του και να έχει ενεργή δράση 

στη λήψη αποφάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση αισθάνεται ανασφαλής και έχει 

χαμηλή αυτοπεποίθηση, πράγμα που επηρεάζει την απόδοσή του. Τέλος, οι 

συχνές αναδιοργανώσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις δημιουργούν αβεβαιότητα 

και αυξάνουν το εργασιακό άγχος (Finney et al., 2013) 
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2.4 Εργασιακό μοντέλο του Cox 

 

Ο Cox (1993) περιγράφει τη μελέτη του εργασιακού stress μέσω τριών προσεγγίσεων. 

Την πρώτη την ονομάζει μηχανιστικό μοντέλο (Engineering Model). Σύμφωνα με αυτή 

την προσέγγιση το stress είναι ένα επικίνδυνο χαρακτηριστικό του εργασιακού χώρου, 

μια απειλή για την εργασία. Την δεύτερη προσέγγιση την ονομάζει φυσιολογικό 

μοντέλο (Physiological Model) και βασίζεται στη θεωρία του Selye (1956). Εδώ 

αποτυπώνει το stress ως σύνολο απαντήσεων σε απειλές του περιβάλλοντος ή 

διαφορετικά μια γενικευμένη, ασαφή, φυσιολογική αντίδραση, θεωρώντας την μια 

εξαρτημένη μεταβλητή (Cox and Griffiths, 1995). Ο Cox (1993) θεωρεί παρωχημένες 

την μηχανιστική και τη φυσιολογική προσέγγιση, καθώς αγνοούν τις γνωστικές και 

αντιληπτικές διαδικασίες του εργασιακού άγχους και βασίζονταν σε απλοϊκά 

παραδείγματα όπως ερέθισμα-αντίδραση. Η τρίτη λοιπόν προσέγγιση η οποία 

διατύπωσε είναι το ψυχολογικό μοντέλο (Psychological Model). Σε αυτή το stress 

προσεγγίζεται μέσω δύο σύγχρονων θεωριών, της θεωρίας της αλληλεπίδρασης και της 

συναλλακτικής θεωρίας, όπου η πρώτη ασχολείται πιο πολύ με  τα δομικά 

χαρακτηριστικά των ατόμων και πως αυτά αλληλεπιδρούν με το εργασιακό περιβάλλον, 

ενώ η δεύτερη εστιάζει πιο πολύ στις ψυχολογικές διαδικασίες που υποστηρίζουν αυτή 

την αλληλεπίδραση (Cox and Griffiths, 1995). 

 

2.5 Μοντέλο απαιτήσεων-ελέγχου της εργασίας (The job demands-control 

model) 

 

Το μοντέλο των απαιτήσεων- ελέγχου της εργασίας εισήχθη από τον Karasek (1979) 

και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε σε πλήθος μελετών σχετικών με το εργασιακό 

άγχος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το μοντέλο σε ένα εργασιακό περιβάλλον υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ψυχολογικών απαιτήσεων της εργασιακής θέσης και του 

βαθμού ελέγχου των εργαζομένων έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές 

τις απαιτήσεις (Landsbergis, 1988). 
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Εικόνα 4  

Το μοντέλο απαιτήσεων – ελέγχου της εργασίας (Karasek, 1979) 

 

Από το συνδυασμό λοιπόν των παραπάνω διαστάσεων προκύπτουν 4 διαφορετικές 

εργασιακές συνθήκες (Εικόνα 4) οι οποίες αναλύονται παρακάτω: 

(http://web.uvic.ca/~mrwright/a3/karasek.html) 

1. Όταν οι εργασιακές απαιτήσεις είναι υψηλές και ο έλεγχος της εργασίας 

χαμηλός, αντιμετωπίζουμε τον χειρότερο συνδυασμό καθώς εμφανίζονται 

υψηλά επίπεδα άγχους (high strain). Ο εργαζόμενος σε αυτή την περίπτωση δεν 

έχει τον έλεγχο και κατά συνέπεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

αυτής της δουλειάς 

2. Όταν οι απαιτήσεις και παράλληλα ο έλεγχος της εργασίας είναι υψηλά τότε δεν 

παρουσιάζεται έντονο άγχος, καθώς ο εργαζόμενος αισθάνεται σιγουριά αφού 

έχει καλή γνώση του αντικειμένου και μπορεί να ανταπεξέλθει στις υψηλές 

εργασιακές απαιτήσεις (active) 

3. Στην περίπτωση που συνδυάζονται οι χαμηλές εργασιακές απαιτήσεις με τον 

χαμηλό έλεγχο, προκύπτουν μέτρια επίπεδα άγχους. Εδώ επικρατεί μια 
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παθητική κατάσταση και οι ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη είναι ελάχιστες 

(passive) 

4. Τέλος, όταν ο εργαζόμενος καλείται να αντιμετωπίσει χαμηλές απαιτήσεις σε 

μια εργασία και ταυτόχρονα έχει υψηλό βαθμό ελέγχου της εργασίας τότε ο 

συνδυασμός είναι ιδανικός και τα επίπεδα άγχους χαμηλά (low strain). Σε αυτή 

την περίπτωση ο εργαζόμενος δεν δέχεται πιέσεις και μπορεί να ανταποκριθεί 

πλήρως στις απαιτήσεις (Baker, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2.6 Μοντέλο ανισορροπίας προσπάθειας – ανταμοιβής (The effort - reward 

imbalance model) 

 

Το μοντέλο ανισορροπίας προσπάθειας – ανταμοιβής εισήχθη από τον Siegrist (1996). 

Σύμφωνα με αυτό ο εργαζόμενος που καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και δεν λαμβάνει 

την αντίστοιχη ανταμοιβή, τότε βρίσκεται αντιμέτωπος με αρνητικές συνέπειες όπως το 

έντονο άγχος που πιθανόν να οδηγήσει και σε προβλήματα υγείας (Peter et al., 1998). 

 

 

Εικόνα 5 

 Το μοντέλο ανισορροπίας προσπάθειας – ανταμοιβής (Siegrist, 1996) 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5 θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην 

προσπάθεια (τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις του εργαζομένου απέναντι στον 

οργανισμό) και την ανταμοιβή (μισθός, προαγωγή και εργασιακή ασφάλεια). Όταν δεν 

διατηρείται η ισορροπία, τότε ο εργαζόμενος αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα stress. Η 

διατήρηση της ανισορροπίας επέρχεται όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν εναλλακτικές 

διαθέσιμες επιλογές, κάποιες άλλες φορές για στρατηγικούς λόγους και τέλος εάν 

υπάρχει κάποια κινητήρια δύναμη. 
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2.7 Μοντέλο των εργασιακών απαιτήσεων – εργασιακών πόρων (The job 

demands-resources model) 

 

Το μοντέλο των εργασιακών απαιτήσεων και πόρων εισηγήθηκαν οι Demerouti, 

Bakker, Nachreiner & Schaufeli (2000, 2001). Σύμφωνα με αυτό οι εργασιακοί πόροι 

μπορούν να μειώσουν την πίεση των εργασιακών απαιτήσεων και κατά συνέπεια το 

εργασιακό άγχος. Πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη εργασιακών πόρων , όπως η 

ανατροφοδότηση, η αυτονομία, η σημασία του καθήκοντος, η υποστήριξη από τη 

διεύθυνση, αλλά και ο μισθός, οι ευκαιρίες καριέρας και οι διαπροσωπικές σχέσεις 

μπορούν να επιφέρουν καλύτερη διαχείριση εργασιακών απαιτήσεων. Όσο 

περισσότερους εργασιακούς πόρους αποκτήσει ο εργαζόμενος , τόσο πιο 

αποτελεσματικά θα ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και θα διαχειριστεί το άγχος που 

προκύπτει από αυτές. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εργασιακές απαιτήσεις δεν είναι 

πάντα στρεσογόνες, εξελίσσονται όμως έτσι εάν ο εργαζόμενος δεν διαθέτει τους 

κατάλληλους πόρους (υλικούς και ηθικούς), ώστε να τις αντιμετωπίσει (Giauque, 

2016).  

 

Εικόνα 6 

Το μοντέλο των εργασιακών απαιτήσεων-εργασιακών πόρων (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner & Schaufeli, 2000, 2001) 

 

Στην Εικόνα 6 μπορούμε να διαπιστώσουμε πως υπάρχει αλληλεπίδραση 

μεταξύ εργασιακών απαιτήσεων (διανοητικές, συναισθηματικές, σωματικές 

κ.α.) και εργασιακών πόρων (υποστήριξη, αυτονομία, ανατροφοδότηση κ.α.). 



26 
 

Όταν οι εργασιακές απαιτήσεις είναι υψηλές και χρειάζεται μεγάλος κόπος από 

τον εργαζόμενο για να ανταπεξέλθει, τότε τα αποτελέσματα για τον οργανισμό 

είναι αρνητικά. Από την άλλη πλευρά, όταν παρέχονται οι εργασιακοί πόροι, 

τότε το κίνητρο και η απόδοση του εργαζομένου αυξάνεται και κατά συνέπεια 

τα αποτελέσματα για τον οργανισμό είναι θετικά (Bakker, Demerouti and 

Bakker, 2011).  

 

2.8 Μοντέλο της εναρμόνισης ατόμου - περιβάλλοντος (The person – 

environment fit model) 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο της εναρμόνισης ατόμου – περιβάλλοντος, το εργασιακό άγχος 

μπορεί να προκύψει όταν υπάρχει χάσμα α) ανάμεσα στα κίνητρα και τις επιδιώξεις του 

εργαζομένου και σε όσα προσφέρει το περιβάλλον και β) ανάμεσα στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος και στην ικανότητα του εργαζομένου να ανταποκριθεί σε αυτές (Baker, 

1985 & http://www.iloencyclopaedia.org/part-v-77965/psychosocial-and-

organizational-factors/factors-intrinsic-to-the-job/59-factors-intrinsic-to-the-

job/person%E2%80%93environment-fit).  

 

Εικόνα 7 

Το μοντέλο της εναρμόνισης ατόμου - περιβάλλοντος (French, Rogers and Cobb, 

1974) 
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Εάν από την μία πλευρά ένας εργαζόμενος λόγω έλλειψης απαραίτητης κατάρτισης ή 

παράλογων απαιτήσεων της δουλειάς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και 

από την άλλη δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμοι πόροι, ικανοποιητικός μισθός, 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων ή δυνατότητες εξέλιξης, τότε το αποτέλεσμα είναι το 

έντονο άγχος, η δυσαρέσκεια και άλλα σωματικά και ψυχικά προβλήματα (Arbor, 

1987)  

 

Εικόνα 8 

Υποθετική σχέση εναρμόνισης ατόμου-περιβάλλοντος και ψυχολογικής έντασης 

(Caplan, 1980) 
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3.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Για την παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα με χρήση 

ερωτηματολογίου και στη συνέχεια έγινε συλλογή και ανάλυση ποσοτικών δεδομένων. 

Σκοπός της έρευνας, όπως αναφέρθηκε και στην περίληψη είναι ο εντοπισμός και η 

ανάλυση των παραγόντων του επαγγελματικού stress, που θα είναι η βάση για μια 

αποτελεσματική πολιτική πρόληψης, μείωσης ή ακόμη και εξάλειψης του 

επαγγελματικού άγχους. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στο ερωτηματολόγιο του Σώματος 

Επιθεωρητών Εργασίας (ΚΕΠΕΚ Κεντρικής Ελλάδος) και μιας επιστημονικής ομάδας 

Ειδικών Ιατρών Εργασίας, το οποίο εξετάζει την επαγγελματική ικανοποίηση ως 

πολυδιάστατη έννοια. Λαμβάνει υπόψη την σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα της 

χώρας μας και εξετάζει τις επιπτώσεις της πάνω στο εργατικό δυναμικό 

(http://www.iatrikiergasias.com/e%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%C

E%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%82/).  

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έγινε στην online πλατφόρμα Google Drive 

(Forms) και πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω xls. 

Περιέχει συνολικά 103 ερωτήσεις κλειστού τύπου (5-βάθμια κλίμακα Likert), οι οποίες 

είναι κατανεμημένες σε 5 θεματικές ενότητες που αφορούν προσωπικά στοιχεία, τον 

τύπο προσωπικότητας, την προσωπική ευεξία, τον χώρο εργασίας και τις εργασιακές 

συνθήκες. 

Στάλθηκε μαζικά μέσω mail στους συμμετέχοντες, όπου μέσω ηλεκτρονικού 

συνδέσμου μεταφέρονταν στην πλατφόρμα του ερωτηματολογίου και αφού το 

συμπλήρωναν γινόταν αυτόματη υποβολή. Η συμπλήρωσή του ήταν ανώνυμη και 

διήρκησε από 19/5/2017 έως και 31/5/2017. Συμπληρώθηκε συνολικά από 192 

εργαζομένους σε ιδιωτικό, δημόσιο  τομέα και ένα μικρό ποσοστό ελεύθερων 

επαγγελματιών. 

Στους περιορισμούς της έρευνας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το περιορισμένο 

χρονικό διάστημα για τη συγκέντρωση των απαντήσεων και την ανάλυση των 

ευρημάτων, σε συνδυασμό με το μεγάλο εύρος των ερωτήσεων. Τέλος, όσον αφορά 

πιθανές μελλοντικές έρευνες προτείνεται η υλοποίηση της αντίστοιχης έρευνας σε ένα 

πιο συγκεκριμένο τομέα (π.χ Παράγοντες εργασιακού άγχους σε πολυεθνικές εταιρείες 
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τροφίμων) με σκοπό την εξαγωγή ασφαλέστερων και πιο συγκεκριμένων 

συμπερασμάτων. 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Γράφημα 1 

Από το συνολικό δείγμα οι 117 είναι γυναίκες, οι 73 άντρες, ενώ οι 2 δεν αποκάλυψαν 

το φύλο τους. 

 

Γράφημα 2 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα το 77,6% των ερωτηθέντων είναι ηλικίας 

μεταξύ 31-50. Μικρότερες ηλικίες μεταξύ 18-30 είναι μόλις το 9,9%, ενώ 51 και άνω 

είναι  το 12,6%. 
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Γράφημα 3 

Οι 129 είναι έγγαμοι, οι 62 άγαμοι, ενώ 1 δεν δήλωσε τη οικογενειακή του κατάσταση. 

 

 

Γράφημα 4 

Σχεδόν το 60% του δείγματος έχει παιδιά, ενώ το 40% όχι. 
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Γράφημα 5 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό γονέων έχει 2 παιδιά. Το 29% έχει  1, ενώ από 3 και άνω έχει 

περίπου το 14%. 

 

 

Γράφημα 6 

Το 60,4% του δείγματος είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι  το 

35,9% και περίπου 3% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. 
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Γράφημα 7 

Περίπου το 32% το ερωτηθέντων έχει θέση προϊσταμένου/manager. 

 

 

Γράφημα 8 

Είναι αξιοσημείωτο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος  εργάζεται σε αυτή τη 

θέση 10 έτη και άνω. Περίπου το 25% έχει αυτή την θέση 4-9 χρόνια, ενώ σχεδόν 17% 

εργάζεται σε αυτή τη θέση τα τελευταία 3 έτη. 
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Γράφημα 9 

Οι μισοί περίπου απ’ το συνολικό δείγμα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. 

Σχεδόν το 38% απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το μικρότερο ποσοστό 

απόφοιτοι λυκείου. 

 

 

Γράφημα 10 

Όπως διαπιστώνουμε από το παραπάνω γράφημα, η συντριπτική πλειοψηφία του 

δείγματος εργάζεται σε καθεστώς  πλήρους απασχόλησης. 
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Γράφημα 11 

Η πλειοψηφία του  δείγματος έχει μόνιμο συμβόλαιο εργασίας, πράγμα που συμβάλει 

στην ασφάλεια-σταθερότητα που νιώθουν οι εργαζόμενοι. 

 

 

Γράφημα 12 

Όπως προκύπτει απ ΄ το παραπάνω γράφημα, το ωράριο της πλειοψηφίας του δείγματος 

είναι σταθερό.   
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Eρωτήσεις προσδιορισμού τύπου προσωπικότητας 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 13 

Όπως διαπιστώνουμε από το γράφημα το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος φαίνεται 

να είναι απαιτητικό από τον εαυτό του και από τους άλλους. 

 

 

 

Γράφημα 14 

Η ακρίβεια είναι κάτι που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία το δείγματος. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 15 

Στην ερώτηση περί ανταγωνιστικότητας 36,1% θεωρεί τον εαυτό του πολύ 

ανταγωνιστικό, ακολουθεί μια μέτρια στάση με 35,1% και περίπου το 29% θεωρεί πως 

είναι λιγότερο έως καθόλου ανταγωνιστικοί. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 16 

Περίπου το 70% του δείγματος κρίνει πως είναι αρκετά έως πάρα πολύ υπομονετικοί. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 17 

Η πλειοψηφία του δείγματος  φαίνεται να πιέζεται χρονικά για όσα έχει να κάνει, ενώ 

λιγότερο από το 1/3 αμφιταλαντεύεται εάν ο χρόνος είναι ή όχι αρκετός. 

 

 

 Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 18 

Στο παραπάνω γράφημα αποτυπώνεται πως πολύ παραπάνω από το μισό του δείγματος 

δείχνει να έχει τάσεις τελειομανίας. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 19 

Λίγο παραπάνω από τους μισούς είναι φιλόδοξοι και επιθυμούν γρήγορη αναβάθμιση, 

ενώ το 1/3 εκφράζει μια μέτρια επιθυμία ως προς την εξέλιξη. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 20 

Η πλειοψηφία του δείγματος δηλώνει πως βρίσκεται ρε ρυθμούς συνεχούς έντασης  και 

δύσκολα χαλαρώνει, ενώ περίπου το 1/3 σε μια μέτρια κατάσταση. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 21 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα, η αναγνώριση της καλής δουλειάς από 

τους άλλους είναι κάτι που ενδιαφέρει την πλειοψηφία του δείγματος. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 22 

Λίγο παραπάνω από το μισό δηλώνει αρκετά έως πάρα πολύ εξωστρεφής, ενώ σε 

μέτρια επίπεδα κυμαίνεται περίπου το 1/4. 
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Ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική ευεξία (κατά τους τελευταίους 6 μήνες) 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 23 

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει πως σχεδόν το 53% του δείγματος κινούνταν 

βιαστικά ή απερίσκεπτα ελάχιστα έως καθόλου, ενώ περίπου το 40% σε μέτριο βαθμό. 

 

 
Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 24 

Στην ερώτηση εάν βαριόταν εύκολα, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (67,9%) 

απάντησε μέτρια και πολύ λίγο, ενώ το ποσοστό των 2 άκρων (καθόλου και πάρα πολύ) 

δεν ξεπέρασε το 15,3%. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 25 

Η πλειοψηφία του δείγματος (80,7%) απάντησε πως ήταν ελάχιστα έως καθόλου 

ειρωνικοί ή επιθετικοί απέναντι στους πελάτες/ συνεργάτες. 

 

 
Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 26 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση υπάρχει ταύτιση των 2 άκρων (7,8%) , ενώ οι υπόλοιπες 

απαντήσεις βρίσκονται πολύ κοντά. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 27 

Είναι μικρό το ποσοστό (17,3%) που φαίνεται πως έχανε σε σημαντικό βαθμό τον ειρμό 

των σκέψεων όταν έπρεπε να κάνει κάτι γρήγορα. 

 

 
Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 28 

Αντίστοιχα πολύ μικρό είναι το ποσοστό (7,4%) που απάντησε πως φοβόταν αρκετά 

έως πάρα πολύ όταν έμενε μόνος/η. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 29 

Η πλειοψηφία του δείγματος (75,5%) απαντά πως δεν φοβόταν ή τους φόβιζαν 

ελάχιστα άγνωστοι άνθρωποι ή μέρη. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 30 

Στην παραπάνω ερώτηση είναι πολύ υψηλό το ποσοστό αυτών που απαντούν πολύ λίγο 

έως καθόλου (58,9)%, σε σχέση με αυτούς που απαντούν αρκετά έως πάρα πολύ 

(16,1%). 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 31 

Μόνο το 15,7% του δείγματος είχε σημαντικές δυσκολίες σε σχέση με τον ύπνο, ενώ 

σχεδόν το 36% απαντά καθόλου στην παραπάνω ερώτηση. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 32 

Είναι ξεκάθαρο πως η πλειοψηφία του δείγματος δεν αύξησε την κατανάλωση αλκοόλ 

τον τελευταίο καιρό.   
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 33 

Εδώ  διαπιστώνουμε πως η κατανάλωση καφέ αυξήθηκε σχεδόν στο 41% σε σύγκριση 

με το αλκοόλ που αυξήθηκε περίπου στο 15% (Γράφημα 32). 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 34 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι απαντήσεις 

μοιράζονται σχεδόν ισόποσα σε πολύ λίγο, μέτρια και αρκετά ενώ αθροιστικά το ¼ του 

δείγματος κατευθύνεται προς τα δύο άκρα (καθόλου και πάρα πολύ). 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 35 

Λίγο παραπάνω από το 50% του δείγματος απαντά αρνητικά στην παραπάνω ερώτηση 

και σχεδόν το 30% κινείται σε μέτρια επίπεδα, ενώ μόνο το 18% υποστηρίζει πως του 

είχε συμβεί να είναι αναποφάσιστος/η. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 36 

Η αδυναμία συγκέντρωσης, αφηρημάδα δεν φαίνεται να ήταν χαρακτηριστικά της 

πλειοψηφίας του δείγματος, καθώς μόνο το 11% απάντησε θετικά (αρκετά και πάρα 

πολύ) στη συγκεκριμένη ερώτηση. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 37 

Ευχάριστο το αποτέλεσμα της παραπάνω ερώτησης, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία 

του δείγματος δεν είχε συχνότερα ατυχήματα στην εργασία κατά την διάρκεια των 6  

τελευταίων μηνών. 

 

  

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 38 

Η πλειοψηφία του δείγματος (70,8%) είχε ελάχιστες ή καθόλου διατροφικές διαταραχές 

ή προβλήματα με το πεπτικό σύστημα, ενώ μόνο 17,2% απάντησε θετικά (αρκετά και 

πάρα πολύ). 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 39 

Ενθαρρυντικό επίσης είναι το αποτέλεσμα της παραπάνω ερώτησης, καθώς η 

συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος απάντησε αρνητικά. Πάραυτα, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι περίπου ένα 4% του δείγματος έχει σκεφτεί έστω και λίγο την 

αυτοκτονία, πράγμα αρκετά ανησυχητικό. 

 

 
Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 40 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (41,7%) απάντησε ελάχιστα ή καθόλου στην 

ερώτηση περί συχνής κούρασης και εξάντλησης κατά τους τελευταίους 6 μήνες , ενώ 

περίπου το 1/3 μέτρια και οι λιγότεροι αθροιστικά (27,7%) να απαντούν αρκετά και 

πάρα πολύ. 
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Ερωτήσεις που αφορούν το χώρο εργασίας (κατά τους τελευταίους 6 μήνες) 

 

Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 41 

Παραπάνω από το μισό του δείγματος δείχνει να είναι ευχαριστημένοι από την 

θερμοκρασία του εργασιακού περιβάλλοντος. 

 

 
Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 42 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση είναι εμφανής ο καταμερισμός των απαντήσεων με το 

30% να δείχνει αρκετά ευχαριστημένο από τον εξαερισμό στο χώρο της δουλειάς. 
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Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 43 

Η πλειοψηφία του δείγματος δείχνει να είναι ευχαριστημένη από το φωτισμό στο χώρο 

εργασίας. 

 

 

Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 44 

Αρκετά ενδιαφέρον εδώ είναι πως σχεδόν το 1/3 απαντά πάρα πολύ δυσαρεστημένο 

στην ερώτηση για επικίνδυνες χημικές ουσίες και τοξικά απόβλητα. 
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Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 45 

Όπως και στην προηγούμενη ερώτηση παρατηρούμε πως ένα πολύ σημαντικό ποσοστό 

του δείγματος (σχεδόν 20%) είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένο. 

 

 
Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 46 

Η παρούσα ερώτηση μοιάζει αρκετά με τις 2 προηγούμενες (Ερώτηση 45 & 46) και 

κατά συνέπεια παρατηρείται ομοιότητα και στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. 
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Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 47 

Όπως προκύπτει από το Γράφημα 47, στη συγκεκριμένη ερώτηση υπάρχει 

καταμερισμός των απαντήσεων με παραπάνω από το 1/3 να δηλώνει δυσαρεστημένο. 

 

 

Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 48 

Ευχαριστημένο δηλώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (67,6%) ως προς την 

ασφάλεια κατά τη μεταβίβαση από και προς τον χώρο εργασίας. 
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Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 49 

Ενθαρρυντικό επίσης είναι ότι σχεδόν τα 2/3 δηλώνουν ευχαριστημένοι στις συνθήκες 

εργασίας σε σχέση με την υγεία τους. 

 

 

Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 50 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερώτησης είναι παρόμοια με της προηγούμενης 

(Γράφημα 49). 
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Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 51 

Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν το ¼ δηλώνει δυσαρεστημένο σε σχέση με την παροχή 

και διάθεση των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας. 

 

 

Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 52 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση, παρότι μοιάζει αρκετά με την προηγούμενη (Γράφημα 51) 

είναι αυξημένο το ποσοστό που δηλώνει ευχαριστημένοι από την επάρκεια, την 

ποιότητα και την ασφάλεια του εξοπλισμού και των εργαλείων που χρησιμοποιούν. 
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Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 53 

Από την παρούσα ερώτηση προκύπτει ότι σχεδόν το 20% του δείγματος δηλώνει 

δυσαρεστημένο σε σχέση με την εργονομία και τον σχεδιασμό των θέσεων και του 

χώρου εργασίας. 

 

 

Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 54 

Όπως παρατηρήσαμε και στην Ερώτηση 12 μόνο το 15,2% του δείγματος έχει κυκλικό 

ωράριο (Γράφημα 12). Από την παρούσα ερώτηση προκύπτει ότι η πλειοψηφία (55,3%) 

είναι ευχαριστημένοι σε σχέση με την ευελιξία στο ωράριο εργασίας, ενώ το 21,3% 

δηλώνει δυσαρεστημένο. 
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Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 55 

Από το παραπάνω γράφημα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη 

απόκλιση στις απαντήσεις σχετικά με τις άβολες στάσεις εργασίας για μεγάλο χρόνο 

και την άρση μεγάλων βαρών. Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε ότι συνολικά το 36,7% 

του δείγματος δηλώνει δυσαρεστημένο. 

 

 

Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 56 

Δυσάρεστη έκπληξη προκαλεί το 37,3% του δείγματος, το οποίο δηλώνει πάρα πολύ 

δυσαρεστημένο αναφορικά με τον κίνδυνο από αμίαντο στο χώρο εργασίας. 
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Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 57 

Αρνητικά είναι τα αποτελέσματα στην ερώτηση για διαθέσιμους χώρους για τα 

διαλείμματα, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό (40,5%) δηλώνει δυσαρεστημένο, ενώ 

μόνο το 1/3 φαίνεται να είναι ευχαριστημένο. 

 

 

Πάρα πολύ δυσαρεστημένος:1 Σχετικά δυσαρεστημένος:2  Ούτε καλά, Ούτε άσχημα:3  

Αρκετά Ευχαριστημένος:4  Πάρα πολύ ευχαριστημένος:5 

Γράφημα 58 

Ευχαριστημένη δηλώνει η πλειοψηφία του δείγματος στην ερώτηση για επαρκείς 

χρόνους ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η εργασία, με ένα σημαντικό ποσοστό 

(28,4%) να παραμένει ουδέτερο. 



58 
 

 

Ερωτήσεις που αφορούν τις εργασιακές σας συνθήκες (κατά τους τελευταίους 6 

μήνες) 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 59 

Ευχάριστα είναι τα αποτελέσματα της παραπάνω ερώτησης, καθώς η πλειοψηφία του 

δείγματος (71,7%) δηλώνει ικανοποιημένη από την εργασία, ενώ μόνο το 6,8% 

απάντησε αρνητικά. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 60 
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Στην ερώτηση για ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση σε σχέση με τους άλλους, το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (61,8%) απαντά θετικά (αρκετά και πάρα πολύ), με 

το 14,6% να δηλώνει αδικημένο. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 61 

Ενδιαφέρον προκαλεί το αποτέλεσμα της παραπάνω ερώτησης, καθώς μόνο το 16,8% 

του δείγματος βρίσκει μονότονη και βαρετή την εργασία του, ενώ περίπου το ¼ απαντά 

μέτρια. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 62 
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Είναι ξεκάθαρο από το παραπάνω γράφημα πως η πλειοψηφία του δείγματος έρχεται σε 

συχνή επαφή με τους πελάτες/κοινό. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 63 

Για το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού δείγματος (82,7%) φαίνεται πως είναι 

σαφής ο ρόλος και οι ευθύνες στην εργασία τους. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 64 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η παρούσα ερώτηση συνδέεται ως ένα βαθμό με την 

Ερώτηση 62 (Έρχομαι σε συχνή επαφή με τους πελάτες μας/κοινό), όπου η πλειοψηφία 
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απάντησε θετικά. Ως εκ τούτου και σε αυτή την ερώτηση το μεγαλύτερο ποσοστό 

δηλώνει πως δεν δουλεύει απομονωμένο πολλές ώρες. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 65 

Θετικό είναι επίσης το αποτέλεσμα της παρούσας ερώτησης, καθώς το 69,1% του 

δείγματος δηλώνει αρκετά έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από το σχεδιασμό των 

αδειών/διακοπών. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 66 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση αξίζει να σημειώσουμε πως πάνω από το 1/3 δηλώνει ότι 

δεν παρέχεται ή του παρέχεται ελάχιστα επαρκής εκπαίδευση για τη θέση εργασίας του. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 67 

Πάνω από το 40% του δείγματος υποστηρίζει πως συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στη 

λήψη σημαντικών αποφάσεων και μετράει η γνώμη του. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 68 

Η πλειοψηφία του δείγματος (60,2%) δηλώνει πως αναγνωρίζεται η προσφορά στην 

εργασία από τους γύρω τους, με ένα μικρό ποσοστό (13,1%) να υποστηρίζει το 

αντίθετο. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 69 

Πολύ μικρό είναι το ποσοστό (10,5%) που δηλώνει ότι δεν διατηρεί ισορροπία μεταξύ 

της εργασίας και της προσωπικής/οικογενειακής ζωής σε σύγκριση με αυτούς που 

δηλώνουν το αντίθετο (62,3%). 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 70 

Ανησυχητικό είναι το αποτέλεσμα στην παρούσα ερώτηση, καθώς σχεδόν το 30% του 

δείγματος δηλώνει πως δεν αξιοποιούνται ή αξιοποιούνται ελάχιστα οι ικανότητες του 

στη δουλειά. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 71 

Τα 2/3 του δείγματος δηλώνουν πως η εργασία τους είναι αρκετά έως πάρα πολύ 

σημαντική για τη ζωή και την εργασία άλλων ανθρώπων. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 72 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (42,4%) δηλώνει αυτόνομο στο να 

προγραμματίζει μόνο τη δουλειά του, ενώ μόλις το 1/3 απαντά το αντίθετο. Μπορούμε 

να συνδέσουμε τα αποτελέσματα με αυτά της Ερώτησης 54, όπου η πλειοψηφία 

δήλωσε ευχαριστημένη σε σχέση με την ευελιξία στο ωράριο εργασίας (Γράφημα 54). 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 73 

Εξαιρετικά χαμηλό είναι το ποσοστό (7,9%) που δηλώνει πως δεν έχει αρκετά ενεργό 

ρόλο στην ολοκλήρωση ενός έργου. 

 

 

 
Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 74 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα πάνω από τα 2/3 του δείγματος 

αισθάνονται ασφάλεια και σταθερότητα στην εργασία τους, αποτέλεσμα αρκετά 

αισιόδοξο με βάση τα δεδομένα της εποχής μας. 

 



66 
 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 75 

Μόλις το 11% του δείγματος βρίσκει δυσάρεστες και απωθητικές τις αρμοδιότητες του, 

ενώ η πλειοψηφία δηλώνει το αντίθετο. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 76 

Το 1/3 του δείγματος απαντά μέτρια στην παραπάνω ερώτηση, με την πλειοψηφία του 

δείγματος (48,4%) να υποστηρίζει πως δέχεται αρκετή υποστήριξη από τους ανωτέρους 

όταν χρειαστεί. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 77 

Όπως αποτυπώνεται στο παραπάνω γράφημα η πλειοψηφία του δείγματος (68,4%) 

απαντά πως δεν διαπληκτίζεται με τους άλλους στη δουλειά. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 78 

Ικανοποιημένη δηλώνει η πλειοψηφία από την στάση της διοίκησης, με σχεδόν το 1/4  

να υποστηρίζει το αντίθετο. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 79 

Πολύ μικρό είναι το ποσοστό του δείγματος (9%) που υποστηρίζει πως δεν υπάρχει 

ευελιξία σε προσωπικά προβλήματα, με την πλειοψηφία (69,5%) να δηλώνει το 

αντίθετο. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 80 

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της Ερώτησης 77, όπου το 68,4% των ερωτηθέντων 

δήλωσαν πως δεν διαπληκτίζονται με τους άλλους στη δουλειά (Γράφημα 77), στην 

παρούσα ερώτηση η πλειοψηφία του δείγματος (83,6%) δηλώνει πως επικοινωνεί καλά 

με τους συναδέλφους. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 81 

Εδώ το ποσοστό που δηλώνει πως επικοινωνεί καλά με τους προϊσταμένους (71,8%) 

μειώνεται σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση (Γράφημα 80)  που αφορούσε την 

καλή επικοινωνία με τους συναδέλφους (83,6%).  

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 82 

Ικανοποιημένο δηλώνει το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (48,1%) για την πληρωμή 

του σε σχέση με τη δουλειά που προσφέρει. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 83 

Σε συνέχεια της Ερώτησης 66 όπου το 1/3 δήλωσε πως δεν του παρέχεται ή παρέχεται 

ελάχιστα επαρκής εκπαίδευση για την θέση εργασίας του (Γράφημα 66), εδώ το 1/4 

δηλώνει πως δεν υπάρχουν ευκαιρίες ή υπάρχουν ελάχιστες για περεταίρω εκπαίδευση 

και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 84 

Ενώ στην προηγούμενη ερώτηση το 48,2% του δείγματος δήλωσε πως υπάρχουν 

ευκαιρίες για περεταίρω εκπαίδευση και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων (Γράφημα 83), 

στην ερώτηση για ευκαιρίες προαγωγής και περεταίρω εξέλιξης το ποσοστό μειώνεται 

στο 36,3% . 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 85 

Η συγκεκριμένη ερώτηση συνδέεται άμεσα με την Ερώτηση 61 (Η εργασία μου είναι 

μονότονη και βαρετή) και ως εκ τούτου παρατηρείται ομοιότητα και στην διαμόρφωση 

των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα εδώ το 16,3% του δείγματος υποστηρίζει πως 

δεν απολαμβάνει ποικιλία καθηκόντων εργασίας και στην Ερώτηση 61 το 16,8% του 

δείγματος βρίσκει μονότονη και βαρετή την εργασία του (Γράφημα 61). 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 86 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα το συνολικό ποσοστό που απάντησε 

θετικά (αρκετά και πάρα πολύ) στην παραπάνω ερώτηση ταυτίζεται με αυτό που 

απάντησε αρνητικά (καθόλου και πολύ λίγο) και είναι 37,4%. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 87 

Θετικά είναι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερώτησης, καθώς η πλειοψηφία του 

δείγματος (81,6%) δηλώνει πως δεν νιώθει ανεπιθύμητη στη δουλειά. Αυτό ως ένα 

βαθμό εκφράστηκε και προηγουμένως (Ερώτηση 80 και Ερώτηση 81) με την 

πλειοψηφία να δηλώνει πως έχει καλή επικοινωνία με τους συναδέλφους (Γράφημα 80) 

και τους προϊσταμένους (Γράφημα 81). 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 88 

Στην παραπάνω ερώτηση σχετικά με το εάν υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας και 

πίεση στη δουλειά πέρα από τα όρια, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (36,1%) 
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απαντά θετικά (αρκετά και πάρα πολύ). Από αυτό συγκριτικά με το αποτέλεσμα της 

Ερώτησης 59 όπου μόνο το 6,8% του δείγματος δήλωσε μη ικανοποιημένο απ’ την 

εργασία του (Γράφημα 59), προκύπτει πως για τουλάχιστον το 29,3% του δείγματος η 

πίεση δεν είναι καταλυτικός παράγοντας για την ικανοποίηση στην εργασία και 

ενδεχομένως την θεωρεί  κομμάτι της καθημερινότητας και πιθανόν του αρέσει. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 89 

Η παρούσα ερώτηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει αρκετά με την προηγούμενη 

(Ερώτηση 88) και κατά συνέπεια παρατηρείται ομοιότητα και στην διαμόρφωση των 

αποτελεσμάτων. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 90 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα το ποσοστό που εξαναγκάζεται να κάνει 

υπερωρίες είναι το 15,4% του συνολικού δείγματος. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 91 

Η πλειοψηφία (86,8%)του δείγματος δηλώνει πως δεν υπάρχει κάποιος στο χώρο της 

δουλειάς που της προκαλεί φόβο/εξαναγκασμό/βία, ωστόσο ένα 6,3% του συνολικού 

δείγματος απαντά θετικά. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 92 

Είναι αξιοσημείωτο πως παρά το ότι διανύουμε περίοδο κρίσης, το 45%  του συνολικού 

δείγματος είναι αισιόδοξοι και δεν φοβούνται πως θα δυσκολευτούν να βρουν άλλη 

δουλειά εάν χάσουν την υπάρχουσα. 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 93 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (41,6%) δηλώνει πως το εργασιακό του 

περιβάλλον δεν αλλάζει συχνά και με ταχείς ρυθμούς. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 94 

Στην παρούσα ερώτηση η πλειοψηφία του δείγματος (83,1%) δηλώνει ότι δεν φοβάται 

ενδεχόμενη απόλυση. Αξίζει να σημειώσουμε πως στην Ερώτηση 92 (φοβάμαι πως αν 

χάσω την εργασία μου θα δυσκολευτώ να βρω άλλη δουλειά), μόλις το 45% δήλωσε 

σιγουριά στην εύρεση νέας εργασίας. Συμπερασματικά, αυτός που νιώθει σίγουρος για 

την εργασία του δεν σημαίνει ότι θεωρεί εύκολη την εύρεση νέας εργασίας.  

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 95 

Από την συγκεκριμένη ερώτηση προκύπτει πως ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του 

συνολικού δείγματος (42,4%) δηλώνει πως δεν υπάρχει ή υπάρχει ελάχιστος 

ανταγωνισμός στη δουλειά του. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 96 

Η συντριπτική πλειοψηφία (95,8%) δηλώνει πως δεν δέχεται σεξουαλική παρενόχληση 

από κάποιον/α στο χώρο εργασίας. Πάραυτα, αξίζει να σημειωθεί πως 2 στους 100 

δηλώνουν πως υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της δουλειάς.  

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 97 

Είναι ενδιαφέρον ότι σχεδόν το 1/3 δεν φοβάται πως η οικονομική κρίση θα επηρεάσει 

την δουλειά του. Από την άλλη το 37,5% του δείγματος δηλώνει το αντίθετο. Στην 

Ερώτηση 94 (φοβάμαι ότι ανά πάσα στιγμή θα με απολύσουν) μόλις το 7,4% του 

δείγματος δηλώνει πως φοβάται ενδεχόμενη απόλυση. Συνεπώς, αυτοί που φοβούνται 

τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, δεν φοβούνται απαραίτητα την απόλυση 

(ενδεχομένως να σκέφτονται κάποια μείωση μισθού). 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 98 

Πάνω από το μισό του συνολικού δείγματος (53,6%) δηλώνουν πως πλέον των 

επαγγελματικών σχέσεων διατηρούν και κοινωνικούς δεσμούς  με τους συναδέλφους. 

Δεδομένου αυτού του αποτελέσματος είναι λογικό το 83,6% του δείγματος να δηλώνει 

καλή επικοινωνία με τους συναδέλφους (Γράφημα 80). 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 99 

Σε συνέχεια της Ερώτησης 95 (Υπάρχει ανταγωνισμός στη δουλειά μου), η παρούσα 

κινείται στα ίδια επίπεδα με ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος (45,8%) να δηλώνει 

πως δεν χρειάζεται ή χρειάζεται ελάχιστα να επιτυγχάνει διαρκώς υψηλότερους 

στόχους για να παραμείνει στη δουλειά του.  
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 100 

Σε συνέχεια της Ερώτησης 97 (Φοβάμαι κατά πόσο η οικονομική κρίση θα επηρεάσει 

την δουλειά μου), εδώ παρατηρούμε ομοιότητα στη διαμόρφωση αποτελεσμάτων με 

την πλειοψηφία του δείγματος (43,7%) να ανησυχεί για μείωση μισθού λόγω 

οικονομικών συνθηκών. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 101 

Η πλειοψηφία του δείγματος (60,8%) απαντά πως αισθάνεται την στήριξη της 

οικογένειας στις δυσκολίες της δουλειάς. 
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Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 102 

Ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης μπορούμε να διαπιστώσουμε και από το 

παραπάνω γράφημα ότι σχεδόν το 1/4 του δείγματος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα 

με τον μισθό του. 

 

 

Καθόλου:1  Πολύ Λίγο:2   Μέτρια:3   Αρκετά:4   Πάρα πολύ:5 

Γράφημα 103 

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει πως πάνω από το μισό του δείγματος δηλώνει 

πως έχει τον έλεγχο της κατάστασης στην εργασία. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

διευκρινίσουμε ότι μόνο το 31,9% του συνολικού δείγματος έχει θέση 

προϊσταμένου/manager (Γράφημα 7). 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα εργασία είναι πως η εμφάνιση 

του εργασιακού άγχους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Είναι συνδυασμός 

ατομικών χαρακτηριστικών του εργαζομένου, συνθηκών που επικρατούν στο 

περιβάλλον εργασίας και εξωτερικών ερεθισμάτων (οικονομική και πολιτική 

κατάσταση κ.α.) που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά 

την ψυχολογία και κατ’ επέκταση την απόδοση του εργαζομένου. 

Επίσης, το εργασιακό stress μπορεί να επηρεάσει το σύνολο των εργαζομένων 

ανεξαρτήτως από τη θέση στην ιεραρχία, καθώς αφορά τους υπαλλήλους, τους 

διευθυντές, εργοδότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Ακόμη, είναι σημαντικό να 

υπάρχει σαφήνεια του ρόλου και των ευθυνών. Για παράδειγμα δεν σημαίνει πως 

όποιος κατέχει διευθυντικές θέσεις μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις ή πως τον έλεγχο της 

κατάστασης έχει μόνο κάποιος που είναι προϊστάμενος. Ωστόσο, από την έρευνα 

προκύπτει πως τα έτη της προϋπηρεσίας βοηθούν στην αντιμετώπιση-διαχείριση των 

καταστάσεων και αποτρέπουν τα έντονα επίπεδα άγχους. Επιπλέον, η μονιμότητα, το 

πλήρες και σταθερό ωράριο αυξάνουν την ασφάλεια που νιώθει ο εργαζόμενος και την 

ισορροπία που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον.  

Σημαντικός παράγοντας εμφάνισης εργασιακού stress είναι και η σχέση του 

εργαζομένου με τους συναδέλφους. Εάν η σχέση αυτή δεν είναι καλή τότε προκύπτουν 

διαπληκτισμοί και εντάσεις στο χώρο εργασίας, κάτι που επηρεάζει την ψυχολογική 

κατάσταση του εργαζομένου. Αντίστοιχα, όταν δεν υπάρχει υποστήριξη, εμπιστοσύνη 

και ευελιξία σε προσωπικά ζητήματα από τους προϊσταμένους και τη διοίκηση, τότε 

μειώνεται η διάθεση για την εργασία και κατά συνέπεια και η αποδοτικότητα. 

Επίσης, η συχνή επαφή με τους πελάτες και το κοινό κρατάει τους εργαζόμενους σε 

εγρήγορση, καθώς η καθημερινότητα τους δεν είναι μονότονη και βαρετή. Επιπλέον, 

τους βοηθάει να αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές – κοινωνικές τους δεξιότητες και να 

αισθάνονται πως η εργασία τους είναι σημαντική για την εργασία και τη ζωή των 

άλλων. 

Στην παρούσα έρευνα μεγάλο ποσοστό του δείγματος απαντά πως υπάρχει μεγάλος 

φόρτος  και πίεση στη δουλειά πέρα από τα όρια και αντίστοιχα είναι μεγάλο το 

ποσοστό που δηλώνει ικανοποιημένο με την εργασία του. Μπορούμε λοιπόν να 

συμπεράνουμε πως η πίεση και ο φόρτος εργασίας δεν είναι καταλυτικός παράγοντας 
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ικανοποίησης στην εργασία και ενδεχομένως να το θεωρούν κομμάτι της 

καθημερινότητας και να τους ευχαριστεί. Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι πολλές φορές 

ίσως είναι μεγαλύτερη η ανησυχία και το άγχος των εργαζομένων όταν δεν υπάρχει 

μεγάλος όγκος δουλειάς, διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της θέσης  

εργασίας ή την ανία η οποία μπορεί να επιφέρει έλλειψη δημιουργικότητας και χαμηλή 

αυτοπεποίθηση. 

Η μονιμότητα της θέσης σε συνδυασμό με το ότι το εργασιακό περιβάλλον του 

δείγματος δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικό και δεν απαιτούνται συνεχώς υψηλότεροι 

στόχοι για να παραμείνουν στην εργασία είναι αλληλένδετα με τη σιγουριά που 

νιώθουν οι εργαζόμενοι, καθώς φαίνεται πως οι περισσότεροι δεν φοβούνται για 

ενδεχόμενη απόλυση. Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε πως η αυτοπεποίθηση αυτή των 

εργαζομένων δεν ταυτίζεται απόλυτα με την σιγουριά για εύρεση νέας θέσης εργασίας. 

Με πιο απλά λόγια, προκύπτει πως αυτός που νιώθει σίγουρος για την εργασία του, δεν 

σημαίνει ότι θεωρεί εύκολη την εύρεση νέας θέσης εργασίας. Μπορούμε λοιπόν να 

πούμε πως η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων  συνδυάζεται με την επίγνωση της 

πραγματικότητας και των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν. 

Επιπλέον, περίπου το 1/3 του δείγματος δεν φοβάται πως η οικονομική κρίση θα 

επηρεάσει τη δουλειά του. Από αυτό συνδυαστικά με το υψηλό ποσοστό που δηλώνουν 

σίγουροι για την θέση εργασίας τους προκύπτει πως όσοι φοβούνται τις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης, δεν φοβούνται απαραίτητα την απόλυση, αλλά κυρίως ανησυχούν 

για μείωση του μισθού τους. 

Ο εργαζόμενος θα πρέπει να αισθάνεται καλά με αυτό που κάνει και να μπορεί να 

διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή. Να 

βρίσκει χρόνο για τον εαυτό του και να ασχολείται με πράγματα που τον ευχαριστούν. 

Επίσης, όταν υπάρχει κοινωνική συναναστροφή με τους συναδέλφους, τότε τα 

πράγματα στον χώρο εργασίας βαίνουν καλύτερα. 

Η επιχείρηση από την πλευρά της θα πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά στους 

εργαζόμενους, να τους στηρίζει και να τους δίνει το περιθώριο να λαμβάνουν 

αποφάσεις και να έχουν ενεργή συμμετοχή στην ολοκλήρωση εργασιών. Επιπλέον, 

μέσω της συζήτησης, του συνεχούς feedback, της καθοδήγησης και της εκπαίδευσης να 

βελτιώνει τις ικανότητες- δεξιότητες των εργαζομένων και πάντα να τους αναγνωρίζει 

την προσφορά της εργασίας, να τους επιβραβεύει ηθικά ή υλικά και να τους δίνει 

επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης. 
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Επιπροσθέτως, η επιχείρηση θα πρέπει να βελτιώνει συνεχώς τα συνθήκες εργασίας και 

να προσφέρει κατάλληλους εργασιακούς χώρους και εργαλεία εργονομικά μελετημένα 

για τους υπαλλήλους. Επίσης, να υπάρχει πρόληψη για την υγεία και την ασφάλειά τους 

και να δημιουργεί τις εργασιακές συνθήκες, που επιτρέπουν στον υπάλληλο να 

εργάζεται ανάλογα με τις δυνατότητές του, να αποφεύγεται η μονότονη και 

επαναληπτική εργασία και τέλος να υπάρχει επαφή με άλλο κόσμο (εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς πελάτες). 

Έτσι από την μια οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται άξιοι και ικανοί να ανταπεξέλθουν 

στις εργασιακές τους απαιτήσεις και θα νιώθουν πως εργάζονται σε ένα εξαιρετικό 

περιβάλλον το οποίο τους προστατεύει, αναγνωρίζει την δουλειά τους, τους 

εμπιστεύεται και τέλος τους επιβραβεύει. Συνεπώς, θα δρουν με αυτοπεποίθηση και 

σιγουριά, μειώνοντας το εργασιακό άγχος, αυξάνοντας την αποδοτικότητά τους και 

βελτιώνοντας τα αποτελέσματα και τη φήμη του οργανισμού-εταιρείας. 

 

 

 

“Η μέθοδος για να μειώσουμε το stress δεν είναι να μειώσουμε τις απαιτήσεις, αλλά 

να αυξήσουμε την υποστήριξη” 

Ben Fletcher, Βρετανός Επιστήμονας 
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