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Πρόλογος 
 

Το άγχος είναι ένα διάχυτο και δυσάρεστο συναίσθηµα που κάνει την εµφάνιση 

του χωρίς σαφή ή σηµαντική για τη ζωή απειλή, κάτι για το οποίο ο πάσχων έχει 

συνήθως επίγνωση. Όλοι έχουµε άγχος στη ζωή µας, στο σπίτι, µε την οικογένεια, στην 

εργασία, λίγο ή περισσότερο έντονο, από εµπειρίες που εµφανίζονται περιστασιακά, 

χωρίς αυτό να συνιστά πρόβληµα και να απαιτεί τη συνδροµή ενός ειδικού. Υπάρχουν 

όµως περιπτώσεις όπου το άγχος λόγω της έντασης, της διάρκειας του ή της 

δυσλειτουργίας που προκαλεί, χρήζει βοήθεια. 

Ο χώρος εργασίας είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε καταστάσεις άγχους. Θέµατα 

προκύπτουν καθηµερινά µε µισθούς, προαγωγές, χρονοδιαγράµµατα, επαγγελµατική 

εξουθένωση κ.α.  που συχνά µετατρέπουν το περιστασιακό άγχος συχνά δηµιουργικό 

(eustress) σε παθολογικό (distress), επηρεάζοντας όχι µόνο τον εργαζόµενο αλλά και 

την επιχείρηση. 

Η αντιµετώπιση του στρεσογόνου ερεθίσµατος απαιτεί αρκετό χρόνο συχνά µε τη 

βοήθεια φαρµάκων και/ή ψυχοθεραπειών. Η επιχείρηση οφείλει προληπτικά να 

ενισχύει την ανάπτυξη του καλού άγχους (eustress) και τη µείωση του παθολογικού 

άγχους (distress) µε παρεµβάσεις στους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασία, µε 

δεδοµένο ότι ικανοποιηµένοι εργαζόµενοι συντελούν στο µέγιστο σε µια υγιή 

επιχείρηση. Παράλληλα και οι εργαζόµενοι πρέπει να ακολουθούν διαδικασίες που 

τους βοηθούν να αντιµετωπίζουν το άγχος της εργασίας σε ατοµικό επίπεδο µε 

αποτελεσµατικό τρόπο. 
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Εισαγωγή 
 

Το άγχος είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει 

σοβαρές διαστάσεις στην καθηµερινότητα του ανθρώπου, επιφέροντας του  θετικές ή 

αρνητικές συνέπειες. Ένας σηµαντικός τοµέας της καθηµερινότητας του είναι και ο 

εργασιακός χώρος. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν αντικείµενο την 

παρουσίαση της επίδρασης του θετικού και του αρνητικού άγχους στην 

επιχειρηµατικότητα. Στόχος της είναι  να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι πηγές και 

τα αίτια που το προκαλούν, καθώς και να διερευνηθούν οι επιπτώσεις που επιφέρει το 

άγχος στην επιχειρηµατικότητα.  

Η πτυχιακή µας εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

καταγράφονται τα επιστηµονικά δεδοµένα για τις αγχώδεις διαταραχές από ιατρική 

άποψη και οι αιτίες και οι εκδηλώσεις της γενικευµένης αγχώδους διαταραχής που 

εκφράζει σε πολύ µεγάλο βαθµό το "παθολογικό άγχος". 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο εργασιακό περιβάλλον, τις 

συνθήκες εργασίας, και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις. 

Τονίζονται επίσης θέµατα υποχρεώσεων και δικαιωµάτων εργαζοµένων καθώς 

επίσης και θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εστιαζόµαστε στο άγχος της εργασίας, στις αιτίες που το 

προκαλούν και τις συνέπειες που αυτό έχει για τους εργαζόµενους και την 

επιχείρηση. Γίνεται αναφορά στη σχέση "καλού" και "παθολογικού” άγχους και πως 

αντανακλάται αυτό στην εργασία. Επίσης γίνεται αναφορά στην επιδηµιολογία τους 

στην Ελλάδα και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφουµε τις βασικές συνιστώσες της 

επαγγελµατικής κόπωσης που επηρεάζουν την απόδοση και προκαλούν ιδιαίτερο 

άγχος στους εργαζοµένους.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικές αρχές πρόληψης και 

θεραπευτικής προσέγγισης του άγχους και τονίζεται η ανάγκη εξατοµικευµένης 

φροντίδας για κάθε εργαζόµενο- ασθενή. 

Τέλος στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συµπεράσµατα από την ανάλυση 

της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. 
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Κεφάλαιο πρώτο 
 

Οι αγχώδεις διαταραχές και το άγχος από την ιατρική 

και την ψυχολογική άποψη 
 

 

 

 

1.1 Ορίζοντας το άγχος 

Ο όρος άγχος προέρχεται από το ρήµα άγχω που σηµαίνει πνίγω, απαγχονίζω, 

στραγγαλίζω, σφίγγω το λαιµό. Είναι µια κατάσταση εσωτερικής έντασης. Σε ήπια 

µορφή υπάρχει και συνοδεύει πολλές ενέργειες του ατόµου και αντιστοιχεί στη φάση 

της εγρήγορσης, κατά την οποία αυξάνεται η ετοιµότητα του ατόµου για δράση και 

αντίδραση. Όταν αυτή είναι σε ήπια ένταση, βοηθάει το άτοµο να αντιλαµβάνεται πιο 

σωστά τις δυσκολίες ή τους κινδύνους και να αντιδρά πιο άµεσα και αποτελεσµατικά. 

Από την στιγµή όµως που η ένταση του άγχους αυξάνει σε σηµείο ώστε να επιφέρει 

το αντίθετο αποτέλεσµα, τότε γίνεται ένα πρόβληµα για τον άνθρωπο. Ο βασικός 

ορισµός για το άγχος είναι ο ακόλουθος: 

Το άγχος είναι ένα βίωµα που χαρακτηρίζεται από αίσθηµα επικειµένου 

κίνδυνου και συνοδεύεται από σωµατικές εκδηλώσεις υπερδραστηριότητας του 

αυτονόµου νευρικού συστήµατος. ∆ιακρίνεται από το φόβο, ο οποίος είναι πρόσφορη 

αντίδραση σε γνωστό κίνδυνο/ απειλή, καθότι αποτελεί αντίδραση σε µιαν απειλή 
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που είναι άγνωστη, ασαφής ή σχετίζεται µε ενδοψυχικές συγκρούσεις (Kaplan & 

Sadocks 2004). 

Το άγχος είναι προειδοποιητικό σήµα. Προειδοποιεί για επερχόµενο κίνδυνο 

και προετοιµάζει το άτοµο να λάβει µέτρα για να αντιµετωπίσει την απειλή, που όµως 

είναι άγνωστη, εσωτερική, ασαφής ή συγκρουσιακή στη φύση της. Συχνά 

εµφανίζεται όταν ένα άτοµο αισθάνεται ότι οι προσωπικές του δυνάµεις και ικανότητες 

δεν επαρκούν για να αντεπεξέλθει στις συγκεκριµένες απαιτήσεις του περιβάλλοντος 

του. 

Ο Hans Selye ήταν ο πρωτοπόρος στην έρευνα για το άγχος στην δεκαετία του 

'30. Πρώτος µίλησε για το σύνδροµο γενικής προσαρµογής. Αναγνώρισε τη σχέση 

νου-σώµατος που εµπλέκονται µε το άγχος, από τους ασθενείς του που παρουσίασαν 

παρόµοια φυσιολογικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Ο Selye ισχυρίστηκε ότι το 

θετικό ή καλό άγχος (eustress) δεν µας βλάπτει. Κίνδυνος εµφανίζεται όταν ο 

οργανισµός αποκτά χηµική ανισορροπία για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

δηµιουργώντας έτσι ένα εσωτερικό ανθυγιεινό περιβάλλον για τα κύτταρα του 

σώµατος (κακό ή αρνητικό/παθολογικό άγχος-distress). Χρησιµοποίησε για πρώτη 

φορά τον όρο ‘’άγχος’’ το 1950, στο βιβλίο του "Το άγχος της ζωής’’. 

 

1.2 Σύνδροµο γενικής προσαρµογής 

Οι έρευνες του ενδοκρινολόγου Hans Selye, για τη µελέτη και πλήρη 

κατανόηση του φαινοµένου του στρες, σκιαγράφησαν τις γενικές αρχές για την 

παρουσίαση του µέσω του µοντέλου τις ανταπόκρισης. Συγκεκριµένα, µια σειρά 

πειραµάτων οδήγησαν τον Selye, στο συµπέρασµα ότι η αντίδραση του σώµατος σε 

εξωτερικές «επιθέσεις» (π.χ. υπερβολική θερµοκρασία) ακολουθεί πάντα την ίδια 

διαδικασία.  
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            Σύνδροµο Γενικής Προσαρµογής (GAS) – Hans Selye 

Η διαδικασία αυτή σχηµατοποιήθηκε σε ένα µοντέλο τριών διαδοχικών φάσεων 

αντίδρασης σε παρατεταµένους και επαναλαµβανόµενους στρεσογόνους παράγοντες. 

Το µοντέλο αυτό, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα αποτελείται από τρεις 

διαφορετικές φάσεις: 

1. Τη φάση του συναγερµού (the alarm stage). 

2. Τη φάση της αντίστασης   (the resistance stage). 

3. Τη φάση της εξουθένωσης   (the exhaustion stage). 

α. Αντίδραση συναγερµού: Το πρώτο αυτό στάδιο του συνδρόµου γενικής 

προσαρµογής, προσοµοιάζει σε µεγάλο βαθµό στην αντίδραση («αγωνίσου, ή 

παράτησε τα») για έκτακτες καταστάσεις. Όπως όµως σε πολλές περιπτώσεις έχει 

αποδείξει η εµπειρία, ο ανθρώπινος οργανισµός δεν είναι σε θέση να βρίσκεται σε 

κατάσταση διέγερσης για ιδιαίτερα παρατεταµένο διάστηµα. Έτσι, κατά καιρούς, 

άτοµα καταρρέουν και χάνουν και τη ζωή τους ακόµη, µέσα σε λίγες ώρες, 

αδυνατώντας να αντέξουν µια διαρκή κατάσταση συναγερµού. 

β. Φάση αντίστασης: Στην περίπτωση όµως, που ένας στρεσογόνος παράγοντας δεν 

αποδειχθεί τόσο ισχυρός, ώστε να επιφέρει κάποια ασθένεια, ή ακόµη και το θάνατο, 

ο ανθρώπινος οργανισµός αγωνίζεται µε κάθε δυνατή διαδικασία και διαθέσιµο µέσο 

να προσαρµοστεί στην νέα απειλή που παρουσιάστηκε. Τέλος, όταν η προσαρµογή 

ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα οδηγήσει ενδεχοµένως σε ισορροπία (οµοιόσταση) και 

αντικατάσταση της αντίδρασης συναγερµού (υποχώρηση συµπτωµάτων). 
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γ. Φάση εξουθένωσης: Στις περιπτώσεις εκείνες που η αντίσταση δεν αποδεχθεί 

αποτελεσµατική, οι στρεσογόνοι παράγοντες συνεχίζουν τη δράση τους για ορισµένο 

χρονικό διάστηµα. Έτσι, ο οργανισµός οδηγείται προς το τελικό στάδιο της όλης 

πορείας, κατά το οποίο τα συµπτώµατα κάνουν την επανεµφάνισή τους και όλες οι 

εφεδρείες του σώµατος εξαντλούνται.  

Αν για παράδειγµα, κάποιος βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, όπως, ένας ναυαγός 

ο οποίος προσπαθεί να κρατηθεί στην επιφάνεια της θάλασσας, ενεργοποιούνται οι 

στρεσογόνοι µηχανισµοί του σώµατος του προκειµένου να αντεπεξέλθει. Έτσι από τη 

φάση της αντίστασης οδηγούµαστε σιγά - σιγά στη φάση της εξάντλησης, µε πιθανή 

συνέπεια το πνιγµό. Το σύνδροµο γενικής προσαρµογής, έχει σπουδαία σηµασία διότι 

δείχνει ότι θα πρέπει να κάνουµε κάτι όταν αντιµετωπίζουµε ένα στρεσογόνο 

ερέθισµα, διότι  αλλιώς κινδυνεύει η υγεία µας. Και το "να κάνουµε κάτι" σηµαίνει 

είτε να αποφύγουµε το στρεσογόνο ερέθισµα, είτε να "παλέψουµε" ενάντια του µε 

κάποια µορφή επίθεσης, είτε να µάθουµε να το αντιµετωπίζουµε όπου αυτό είναι 

δυνατόν. 

Το τι θα κάνουµε θα πρέπει να εξαρτάται περισσότερο από τη φύση και την 

ένταση του στρεσογόνου ερεθίσµατος, παρά από το αν και κατά πόσο έχουµε τις 

δεξιότητες να αντεπεξέλθουµε στην πρόκληση. Η αισιόδοξη πλευρά του θέµατος, 

βέβαια, είναι ότι κι αν ακόµη δεν έχουµε τις κατάλληλες δεξιότητες για να 

αντιµετωπίσουµε το στρεσογόνο ερέθισµα, µπορούµε να τις µάθουµε. 

 
                    Εικόνα 1: Μηχανισµός του στρες 

 

1.3 Ταξινόµηση των αγχωδών διαταραχών 

Οι βασικές κατηγορίες των αγχωδών διαταραχών συνοπτικά είναι οι παρακάτω: 

(Kaplan & Sadocks 2004). 

α) ∆ιαταραχή πανικού µε αγοραφοβία. 
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β) ∆ιαταραχή γενικευµένου άγχους. 

γ) Ειδική φοβία. 

δ) Κοινωνική φοβία. 

ε) Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. 

στ) ∆ιαταραχή στρες µετά ψυχοτραυµατισµό και οξεία αντίδραση στο στρες. 

ζ) Αγχώδης διαταραχή που οφείλεται σε σωµατική νόσο. 

η) Προκαλούµενη από ουσίες αγχώδης διαταραχή. 

θ) Μικτή αγχώδης-καταθλιπτική διαταραχή 

ι)  Άλλες αγχώδεις καταστάσεις.  

• ∆ιαταραχή προσαρµογής µε άγχος. Υπέρµετρο άγχος που εµφανίζεται µέσα σε 

3 µήνες από την έκθεση σε σαφή στρεσογόνο παράγοντα, και το οποίο δεν 

αναµένεται να διαρκέσει για περισσότερο από 6 µήνες. 

• Άγχος απότοκο άλλης ψυχικής διαταραχής. Το 70% των καταθλιπτικών 

ασθενών εµφανίζουν άγχος. Οι ασθενείς µε ψυχωτικές διαταραχές - 

σχιζοφρένεια, µανία, βραχεία ψυχωσική διαταραχή - συχνά εµφανίζουν άγχος 

(ψυχωσικό άγχος). Επίσης, το άγχος είναι συχνό στους ασθενείς µε ντελίριο ή 

άνοια. 

• Περιστασιακό άγχος. Οι συνέπειες µιας στρεσογόνου κατάστασης ξεπερνούν 

προσωρινά την ικανότητα του ατόµου να αντεπεξέρχεται. Αυτό µπορεί να 

συµβεί και σε καταστάσεις ήσσονος σηµασίας, αν αυτές φέρνουν στο µυαλό 

του πάσχοντος εξαιρετικά ψυχοπιεστικά γεγονότα του παρελθόντος. 

• Άγχος θανάτου. Τυπικά χαρακτηρίζεται από φόβους αβοηθησίας, σωµατικών 

µεταβολών, απώλειας του ελέγχου και απώλειας των άλλων, σε συνδυασµό µε 

αισθήµατα ενοχής και ντροπής. 

• Άγχος αποχωρισµού και άγχος συνάντησης µε αγνώστους. Κάποιοι ενήλικες µε 

ψυχολογική παλινδρόµηση (στους οποίους περιλαµβάνονται και κάποιοι µε 

σωµατικά νοσήµατα) µπορεί να εµφανίσουν άγχος που συνδέεται µ' αυτά τα 

φαινόµενα της παιδικής ηλικίας όταν αποχωρίζονται αγαπηµένα τους 
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πρόσωπα ή όταν ως νοσηλευόµενοι συναντούν µέλη του προσωπικού της 

κλινικής. 

• Άγχος που συνδέεται µε απώλεια αυτοεκτίµησης. Αυτό µπορεί να 

αποτελεί αντίδραση του ατόµου σε νόσηση, απόρριψη ή απόλυση από 

εργασία, ιδίως αν το άτοµο βιώνει αυτά τα γεγονότα ως ήττα ή αποτυχία. 

• Άγχος που συνδέεται µε απώλεια αυτοελέγχου. Ασθενείς που έχουν την ανάγκη 

να αισθάνονται ότι έχουν οι ίδιοι τον έλεγχο, µπορεί να αισθανθούν έντονη 

απειλή αν χρειαστεί να αφήσουν τον έλεγχο της κατάστασης τους σε άλλους. 

• Άγχος που συνδέεται µε εξάρτηση ή οικειότητα. Ασθενείς που οι εξαρτητικές τους 

ανάγκες κατά το παρελθόν δεν είχαν καλυφθεί ικανοποιητικά, είναι δυνατόν 

να αντιδρούν σε καταστάσεις που συνεπάγονται κάποιο βαθµό εξάρτησης, 

όπως η ιατρική φροντίδα ή µια στενή ανθρώπινη σχέση. 

• Άγχος που συνδέεται µε ενοχές και τιµωρία. Ασθενείς µε προσδοκία τιµωρίας για 

φανταστικές ή πραγµατικές αξιόποινες πράξεις, µπορεί να αισθάνονται άγχος, 

να επιζητούν την τιµωρία, ή και να την επιβάλλουν στον εαυτό τους. 

• Άγχος – Σήµα. Όρος του Sigmund Freud για την περιγραφή άγχους που δεν 

βιώνεται συνειδητά αλλά πυροδοτεί µηχανισµούς άµυνας τους οποίους το 

άτοµο χρησιµοποιεί για να αντεπεξέρχεται σε δυνητικά απειλητικές 

καταστάσεις. 

 

1.4 Επιδηµιολογία της γενικευµένης αγχώδους διαταραχής 

Η γενικευµένη αγχώδης διαταραχή (ΓΑ∆) είναι συχνή κατάσταση. 

Υπολογίζεται ότι ο επιπολασµός ενός χρόνου της διαταραχής κυµαίνεται µεταξύ 3-

8%. Είναι η διαταραχή που συνυπάρχει πιο συχνά από άλλες διαγνωστικές 

κατηγορίες µε άλλες ψυχικές διαταραχές, συνήθως µε µια άλλη αγχώδη διαταραχή ή 

µε µια διαταραχή της διάθεσης. Ίσως, το 50% των ασθενών µε ΓΑ∆ υποφέρει 

ταυτόχρονα και από άλλη ψυχική διαταραχή. 

Η αναλογία γυναικών-ανδρών είναι περίπου 2:1, ενώ η αναλογία γυναικών-

ανδρών που νοσηλεύονται είναι 1:1. Η ηλικία έναρξης είναι δύσκολο να καθορισθεί, 

δεδοµένου ότι αρκετοί ασθενείς αναφέρουν ότι ήσαν αγχώδη άτοµα όσο µπορούν να 

θυµηθούν τον εαυτό τους. Οι ασθενείς έχουν συνήθως για πρώτη φορά επαφή µε τον 

κλινικό στην ηλικία των 20, αν και µπορεί να συµβεί οποτεδήποτε. Μόνο το ένα τρίτο 

των ασθενών µε ΓΑ∆ ζητούν βοήθεια από ψυχίατρο. Πολλοί καταφεύγουν στο γενικό 
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γιατρό, στον παθολόγο, στον καρδιολόγο ή γαστρεντερολόγο, ζητώντας βοήθεια για 

τα σωµατικά συµπτώµατα της νόσου (Kaplan et al. 2000). 

 

1.5  Κύριες αιτίες που ευθύνονται για το παθολογικό άγχος 

Όπως συµβαίνει µε τις περισσότερες ψυχικές διαταραχές, η αιτία της ΓΑ∆ είναι 

άγνωστη. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα ορισµό της, προσβάλλει ετερογενή οµάδα 

ασθενών. Ίσως επειδή ένας βαθµός άγχους θεωρείται φυσιολογικός και 

προσαρµοστικός, η διαφοροποίηση του φυσιολογικού από το παθολογικό άγχος και 

των βιολογικών αιτιολογικών παραγόντων από τους ψυχοκοινωνικούς, αποτελεί 

δύσκολο έργο. Οι βιολογικοί και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες πιθανότατα 

συνεργάζονται.  

Για τη διάγνωση του πρέπει αρχικά να αποκλειστούν σωµατικά και ψυχολογικά 

νοσήµατα που στην συµπτωµατολογία τους περιλαµβάνεται το άγχος. Παράλληλα θα 

πρέπει να δοθεί έµφαση και στο κοινωνικοοικονοµικό προφίλ κάθε ατόµου.  

Οι σηµαντικότερες αιτίες που µπορούν να δηµιουργήσουν άγχος κατατάσσονται 

στις παρακάτω  κατηγορίες: 

 

1. Οργανικές ή σωµατικές ή παθολογικές διαταραχές  

Στους οργανικούς συντελεστές πρέπει να ληφθούν υπόψη παθολογικές 

καταστάσεις (π.χ. άσθµα), οι επιπλοκές τους (π.χ. υποξία) ή η θεραπεία τους (π.χ. 

βρογχοδιασταλτικά). Γενικός κανόνας είναι να διερευνηθεί το σύστηµα από το οποίο 

κυρίως παραπονείται για συµπτώµατα ο ασθενής. Ποικίλες παθήσεις και 

φαρµακευτικές αγωγές µπορούν να προκαλέσουν άγχος (το οποίο, εφόσον οφείλεται 

σε βιολογικούς συντελεστές, ονοµάζεται «οργανικό άγχος»). Αδρά ταξινοµηµένες, οι 

παθήσεις που προκαλούν οργανικό άγχος είναι κατά 25% νευρολογικές, κατά 25% 

ενδοκρινολογικές, κατά 12% καρδιαγγειακές, κατά 12% ανοσολογικές-

ρευµατολογικές, κατά 12% λοιµώδεις, ενώ µια ποικιλία παραγόντων, 

συµπεριλαµβανοµένων και πολλών φαρµάκων, συνιστούν το υπόλοιπο 14%. Ακόµη 

και για τους πιο υγιείς σωµατικά αγχώδεις ασθενείς απαιτείται διερεύνηση των 

συνηθέστερων αιτίων οργανικού άγχους: αρρυθµίες, θυρεοειδοπάθεια, µεγάλη χρήση 

καφεΐνης ή νικοτίνης, υπογλυκαιµικά επεισόδια, χρήση φαρµάκων (κυρίως 
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συµπαθητικοµιµητικά, β-αδρενεργικοί αγωνιστές, θεοφυλλίνη, κορτικοειδή, 

θυρορµόνη), στερητικά σύνδροµα από αλκοόλ ή ηρεµιστικά. 

Οι ακόλουθοι έξι παράγοντες έχει βρεθεί ότι σχετίζονται µε οργανικό άγχος και 

βοηθούν στη διαφορική διάγνωση του από πρωτοπαθείς αγχώδεις διαταραχές: 

• Έναρξη αγχωδών συµπτωµάτων µετά την ηλικία των 35 ετών. 

• Απουσία ατοµικού ή οικογενειακού ιστορικού αγχώδους διαταραχής. 

• Απουσία ιστορικού σηµαντικού άγχους, φοβιών ή άγχους αποχωρισµού στην 

παιδική ηλικία. 

• Απουσία σηµαντικών γεγονότων ζωής που πυροδοτούν ή αναζωπυρώνουν τα 

αγχώδη συµπτώµατα. 

• Απουσία αποφευκτικών συµπεριφορών. 

• Πενιχρή ανταπόκριση σε φάρµακα που καταστέλλουν τις κρίσεις πανικού. 

Ως προς τη θεραπεία του, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια 

αιτιολογικής αντιµετώπισης του οργανικού άγχους, εφόσον εντοπιστεί συγκεκριµένη 

αιτία, µε τη διόρθωση κατά το δυνατόν του γενεσιουργού παράγοντα (π.χ. αρρυθµίες, 

παθολογικό ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, υπογλυκαιµία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, 

ενδοκρινοπάθεια κ.λπ.). Εάν όµως δεν καθίσταται εφικτό να αναστραφεί γρήγορα ή 

πλήρως ο αιτιολογικός παράγοντας ή παραµένει υπολειµµατικό άγχος παρά τη 

διόρθωση του αιτίου, το άγχος θα πρέπει να αντιµετωπιστεί φαρµακευτικά (Σολδάτος 

Κ, Λυκούρας Λ. 2006). 

Πολλά σωµατικά νοσήµατα µπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν τα 

συµπτώµατα του άγχους. Μερικές από τις ασθένειες που µπορεί να προκαλέσουν 

οργανικό άγχος είναι οι παρακάτω: 

  

Νευρολογικές διαταραχές 
 

Ενδοκρινικές διαταραχές 

 Όγκοι του εγκεφάλου 
 Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
 Επιληψία         
 Σκλήρυνση κατά πλάκας 
 Εγκεφαλίτιδα 

 

 Υπερθυρεοειδισµός 
 Υποθυρεοειδισµός 
 Υπογλυκαιµία 
 Ενδοκρινικές διαταραχές της 
εµµηνόπαυσης 

 
  
Καρδιαγγειακά-κυκλοφορικά 
νοσήµατα 

Νοσήµατα του αναπνευστικού 

 Στηθάγχη 
 Έµφραγµα 
 Πρόπτωση µιτροειδούς βαλβίδας 

 Πνευµονία 
 Καρκίνος 
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 Άσθµα 

 
Αυτοάνοσα νοσήµατα Λοιµώδη νοσήµατα 

 Ρευµατοειδής αρθρίτιδα 
 Ερυθηµατώδης λύκος 
 Κροταφική αρτηρίτιδα 

 

 Λοιµώδης µονοπυρήνωση 
 AIDS 
 Φυµατίωση 

 
Μεταβολικά νοσήµατα ∆ιάφορες διαταραχές 

 Ουραιµία 
 Ανεπάρκεια Β12 
 ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

 Υπογλυκαιµία 
 Προεµµηνορυσιακό σύνδροµο 
 Εµπύρετα νοσήµατα  

 

Επίσης πολλά φάρµακα και τοξικές ουσίες µπορούν να προκαλέσουν 

συµπτώµατα άγχους, είτε κατά την περίοδο της λήψης τους είτε µετά την απότοµη 

διακοπή τους, και τα οποία µιµούνται τις αγχώδεις διαταραχές. Μερικά από αυτά 

είναι: 

• Οινόπνευµα (κατά τη στέρηση) 

• Οπιοειδή      (κατά τη στέρηση) 

• Υπνωτικά      (κατά τη στέρηση) 

• Αντιϋπερτασικά (κατά τη στέρηση) 

• Καφεΐνη 

• Κοκαΐνη 

• Κάνναβη 

• Αµφεταµίνες 

• Νικοτίνη 

• Θεοφυλλίνη 

 

2. Ψυχολογικές/ ψυχιατρικές διαταραχές 

Το άτοµο µπορεί να παρουσιάσει συµπτώµατα άγχους όταν βρεθεί µπροστά σε 

ένα ισχυρό  ψυχοτραυµατικό γεγονός ικανό να του προκαλέσει έντονα συναισθήµατα 

φόβου και εγκατάλειψης. Η αδυναµία διαχείρισης δυσχερών καταστάσεων, η 

συνύπαρξη χρόνιων σωµατικών ή ψυχικών νοσηµάτων  και η απουσία κοινωνικού 

υποστηρικτικού συστήµατος ευνοούν την ανάπτυξη της αγχώδης διαταραχής. 
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Υπάρχουν επίσης αρκετές ψυχιατρικές καταστάσεις που στην συµπτωµατολογία τους 

περιλαµβάνουν το άγχος, όπως η κατάθλιψη, η µανία και η σχιζοφρένεια.  

 

3. Κοινωνικά θέµατα 

Οι κυριότεροι παράγοντες που µπορούν να ενοχοποιηθούν για τη δηµιουργία 

του άγχους είναι: 

α. Η ιδιοσυγκρασία. Έχει αποδειχθεί ότι όλοι δε γεννιόµαστε ίδιοι από άποψη 

ιδιοσυγκρασίας. Μερικοί είναι λίγο-πολύ αγχώδεις από τη γέννησή τους. 

β. Η ανατροφή. Η ανατροφή και οι παιδικές εµπειρίες µας τροφοδοτούν συχνά µε 

άγχος. Αν για παράδειγµα είχαµε γονείς που στην παιδική µας ηλικία απαιτούσαν 

από µας περισσότερα από ότι µπορούσαµε να αποδώσουµε ή αν ζήσαµε δίπλα σε 

αγχώδη άτοµα που µας µετέδιδαν συνέχεια το δικό τους άγχος, είναι φυσικό να 

έχουµε κι εµείς άγχος. 

γ. Αποτυχίες. Αν στο παρελθόν είχαµε επανειληµµένες και απροσδόκητες 

αποτυχίες, αν είχαµε την ατυχία να συναντήσουµε περισσότερες δυσκολίες ή 

εµπόδια από ότι οι άλλοι γύρω µας, τότε µπορεί να έχει αναπτυχθεί µέσα µας άγχος. 

δ. Κίνδυνοι και δυσκολίες. Στην καθηµερινή µας ζωή υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, 

άλλοτε πραγµατικοί και άλλοτε φανταστικοί. Επίσης υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις 

και προβλήµατα που µας πιέζουν καθηµερινά, απαιτώντας τη λύση τους. Τέτοιες 

καταστάσεις µπορεί να είναι: Απειλή εναντίον της υγείας µας, της αξίας µας, των 

υπαρχόντων µας, της επαγγελµατικής ή οικογενειακής µας κατάστασης, φόβοι για 

πιθανές δυσάρεστες εξελίξεις που µπορούν να αναστατώσουν τη ζωή µας ή να µας 

στερήσουν την παρουσία και την αγάπη κάποιων δικών µας. Κάθε πραγµατική ή 

φανταστική κατάσταση που απειλεί να µας στερήσει ή να εµποδίσει την 

ικανοποίηση κάποιας βασικής ανάγκης, µπορεί να µας τροφοδοτήσει µε άγχος. 

ε. Αµφιβολία για τις ικανότητές µας. Άγχος δηµιουργείται εύκολα µέσα µας, όταν 

αµφιβάλλουµε για την αξία ή τις ικανότητές µας. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι 

ακόµα και φαινοµενικά µικρές ή ασήµαντες υποχρεώσεις που αδυνατούµε να τις 

εκπληρώσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν άγχος µέσα µας όταν αυτές απειλούν 

την αυτοεκτίµηση µας. 

στ. Τα διλήµµατα. Άγχος µπορεί να δηµιουργηθεί µέσα µας όταν αντιµετωπίζουµε 

διλήµµατα ή χρειάζεται να πάρουµε κάποια µεγάλη απόφαση. Μπροστά σε τέτοιες 

καταστάσεις µπορεί να αµφιταλαντευόµαστε ανάµεσα σε δυο τάσεις: να 



  17

προχωρήσουµε στη λύση ή να την αναβάλλουµε; Να πούµε Ναι ή Όχι; Να 

τολµήσουµε κάτι ριψοκίνδυνο;  

ζ. Εσωτερικές συγκρούσεις. Άγχος δηµιουργείται συχνά από συγκρούσεις που 

γίνονται µέσα µας ανάµεσα στις επιθυµίες ή προσδοκίες µας από τη µια πλευρά, και 

στους περιορισµούς που υπαγορεύει η συνείδηση ή το περιβάλλον από την άλλη. 

η. Ενοχές. Λάθη, αποτυχίες ή και αµαρτίες του παρελθόντος που δεν φροντίσαµε να 

απαλλαγούµε από αυτές µε εξοµολόγηση µπροστά στον Θεό, δηµιουργούν µέσα 

µας αρκετή ανησυχία, άγχος ή φοβία. 

θ. Υπεραπασχόληση. Τέλος, όσο περισσότερο παίρνουµε στους ώµους µας βάρη 

και προβλήµατα τόσο δικά µας όσο και των δικών µας και αναγκαζόµαστε έτσι να 

τρέχουµε από το πρωί µέχρι το βράδυ ή να βασανίζουµε συνέχεια το µυαλό µας, 

τόσο αυξάνει το άγχος µέσα µας. 

 

1.6 Βασική συµπτωµατολογία των αγχωδών διαταραχών 

Η βασική συµπτωµατολογία των αγχωδών διαταραχών περιλαµβάνει µια σειρά 

από συµπτώµατα που συνήθως ταξινοµούνται σε δυο µεγάλες κατηγορίες: α) τα 

σωµατικά συµπτώµατα και β) τα ψυχολογικά συµπτώµατα. Κατά την εξέταση ενός 

ασθενή που παρουσιάζει άγχος, ο γιατρός θα πρέπει να διευκρινίσει εάν πρόκειται για 

φυσιολογική ή παθολογική µορφή άγχους. Σε ένα πρακτικό επίπεδο, το παθολογικό 

άγχος διαφοροποιείται από το φυσιολογικό, από τη µαρτυρία του ίδιου του ασθενή, 

της οικογένειας και των φίλων του και τελικά από την εκτίµηση του γιατρού ότι το 

άγχος είναι υπαρκτό. Αυτή η εκτίµηση βασίζεται στις αναφορές του ασθενή για την 

εσώτερη κατάσταση του, τη συµπεριφορά του και τη λειτουργική ικανότητα. Ο 

ασθενής που παρουσιάζει παθολογικό άγχος είναι αναγκαίο να υποβληθεί σε µια 

νευροψυχιατρική εξέταση και σε ένα εξατοµικευµένο θεραπευτικό πλάνο. Ο γιατρός 

θα πρέπει να γνωρίζει ότι το άγχος µπορεί να είναι σύµπτωµα πολλών σωµατικών 

παθήσεων, καθώς και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών, ιδιαίτερα των καταθλιπτικών.  

Επειδή είναι σαφώς προς όφελος του ατόµου να απαντά µε άγχος σε κάποιες 

απειλητικές καταστάσεις, µπορούµε να µιλήσουµε για φυσιολογικό άγχος σε 

αντίθεση προς το µη φυσιολογικό ή παθολογικό άγχος. Το άγχος είναι φυσιολογική 

συνοδός κατάσταση στην ανάπτυξη, στην αλλαγή, στη βίωση νέων και πρωτόγνωρων 

εµπειριών, στην αναζήτηση ταυτότητας και νοήµατος στη ζωή. Αντίθετα, το 
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παθολογικό άγχος είναι απρόσφορη απάντηση σε δεδοµένο ερέθισµα, είτε ως προς 

την ένταση, είτε ως προς τη διάρκεια της. 

 

1.6.1 Συµπτωµατολογία σε σωµατικό επίπεδο 

Η βασική συµπτωµατολογία των αγχωδών διαταραχών περιλαµβάνει: (Kaplan 

et al. 2000) 

 Τρόµος, µυϊκές συσπάσεις, αίσθηµα αστάθειας 

 Ραχιαλγία, κεφαλαλγία  

 Μυϊκή τάση, κινητική ανησυχία 

 Αίσθηµα δύσπνοιας, υπεραερισµός 

 Εύκολη κόπωση 

 Επίταση αντίδρασης στο ξάφνιασµα 

 Υπερδραστηριότητα του αυτονόµου 

Εξάψεις-ωχρότητα 

Ταχυκαρδία, αίσθηµα παλµών 

Εφίδρωση 

Ψυχρότητα άκρων χειρών 

∆ιάρροια 

Ξηροστοµία 

                                               Συχνουρία 

 Παραισθησίες 

 ∆υσκαταποσία 

 Αύξηση της αρτηριακής 

πίεσης 

 Μυδρίαση 

 

1.6.2 Συµπτωµατολογία σε ψυχολογικό επίπεδο 

• Αίσθηµα έντονου φόβου 

• ∆υσχέρεια συγκέντρωσης 

• Υπερεπαγρύπνηση 

• Αϋπνία 
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• Ελάττωση της libido 

• «Κόµπος στο λαιµό» 

• Ανακάτεµα ή «σφίξιµο» στο στοµάχι 

Για τη διάγνωση της γενικευµένης αγχώδους διαταραχής υπάρχουν ορισµένα διαγνωστικά 

κριτήρια.  

Α. Υπερβολικό άγχος και ανησυχία (φοβισµένη προσδοκία) που συµβαίνουν τις 

περισσότερες ηµέρες µιας περιόδου τουλάχιστον 6 µηνών, για µια σειρά 

γεγονότων ή δραστηριοτήτων (όπως η εργασία και η σχολική επίδοση). 

Β. Το άτοµο νιώθει ότι είναι δύσκολο να ελέγξει την ανησυχία του. 

Γ. Το άγχος και η ανησυχία συνδέονται µε τρία (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα 

συµπτώµατα (µε τουλάχιστον µερικά από αυτά να είναι παρόντα τις περισσότερες 

ηµέρες κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων µηνών).  

 νευρικότητα ή αίσθηµα αγωνίας ή τεντωµένα νεύρα 

 εύκολη κόπωση 

 δυσκολία συγκέντρωσης ή αίσθηµα ότι το µυαλό αδειάζει 

 ευερεθιστότητα 

 µυϊκή τάση 

 διαταραχή του ύπνου (δυσκολία επέλευσης ή διατήρησης του ύπνου, ή 

ανήσυχος, µη ικανοποιητικός ύπνος). 

∆. Ο εστιασµός του άγχους και της ανησυχίας του ατόµου δεν περιορίζεται σε 

χαρακτηριστικά µιας διαταραχής στον άξονα I, π.χ. το άγχος ή η ανησυχία δεν 

οφείλονται στο ότι θα επέλθει µια κρίση πανικού (όπως στη διαταραχή του 

πανικού), ότι θα νιώσει αµηχανία δηµόσια (όπως στην κοινωνική φοβία), ότι θα 

µολυνθεί (όπως στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή), ότι θα αποµακρυνθεί από 

το σπίτι ή στενούς συγγενείς (όπως στη διαταραχή άγχους αποχωρισµού), ότι θα 

κερδίσει βάρος (όπως στην ψυχογενή ανορεξία), ότι θα έχει πολλαπλά σωµατικά 

ενοχλήµατα (όπως στη σωµατοποιητική διαταραχή) 

ή ότι έχει µια σοβαρή ασθένεια (όπως στην 

υποχονδρίαση), ενώ το άγχος και η ανησυχία δεν 

εµφανίζονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια 

διαταραχής µετά από τραυµατικό στρες. 

Ε. Το άγχος, η ανησυχία ή τα σωµατικά 
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συµπτώµατα προκαλούν κλινικά σηµαντική ενόχληση ή έκπτωση των κοινωνικών, 

επαγγελµατικών ή άλλων σηµαντικών περιοχών της λειτουργικότητας. 

ΣΤ. Η διαταραχή δεν οφείλεται στις άµεσες φυσιολογικές δράσεις µιας ουσίας (π.χ. 

ουσία κατάχρησης, φάρµακα) ή σε µια γενική σωµατική κατάσταση (π.χ. 

υπερθυρεοειδισµός) και δεν εµφανίζεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια µιας 

διαταραχής της διάθεσης, µιας ψυχωτικής διαταραχής ή µιας διάχυτης 

αναπτυξιακής διαταραχής.  

 Στην καθηµερινή κλινική πρακτική διαπιστώνουµε ότι τα κύρια συµπτώµατα 

της ΓΑ∆ είναι το άγχος, η κινητική υπερένταση, η υπερδραστηριότητα του 

αυτόνοµου νευρικού συστήµατος και η γνωσιακή επαγρύπνηση. Το άγχος υπάρχει σε 

υπερβολικό βαθµό και παρεµβαίνει σε κάθε πλευρά της ζωής του ατόµου. Η κινητική 

υπερένταση εκδηλώνεται συνηθέστερα µε τρόµο, ανησυχία και πονοκέφαλο. Η 

υπερδραστηριότητα του αυτόνοµου εκδηλώνεται µε δυσκολία στην αναπνοή, υπερβο-

λική εφίδρωση, προκάρδιους παλµούς και ποικίλα συµπτώµατα του γαστρεντερικού 

συστήµατος. Η γνωσιακή επαγρύπνηση δηλώνεται από την ευερεθιστότητα και από 

την ευκολία µε την οποία το άτοµο αιφνιδιάζεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο 

ασθενής ζητά βοήθεια από ένα γενικό γιατρό ή ένα παθολόγο προβάλλοντας τα 

σωµατικά του συµπτώµατα. Σε άλλες περιπτώσεις καταφεύγει σε έναν ειδικό για 

κάποιο συγκεκριµένο σύµπτωµα, π.χ. χρόνια διάρροια. Σπάνια βρίσκεται κάποια µη 

ψυχιατρική σωµατική διαταραχή. Μερικοί ασθενείς αποδέχονται τη διάγνωση της 

ΓΑ∆ και τη θεραπεία που τους προσφέρεται. Άλλοι εξακολουθούν να καταφεύγουν 

για καιρό σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Παρακάτω αναφέρεται περιστατικό άνδρα 

που είχε άγχος αλλά δεν του είχε γίνει από την αρχή σωστή διάγνωση:  

 

27χρονος άνδρας, ηλεκτρολόγος, παραπονιόταν για ζάλη, εφίδρωση των 

παλαµών, προκάρδιους παλµούς και εµβοές των ώτων, συµπτώµατα από τα 

οποία υπέφερε περισσότερο από 18 µήνες. Επιπλέον ανέφερε ξηρότητα του 

λαιµού, περιόδους µε µη ελεγχόµενο τρόµο και ένα 

αίσθηµα ανησυχίας που παρενέβαινε στη δυνατότητα του 

να συγκεντρώνεται. Αυτό το αίσθηµα υπήρχε πάρα πολύ 

συχνά στη διάρκεια των 2 τελευταίων ετών, χωρίς να 

περιορίζεται σε ευδιάκριτες περιόδους. Λόγω των 

συµπτωµάτων του, έβλεπε τον οικογενειακό του γιατρό, ένα νευρολόγο, ένα 
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νευροχειρουργό, έναν ωτορινολαρυγγολόγο και ένα χειροπράκτη. Του είχε 

συσταθεί να ακολουθήσει µια υπογλυκαιµική δίαιτα, έκανε φυσιοθεραπεία 

για µια νευραλγία ενώ κατάφερε να πάρει και µια διάγνωση για πιθανή 

βλάβη του έσω ωτός. 

Στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών είχε ελάχιστες κοινωνικές 

επαφές λόγω των συµπτωµάτων του. Αν και τα συµπτώµατα του ήσαν συχνά 

αφόρητα, συνέχισε να πηγαίνει στη δουλειά του. Έτεινε να κρύβει τα 

συµπτώµατα του από τη σύζυγο και τα παιδιά του, στους οποίους ήθελε να 

φαίνεται τέλειος και ανέφερε λίγα προβλήµατα µε τους δικούς του 

ανθρώπους, ως αποτέλεσµα της νευρικότητας του. 

Συζήτηση. Τα συµπτώµατα της κινητικής υπερέντασης (µη ελεγχόµενος 

τρόµος), της υπερδραστηριότητας του αυτόνοµου (ζάλη, εφίδρωση 

παλαµών, παλµοί της καρδιάς) και της συνεχούς επαγρύπνησης (συνεχές 

αίσθηµα ανησυχίας) υποδεικνύουν τη διάγνωση της ΓΑ∆. Επειδή τα συµ-

πτώµατα δεν περιορίζονται σε ευδιάκριτες περιόδους, όπως στη διαταραχή 

πανικού, και επειδή δεν εκλύονται µπροστά σε ένα συγκεκριµένο ερέθισµα, 

η διάγνωση είναι πράγµατι ΓΑ∆. Αν και ο ασθενής είχε συµβουλευθεί 

πάµπολλους γιατρούς, η απουσία υπεραπασχόλησης µε φόβους ότι πάσχει 

από συγκεκριµένη διαταραχή, αποκλείει τη διάγνωση της υποχονδρίασης 

(Kaplan et al. 2000). 

 

1.7 Θεραπευτική προσέγγιση του άγχους 

∆εν υπάρχουν ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις για το άγχος. Κάποιες αγχώδεις 

διαταραχές, όπως η διαταραχή στρες από 

ψυχοτραυµατισµό, αντιµετωπίζονται  κατά κύριο λόγο 

µε ψυχοθεραπεία. Άλλες όπως οι φοβίες, η διαταραχή 

γενικευµένου άγχους, η διαταραχή πανικού και η 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή αντιµετωπίζονται 

φαρµακευτικά ή µε συνδυασµό φαρµακευτικής 

θεραπείας και ψυχοθεραπείας. 

Η διαφορική διάγνωση της ΓΑ∆ περιλαµβάνει όλες τις σωµατικές καταστάσεις 

που προκαλούν άγχος και αναφέρθησαν προηγουµένως. Ο σωµατικός έλεγχος 

περιλαµβάνει πλήρη αιµατολογικό έλεγχο, ηλεκτροκαρδιογραφικό έλεγχο και έλεγχο 
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του θυρεοειδούς. Επιπλέον, πρέπει να αποκλεισθεί τοξίκωση από καφείνη, κα-

τάχρηση διεγερτικών ουσιών, στέρηση αλκοόλ, ηρεµιστικών, υπνωτικών και 

αγχολυτικών. Η εξέταση της παρούσας ψυχικής κατάστασης και το ιστορικό θα 

πρέπει να εστιασθούν στον αποκλεισµό της διαταραχής πανικού, των φοβιών και της 

ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Γενικά, οι ασθενείς µε διαταραχή πανικού ζητούν 

βοήθεια νωρίτερα, πάσχουν περισσότερο, έχουν αιφνίδια έναρξη των συµπτωµάτων 

τους και ενοχλούνται λιγότερο από τα σωµατικά τους συµπτώµατα σε σχέση µε τους 

ασθενείς που πάσχουν από ΓΑ∆. Η διαφοροδιάγνωση της ΓΑ∆ από τη µείζονα κα-

ταθλιπτική διαταραχή και τη δυσθυµική διαταραχή µπορεί να είναι δύσκολο έργο. 

Στην πραγµατικότητα, οι καταστάσεις αυτές µπορεί να συνυπάρχουν. Άλλες 

διαγνώσεις που πρέπει να αποκλειστούν είναι η διαταραχή προσαρµογής µε άγχος, η 

υποχονδρίαση, η διαταραχή της προσοχής µε υπερκινητικότητα στους ενηλίκους, η 

σωµατοποιητική διαταραχή και οι διαταραχές προσωπικότητας.  

Λόγω της υψηλής συννοσηρότητας της ΓΑ∆ µε άλλες ψυχικές διαταραχές, η 

κλινική πορεία και πρόγνωση της διαταραχής είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Τα 

δεδοµένα υποδεικνύουν ότι η έναρξη της διαταραχής συνδέεται µε γεγονότα ζωής του 

ατόµου. Η ύπαρξη αρνητικών γεγονότων αυξάνει την πιθανότητα εµφάνισης της. Εξ 

ορισµού η ΓΑ∆ είναι µια χρόνια διαταραχή και µπορεί κάλλιστα να διαδράµει 

εφ'όρου ζωής. Το 25% περίπου των ασθενών θα εµφανίσει κάποτε διαταραχή 

πανικού. Ένα επιπλέον υψηλό ποσοστό ασθενών θα εµφανίσουν µείζονα 

καταθλιπτική διαταραχή. 

Η φαρµακευτική θεραπεία µπορεί να περιλαµβάνει κατηγορίες φαρµάκων 

όπως:  

⇒ οι βενζοδιαζεπίνες π.χ. διαζεπάµη (Stedon), Αλπραζολάµη (Xanax), 

Κλοναζεπάµη (Rivotril), λοραζεπάµη (Tavor) 

⇒ οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης 

⇒ τα τρικυκλικά 

⇒ η βουσπιρόνη (Bespar) 

⇒ οι αναστολείς της µονοαµινοξειδάσης 

⇒ οι αναστολείς των β- αδρενεργικών υποδοχέων π.χ. Inderal 

⇒  η Bενλαφαξίνη (Efexor) 

⇒ η Νεφαζοδόνη (Nefirel) 

Οι ψυχοθεραπείες χωρίζονται σε 
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   α) Υποστηρικτική ψυχοθεραπεία 

   β) Εναισθητικές ψυχοθεραπείες 

   γ) Θεραπεία συµπεριφοράς 

   δ)Γνωστική θεραπεία 

   ε) Οµαδική θεραπεία (Kaplan & Sadocks 2004, Σολδάτος Κ, Λυκούρας Λ. 2006). 

Η αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων θεραπευτικής προσέγγισης του 

εργασιακού άγχους θα καταγραφεί στο πέµπτο κεφάλαιο της πτυχιακής. 

 



 

 

 

Κεφάλαιο ∆εύτερο 

 

Εργασία και εργασιακό περιβάλλον 

 

 

 

 

2.1 Η έννοια και η σηµασία της εργασίας 

Εργασία είναι κάθε απασχόληση του ανθρώπου και κάθε µορφή 

δραστηριότητας µε κάποιο σκοπό. Μπορεί να οριστεί ως η συνειδητή ή πνευµατική 

προσπάθεια του ανθρώπου που έχει ως κύριο σκοπό την ικανοποίηση των υλικών και 

πνευµατικών αναγκών του. Η εργασιακή διαδικασία προϋποθέτει προπαντός την 

ύπαρξη ανάγκης για ορισµένο αντικείµενο της κατανάλωσης. Τα κύρια συστατικά 

στοιχεία της εργασίας είναι τα εξής: 

• ο άνθρωπος ως υποκείµενο της εργασίας, 

• το αντικείµενο της εργασίας, 

• τα µέσα της εργασίας 

• το αποτέλεσµα (προϊόν) της εργασίας.  

Χαρακτηριστικό της εργασίας είναι ο 

κοινωνικός χαρακτήρας της διότι το άτοµο 

ενώ εργάζεται για τον εαυτό του και την 

κάλυψη των αναγκών στην ουσία εργάζεται για χάρη του κοινωνικού συνόλου. Αυτό 

είναι εµφανές από το γεγονός ότι υπάρχει καταµερισµός των διαφόρων επαγγελµάτων 

καθώς ο ένας καλύπτει επαγγελµατικά τον άλλο. Με τον τρόπο αυτό, όλοι εργάζονται 

για τον ένα και ο ένας εργάζεται για όλους (∆ιαµαντόπουλος, 1995). 
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Οι γνώσεις σχετικά µε το τι θέλουν οι άνθρωποι από τη δουλειά τους, µπορεί να είναι 

εξαιρετικά χρήσιµες για τους εργοδότες και προϊστάµενους που θέλουν να 

βελτιώσουν την αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και ποιότητα ζωής των υπαλλήλων 

ή υφισταµένων τους. Τα χρήµατα δεν είναι ο µοναδικός λόγος για τον οποίο οι 

άνθρωποι εργάζονται. Η αναγνώριση και η σηµασία που λαµβάνουν οι εργαζόµενοι 

από τους εργοδότες τους, αποτελούν ίσως ισχυρότερα κίνητρα στην εργασία από ότι 

ο µισθός τους. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι εργάζονται για τα οικονοµικά οφέλη που 

αποκοµίζουν. Χωρίς χρήµατα τίποτα δεν µπορεί να γίνει και έτσι θα ήταν λάθος να 

υποτιµούµε τη σηµασία των οικονοµικών και άλλων ωφεληµάτων που προκύπτουν 

από την εργασία. Όµως περισσότερο από άλλα, οι άνθρωποι επιζητούν την 

αναγνώριση και την εκτίµηση για το έργο που επιτελούν. Ιδιαίτερα ζητούν την 

αναγνώριση αυτή από άτοµα για τα οποία τρέφουν σεβασµό. 

Παράλληλα υπάρχει η ανάγκη για έλεγχο της εργασίας που επιτελούν. Θέλουν 

να µπορούν να επηρεάζουν τις αποφάσεις που τους αφορούν. Ιδιαίτερα αυτό είναι 

χρήσιµο όταν πρόκειται για τοποθέτηση στόχων που θα µπορούν να επιτευχθούν. Το 

αίσθηµα του ότι ανήκουν στο γενικότερο σύνολο, είναι µια ισχυρή ενίσχυση του 

πνεύµατος της οµάδας για καλύτερα αποτελέσµατα. Η έγκαιρη ενηµέρωση τους όπως 

όλων των άλλων, η συµµετοχή σε συναντήσεις, η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων 

τους και στους άλλους, ικανοποιεί σηµαντικές πτυχές των προσδοκιών τους από την 

επαγγελµατική τους ζωή. 

Οι άνθρωποι θέλουν στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία να έχουν ευκαιρίες 

για ανέλιξη, εκπαίδευση, εµπλουτισµό των εµπειριών τους και για επιµορφωτικά 

ταξίδια. Οι δυνατότητες ύπαρξης και ικανοποίησης των προσδοκιών αυτών, ωθούν 

τους εργαζόµενους προς περισσότερο εποικοδοµητικές και παραγωγικές 

συµπεριφορές. 

Υπάρχει ταυτόχρονα η ανάγκη για ξεκάθαρη καθοδήγηση του τι απαιτείται από 

αυτούς, των στόχων που πρέπει να επιτύχουν. Έχουν επιπρόσθετα ανάγκη να 

γνωρίζουν το αποτέλεσµα των προσπαθειών τους και το βαθµό της δικής τους 

συµβολής στην επίτευξη των επιθυµητών στόχων. 
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2.2 Το οργανωτικό κλίµα της επιχείρησης και η συµπεριφορά των 

εργαζοµένων 

Η επιχείρηση αποτελεί µια παραγωγική - οικονοµική µονάδα, µε την έννοια ότι 

συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής, προκειµένου να παράγει 

προϊόντα ή υπηρεσίες, µε σκοπό τη διάθεση τους µέσω του µηχανισµού της αγοράς 

στους καταναλωτές. Αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας µας, το ίδιο σηµαντικό µε 

την οικογένεια διότι: 

 Το µεγαλύτερο µέρος των ανθρώπων διαθέτει το ένα τρίτο περίπου από το 

χρόνο του στις επιχειρήσεις. 

 Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που καταναλώνουµε προέρχονται απ' αυτές. 

 Η απασχόληση και το εισόδηµα των περισσοτέρων ανθρώπων εξαρτάται 

από την επιχείρηση. 

 Η εξέλιξη της οικονοµίας κάθε χώρας εξαρτάται από την επιχείρηση. 

Η µελέτη της οργανωτικής συµπεριφοράς, η οποία περιλαµβάνει την 

κατανόηση, την πρόβλεψη και τον έλεγχο της ανθρώπινης συµπεριφοράς αλλά και 

των καταστάσεων που επηρεάζουν την απόδοση των εργαζοµένων άρχισε να 

αναπτύσσεται την δεκαετία του '60. Οι εργασιακές µεταβλητές που επιδρούν στην 

συµπεριφορά των εργαζοµένων στην εργασία τους διακρίνονται στις εσωτερικές και 

τις εξωτερικές. 

Εσωτερικοί παράγοντες είναι: 

 Το µέγεθος του οργανισµού 

 Το ιστορικό της επιχείρησης 

 Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση 

 Οι φυσικές συνθήκες εργασίας 

 Τα πράγµατα και ο χώρος 

 Η τεχνολογία 

 Η οργάνωση 

 Ο καταµερισµός της εργασίας και ο σχεδιασµός 

έργων 

 Οι στόχοι και οι αντικειµενικοί σκοποί 

 Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

 Η διοίκηση 
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 Η τοποθεσία 

 Οι εργαζόµενοι  

 Ο ρόλος και το γόητρο του εργαζόµενου 

Οι εξωτερικοί παράγοντες αν και επηρεάζουν τη λειτουργία του οργανισµού δεν 

καθορίζουν τη συµπεριφορά των υπαλλήλων σε τόσο µεγάλο βαθµό π.χ. τα διεθνή 

γεγονότα, η τεχνολογία, τα σωµατεία, κλπ. Ειδικότερα:  

 Το οικονοµικό περιβάλλον περιλαµβάνει τις δοµές της οικονοµίας, τους 

ρυθµούς ανάπτυξης, τους δείκτες τους σχετικούς µε τον πληθωρισµό, την 

απασχόληση, το δηµόσιο χρέος, κτλ., την πορεία της κεφαλαιαγοράς και των 

εισοδηµάτων, το βαθµό παρέµβασης του κράτους στην οικονοµία, το 

φορολογικό σύστηµα, τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις κτλ. 

 Το νοµικό περιβάλλον περιλαµβάνει τους νόµους, σύµφωνα µε τους οποίους 

λειτουργεί η επιχείρηση, οι συναλλαγές, οι εργασιακές σχέσεις κτλ. 

 Το κοινωνικό περιβάλλον περιλαµβάνει την "κοινωνική οργάνωση της 

χώρας", µέσα στην οποία είναι ενταγµένες όλες οι κοινωνικές οµάδες οι 

οποίες επιδρούν στη λειτουργία της και την εξέλιξη της. Οι επιλογές τους 

επηρεάζουν άµεσα τη διαδικασία παραγωγής και διανοµής του προϊόντος. 

Στοιχεία αυτού του παράγοντα µπορούν να θεωρηθούν ακόµη και τα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά µιας χώρας, το συνδικαλιστικό της κίνηµα κτλ. 

 Το τεχνολογικό περιβάλλον περιλαµβάνει την πλέον ορατή επίδραση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση διότι επηρεάζει ποιοτικά και 

ποσοτικά τη φύση και την απόδοση του εξοπλισµού της και των εργαζοµένων, 

το είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

 Το πολιτισµικό περιβάλλον περιλαµβάνει τα εθνολογικά και λαογραφικά 

χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας, τα έθιµα, τις παραδόσεις, τη θρησκεία και ότι 

έχει σχέση µε το σύστηµα αξιών που την εκφράζει. 

 Το πολιτικό περιβάλλον περιλαµβάνει το θεσµικό πλαίσιο, σύµφωνα µε το 

οποίο λειτουργεί το κράτος, όπως εισοδηµατική πολιτική, νοµισµατική 

πολιτική, κυβερνητικές και πολιτικές αποφάσεις. 

 Το οικολογικό περιβάλλον είναι ένας παράγοντας που αποκτά ιδιαίτερη 

σηµασία µέρα µε τη µέρα για την επιχείρηση και γενικά για τον άνθρωπο. Η 

επιχείρηση προκαλεί προβλήµατα στο περιβάλλον µε την αλόγιστη 

εκµετάλλευση του και τη ρύπανση του, όπως επίσης δέχεται τις αρνητικές 
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επιπτώσεις από τις βλάβες που η ίδια ή άλλες αιτίες προκαλούν. (Μπουραντάς 

και συν. 1999)  

Το οργανωτικό κλίµα θεωρείται ότι ασκεί δυνατή επιρροή στη κινητοποίηση 

του εργαζοµένου για αποδοτικότερη εργασία και ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων 

µέσα από την αυξηµένη συµµετοχή του σε δράσεις που ωφελούν τον οργανισµό, 

όπως είναι η εκπαίδευση και η προσεκτική παρακολούθηση των όσων 

διαδραµατίζονται στο χώρο εργασίας.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία των χαρακτηριστικών της εργασίας (job characteristics 

model -JCM)  που βασίζεται στην (αυτονόητη) αρχή ότι οι εργασίες διαφέρουν, 

κάποιες είναι περισσότερο ενδιαφέρουσες από τις άλλες. Έγινε λοιπόν προσπάθεια να 

αναγνωριστούν τα χαρακτηριστικά που καθιστούν µια εργασία ενδιαφέρουσα. Η 

θεωρία των χαρακτηριστικών της εργασίας των Hackman και Oldham αναγνωρίζει 

πέντε χαρακτηριστικά. 

⇒ Ποικιλία δεξιοτήτων 

⇒ Ταυτότητα καθηκόντων 

⇒ Σηµαντικότητα καθηκόντων  

⇒ Αυτονοµία 

⇒ Ανατροφοδότηση. 
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Εικόνα 2: Θεωρία των χαρακτηριστικών της εργασίας 

Η ποικιλία δεξιοτήτων, η ταυτότητα και η σηµαντικότητα της εργασίας δίνουν 

στην εργασία νόηµα, η αυτονοµία δίνει την αίσθηση υπευθυνότητας, ενώ η 

ανατροφοδότηση δίνει τη γνώση για τα αποτελέσµατα. Όλα τα παραπάνω 

συνδυαζόµενα οδηγούν σε ανάπτυξη του ατόµου, εσωτερική παρακίνηση, υψηλότερη 

απόδοση, ικανοποίηση από την εργασία και µείωση των απουσιών και της φυγής από 

την εργασία (Μερκούρης 2008). 

2.3 ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις εργαζοµένων 

Από την σύµβαση εργασίας που έχει συνάψει ο εργαζόµενος µε τον εργοδότη 

του (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) προκύπτουν κάποια βασικά δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις που έχει ο ίδιος, σε σχέση µε την εργασία του. Παρακάτω θα 

διατυπωθούν τα σηµαντικότερα από αυτά, τα οποία έχουν αναφορά στο εργατικό 

δίκαιο. 

Τα σηµαντικότερα δικαιώµατα των εργαζοµένων που ορίζει το εργατικό δίκαιο 

είναι τα εξής: (Καρακατσάνης 1992, Λαναρα 1999). 

• ∆ικαίωµα στη θέση εργασίας 

Με την εργασία ο εργαζόµενος κερδίζει την ζωή του. Έχοντας εξασφαλίσει την 

σταθερότητα της εργασίας του ελευθερώνεται από το άγχος και αποκτά την 
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βεβαιότητα ότι η ζωή του θα είναι οµαλή γεγονός το οποίο είναι κύρια προϋπόθεση 

για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση της προσωπικότητας του. Σύµφωνα µε αυτό το 

δικαίωµα ο εργαζόµενος µπορεί να προστατευτεί από αυθαίρετες και αδικαιολόγητες 

απολύσεις ενώ η δυνατότητα απολύσεως υπάρχει µόνο για ορισµένους σπουδαίους 

λόγους που ορίζει το εργατικό δίκαιο. 

 • ∆ικαίωµα άδειας 

Το δικαίωµα αυτό, έχει ως βασικό σκοπό την ανάπαυση, τη δυνατότητα 

αναψυχής και την επαναφόρτιση των δυνάµεων του εργαζοµένου την οποία έχει 

απόλυτα ανάγκη ώστε να προσφέρει παραγωγικά στην εργασία του. Επίσης ο 

εργαζόµενος δικαιούται άδειες και για άλλους σκοπούς όπως: άδειες εξετάσεων, 

εκπαιδευτικές άδειες, άδειες κυοφορίας και λοχίας, γονική άδεια, συνδικαλιστικές 

άδειες και αναρρωτικές άδειες. 

• ∆ικαίωµα µισθού 

Ο εργαζόµενος από την στιγµή που αναλαµβάνει τα εργασιακά του καθήκοντα 

έχει δικαίωµα σε µισθό. Ανάλογα µε την σύµβαση εργασίας που έχει συµφωνήσει, ο 

µισθός καταβάλλεται είτε σε µηνιαία βάση ή δεκαπενθήµερο, είτε σε ηµεροµίσθιο. Ο 

µισθός είναι το βασικό µέσο βιοπορισµού του εργαζόµενου και µέσω αυτού έχει την 

δυνατότητα να καλύψει πολλές από τις ανάγκες του. Θεωρείται πως είναι το 

αντάλλαγµα της παροχής εργασίας του και ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα για να 

συνεχίσει να παρέχει εργασία. Ο µισθός ανταµείβει όχι µόνο υλικά αλλά και ηθικά 

τον εργαζόµενο νοιώθοντας ο ίδιος ότι είναι µέλος προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο 

γεγονός το οποίο διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο στην οµαλή κατάσταση της 

ψυχολογία του. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί ο µισθός στον εργαζόµενο έχει το 

δικαίωµα α) να τον επιδιώξει δικαστικά µε αγωγή σύµφωνα µε την εργατική 

νοµοθεσία, β) να ασκήσει το δικαίωµα της επισχέσεως, γ) να καταγγέλλει την 

καθυστέρηση των χρηµάτων γεγονός το οποίο δείχνει την βλαπτική µεταβολή των 

όρων της συµβάσεως και να ζητήσει αποζηµίωση δ) να ζητήσει να κηρυχθεί ο 

εργοδότης και ε) να µηνύσει τον εργοδότη.  

• ∆ικαίωµα ασφάλισης 

Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα να ανήκουν σε κάποιο ασφαλιστικό 

φορέα ο οποίος θα έχει την δυνατότητα να τους ασφαλίζει από κινδύνους ασθένειας, 

ατυχήµατος, αναπηρίας, ανεργίας και γήρατός. Είναι ένα τα σηµαντικότερα 

δικαιώµατα του εργαζόµενου ώστε να νοιώθει ασφάλεια και σιγουριά µέσα στο 

κοινωνικό σύνολο  
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• ∆ικαίωµα πραγµατικής απασχόλησης στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης. 

«Σύµφωνα µε αυτό το δικαίωµα ο εργαζόµενος αναπτύσσει την προσωπικότητα 

του, αξιοποιεί τις πνευµατικές και σωµατικές δυνάµεις του, δηµιουργεί και 

δηµιουργείται, οικοδοµεί την επαγγελµατική του πρόοδο και την κοινωνική του 

θέση»  

• ∆ικαίωµα επαγγελµατικής ανάπτυξης και προόδου 

Σε αυτό το δικαίωµα ανήκει ο θεσµός των προαγωγών του εργαζόµενου. Είναι 

βασικό να αναγνωρίζεται στον εργαζόµενο η προσφορά που παρέχει στην εργασία 

του και να εξελίσσεται µέσα στο χώρο αυτό. Εδώ επίσης θίγεται το θέµα της σωστής 

και αµερόληπτης τοποθέτησης του προσωπικού σε θέσεις αναθέσεως και 

καθηκόντων.  

• ∆ικαίωµα στην προσωπικότητα 

Το συγκεκριµένο δικαίωµα σέβεται την τιµή, την υπόληψη και την 

προσωπικότητα του µισθωτού. Η τυχόν πληµµελής συµπεριφορά του εργοδότη που 

θίγει την προσωπικότητα του εργαζόµενου, αποτελεί ουσιώδη παράβαση συµβατικής 

υποχρέωσης πρόνοιας και αθέτησης της συµφωνηµένης σύµβασης εργασίας. Η 

ευπρεπή µεταχείριση του εργαζόµενου αλλά και η καλή συµπεριφορά γενικά 

αποτελεί συµβατική υποχρέωση µε την έννοια ότι η εργασιακή σχέση είναι 

κατεξοχήν ηθική και επιβάλει το σεβασµό της προσωπικότητας του εργαζοµένου 

κατά την διάρκεια της εργασίας 

• ∆ικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης 

«Η ελευθερία της έκφρασης των πολιτικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών 

πεποιθήσεων, όπως και των επιστηµονικών απόψεων και της υπηρεσιακής κριτικής 

των πράξεων της προϊστάµενης αρχής, αποτελεί δικαίωµα των υπαλλήλων και τελεί 

υπό την εγγύηση του Κράτους. ∆εν επιτρέπονται διακρίσεις των υπαλλήλων λόγω 

των πεποιθήσεων ή των απόψεών τους ή της κριτικής των πράξεων της προϊσταµένης 

αρχής. Επίσης το δικαίωµα αυτό επιτρέπει την συµµετοχή των εργαζοµένων στην 

πολιτική ζωή της χώρας. 

• ∆ικαίωµα συνδικαλιστικής ελευθερίας και δικαίωµα απεργίας 

Οι υπάλληλοι µπορούν ελεύθερα να ιδρύουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, να 

γίνονται µέλη τους και να ασκούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώµατα. 

Η απεργία αποτελεί δικαίωµα των υπαλλήλων και ασκείται από τις 

συνδικαλιστικές τους οργανώσεις ως µέσο για την διασφάλιση και προαγωγή των 

οικονοµικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών 
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συµφερόντων τους και ως εκδήλωση αλληλεγγύης προς άλλους εργαζόµενους για 

τους αυτούς σκοπούς. Το δικαίωµα της απεργίας ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του νόµου που το ρυθµίζει. 

• ∆ικαίωµα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας 

Οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα στη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και 

ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους. Για αυτό το θέµα αναφέρονται περισσότερες 

πληροφορίες στην ενότητα 2.5. 

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του εργαζοµένου στην εργασία του οι 

σηµαντικότερες από αυτές είναι οι εξής: 

• Παροχή της εργασίας 

Η υποχρέωση αυτή είναι η κύρια µέριµνα των εργαζοµένων. Ο εργαζόµενος 

οφείλει να διαθέτει τις δυνάµεις του αλλά και την ετοιµότητα του. Οφείλει µέσα στα 

πλαίσια των δυνατοτήτων του, να παράσχει το σύνολο των σωµατικών και 

πνευµατικών του δυνάµεων. ∆εν αρκεί η απλή παρουσία του εργαζόµενου στο χώρο 

εργασίας αλλά απαιτείται και η πλήρης ενεργοποίηση του. Αυτή είναι και 

σηµαντικότερη δέσµευση η οποία πηγάζει από τη σύµβαση εργασίας. 

• Αυτοπρόσωπος και επιµελής εκτέλεση της εργασίας 

Η σύµβαση εργασίας είναι προσωποπαγής και κατά συνέπεια ο εργαζόµενος 

πρέπει να προσφέρει αυτή αυτοπροσώπως. Ο εργαζόµενος οφείλει να εκτελεί µε 

επιµέλεια την εργασία που του ανατίθενται και να τηρεί το προβλεπόµενο ωράριο 

εργασίας του. Ο βαθµός της επιµέλειας του µπορεί να κριθεί από την σύµβαση 

εργασίας αφού ληφθούν υπόψη η µόρφωσή του, το είδος της παροχής εργασίας, η 

εµπειρία του και οι δεξιότητες του. Επίσης σύµφωνα µε τον αστικό κώδικα ο 

εργαζόµενος έχει ευθύνη σε περίπτωση ζηµίας στον εργοδότη του από δόλο ή 

αµέλεια. 

• Η υποχρέωση πίστης 

Η υποχρέωση πίστεως δηλώνει ότι ο εργαζόµενος οφείλει να καταβάλει κάθε 

προσπάθεια για την πρόοδο και ανάπτυξη της εργασίας του. Πρέπει να έχει εχεµύθεια 

και να αποφεύγει κάθε ενέργεια η οποία µπορεί να βλάψει τα συµφέροντα του 

εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης επιβάλλεται η αποφυγή ενεργειών του 

εργαζόµενου που συντελούν στη δηµιουργία ανταγωνιστικών 

συνθηκών στο χώρο εργασίας του. 

• Έγκαιρη ενηµέρωση για απουσίες και ασθένειες 
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Ο εργαζόµενος σε περίπτωση ασθενειών ή απουσιών οφείλει να ενηµερώσει 

έγκαιρα τον αρµόδιο της εργασίας του γεγονός το οποίο δείχνει το σεβασµό προς την 

εργασία του.  

 

2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις 

Εκτός από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν στην ενότητα 2.2. και 2.3 

µπορούµε να προσδιοριστούν κα να αναλυθούν και άλλοι παράγοντες που 

επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις. Οι σηµαντικότεροι από αυτούς είναι: 

Τα κίνητρα είναι αυτά που ωθούν τους ανθρώπους, να αναπτύσσουν διάφορες 

δραστηριότητες. Είναι αυτά που ενεργοποιούν και παρακινούν τους ανθρώπους να 

εκπληρώσουν κάποιο σκοπό. Όταν λέµε κίνητρα εργασίας, εννοούµε όλα τα µέτρα 

που λαµβάνονται από την ηγεσία της οργάνωσης, για την αύξηση της 

παραγωγικότητας των εργαζοµένων. Για να αποδώσουν δηλαδή οι εργαζόµενοι, θα 

πρέπει στην οργάνωση να υπάρχει το κατάλληλο κλίµα και να αναπτυχθούν όλες 

εκείνες οι απαραίτητες τεχνικές κινητοποίησης τους. Κάθε εργαζόµενος για να είναι 

αποτελεσµατικός στην εργασία του, θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

• να έχει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης του, 

• να αντιλαµβάνεται το ρόλο που έχει µέσα στην οργάνωση και 

• να του παρέχονται τα απαραίτητα κίνητρα για εργασία. 

Η παρακίνηση θεωρείται ότι συνδέεται µε τις ανθρώπινες ανάγκες. Τόσο η 

ανάγκη, όσο και το κίνητρο για να διεγείρουν µία συµπεριφορά, πρέπει να είναι 

παρόντα. Η εργασία είναι και αυτή µία ανάγκη, όχι µόνο από πλευράς βιοπορισµού, 

αλλά και ως έκφραση της ενεργητικότητας του ανθρώπου. Τα κίνητρα θα 

µπορούσαµε να τα κατατάξουµε στις εξής κατηγορίες: 

α) Κίνητρα που αφορούν την οργάνωση του οργανισµού (βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας, διαρρύθµιση χώρων εργασίας, κανονισµοί εργασίας, κ.λπ.) 

β) Κίνητρα που αφορούν τις υπηρεσιακές σχέσεις εργαζοµένων και οργάνωσης 

(αρµοδιότητες, ευθύνες, έλεγχος, πειθαρχία, αποφάσεις διεύθυνσης, προσλήψεις, 

απολύσεις, κ.λπ.) και 

γ) Κίνητρα που αφορούν απευθείας τους εργαζόµενους (αµοιβές, µισθοί, προαγωγές, 

έπαινοι, κ.λπ.)(Γεωργόπουλος 1989). 
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Η επαγγελµατική ικανοποίηση είναι ένα ζήτηµα το οποίο ειδικά τα τελευταία 

χρόνια έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις και αναφέρεται στη γενική στάση και 

συµπεριφορά που έχει ένα άτοµο προς την εργασία 

του. Αυτό που πάντα ενδιέφερε τους προϊσταµένους 

των διάφορων οργανώσεων ήταν να συµµετέχουν οι 

εργαζόµενοι ενεργά και να φέρνουν εις πέρας και 

επιτυχώς τις εργασίες τους.  Τα τελευταία χρόνια 

όµως έχουν γίνει αρκετές έρευνες και δηµοσιεύσεις 

άρθρων όσον αφορά αυτό το θέµα, κι αυτό γιατί 

θεωρείται ένας σηµαντικός παράγοντας τόσο από οικονοµικής, όσο και από 

ανθρωπιστικής και ηθικής απόψεως. Ο λόγος που δηµιουργήθηκε το ενδιαφέρον για 

την επαγγελµατική ικανοποίηση και εξακολουθεί να ενδιαφέρει, είναι ότι οι θετικές ή 

οι αρνητικές στάσεις απέναντι στην εργασία, µπορούν να έχουν ισχυρές επιδράσεις 

σε πολλές µορφές της συµπεριφοράς του ατόµου στο εργασιακό του περιβάλλον.  

Αρκετοί θεωρητικοί έχουν προσπαθήσει να ορίσουν και να ερµηνεύσουν την 

επαγγελµατική ικανοποίηση, χωρίς όµως να καταλήξουν σε οµοφωνία. Η 

επαγγελµατική ικανοποίηση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τα κίνητρα και την 

προσαρµογή. Σύµφωνα µε τον Ginzberg, υπάρχουν τρεις µορφές επαγγελµατικής 

ικανοποίησης: 

1. Οι εσωτερικές ικανοποιήσεις, που µπορεί να είναι αποτέλεσµα (α) της 

‘’λειτουργικής ικανοποίησης’’, εκείνου δηλαδή του ευχάριστου συναισθήµατος που 

απορρέει από τη συµµετοχή σε παραγωγικές δραστηριότητες, ή (β) του αισθήµατος 

της ‘’δηµιουργίας’’ που δοκιµάζει το άτοµο όταν επιτυγχάνει αυτοέκφραση µέσω της 

επίδοσης. 

2. Οι συνακόλουθες ικανοποιήσεις, που είναι συνάρτηση των φυσικών, κοινωνικών 

και ψυχολογικών καταστάσεων που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον της εργασίας. Για 

παράδειγµα, τέτοιες ικανοποιήσεις µπορεί να προέρχονται από την καθαριότητα και 

τάξη στο περιβάλλον, από τον κλιµατισµό, τον καλό φωτισµό, την εργατοκεντρική 

διοίκηση, το κοινωνικό κλίµα, τη συνεργατικότητα των συναδέλφων, την καλή 

συµπεριφορά των ανωτέρων, κ.λ.π. 

3. Οι εξωτερικές ικανοποιήσεις, που αποτελούνται κυρίως από τις απλές απολαβές 

από την εργασία και που µπορεί να είναι κάθε υλικής µορφής (Κασσωτάκης, 2002). 

Οι παράγοντες οι οποίοι συµβάλλουν στην επαγγελµατική ικανοποίηση ή 

δυσαρέσκεια σχετίζονται είτε µε το περιεχόµενο της εργασίας είτε µε το πλαίσιο µέσα 
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στο οποίο παρέχεται η εργασία. Τέτοιοι παράγοντες είναι για παράδειγµα, οι 

αποδοχές, η αυτονοµία και οι σχέσεις µε τους συναδέλφους. 

Τα στοιχεία προσωπικότητας που επιδρούν στην συµπεριφορά του 

εργαζόµενου. Βασική επιδίωξη κάθε οργάνωσης είναι η ποσοτική και ποιοτική 

εργασία των εργαζοµένων για την επίτευξη των στόχων της. Κατά τον ίδιο τρόπο 

βασική επιδίωξη και προσδοκία κάθε εργαζόµενου είναι να απολαµβάνει «ποιότητα 

εργασίας». Η ποιότητα αφορά συγκεκριµένα την ικανοποίηση για τις συνθήκες 

αµοιβής και εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την εύκαµπτη 

οργάνωση της εργασίας και ρυθµίσεις σχετικά µε το χρόνο εργασίας. Η ποιότητα 

συνδέεται επίσης στενά µε την παραγωγικότητα. Πέρα όµως από τις συνθήκες που 

πρέπει να επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον, ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να 

δίνεται στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα, στις προσδοκίες ή και στα προβλήµατα που 

πιθανόν κάθε άτοµο να έχει. Όσο δύσκολο κι αν ακούγεται στους ηγέτες των 

οργανώσεων κάτι τέτοιο, είναι πολύ ουσιαστικό καθώς η ενεργή συµµετοχή και η 

καλή απόδοση του κάθε εργαζόµενου συνιστά και την καλή λειτουργία και απόδοση 

όλης της οργάνωσης.  

Το "ενδιαφέρον" είναι ένας πολύ ισχυρός παράγοντας για την εργασία. Όταν 

υπάρχει ενδιαφέρον, η προσοχή συγκεντρώνεται εύκολα, η αντίληψη διεγείρεται, η 

µνήµη και η φαντασία πλουτίζονται, ακόµα και η κόπωση ελαττώνεται. Η όρεξη για 

δουλειά κεντρίζει τη θέληση και αυξάνει την ταχύτητα απόδοσης. Η ανάπτυξη του 

ενδιαφέροντος έχει να κάνει µε τις ικανότητες, την προσωπικότητα, το οικογενειακό 

και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και τις ειδικές εµπειρίες που αποκτά το άτοµο στη 

ζωή του. Ένα επιτυχηµένο έργο που είναι αποτέλεσµα των ικανοτήτων ενός ατόµου, 

επιφέρει την επιδοκιµασία, η οποία µε τη σειρά της παράγει το ενδιαφέρον. Όταν 

λοιπόν υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά του ατόµου για το επάγγελµα που ασκεί, 

αυτό συνεπάγεται τη δηµιουργία ορισµένων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων 

όπως: 

α) δηµιουργία θετικών συναισθηµάτων, καθώς οτιδήποτε µας ενδιαφέρει µας 

ευχαριστεί να ασχολούµαστε µ’ αυτό. 

β) αφιέρωση αρκετού χρόνου στην ενασχόλησή µας µ’ αυτό που µας κινεί το 

ενδιαφέρον 

γ) επιµονή, καθώς ότι αγαπάµε και µας ενδιαφέρει δεν το εγκαταλείπουµε γρήγορα 

δ) ανάπτυξη συνεργασίας και φιλικής σχέσης µε τα άτοµα που έχουν τα ίδια 

ενδιαφέροντα µε µας. 
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ε) ελάττωση ή και µη εκδήλωση άγχους καθώς η ενασχόλησή µας µε κάτι που µας 

ενδιαφέρει και µας ευχαριστεί λειτουργεί ως «ασπίδα» στα δυσάρεστα συναισθήµατα 

και στις αρνητικές σκέψεις. 

στ) επίτευξη στόχων, καθώς όταν ασχολούµαστε µε ενδιαφέρον για κάτι, υπάρχουν 

µεγάλες πιθανότητες να επιτύχουµε σ’ αυτό. 

Ένα άτοµο που γνωρίζει τι θέλει και συνεπώς ξέρει τι κάνει, υποδηλώνει το 

άµεσο, το πηγαίο ενδιαφέρον του. Αλλά πέρα απ’ αυτό, το άτοµο µπορεί να 

αναπτύξει και ένα έµµεσο ενδιαφέρον, σαν µέσο προκειµένου να φτάσει σε κάποιο 

απώτερο σκοπό. Από τη στιγµή λοιπόν που υπάρχει ενδιαφέρον για κάτι, αυτοµάτως 

δηµιουργούνται και οι προσδοκίες, των οποίων το ρόλο επισηµάναµε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο. 

Η "στάση" είναι ένα µόνιµο συναίσθηµα, πιστεύω ή συµπεριφορά που έχει 

σχέση µε ένα συγκεκριµένο άτοµο, οµάδα ιδέα ή αντικείµενο. Με λίγα λόγια «στάση 

είναι η πνευµατική ή ψυχική προδιάθεση του ατόµου απέναντι σε πρόσωπα, 

πράγµατα ή καταστάσεις και διακρίνεται σε θετική, αρνητική και ουδέτερη. Ενώ 

συµπεριφορά είναι ο τρόπος που επικοινωνεί το άτοµο, δηλαδή τι κάνει και τι λέει. Η 

σύνδεση µεταξύ της στάσης και της συµπεριφοράς δεν είναι πάντα βέβαιη. Μια 

στάση είναι δυνατόν να καταλήξει σε µία σκοπούµενη συµπεριφορά. 

Ωστόσο, η πρόθεση του ατόµου µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να εκδηλωθεί 

και σε κάποιες άλλες όχι. Έτσι λοιπόν καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι οι στάσεις 

δεν προδικάζουν πάντα τη συµπεριφορά, ο δεσµός όµως που υπάρχει ανάµεσα σ’ 

αυτές τις δύο έννοιες είναι σηµαντικός. Η στάση δεν είναι εύκολα παρατηρήσιµη, 

καθώς έχει ένα καθαρά υποκειµενικό χαρακτήρα και ουσιαστικά συνήθως 

συµπεραίνεται από τη συµπεριφορά του ατόµου. 

Η στάση ενός ατόµου µπορεί να µεταβληθεί εξαιτίας της αλλαγής των 

συνθηκών. Τη στάση του ατόµου για κάποιο θέµα, την επηρεάζουν αποφασιστικά και 

όσοι έχουν σχέση µαζί του γύρω απ’ αυτό το θέµα ή ακόµη και εκείνοι µε τους 

οποίους συζητά για το συγκεκριµένο θέµα. Έτσι λοιπόν η ικανότητα ενός ατόµου να 

αντιλαµβάνεται τις στάσεις των άλλων και η γνώση του τρόπου και των δυνατοτήτων 

επηρεασµού των στάσεων προς την επιθυµητή κατεύθυνση, δίνει στο άτοµο και ιδίως 

στο ηγετικό στέλεχος µιας οργάνωσης, ένα ισχυρό µέσο για την επίτευξη των 

επιδιωκόµενων στόχων, είτε ατοµικών, είτε οργανωτικών. 

 «Αξίες" είναι εκείνα τα στοιχεία που ένα άτοµο θεωρεί σπουδαία στη ζωή του» 

Οι αξίες έχουν περιεχόµενο και ένταση. Το µεν περιεχόµενο προσδιορίζει τον τρόπο 
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συµπεριφοράς η δε ένταση προσδιορίζει το βαθµό σηµαντικότητας. Οι άνθρωποι δεν 

δίνουν τη ίδια αξία σε καθετί, αλλά διακατέχονται από ένα σύστηµα αξιών, που έχει 

σχέση µε τα κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά και άλλα πιστεύω. Οι αξίες µε λίγα 

λόγια, είναι αποκρυσταλλωµένες βαθύτερες πεποιθήσεις, προτιµήσεις, στάσεις, ιδέες 

και γνώµες του ατόµου, οι οποίες µε τρόπο δυναµικό και πολλές φορές ασυνείδητο 

κατευθύνουν τη συµπεριφορά του και τις επιλογές του. Ο τρόπος µε τον οποίο το 

άτοµο επιλέγει και εσωτερικεύει συγκεκριµένες αξίες είναι πολυσύνθετος και 

βασίζεται ταυτόχρονα στην οικογένεια, στα βιώµατα του και στο ευρύτερο κοινωνικό 

και ιστορικό πλαίσιο. 

Η διαφορά των αξιών από τις στάσεις ή τις απλές απόψεις του ατόµου, έγκειται 

στον βαθµό στον οποίο αυτές επηρεάζουν τη συµπεριφορά του, καθώς και στη 

δυσκολία αλλαγής τους. Οι αξίες είναι σχετικά σταθερές και αµετάβλητες. Επίσης οι 

αξίες ενός ατόµου, καθορίζουν και τον βαθµό απόδοσής του στην πραγµατοποίηση 

ενός έργου. Οι άµεσες αποφάσεις όπως και τα µακροπρόθεσµα σχέδια επηρεάζονται 

συνειδητά και ασυνείδητα από το ατοµικό σύστηµα αξιών. Το αίσθηµα αυτάρκειας 

εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο οι αξίες αυτές εκφράζονται στην καθηµερινή 

ζωή. Η ασυµβατότητα ή η σύγκρουση αξιών σε ενδοατοµικό ή ενδοοµαδικό επίπεδο 

αποτελούν την ρίζα πολλών προσωπικών και διαπροσωπικών προβληµάτων. 

Όπως κάθε άτοµο έχει τις δικές του προσωπικές αξίες έτσι και η κάθε 

οργάνωση έχει το δικό της σύστηµα αξιών, το οποίο διαµορφώνεται από τους ίδιους 

τους ανθρώπους που εργάζονται σ’ αυτή, αλλά και από τις συνθήκες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Όταν λοιπόν όλοι οι εργαζόµενοι ενστερνίζονται και εφαρµόζουν 

κοινές αξίες, τότε υπάρχουν µεγάλες πιθανότητες να φτάσουν στην επιτυχία, 

ωφελώντας κατά αυτό τον τρόπο την οργάνωση ως σύνολο (Γιαννουλέας 1998).  

Άλλα στοιχεία που επίσης επιδρούν  στις εργασιακές σχέσεις είναι η ηγεσία, η 

επικοινωνία και ο τρόπος λήψης αποφάσεων, η διαχείριση συγκρούσεων, και τα 

θέµατα που σχετίζονται µε  το εργασιακό στρες και την υγιεινή και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. 

 

2.5 Υγιεινή και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της εξειδίκευσης της εργασίας καθώς και 

την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, τίθεται το ζήτηµα σε όλους τους εργασιακούς 

χώρους της ασφάλειας και της τήρησης των κανόνων υγιεινής, σε κάθε φάση της 



  38

παραγωγικής διαδικασίας, είτε προϊόντων είτε υπηρεσιών. Η µεγάλη τοµή σχετικά µε 

την ασφάλεια εργασίας και την υγιεινή στους επαγγελµατικούς χώρους επήλθε στην 

Ελλάδα µε τους νόµους 1568/85, 2224/94 και τα σχετικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα 

294/88, 17/96 και 16/96, µε τα οποία καθορίζονται οι βασικές νοµοθετικές ρυθµίσεις 

για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων καθώς και την 

πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου. Τα βασικά θέµατα που καθορίζει ο νόµος 

καθώς και τα σχετικά προεδρικά διατάγµατα είναι τα εξής:  

 το δικαίωµα των εργαζοµένων να συστήνουν επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας 

της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) 

 τις αρµοδιότητες της Ε.Υ.Α.Ε. 

 τις υποχρεώσεις των εργοδοτών ως προς τις 

Ε.Υ.Α.Ε. 

 την υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού 

ασφάλειας και γιατρού εργασίας της 

επιχείρησης 

 τα προσόντα και τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας 

 τα προσόντα και τα καθήκοντα του γιατρού εργασίας και του βοηθητικού 

προσωπικού 

 τη δηµιουργία σε εθνικό επίπεδο του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) 

 τη δηµιουργία σε νοµαρχιακό επίπεδο της Νοµαρχιακής Επιτροπής Υγιεινής 

και Ασφάλειας της Εργασίας (Ν.Ε.Υ.Α.Ε.) 

 τις γενικές αρχές εργονοµικά σχεδιασµένων χώρων εργασίας 

 τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, εισαγωγέων, προµηθευτών όσον αφορά 

στην ασφάλεια των µηχανηµάτων, εργαλείων και συσκευών 

 τις βασικές αρχές προστασίας από µηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους 

 τα γενικά µέτρα προστασίας των εργαζοµένων 

από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 

παράγοντες 

 τις διοικητικές κυρώσεις  

 τις γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών-εργαζοµένων 

 τη δηµιουργία των Εξωτερικών Υπηρεσιών 

Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). 
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Κύριος στόχος των παραπάνω νόµων και διατάξεων είναι η διασφάλιση της 

σωµατικής και ψυχικής υγείας των εργαζοµένων καθώς και όσων παρίστανται σε 

έναν εργασιακό χώρο, είτε ως πελάτες είτε ως προµηθευτές είτε ως επισκέπτες. Η 

διασφάλιση αυτή µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν γίνει ορθή εκτίµηση του 

επαγγελµατικού κινδύνου και πρόληψη εξάλειψης των εργατικών ατυχηµάτων. 

 

α)Υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά µε την ασφάλεια και την υγιεινή 

στους χώρους εργασίας 

Ο εργοδότης σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία έχει τις παρακάτω 

υποχρεώσεις: 

1. Να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα 

µέτρα για την προστασία της υγείας 

(σωµατικής και ψυχικής) και την ασφάλεια 

των εργαζοµένων. 

2. Να ενηµερώνει και να εκπαιδεύει 

τους εργαζοµένους σχετικά µε θέµατα 

ασφάλειας και υγιεινής στον 

επαγγελµατικό τους χώρο. 

3. Να παρέχει τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας και τον κατάλληλο 

εξοπλισµό για να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων. 

4. Να προσλαµβάνει τεχνικό ασφαλείας και γιατρό ασφαλείας, να εφαρµόζει την 

κάθε υπόδειξη τους και να διευκολύνει το έργο τους. 

5. Να ενηµερώνει τους εργαζόµενους για τον επαγγελµατικό κίνδυνο που 

προκύπτει από το εργασιακό τους περιβάλλον. 

6. Να εκτιµά την επικινδυνότητα της παραγωγικής διαδικασίας και των 

εργασιακών χώρων και να λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για 

τη διασφάλιση της υγείας των εργαζοµένων. 

7. Να τηρεί τα σχετικά βιβλία και να τα θέτει στη διάθεση των αρµοδίων αρχών 

όποτε αυτά ζητηθούν: 

α. Βιβλίο συµβουλών και υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού 

εργασίας 

β. Βιβλίο καταγραφής των εργατικών ατυχηµάτων όπου αναφέρονται τα αίτια 

του ατυχήµατος και η περιγραφή του  
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γ. βιβλίο καταγραφής των εργατικών ατυχηµάτων που προκαλούν απουσία 

µεγαλύτερη των τριών ηµερών 

δ. βιβλίο καταγραφής µετρήσεων βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού 

περιβάλλοντος 

ε. βιβλίο ελέγχου συντήρησης των συστηµάτων ασφαλείας  

Σε περίπτωση που γίνει παράβαση τότε επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία: 

α) διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24, του Ν.2224/94, µε την επιφύλαξη του 

άρθρου 6, της ΚΥΑ 88555/3293/30-9-88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39, του Ν. 

1836/89 

β) ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25, του Ν. 2224/94 

 

β) Υποχρεώσεις και δικαιώµατα των εργαζοµένων σχετικά µε την ασφάλεια και 

την υγιεινή στους χώρους εργασίας 

Οι εργαζόµενοι  σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία έχουν τις παρακάτω 

υποχρεώσεις: 

 Να τηρούν τους κανόνες για την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας. 

 Να ενηµερώνουν τους υπευθύνους για οποιαδήποτε επικίνδυνη 

κατάσταση πέσει στην αντίληψη τους. 

 Να συµµετέχουν ενεργά στην εφαρµογή του σχεδίου για την υγιεινή 

και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και να συνδράµουν τον τεχνικό 

ασφαλείας, τον ιατρό εργασίας και τον εργοδότη στην προστασία της 

σωµατικής και ψυχικής υγείας των εργαζοµένων. 

 Να παρακολουθούν τα επιµορφωτικά σεµινάρια τα οποία αφορούν 

θέµατα ασφάλειας και υγιεινής στον επαγγελµατικό τους 

χώρο. 

 Να κάνουν ορθή χρήση των µηχανηµάτων και 

των εγκαταστάσεων καθώς και των υλικών. 

 Να µην παρεµβαίνουν αυθαίρετα στην 

παραγωγική διαδικασία ή στα µέσα µε τα οποία αυτή 

εκτελείται.  

 Να χρησιµοποιούν τα ατοµικά µέσα προστασίας. 
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Οι εργαζόµενοι σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία έχουν τα ακόλουθα 

δικαιώµατα: 

   Να συµµετέχουν στις διαβουλεύσεις τις σχετικές µε την προαγωγή και τη 

διασφάλιση της υγείας των εργαζοµένων. 

 Να ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του επαγγελµατικού 

κινδύνου και τις προτεινόµενες πρακτικές αντιµετώπισης. 

 να παρίστανται στους ελέγχους των αρµοδίων αρχών 

 Να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις για πρόληψη ασθενειών που 

µπορεί να προκύψουν από το εργασιακό περιβάλλον 

 Να εκλέγουν αντιπροσώπους τους για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

τους (Παπακωνσταντίνου, 2004). 
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Κεφάλαιο Τρίτο 

 

Εργασιακό άγχος 
 

 

 

 

 

3.1 Ορίζοντας το εργασιακό άγχος 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες παρουσιάστηκε έντονη ερευνητική δραστηριότητα 

σε µια επιµέρους περιοχή της έρευνας για το στρες, η οποία αναφέρεται στους 

παράγοντες που εντοπίζονται στους χώρους εργασίας. Οι λόγοι γι' αυτό το έντονο 

ερευνητικό ενδιαφέρον είναι πολλοί: 

 Ο εργασιακός χώρος απαιτεί υψηλή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Ο 

εργαζόµενος δρα υπό συνθήκες οι οποίες είναι αρκετά πιεστικές. Ο 

παράγοντας χρόνος διαδραµατίζει συχνά σηµαντικό ρόλο. ∆ύο επιµέρους 

στοιχεία, δηλαδή οι υψηλές απαιτήσεις και 

η πίεση του χρόνου, φαίνεται να 

εντείνονται ολοένα και περισσότερο στη 

σύγχρονη αγορά εργασίας, µε αποτέλεσµα 

να γίνεται όλο και πιο επιτακτική η 

ανάγκη µελέτης των συνθηκών στις οποίες 

εµφανίζονται.  

 Στη σύγχρονη πραγµατικότητα ο 

εργασιακός χώρος αποτελεί το κοινωνικό 

πλαίσιο για την αποδοχή και την 
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αναγνώριση του ενήλικου ατόµου, και άρα παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή 

του. Η σπουδαιότητα του γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή αν σκεφτεί κανείς την 

κατάσταση της ανεργίας και τις επιπτώσεις της στη ζωή του ατόµου. Σε αυτό 

τον τοµέα έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι η 

ανεργία συνδέεται συχνά µε χαµηλή αυτοεκτίµηση, κατάθλιψη, αυξηµένα 

επίπεδα άγχους και άλλα προβλήµατα ψυχικής υγείας  

 Σήµερα υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδοµένα, κυρίως από επιδηµιολογικές 

µελέτες, τα οποία καταδεικνύουν ότι το στρες επιδρά αρνητικά όχι µόνο στην 

ποιότητα της εργασίας ή στο επίπεδο παραγωγικότητας και ασφάλειας, αλλά 

και στην υγεία των εργαζοµένων. Η έρευνα έχει ασχοληθεί τόσο µε τους 

ψυχοφυσιολογικούς µηχανισµούς που ευθύνονται για την επίδραση του 

περιβάλλοντος στην υγεία του ατόµου, όσο και µε ψυχοκοινωνικούς και 

εργασιακούς παράγοντες (Βασιλάκη και συν 2001). 

  

3.2 Ορισµός, χαρακτηριστικά του eustress και η επίδραση του στην 

εργασία. 

Το άγχος δεν είναι πάντα κακό. Συνήθως το συνδέουµε µε την αρνητική του 

πλευρά, ενώ θα έπρεπε να το βλέπουµε σαν κάτι που µπορεί να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις µόνο εάν δεν το χειριστούµε σωστά. Ας µην ξεχνάµε ότι το άγχος είναι, 

από τη στιγµή που πρωτοεµφανίστηκε ο άνθρωπος στη Γη, ένας µηχανισµός 

εγρήγορσης, αρκεί βέβαια να τον κρατάµε στο ιδανικό επίπεδο, πριν πάρει τον έλεγχο 

και µας καταβάλει επιφέροντας πολλές δυσάρεστες επιπτώσεις στη σωµατική και 

ψυχική µας υγεία. Από τη στιγµή που 

είµαστε ζωντανοί οργανισµοί και 

εργαζόµαστε, δηµιουργούµε στενές 

προσωπικές σχέσεις, κάνουµε σπορ, 

ερχόµαστε σε επαφή µε το άγχος διότι 

κάθε ανθρώπινη ενέργεια περικλείει 

άγχος.  

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε 

ότι το άγχος που περικλείεται στις 

ενέργειες αυτές είναι ευχάριστο και µας 

δηµιουργεί κίνητρα για επιτεύξεις. Είναι το eustress  που µας κάνει να λέµε ότι 'ζούµε 
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τη ζωή µας' και είµαστε δηµιουργικοί. Είναι eustress εκείνο που νιώθουµε όταν 

παίρνουµε µια προαγωγή, όταν βλέπουµε ένα αγαπηµένο πρόσωπο, όταν πηγαίνουµε 

διακοπές. Είναι εκείνο που επιλέγουµε εµείς που δεν θα απειλήσει την υγεία µας. 

Έτσι θετική διαχείριση στρες µπορεί πράγµατι να µας δώσει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Φανταστείτε να περπατάτε στο δρόµο και ένα αυτοκίνητο να έρχεται 

προς το µέρος σας. Αµέσως το σώµα σας ενεργοποιεί µία αντίδραση στρες και είστε 

έτοιµοι να αποφύγετε τον κίνδυνο του αυτοκινήτου. Εάν δεν υπήρχε το άγχος, οι 

αντιδράσεις µας θα παρέµεναν αργές και πιθανότατα δεν θα µπορούσαµε να βγούµε 

από επικίνδυνες καταστάσεις αρκετά γρήγορα. 

Eustress είναι µια λέξη που αποτελείται από δυο µέρη. Το πρόθεµα προέρχεται 

από το Ελληνικό αρχαίο επίρρηµα ευ (eu) που σηµαίνει ‘’καλά’’ ή ‘’καλή’’. 

Συνδέοντας το µε την λέξη άγχος σηµαίνει καλό άγχος. Ο όρος eustress  επινοήθηκε  

από τον ενδοκρινολόγο Hans Selye και ορίζεται ως µια καλή µορφή άγχους που δίνει 

την αίσθηση της εκπλήρωσης και οδηγεί σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της 

διάθεσης. Χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1975, όταν δηµοσιεύτηκε ένα 

πρότυπο για να διαχωρίσει το άγχος σε δυο µεγάλες κατηγορίες: eustress και αγωνία 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Eustress 2010). 

Eustress είναι πραγµατικά σηµαντικό για εµάς να το έχουµε στη ζωή µας. 

Χωρίς αυτό ίσως αισθανόµαστε την έλλειψη νοήµατος στη ζωή µε συνέπεια να µην 

αγωνιζόµαστε  για τους στόχους µας. Το eustress µας υπενθυµίζει επίσης ότι 

µπορούµε να δούµε πολλές από τις πιέσεις της ζωής µας ως «προκλήσεις» και όχι ως 

«απειλές». Είναι ένα εξαιρετικό µέσο για την εφεύρεση και την κίνηση της 

διαδικασίας επίλυσης προβληµάτων µε την παροχή πιο δηµιουργικών λύσεων. Στην 

πραγµατικότητα το θετικό άγχος είναι κάτι καλό, παραγωγικό και αποτελεσµατικό. 

Εποµένως µερικά από τα χαρακτηριστικά του eustress είναι τα παρακάτω: 

 Αποτελεί µηχανισµό εγρήγορσης 

 Αντιπροσωπεύει µια πρόκληση 

 Είναι κίνητρο για την ανάπτυξη 

 Είναι µικρής διάρκειας 

 Βελτιώνει την απόδοση 

 Αποτελεί µέσο αναγνώρισης των ικανοτήτων µας 

 Αισθανόµαστε δηµιουργικοί και παραγωγικοί 

Παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν ‘’καλό’’ άγχος στο χώρο εργασίας είναι: 

 Η επιθυµία µας για διάκριση 
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 Ο φόβος της αποτυχίας 

 Ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας 

 Η υποστήριξη από συναδέλφους και προϊσταµένους 

 

3.3 Θεωρητική προσέγγιση του εργασιακού άγχους 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία σχετικά µε τους παράγοντες που προκαλούν 

στρες στον εργασιακό χώρο, συναντά κανείς αρκετά µοντέλα τα οποία έχουν στόχο 

να περιγράψουν, να εξηγήσουν και να προβλέψουν αυτή τη σχέση. Απώτερος στόχος 

αυτών των µοντέλων είναι να αποτελέσουν το θεωρητικό πλαίσιο βάσει του οποίου 

θα καταρτιστούν αποτελεσµατικά προγράµµατα παρέµβασης. Τα σηµαντικότερα από 

αυτά είναι (Βασιλάκη και συν. 2001) : 

• Το Μοντέλο των Εργασιακών Απαιτήσεων/Ελέγχου Κοινωνικής Στήριξης 

• Το Μοντέλο των Βιταµινών 

• Το Μοντέλο της Ισορροπίας µεταξύ Προσπάθειας/Ανταπόδοσης 

• Το Μοντέλο της Εναρµόνισης Ατόµου-Περιβάλλοντος  

 

3.3.1 Το Μοντέλο των Εργασιακών Απαιτήσεων/Ελέγχου Κοινωνικής Στήριξης 

(Demand/Control/Social Support Model, Karasek 1979) 

To 1979 ο Karasek πρότεινε το µοντέλο των εργασιακών απαιτήσεων/ελέγχου 

κοινωνικής στήριξης. Σύµφωνα µε αυτό, οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

ουσιαστικά τον εργαζόµενο είναι τρεις (Karasek,1979) : 

1. Η ίδια η εργασία, το έργο που ο εργαζόµενος καλείται να επιτελέσει. 

2. Η ανεξαρτησία του εργαζόµενου να ορίζει τις παραµέτρους της εργασίας του και 

το δικαίωµα του να παίρνει πρωτοβουλίες. 

3. Οι κοινωνικές σχέσεις µε προϊσταµένους, συναδέλφους και υφισταµένους. 

Οι τρεις αυτοί παράγοντες, τόσο ο καθένας χωριστά όσο και όλοι µαζί σε 

αλληλεπίδραση, επηρεάζουν καθοριστικά τον εργαζόµενο. Ουσιαστικά, η ύπαρξη 

ενός µόνο από τους τρεις δεν είναι αρκετή για να προκαλέσει στρες. Ο Karasek 

ανέφερε δύο βασικές υποθέσεις για την πρόκληση στρες: 

⇒ Η εργασία προκαλεί στρες στον εργαζόµενο όταν οι απαιτήσεις είναι υψηλές, η 

δυνατότητα επιλογών και η πρόσβαση του στη λήψη αποφάσεων µικρή και οι 
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κοινωνικές του σχέσεις κακές. Μια συνθήκη µε αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρείται 

συνθήκη υψηλού άγχους. 

⇒ Η εργασία προκαλεί στρες στον εργαζόµενο όταν δεν του κεντρίζει το ενδιαφέρον, 

είναι βαρετή, µονότονη, και δεν τον βοηθά να αναπτύσσει και να αξιοποιεί τις 

κλίσεις και τις γνώσεις του, ή να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες. 

Αρκετοί ερευνητές όπως οι Schnall, Landsbergis, & Baker, (1994) έχουν ασκήσει 

έντονη κριτική στο µοντέλο του Karasek. Η κριτική τους αυτή επικεντρώνεται στα 

εξής σηµεία: (α) το µοντέλο είναι πολύ απλό και αγνοεί τις πιο λεπτές πτυχές της 

εργασιακής συνθήκης· (β) επειδή έχει επικυρωθεί κυρίως από µελέτες οι οποίες 

χρησιµοποίησαν δείγµατα εργαζοµένων από διάφορους εργασιακούς χώρους, ίσως 

δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε έναν οµοιογενή επαγγελµατικό χώρο, κυρίως γιατί δεν 

έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί ως προς τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν σε αυτόν (γ) οι διαφορές που εντοπίζει µεταξύ των εργαζοµένων ίσως 

προκύπτουν από τη διαφοροποίηση τους σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. Με άλλα 

λόγια, οι εργαζόµενοι που δουλεύουν υπό κακές εργασιακές συνθήκες, όπως αυτές 

ορίζονται από το µοντέλο (π.χ. σε βαριές βιοµηχανίες), βρίσκονται εκ των πραγµάτων 

σε δυσµενή θέση από άποψη υγείας λόγω του κοινωνικοοικονοµικού τους επιπέδου, 

αφού έχει βρεθεί ότι τα ποσοστά εµφάνισης ασθενειών, και κυρίως καρδιαγγειακών 

νοσηµάτων, είναι υψηλότερα στα χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. 

 

3.3.2 Το Μοντέλο των Βιταµινών (Vitamin Model, Warr, 1990) 

Ο Warr (1990) παροµοιάζει τις ποικίλες εργασιακές παραµέτρους µε βιταµίνες. 

Πιστεύει ότι ο καθένας από τους εργασιακούς παράγοντες που προαναφέρθηκαν 

πρέπει να υπάρχει στην κατάλληλη δοσολογία, προκειµένου να µην προκαλεί στρες. 

Με άλλα λόγια, όσο στρεσογόνο είναι το να έχει ο εργαζόµενος πολύ µικρά 

περιθώρια για πρωτοβουλίες, άλλο τόσο είναι και το να έχει υπερβολικά µεγάλα. Γι' 

αυτό και ο Warr υποστηρίζει ότι οι παράγοντες που συνθέτουν µια εργασιακή 

συνθήκη δεν συνδέονται γραµµικά µε τις επιπτώσεις τους στην υγεία, όπως 

ισχυρίζεται ο Karasek. 

Σύµφωνα µε τον Warr (1994), οι βασικοί εργασιακοί παράγοντες που µπορεί να 

επιβαρύνουν την υγεία των εργαζοµένων χωρίζονται σε εννιά κατηγορίες: 

1. ∆υνατότητα λήψης αποφάσεων. 

2. ∆υνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και των ικανοτήτων. 
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3. Ικανοποιητική αµοιβή και υλικοτεχνική υποστήριξη. 

4. Εργασιακά καθήκοντα που χαρακτηρίζονται από ενδιαφέρον και ποικιλία. 

5. Σαφήνεια ρόλου. 

6. Στόχοι που προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον (externally generated 

goals). 

7. Σωµατική ασφάλεια. 

8. ∆υνατότητα για διαπροσωπική επικοινωνία. 

9. Κοινωνική αναγνώριση. 

 

3.3.3 Το Μοντέλο της Ισορροπίας µεταξύ Προσπάθειας/Ανταπόδοσης 

(Effort/Reward Imbalance Model, Siegrist, 1996) 

To 1990 ο Siegrist πρότεινε ένα νέο µοντέλο για τη σχέση εργασιακών συνθη-

κών και υγείας των εργαζοµένων. Η βασική του υπόθεση είναι ότι πρέπει να υπάρχει 

ισορροπία ανάµεσα σε αυτό που ο εργαζόµενος «επενδύει» στη δουλειά του και σε 

αυτό που παίρνει πίσω ως ανταπόδοση- στην αντίθετη περίπτωση νιώθει πιεσµένος 

και δυσαρεστηµένος, και αυτό µακροπρόθεσµα επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας 

του. 

Ο όρος προσπάθεια έχει δύο διαστάσεις: (1) την εξωγενή προσπάθεια, δηλαδή 

το έργο που καταβάλλει ο εργαζόµενος προκειµένου να εκπληρώσει τα βασικά 

εργασιακά του καθήκοντα (χρησιµοποιώντας την ορολογία του Karasek, τις 

απαιτήσεις της δουλειάς) και (2) την ενδογενή προσπάθεια, δηλαδή τα εσωτερικά 

κίνητρα του εργαζόµενου που τον ωθούν να αποδώσει στον εργασιακό του χώρο. 

Τέτοια κίνητρα είναι η ανάγκη του για λήψη πρωτοβουλιών, η ανάγκη του για 

κοινωνική αναγνώριση, η ανταγωνιστικότητα του, ο βαθµός ευερεθιστότητας του και 

η ικανότητα του να αποσυνδέει την επαγγελµατική από την προσωπική του ζωή. 

Ως ανταπόδοση ο εργαζόµενος λαµβάνει από τη δουλειά του κοινωνική 

αναγνώριση, χρηµατική αµοιβή, τη δυνατότητα διατήρησης της εργασιακής του 

θέσης και επαγγελµατική/οικονοµική ασφάλεια. 

Νεώτερη µελέτη από τον Siegrist (Siegrist, 1996) συµφωνεί µε τις υποθέσεις 

του, ότι η έλλειψη ισορροπίας µεταξύ αυτών των παραγόντων συνδέεται συχνά µε 

υψηλά ποσοστά καρδιαγγειακών νοσηµάτων. 

Συνοψίζοντας, τα τρία αυτά µοντέλα επιχειρούν να προβλέψουν τις επιπτώσεις 

που µπορεί να έχουν οι κακές εργασιακές συνθήκες στην υγεία των εργαζοµένων. 
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Συχνά ωστόσο δεν λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε εργαζόµενου, ούτε 

την ιδιοµορφία της σχέσης του µε το συγκεκριµένο επάγγελµα που εξασκεί. 

 

3.3.4 Το Μοντέλο της Εναρµόνισης Ατόµου-Περιβάλλοντος (Person-

Environment Fit Model) 

Το µοντέλο αυτό προτάθηκε και στη συνέχεια µελετήθηκε εκτενώς από 

ερευνητές του Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας του Πανεπιστηµίου του Michigan. Η 

κεντρική του υπόθεση αφορά τη σχέση µεταξύ του ατόµου και του περιβάλλοντος 

του. Η εργασία µπορεί να αποτελέσει στρεσογόνο συνθήκη για τον εργαζόµενο όταν 

υπάρχει χάσµα: (α) ανάµεσα στα κίνητρα και τις επιδιώξεις του, αφενός, και σε αυτά 

που το περιβάλλον τού προσφέρει, αφετέρου- και (β) ανάµεσα στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος και στην ικανότητα του να ανταποκριθεί σε αυτές (Baker, 1985). 

Ο όρος «κίνητρα» περιγράφει τις δυνατότητες που προσφέρει το εργασιακό 

περιβάλλον και τις επιδιώξεις του ίδιου του εργαζόµενου από την άποψη της αµοιβής, 

της συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων και της προσωπικής εξέλιξης του, ενώ ο όρος 

«απαιτήσεις» περιγράφει το φόρτο και το βαθµό πολυπλοκότητας της εργασίας. 

Όταν η σχέση ανάµεσα σε αυτά τα στοιχεία, όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι 

αρµονική, αλλά αντίθετα προκύπτει χάσµα, τότε ο εργαζόµενος υφίσταται έντονο 

στρες, ενώ µακροπρόθεσµα επιβαρύνεται η υγεία του, σωµατική και ψυχική. Μερικές 

από τις επιπτώσεις που έχουν µελετηθεί στο πλαίσιο του συγκεκριµένου µοντέλου 

είναι η δυσαρέσκεια από την εργασία, το έντονο άγχος, η κατάθλιψη, η υπέρταση, η 

αυξηµένη χοληστερίνη, το κάπνισµα κ.τ.λ. (Edwards & Van Harrison, 1993). 

Το εν λόγω µοντέλο λαµβάνει υπόψη το ίδιο το άτοµο και τον τρόπο µε τον 

οποίο επεξεργάζεται το περιβάλλον του, συγκρίνοντας τις προσωπικές του απαιτήσεις 

µε τις παροχές που προέρχονται από αυτό (το περιβάλλον). Πρόκειται για στοιχείο 

που αγνοείται συχνά από άλλα µοντέλα, τα οποία δεν διαφοροποιούν τα άτοµα ως 

προς τις διαφορετικές αντιδράσεις που µπορεί να έχουν απέναντι σε µια εργασιακή 

συνθήκη.  

Οι υποθέσεις του µοντέλου υποστηρίχθηκαν από τα αποτελέσµατα µιας έρευνας 

που πραγµατοποιήθηκε µε 2.010 εργαζοµένους σε πληθώρα επαγγελµάτων (French, 

Caplan, & van Harrison, 1982). Επειδή όµως τα εργαλεία µέτρησης των µεταβλητών 

παρουσιάζουν πολλά µεθοδολογικά προβλήµατα, είναι δύσκολο να εξεταστεί το 

µοντέλο από άλλους ερευνητές. Αυτός είναι και ο λόγος που σήµερα δεν υπάρχουν 
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αρκετά ερευνητικά δεδοµένα τα οποία να ελέγχουν ταυτόχρονα τις δύο βασικές 

υποθέσεις του µοντέλου. 

  

3.4 Βασικές αιτίες εργασιακού άγχους 

Οι παράγοντες που γεννούν εργασιακό άγχος χωρίζονται σε δυο µεγάλες 

κατηγορίες: α) αυτές που σχετίζονται µε τον εργαζόµενο π.χ. έλλειψη προϋπηρεσίας, 

συγκρούσεις µε την εργοδοσία, αυξηµένη ζήτηση προσόντων – εξειδίκευση, και β) 

αυτές που σχετίζονται µε την επιχείρηση π.χ. µονότονη εργασία µη κάλυψη της 

µισθοδοσίας, εργατικά ατυχήµατα κ.α 

Εξειδικεύοντας τις αιτίες µπορεί επίσης 

να τις ταξινοµήσουµε σε: 

α) Περιβαλλοντικές συνθήκες   

Παράγοντες όπως ο κακός φωτισµός, τα 

υψηλά επίπεδα θορύβου, ο ανεπαρκής 

εξαερισµός του χώρου, η κακή 

αρχιτεκτονική και εργονοµική 

διευθέτηση του χώρου κ.ά. έχει βρεθεί 

ότι επιβαρύνουν σοβαρά την υγεία των εργαζοµένων και συνιστούν συχνά σηµαντική 

αιτία για την πρόκληση εργατικών ατυχηµάτων (Hoyos,1995). Εδώ και αρκετές 

δεκαετίες πολλές επιστηµονικές έρευνες, έδειξαν ότι οι εργαζόµενοι σε τέτοιου 

είδους κτίρια, παρουσίαζαν ένα αδιευκρίνιστο σύνδροµο νοσηρότητας. Ο όρος που 

χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει τα συµπτώµατα των εργαζοµένων στο «εχθρικό» 

αυτό περιβάλλον εργασίας ονοµάστηκε «σύνδροµο αρρωστηµένου κτιρίου» (sick 

building syndrome SBS). Τα συµπτώµατα αυτά ήταν κυρίως πονοκέφαλοι, αδιαθεσία, 

κατάθλιψη, απάθεια, ερεθισµός στα µάτια, βουλωµένη µύτη, ερεθισµός του δέρµατος, 

αναπνευστικά προβλήµατα κ.λ.π. Εξαιτίας αυτού του παράγοντα χιλιάδες 

εργαζόµενοι κατέληγαν στο κρεβάτι ή στα νοσοκοµεία (Hodgson και Storey 1994). 

β) Εργασιακές παράµετροι, όπως το πρόγραµµα εργασίας, η νυχτερινή βάρδια, η 

εργασιακή και επαγγελµατική ανασφάλεια, η πιθανότητα µείωσης ή µη καταβολής της  

αµοιβής ή των ωρών εργασίας, η υποβάθµιση της εργασιακής σχέσης, η έλλειψη 

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, η ανεργία κ.α.  
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Η παραβίαση του φυσιολογικού κύκλου λειτουργίας του εργαζοµένου από 

άτακτα ωράρια και βάρδιες σε µακροχρόνια βάση έχει βρεθεί ότι προκαλεί χρόνια 

σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα. Άτοµα νεότερα τα οποία δουλεύουν 

περισσότερες από 48 ώρες την εβδοµάδα έδειξαν να έχουν τον διπλάσιο κίνδυνο 

θανάτου από καρδιακή προσβολή, σε σύγκριση µε αντίστοιχα άτοµα που δούλευαν 

40 ώρες την εβδοµάδα (Τζόουνς, 1999). Πρόσφατα µελετήθηκε η επίδραση που έχει 

ο φόβος της απόλυσης ή της αξιολόγησης στην απόδοση και την υγεία των 

εργαζοµένων. Σε µια πρόσφατη έρευνα βρέθηκε ότι η εργασιακή ανασφάλεια, η 

πρόωρη προαγωγή και η αργή ανέλιξη στην ιεραρχία αποτελούν προβλεπτικούς 

παράγοντες για την εµφάνιση υπέρτασης και επικείµενης καρδιαγγειακής νόσου 

(Siegrist, 1996). 

γ) Παράγοντες που αφορούν την ίδια την εργασία 

Η προσωπικότητα του εργαζοµένου. Η κακή διαχείριση του χρόνου του, η 

έλλειψη προϋπηρεσίας, η τελειοµανία, το οικογενειακό του περιβάλλον, η 

παρουσίαση µελετών ενώπιον συναδέλφων, οι επαγγελµατικές υποχρεώσεις που 

περιλαµβάνουν ταξίδια εκτός έδρας, σεµινάρια, συνέδρια, η έλλειψη πρόσβαρης σε 

πληροφορίες επηρεάζουν την απόδοση στην εργασία και επηρεάζονται από την 

ικανότητα του να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Tα συχνά ταξίδια είναι αιτία 

πρόκλησης προβληµάτων στη ζωή του σπιτιού, αφού τα άτοµα που ταξιδεύουν λόγω 

εργασίας, απουσιάζουν συχνά από το σπίτι 

Η έλλειψη επαγγελµατικής ασφάλειας, ο φόβος της απόλυσης ή της πρόωρης 

συνταξιοδότησης, οι πολυάριθµες αξιολογήσεις απόδοσης και οι περιορισµένες 

προοπτικές ανέλιξης είναι πιθανό να προκαλέσουν στρες στους εργαζοµένους. 

Επιπλέον αναφέρεται ότι τα άτοµα που υποφέρουν από «στρες καριέρας», συχνά 

παρουσιάζουν υψηλή εργασιακή δυσαρέσκεια, εργασιακή κινητικότητα, 

επαγγελµατική εξουθένωση, µειωµένη εργασιακή απόδοση και περιορισµένη 

αποτελεσµατικότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις στην εργασία.  

Νέα τεxνολογία. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα περισσότερα 

επαγγέλµατα αναγκάζει τους εργαζοµένους να οδηγούνται σε τεράστια πίεση. Αυτό 

οφείλεται στο ότι οι νέες τεχνολογίες, απαιτούν τη συνεχή αναβάθµιση των γνώσεων 

των εργαζοµένων που επιτυγχάνεται µέσω των εσωτερικών κυρίως συστηµάτων 

εκµάθησης και εκπαίδευσης και επίσης, οδηγούν σε αναβάθµιση της ευθύνης του 

εργαζοµένου. Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι, συνήθως δυσκολεύονται να 

προσαρµοσθούν εύκολα στην αλλαγή και συχνά αισθάνονται ότι δουλεύουν σαν µέρη 
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µιας µηχανής, αντί σαν άνθρωποι. Επιπλέον, µερικές µορφές τεχνολογίας έχουν 

εισάγει µια όλο και αυξανόµενη αίσθηση αποµόνωσης για πολλούς εργαζόµενους 

(Αντωνίου, 2002, Τζόουνς, 1999). 

Ο φόρτος εργασίας. Έχει βρεθεί ότι οι εργαζόµενοι που είναι υποχρεωµένοι να  

δουλεύουν περισσότερες ώρες και έχουν ταυτόχρονα πολλά καθήκοντα καταφεύγουν 

συχνότερα σε επιβλαβείς για την υγεία συνήθειες (κάπνισµα, χρήση αλκοόλ κλπ) και 

διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να αρρωστήσουν σε σύγκριση µε τους εργαζόµενους 

που δεν έχουν υπερβολικό φόρτο εργασίας. Ακόµα έχει υποστηριχθεί ότι ο 

υπερβολικός φόρτος εργασίας ευθύνεται για τουλάχιστον εννέα διαφορετικά 

συµπτώµατα σωµατικής και ψυχικής έντασης, δηλαδή επαγγελµατική δυσαρέσκεια, 

χαµηλά επίπεδα αυτοεκτίµησης, απειλή, αµηχανία, ένταση κατά τη διάρκεια της 

εργασίας, υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, αυξηµένοι καρδιακοί παλµοί, ανθεκτικότητα 

του δέρµατος και υπερβολικό κάπνισµα. Επιπλέον οι εργαζόµενοι όπου 

παρουσιάζουν έντονο άγχος αντιδρούν µε συχνές απουσίες σε µεγάλο ποσοστό. 

To αντίθετο της υπεραπασχόλησης, επίσης, µπορεί να επιφέρει υψηλά επίπεδα 

στρες. Ένας υπάλληλος έχει µικρό φόρτο εργασίας όταν πρέπει να διεκπεραιώσει 

λίγες δουλειές σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο. Όπως περιγράφει ο ψυχολόγος Tom 

Cox (Cox et al, 2005), η υποαπασχόληση συνδέεται µε την συνεχή ρουτίνα, και η 

βαρετή εργασία, µε µειωµένα κίνητρα, συνδέεται µε την κακή υγεία. 

Σύγκρουση ρόλων και ασάφεια ρόλων. Ως ασάφεια ρόλων ορίζεται η συνθήκη κατά 

την οποία ο εργαζόµενος δεν γνωρίζει επακριβώς ποια είναι τα καθήκοντα του στο 

πλαίσιο της εργασίας του και ποια τα κριτήρια αξιολόγησης της. Ως σύγκρουση 

ρόλων ορίζεται η συνθήκη κατά την οποία ο εργαζόµενος λαµβάνει αντικρουόµενα 

και ασαφή µηνύµατα σε σχέση µε τα καθήκοντα της εργασίας του από διαφορετικά 

κάθε φορά άτοµα. Έχει βρεθεί ότι η σύγκρουση και η ασάφεια των ρόλων σε χρόνια 

βάση συµβάλλουν στην εµφάνιση υπέρτασης, ταχυκαρδίας και άλλων συγγενών 

προβληµάτων. Αντίθετα, όταν παρέχεται ικανοποιητική και σαφής 

επανατροφοδότηση στους εργαζοµένους σχετικά µε τους ρόλους και τα εργασιακά 

τους καθήκοντα, τότε το επίπεδο του στρες που βιώνουν πέφτει κατακόρυφα.  

Η σύγκρουση ρόλων απορρέει τόσο από τα αντικρουόµενα εργασιακά καθήκοντα στο 

πλαίσιο ενός εργασιακού ρόλου, όσο και από την ταυτόχρονη υιοθέτηση 

διαφορετικών και πολλαπλών κοινωνικών ρόλων. Πολλές γυναίκες έχουν ταυτόχρονα 

τέσσερις διαφορετικούς ρόλους: το συζυγικό, το γονεϊκό, τον εργασιακό και τον 

οικιακό. Οι απαιτήσεις των πολλαπλών αυτών ρόλων πολύ συχνά είναι αντιφατικές 
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και αντικρουόµενες. Ο ασαφής διαχωρισµός των εργασιακών καθηκόντων, οι 

συγκρούσεις µεταξύ των πολλαπλών εργασιακών ρόλων και η πολυπλοκότητα τους 

προκαλούν έντονο καθηµερινό άγχος σε σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων. Έρευνες 

στον τοµέα αυτόν έδειξαν ότι οι εργαζόµενοι που δουλεύουν υπό τέτοιες συνθήκες 

δεν είναι ικανοποιηµένοι από τη δουλειά τους, εκδηλώνουν συχνά συµπτώµατα 

επαγγελµατικής εξουθένωσης και γενικά προβλήµατα υγείας, όπως πονοκεφάλους, 

έλκη στοµάχου, διαταραχές ύπνου, µυοσκελετικές παθήσεις κ.λπ. (O'Driscoll & 

Beehr, 1994). 

Η µη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών στην εργασία σχετίζεται µε επιπτώσεις 

στην υγεία, όπως η αύξηση των επιπέδων των κατεχολαµινών, η µείωση της 

ικανοποίησης και η αύξηση του ποσοστού απουσιών από την εργασία. Έρευνες έχουν 

δείξει ότι η µονότονη και ανιαρή δουλειά, που δεν προσφέρει στον εργαζόµενο 

αρκετά ερεθίσµατα και του αφαιρεί κάθε δυνατότητα άσκησης ελέγχου του 

περιεχοµένου και του ρυθµού της εργασίας του, είναι υπεύθυνη για αρκετά 

προβλήµατα υγείας, όπως οι χρόνιοι πονοκέφαλοι, η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα 

γαστρικά έλκη κ.λπ. (Smith, Tisak, Hahn, & Schmieder, 1997). 

δ)Παράγοντες που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις στον εργασιακό 

χώρο. 

Στο πλαίσιο της εργασίας οι διαπροσωπικές σχέσεις αφορούν τις σχέσεις 

µε τους συναδέλφους, τους υφισταµένους και τους προϊσταµένους. Έχει διαπιστωθεί 

ότι οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις είναι σε σηµαντικό βαθµό υπεύθυνες για γενικές 

σωµατικές ενοχλήσεις, έλκη στοµάχου και συχνές απουσίες από την εργασία. Οι 

εργαζόµενοι που εξαιτίας της φύσης της εργασίας τους δεν είναι σε θέση να 

επικοινωνούν µε τους συναδέλφους τους συνήθως δεν είναι και ικανοποιηµένοι από 

τη δουλειά τους. Από την άλλη πλευρά, οι ικανοποιητικές κοινωνικές επαφές 

µπορούν να λειτουργήσουν ως ασπίδα προστασίας ενάντια στις υπερβολικές 

απαιτήσεις ενός εργασιακού ρόλου και στις πιθανές επιπτώσεις τους στη σωµατική 

και την ψυχική υγεία (Taylor, 1995). 

Όταν στο εσωτερικό του οργανισµού, οι εργαζόµενοι δεν έχουν την αίσθηση 

του «ανήκειν» και δεν λαµβάνεται επαρκώς υπόψη η γνώµη τους όσο αφορά τον 

τρόπο εκτέλεσης της εργασίας τους, τότε δηµιουργείται το εργασιακό στρες, το οποίο 

σχετίζεται µε επιπτώσεις στην υγεία, όπως η αύξηση των επιπέδων των 

κατεχολαµινών, η µείωση της ικανοποίησης και η αύξηση του ποσοστού των 

απουσιών από την εργασία (Αντωνίου, 2002). 
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Επιπλέον η έλλειψη συµµετοχής που δηµιουργείται αλλά και η έλλειψη 

καθοδήγησης και επικοινωνίας από το περιβάλλον προκαλεί στα εργαζόµενα άτοµα 

περιορισµό της συµπεριφορά τους και επίσης εργασιακό στρες. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι η µονότονη και ανιαρή δουλειά που δεν προσφέρει στον εργαζόµενο αρκετά 

ερεθίσµατα και του αφαιρεί κάθε δυνατότητα άσκησης ελέγχου του περιεχοµένου και 

του ρυθµού της εργασίας του, είναι υπεύθυνη για αρκετά προβλήµατα υγείας, όπως οι 

χρόνιοι πονοκέφαλοι, η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα γαστρικά έλκη κ.λ.π. (Smith, 

Tisak, Hahn, & Schmieder, 1997). 

 

3.4 Επιδηµιολογία του εργασιακού άγχους διεθνώς και στην Ελλάδα 

Οι Warr και Payne (1982) ανέφεραν ότι σε δείγµα 3.077 ατόµων ποσοστό 14% των 

ανδρών και 19% των γυναικών βίωναν καθηµερινά έντονο στρες. Το 44% των 

ανδρών και το 28% των γυναικών απέδιδαν το στρες στις συνθήκες εργασίας, ενώ το 

15% του συνολικού πληθυσµού δήλωνε ικανοποιηµένο από τη δουλειά του. Σύµφωνα 

µε τα αποτελέσµατα γνωστής έρευνας (Framingham Heart Study, 1978) σε δείγµα 

1.822 ανδρών εργαζοµένων, ποσοστό της τάξης του 48% ανέφερε ότι συχνά ένιωθε 

ένταση, συνεχή πίεση και δυσκολία να χαλαρώσει, και ότι οι εργασιακές συνθήκες 

χαρακτηρίζονταν από έντονο στρες. Συγχρονική µελέτη των Shankar & Famuyiawa 

(1991) αποκαλύπτει ότι ένα σηµαντικό ποσοστό 35% του δειγµατικού πληθυσµού 

εργαζοµένων σε εργοστάσια στη Νιγηρία, είχαν την εµπειρία προβληµάτων υγείας µε 

τη µορφή άγχους, διαταραχής ύπνου, κατάθλιψης, ψυχοσωµατικών ενοχλήσεων και 

άλλων κλινικών ενδείξεων του στρες. Άλλη µελέτη σε ταξιδιώτες, εργαζόµενους στην 

Παγκόσµια Τράπεζα (Striker et al, 1999), έδειξε την συµβολή διαφόρων παραγόντων 

στην εµφάνιση στρες στους ταξιδιώτες, όπως ήταν οι κοινωνικές και 

συναισθηµατικές τους ανησυχίες από τις επιπτώσεις του ταξιδιού στην οικογένεια και 

την αίσθηση της αποµόνωσης καθώς και το φόρτο εργασίας κατά την επιστροφή από 

το ταξίδι.  

Επιδηµιολογικές µελέτες έχουν εξετάσει το ρόλο επιµέρους εργασιακών 

παραγόντων, όπως είναι ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, οι µεταθέσεις και αλλαγές 

και το επίπεδο ευθύνης. 

Το εργασιακό στρες είναι αρκετά συχνό στις ευρωπαϊκές χώρες. Σε έρευνα του 

ευρωπαϊκού οργανισµού για τη βελτίωση του τρόπου ζωής και του περιβάλλοντος 

στην εργασία, το άγχος αναφέρεται ως το δεύτερο πιο συχνό πρόβληµα στην εργασία, 
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µετά τις µυοσκελετικές κακώσεις. Το 2005 το στρες εµφανίστηκε στο 22% των 

εργαζόµενων Ευρωπαίων, ενώ το κόστος για το εργασιακό άγχος εκτιµήθηκε το 2002 

σε 20 δισεκατοµµύρια ευρώ.  Έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα 

κράτη, µε τα υψηλότερα επίπεδα άγχους να έχουν αναφερθεί στην Ελλάδα (55%), τη 

Σλοβενία (38%), τη Σουηδία (38%) και τη Λετονία 37% και τα χαµηλότερα επίπεδα 

στο Ηνωµένο βασίλειο (12%) και τη Γερµανία, Ιρλανδία και Ολλανδία (16%).  

 
 

 
Το 2005 στην Ευρώπη των 25 (ΕΕ25), λιγότεροι άνθρωποι έχουν πιεστεί να 

εργάζονται πολλές ώρες (πάνω από 48 ώρες το 14%). Όµως το ίδιο διάστηµα τους 

ζητήθηκε να δουλεύουν γρηγορότερα και µε ποιο σφικτά χρονοδιαγράµµατα. Η 

Σουηδία,  η Φιλανδία και η ∆ανία είχαν το υψηλότερο ποσοστό εργαζοµένων που 

ανέφεραν µεγάλη ταχύτητα δουλειάς (85%, 77% και 76% αντίστοιχα) περίπου το 
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µισό του χρόνου ή περισσότερο, ενώ η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Λετονία είχαν τα 

χαµηλότερα ποσοστά (42%, 40% και 40% αντίστοιχα). 

Τα αποτελέσµατα της ανασφάλειας από την εργασία φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα 

 
Μια άλλη, πιο πρόσφατη  διεθνή µελέτη της εταιρείας συµβούλων Grant 

Thornton (Grant Thornton 

International Business Report, 

2010) σε δείγµα 7400 εργαζοµένων 

από 36 χώρες, αναφέρει την 

Ελλάδα στην 5η θέση (68% των 

εργαζοµένων) των πιο αγχωµένων 

εργαζοµένων παγκοσµίως. Προη-

γούνται η Κινέζοι (76%), οι 

Μεξικάνοι (74%), οι Τούρκοι και οι 

Βιετναµέζοι (72%) και µετά την 

Ελλάδα είναι οι Ισπανοί (65%) και 

οι Γιαπωνέζοι (64%). Αντίθετα τα 

επίπεδα άγχους είναι πολύ χαµηλά 

σε όσους δραστηριοποιούνται 

επαγγελµατικά στις σκανδιναβικές 

χώρες, όπως η Σουηδία (23%), η 

∆ανία(25%) και η Φιλανδία (33%). 
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Αξιοσηµείωτη στην παραπάνω έρευνα επίσης είναι η συσχέτιση µεταξύ εργασιακού 

στρες και ηµερών διακοπών. Οι τέσσερεις χώρες µε τα υψηλότερα επίπεδα 

εργασιακού στρες έχουν τις λιγότερες ηµέρες διακοπών/έτος. Αντίθετα η Ελλάδα 

εµφανίζει να έχει πολύ υψηλά ποσοστά εργασιακού άγχους παρά το γεγονός ότι οι 

εργαζόµενοι έχουν αρκετές ηµέρες διακοπών ανά έτος (Grant Thornton International 

Business Report, 2010). 

Μια άλλη πηγή σχετικά µε το εργασιακό στρες είναι η παρενόχληση. Το 2005 

περίπου 5% όλων των εργαζοµένων στην ΕΕ25 ανέφερε ότι υπόκειντο σε κάποια 

µορφή βίας ή παρενόχλησης (φοβέρα), και περίπου 2% ανέφερε τη βίωση  

ανεπιθύµητης σεξουαλικής προσοχής. Το πιο υψηλό επίπεδο παρενόχλησης 

αναφέρθηκε στη Φινλανδία (17%), ακολουθούµενη από τις Κάτω Χώρες (12%), και 

τη Λιθουανία (10%), ενώ  τα χαµηλότερα επίπεδα αναφέρθηκαν στην Ιταλία και τη 

Βουλγαρία (2%). 

Το στρες σε σχέση µε την ηλικία 

Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή ένωση (1995-2005) οι εργαζόµενοι από όλες τις 

ηλικιακές κατηγορίες ανέφεραν ότι η εργασία έχει επιπτώσεις στην υγεία τους. 

Εντούτοις, αυτή η άποψη είναι η πιο κοινή στην οµάδα ηλικίας 45-54, και στα 

περισσότερα από τα κράτη µέλη υπάρχει µια στατιστική αιχµή στη µέση ηλικία στη 

σχέση µεταξύ της ηλικίας και του στρες. Τα πιο υψηλά επίπεδα στρες παρατηρούνται 

µεταξύ των µέσης ηλικίας εργαζοµένων, και τα χαµηλότερα µεταξύ των παλαιότερων 
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και νεώτερων εργαζοµένων. Η φυσική βία αναφέρεται συχνότερα από τους 

εργαζοµένους που ανήκουν στην οµάδα ηλικίας 25-39, και η ανεπιθύµητη 

σεξουαλική παρενόχληση από τη νεώτερη οµάδα («24 ή λιγότερο»). Αξίζει επίσης να 

σηµειωθεί ότι µεταξύ 2000 και 2005, η επίπτωση του στρες στην οµάδα ηλικίας 40-

54 µειώθηκε κατά 9 ποσοστιαίες µονάδες, από 32% το 2000 σε 23% το 2005 (ΕΕ15). 

Εντούτοις, η ανησυχία και οι δείκτες οξυθυµίας παρέµειναν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο 

για αυτήν την οµάδα ηλικίας. Τα προβλήµατα ύπνου, η ανησυχία, και η οξυθυµία 

αυξήθηκαν ελαφρώς στις 25-39 και +55 οµάδες ηλικίας. Ο γενικός δείκτης κούρασης 

έχει µειωθεί σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. 

Στρες και φύλο  

Υπάρχουν µικρές διαφορές στα ποσοστά του στρες όσον αφορά το φύλο 

(άνδρες 23% και γυναίκες 20%). Οι δείκτες άγχους, µε εξαίρεση την ανησυχία, ήταν 

ελαφρώς πιο αυξηµένοι µεταξύ των ανδρών. Οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς σε 

κίνδυνο παρενόχλησης από τους άνδρες, αλλά η επικράτηση της φυσικής βίας είναι 

παρόµοια και για τα δύο γένη. 

Στρες ανά τοµέα και επάγγελµα 

Το 2005 το στρες ήταν πιο συχνό στον τοµέα της εκπαίδευσης, των 

υγειονοµικών υπηρεσιών και στους αγρότες (28.5%).  Ο κίνδυνος για σωµατική βία 

αναφέρθηκε κυρίως από τους εργαζόµενους στην υγεία, την εκπαίδευση, την δηµόσια 

διοίκηση και άµυνα (11,6%) και τις µεταφορές και επικοινωνία. Άµεση σωµατική 

βία, από ανθρώπους εκτός εργασίας βιώθηκε από το 8.8% των υπαλλήλων στη 

δηµόσια διοίκηση και άµυνα και από το 8,4% των εργαζοµένων στην εκπαίδευση και 

την υγεία. 

Παρενόχληση πιο συχνά αναφέρθηκε στους τοµείς των ξενοδοχείων και 

εστιατορίων (8,6% των εργαζοµένων) και στην εκπαίδευση και την υγεία (7,8%). Μη 

επιθυµητή σεξουαλική όχληση αναφέρθηκε στο 3.9% των εργαζοµένων στα 

ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, 2,7% στην εκπαίδευση και την υγεία και 2,5% σε 

αυτούς σε υπηρεσίες πώλησης αγαθών (European Agency for safe and health at work, 

2009).  

Στρες σχετιζόµενο µε την κατάσταση του εργαζόµενου. 

Τα αποτελέσµατα σχετικά µε την ευηµερία που προκύπτει για τους 

αυτοαπασχολούµενους εργαζοµένους είναι χαµηλότερα απo ότι για τους άλλους 

εργαζοµένους: 41% από αυτούς που είναι αυτοαπασχολούµενοι θεωρούν ότι η 

εργασία ασκεί δυσµενή επίδραση στην υγεία τους και το 25% πάσχουν από άγχος 
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εκτελώντας τις εργασίες τους. Οι αντίστοιχοι αριθµοί για τους απασχοληµένους 

εργαζοµένους είναι 33% και 21% αντίστοιχα (2005). Οι αριθµοί για τους 

συγκεκριµένους δείκτες ευηµερίας, όπως η οξυθυµία, η γενική κούραση, τα 

προβλήµατα ύπνου και η ανησυχία ήταν επίσης χειρότεροι για τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες. Τα αποτελέσµατα της έρευνας από το 2001 έδειχναν ότι το στρες είχε 

επιπτώσεις συχνότερα στους ελεύθερους επαγγελµατίες που είναι οι ίδιοι εργοδότες 

(40%) (European Agency for safe and health at work, 2009).  

Μεταξύ των απασχοληµένων εργαζοµένων, ο τύπος σύµβασης απασχόλησης 

που έχουν επηρεάζει τα επίπεδα στρες. Μεταξύ των τεσσάρων τύπων συµβάσεων - 

µόνιµη σύµβαση, καθορισµένης διάρκειας σύµβαση, προσωρινή σύµβαση και 

µαθητεία - οι εργαζόµενοι µε τις µόνιµες συµβάσεις επέδειξαν τα πιο υψηλά επίπεδα 

πίεσης και το 1995 και το 2000.  

Τα συνήθη συµπτώµατα που σχετίζονται µε το εργασιακό στρες αναφέρονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

Έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε από το ελληνικό 

ίδρυµα για την υγιεινή και την 

ασφάλεια της εργασίας (ELINYAE) 

στον τοµέα των ξενοδοχείων 

αποκάλυψε ότι 43.6% των 

εργαζοµένων έπασχε από στρες 

«µάλλον συχνά», ή «συχνά ή σχεδόν 

πάντα». Μεταξύ των εργαζοµένων 

που είπαν έπρεπε να λειτουργήσουν 

σε µια υψηλή ταχύτητα, η 

πλειοψηφία (67.3%) έπασχε από στρες «συχνά ή σχεδόν πάντα». Οµοίως, µεταξύ των 

εργαζοµένων που επωµίστηκαν υψηλή ευθύνη, το 65.4% ανέφερε ότι πάσχει από 

στρες «συχνά ή σχεδόν πάντα" (European Agency for safe and health at work, 2009) 

3.5 Επιπτώσεις του άγχους στον εργαζόµενο 
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Αν και το στρες είναι ένα θέµα  

που απασχολεί πάρα πολύ την 

καθηµερινότητα µας, εντούτοις δεν 

είναι πάντα ξεκάθαρο το πότε µπορούµε 

να πούµε ότι κάποιος υποφέρει από 

στρες. Έτσι πολλές φορές αποδίδουµε 

συµπτώµατα και συµπεριφορές σε 

άλλες αιτίες που στην πραγµατικότητα 

οφείλονται σε καταστάσεις στρες που αντιµετωπίζει το άτοµο. Προτού ξεκινήσουµε 

να αναφέρουµε τα έκδηλα συµπτώµατα του στρες θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι 

δεν επηρεαζόµαστε όλοι από τις ίδιες πιθανές πηγές στρες και ότι δεν αντιδρούµε 

όλοι µε τα ίδια συµπτώµατα και την ίδια ένταση στο στρες. Οι ιδιαίτερες οργανικές 

ευαισθησίες που έχει ο καθένας, ο βαθµός του προβλήµατος, η χρονική διάρκεια που 

αντιµετωπίζει κανείς στρες  και η γενικότερη κατάσταση της υγείας του, είναι µερικοί 

από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση µε την οποία εκδηλώνονται τα 

συµπτώµατα.  

Οι επιπτώσεις του εργασιακού άγχους στον εργαζόµενο µπορεί να 

ταξινοµηθούν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες  

α) Προβλήµατα σωµατικής υγείας. Τα σηµαντικότερα από αυτά παρουσιάζονται 

παρακάτω  

 

Λίστα ασθενειών και ενοχλήσεων Λίστα σωµατικών συµπτωµάτων  

 Υπέρταση 

 Καρδιακή προσβολή 

 Ηµικρανίες 

 Πονοκέφαλοι έντασης 

 Αλλεργίες 

 Άσθµα 

 Καρκίνος 

 Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα 

 ∆υσκοιλιότητα 

 Υψηλή πίεση αίµατος 

 ∆ερµατολογικές παθήσεις 

⇒ Ανορεξία 

⇒ ∆υσπεψία 

⇒ Αϋπνία 

⇒ ∆υσκοιλιότητα ή διάρροια 

⇒ Πονοκέφαλοι 

⇒ Ναυτία 

⇒ Ξηροστοµία 

⇒ Αυξηµένη κατανάλωση φαγητού 

⇒ Αυξηµένη κατανάλωση 

φαρµακευτικών ουσιών 

⇒ Αυξηµένο κάπνισµα 
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 Κρίσεις πανικού 

 Κατάθλιψη 

 

 

 

 

β) Προβλήµατα ψυχολογικής φύσης. Οι Dohrenwend et al. (1980) δηµοσίευσαν µια 

µεταανάλυση επιδηµιολογικών µελετών από τη Βόρειο Αµερική και την Ευρώπη, 

σύµφωνα µε την οποία οι εργαζόµενοι παρουσίαζαν εµφανή συµπτώµατα 

ψυχοπαθολογίας σε ποσοστά από 16% έως 25%. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα 

αυτής της κατηγορίας είναι: 

⇒ Επιθετικότητα 

⇒ ∆υσχέρεια αντιµετώπισης δύσκολων καταστάσεων 

⇒ Αίσθηµα αποτυχίας 

⇒ ∆υσκολία στη λήψη αποφάσεων 

⇒ Αλλαγή συµπεριφοράς και διάθεσης 

⇒ Απώλεια αίσθησης του χιούµορ 

⇒ ∆υσκολία συγκέντρωσης 

⇒ Αίσθηµα µη καταλληλότητας 

⇒ Έλλειψη αυτοεκτίµησης 

⇒ Ασθενής µνήµη 

⇒ Μείωση αποδοτικότητας και παραγωγικότητας 

⇒ Απώλεια ενδιαφέροντος για άλλους ανθρώπους 

⇒ Αδυναµία ολοκλήρωσης έργου 

⇒ Άσχηµα όνειρα και εφιάλτες 

⇒ Αρνητικές σκέψεις 

⇒ Αποµόνωση 

⇒ Καχυποψία  

⇒ Σύγχυση 

Θα πρέπει να τονιστεί πάντως σε νεότερη µελέτη (ESEMeD) το 2004, την 

πρώτη διαπολιτισµική σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, η συχνότητα των ψυχικών 

διαταραχών βρέθηκε να είναι διαφορετική σε γυναίκες, σε άτοµα µε αναπηρία και 

σε ανέργους, ενώ οι διαταραχές αφορούσαν τη ψυχική διάθεση, το άγχος και το 

αλκοόλ (Alonso et al, 2004). 
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γ) Προβλήµατα που εντοπίζονται στη συµπεριφορά, όπως συχνές απουσίες από 

την εργασία, αυξηµένο κάπνισµα, αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλ ή ψυχοδραστικών 

ουσιών και φαρµάκων, επιθετική συµπεριφορά απέναντι σε συναδέλφους, ροπή προς 

ατυχήµατα κ.α. 

Το ανεξέλεγκτο άγχος, µπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική κόπωση από την 

εργασία που είναι η ανθρώπινη αντίδραση στις υπερβολικές απαιτήσεις ή την 

υπερβολική πίεση. Οι εργαζόµενοι υποφέρουν από έντονη κόπωση και εξάντληση και 

οι φυσιολογικές ώρες ύπνου και ξεκούρασης δεν µοιάζουν αρκετές. Συχνά µπορεί να 

εκδηλωθεί µε χαµηλή επαγγελµατική αυτοεκτίµηση και µε εντονότερο το 

συναίσθηµα  ότι δεν µπορούν  να ανταπεξέλθουν στην εργασία τους. 

Το εργασιακό στρες έχει µελετηθεί και σε σχέση µε την υιοθέτηση µη υγιών 

συµπεριφορών, οι οποίες ευθύνονται για την επιβάρυνση της σωµατικής και 

ψυχολογικής υγείας, όπως παραθέτονται παρακάτω. 

• Αυξηµένη κατανάλωση φαρµακευτικών σκευασµάτων: Έχει υποστηριχθεί από 

πολλούς ερευνητές, ότι υπάρχει σαφής σχέση 

µεταξύ στρεσογόνων συνθηκών εργασίας, 

κατάχρησης ουσιών και απουσιών από την 

εργασία, χαµηλότερης αποδοτικότητας και 

κάλυψης ασφάλειας και ιατρικής περίθαλψης 

(Osterloh και Becker, 1990).   

• Αυξηµένη κατανάλωση φαγητού: Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε στη 

Φινλανδία, από τους Kouvonen (2005a), αναφέρεται ότι το εργασιακό στρες 

συνδέεται µε την αυξηµένη κατανάλωση φαγητού. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

τους έδειξαν ότι ο χαµηλότερος έλεγχος εργασίας, η υψηλή πίεση εργασίας και η 

υψηλή δυσαναλογία προσπάθειας-ανταµοιβής συνδέονται µε ένα υψηλότερο δείκτη 

σωµατικής µάζας. Το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων ανθρώπων έχει 

αυξηθεί γρήγορα και η παχυσαρκία έχει αναγνωριστεί ευρέως ως σηµαντικό δηµόσιο 

πρόβληµα υγείας. Οι συγγραφείς συσχετίζουν την εργασιακή πίεση µε το πρόβληµα 

της παχυσαρκίας και αναφέρουν ότι η πίεση εργασίας, προωθεί τις ανθυγιεινές 

συνήθειες κατανάλωσης και η συµπεριφορά αυτή συµβάλει στην αύξηση του βάρους 

του σώµατος. 
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• Αυξηµένο κάπνισµα: Tο εργασιακό στρες συνδέεται µε την αύξηση του 

καπνίσµατος. Τα αποτελέσµατα της έρευνας των 

Kouvonen και συν. (2005b) έδειξαν ότι οι πιθανότητες 

για αύξηση του καπνίσµατος, είναι περισσότερες όταν 

υπάρχει υψηλή πίεση εργασίας και υψηλή δυσαναλογία 

προσπάθειας-ανταµοιβής.  

• Αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλ: Πολλά άτοµα 

πιστεύουν ότι το αλκοόλ έχει την ιδιότητα να τα χαλαρώνει από την ένταση, όπως 

είναι το αρνητικό στρες, η αγωνία, ο φόβος και η κατάθλιψη και έτσι αυξάνουν την 

κατανάλωση του. Επιπλέον έρευνες αναφέρουν ότι οι αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλ 

στους εργαζοµένους µπορεί να προκαλείται εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων 

εργασίας, του επίπεδου πλήξης που προκαλεί η εργασία στον εργαζόµενο, της 

έλλειψης συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων και της διαπροσωπικής σύγκρουσης µε 

επόπτες και συναδέλφους (Ames & Janes, 1992). 

• Συχνές απουσίες από την εργασία: Στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι Elkin & Rosch 

(1990) ανέφεραν ότι το 95% των απουσιών (550 εκατοµµύρια περίπου χαµένες µέρες 

εργασίας), είχαν σχέση µε στρεσσογόνες καταστάσεις στον εργασιακό χώρο. 

Γενικώς, όπως έχει εκτιµηθεί το 4% του συνολικού χρόνου εργασίας χάνεται εξαιτίας 

των υπαλλήλων που απουσιάζουν συχνά. Μια µετα-ανάλυση 96 ερευνών από τους 

Tubre & Collins (2000) έκανε φανερή τη σχέση ανάµεσα στους στρεσογόνους 

παράγοντες που σχετίζονται µε τον εργασιακό ρόλο και τις απουσίες, όπως επίσης και 

τη µειωµένη εργασιακή απόδοση.  

• Επιθετική συµπεριφορά προς συναδέλφους: Εκτός των άλλων το εργασιακό 

στρες µπορεί να προκαλέσει ακόµη και επιθετική συµπεριφορά στους εργαζοµένους. 

Ακόµα έχει αναφερθεί ότι οι υπάλληλοι που υπέστησαν επιθετική παρενόχληση, 

αγένεια ή διαπροσωπικές συγκρούσεις, ήταν πολύ πιο πιθανό να εγκαταλείψουν τη 

δουλειά τους, να έχουν χαµηλότερη ευεξία, να είναι λιγότερο ευχαριστηµένοι από τη 

δουλειά τους και να έχουν λιγότερο ικανοποιητικές σχέσεις µε τους εργοδότες τους. 

Επίσης οι υπάλληλοι, είχαν περισσότερο εργασιακό στρες, λιγότερη αφοσίωση στη 

δουλειά τους και ψηλότερα επίπεδα θυµού και άγχους (Gerald et al., 2006). 
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3.6 Επιπτώσεις του άγχους στην επιχείρηση  

Το εργασιακό άγχος επηρεάζει µια επιχείρηση σε όλα τα επίπεδα της. Το 

ανεξέλεγκτο άγχος µπορεί να έχει αρνητική επιρροή: 

 στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες,  

 στην ποιότητα,  

 στην παραγωγικότητα και  

 στην αποτελεσµατικότητα.  

Εκτός από τα προαναφερθέντα προβλήµατα πρέπει να συνυπολογιστούν και: 

 οι απουσίες από τη δουλειά (λόγω ασθενειών ή άλλων αιτιών), καθώς και  

 οι οικονοµικές συνέπειες. 

Στις ΗΠΑ το 2002 υπολογίζεται ότι το οικονοµικό κόστος από το στρες να 

ανέρχεται στα 42 δις δολάρια ή το 0,3% του ΑΕΠ, όπου 150 εκατοµµύρια αφορούν 

προβλήµατα ψυχικών διαταραχών και 300 εκατοµµύρια τις άµεσες συνέπειες στις 

επιχειρήσεις (απουσία, µετατάξεις κλπ). Στην Ευρώπη των 15 το αντίστοιχο κόστος 

ανέρχεται το 1999 σε 20 δις ευρώ ή στο 0,27% του ΑΕΠ των χωρών µε το 50-60% 

του κόστους αυτού να οφείλεται στην απουσία από την εργασία λόγω ηµερών 

ασθενείας (WHO, 2010). 
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Κεφάλαιο τέταρτο 

 

Σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης 

 

 

 

 

4.1 Ορίζοντας την επαγγελµατική εξουθένωση 

Η έρευνα για την επαγγελµατική εξουθένωση άρχισε πριν από 35 χρόνια, όταν 

ο Freudenberger (1974) χρησιµοποίησε τον όρο για να περιγράψει τις οµοιότητες στη 

συµπεριφορά εργαζοµένων στα ιδρύµατα όπου εργαζόταν και ο ίδιος. Ως 

επαγγελµατική εξουθένωση όρισε το βίωµα της αποτυχίας και εξάντλησης που 

παρατήρησε στους κοινωνικούς λειτουργούς µετά από ένα χρόνο ενασχόλησης τους 

στα ιδρύµατα αυτά, το οποίο βίωµα ήταν αποτέλεσµα των υπέρµετρων απαιτήσεων 

της δουλειάς τους σε ενέργεια, προσπάθεια και προσόντα.  

Σύµφωνα µε τον πιο αποδεκτό µέχρι σήµερα ορισµό της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, πρόκειται για µια κατάσταση χρόνιας συναισθηµατικής εξάντλησης, 

αποπροσωποποίησης από τους αποδέκτες 

των κοινωνικών υπηρεσιών και 

µειωµένης προσωπικής επίτευξης, η οποία 

µπορεί να εµφανιστεί κυρίως σε άτοµα 

που εργάζονται στον τοµέα παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών (Maslach & 

Jackson, 1981).  
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Ο όρος burnout, αποδίδεται συνήθως στα ελληνικά µε τις λέξεις 

«εξαντληµένος/η» ή «εξουθενωµένος/η» και εκφράζει την ψυχοσωµατική 

καταπόνηση του εργαζόµενου και την εξάντληση όλων των προσωπικών ψυχικών 

του αποθεµάτων κατά την προσπάθεια προσαρµογής του στις καθηµερινές δυσκολίες 

που σχετίζονται µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα. Επιπλέον, ο όρος burnout 

περιγράφει την καθηµερινή δυσφορία και ευερεθιστότητα, την καταβολή δυνάµεων, 

το αίσθηµα «κενού», την αίσθηση απογοήτευσης και ανικανότητας πολλών 

εργαζόµενων και ιδιαίτερα εκείνων που απασχολούνται στις υπηρεσίες υγείας και 

πρόνοιας (helping professions). 

Το πλέον διαδεδοµένο µοντέλο και το συχνότερα χρησιµοποιούµενο όργανο 

µέτρησης της επαγγελµατικής εξουθένωσης προέκυψε από τη συνεργασία των 

Maslach και Jackson. Συνιστώσες της επαγγελµατικής εξουθένωσης, σύµφωνα µε 

αυτή την προσέγγιση, είναι η συναισθηµατική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση και 

η µειωµένη προσωπική επίτευξη. Η συναισθηµατική εξάντληση µπορεί να 

ερµηνευθεί ως συνέπεια χρόνιας καταπόνησης. Η αποπροσωποποίηση είναι το 

ιδιαίτερο συστατικό της επαγγελµατικής εξουθένωσης που τη διαφοροποιεί από το 

στρες και από άλλες συνέπειες του άγχους και της καταπόνησης, και εκδηλώνεται ως 

κυνισµός, απάθεια και απρόσωπη 

συµπεριφορά απέναντι στους πελάτες. 

Τέλος, η µειωµένη προσωπική επίτευξη 

είναι η προσωπική εκτίµηση του ατόµου για 

την απόδοση και τις ικανότητες του 

(Maslach & Jackson, 1986). Τόσο το θεωρητικό µοντέλο όσο και το ερωτηµατολόγιο 

για τη µέτρηση της επαγγελµατικής εξουθένωσης Maslach Burnout Inventory (ΜΒΙ) 

βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα από συνεντεύξεις ατόµων που απασχολούνται σε 

διάφορα επαγγέλµατα του τοµέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τις 

συγγραφείς τα άτοµα µε υψηλό βαθµό στις διαστάσεις συναισθηµατική εξάντληση 

και αποπροσωποποίηση και µε χαµηλό βαθµό στη µειωµένη προσωπική επίτευξη 

βιώνουν υψηλή επαγγελµατική εξουθένωση. Αντίστοιχα, τα άτοµα µε χαµηλό βαθµό 

στις δύο πρώτες διαστάσεις και υψηλό στην τρίτη βιώνουν χαµηλή ή καθόλου 

επαγγελµατική εξουθένωση. Μέσες τιµές και στις τρεις διαστάσεις συνεπάγονται 

µέση επαγγελµατική εξουθένωση. 
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4.2 Αιτίες επαγγελµατικής εξουθένωσης 

∆ιεθνώς οι κύριοι παράγοντες που προκαλούν επαγγελµατική εξουθένωση 

ταξινοµούνται στις παρακάτω πέντε κατηγορίες,  

1. Το εργασιακό περιβάλλον. Περιβαλλοντικές εντάσεις, αυτονοµία, απαιτήσεις 

πελατών, φυσικό εργασιακό περιβάλλον, έλλειψη καινοτοµιών, θόρυβος, 

συχνή επαφή µε το θάνατο  κ.α.  

2. Ο φόρτος εργασίας - Οργανωσιακή δοµή. Έλλειψη προσωπικού, µείωση 

ποιότητας στην εργασία, συχνές απουσίες, παραιτήσεις, αρνητικές 

συναδελφικές σχέσεις κ.α.  

3. Οι εργασιακές σχέσεις. Κοινωνική και επαγγελµατική υποστήριξη.  

4. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του δείγµατος. Τα αρχικά κίνητρα 

απασχόλησης, οι προσωπικές προσδοκίες, ανθεκτικότητα  στο στρες, 

αποτυχία στην πραγµατοποίηση των ιδανικών, ανεπαρκής εκπαιδευτική 

προετοιµασία κ.α. 

5. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος. Το φύλο, η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, τα χρόνια προϋπηρεσίας 

κ.α.  

 

4.3 Θεωρητικά µοντέλα επαγγελµατικής εξουθένωσης 

Τα περισσότερα θεωρητικά µοντέλα επιχειρούν να ερµηνεύσουν το σύνδροµο 

της επαγγελµατικής εξουθένωσης υπό το πρίσµα µίας δυναµικής αλληλεπίδρασης 

µεταξύ ατόµου και περιβάλλοντος. Υπάρχουν δυο βασικές προσεγγίσεις των 

ερευνητών. 

α) Η πρώτη οµάδα τονίζει τη σηµασία των ατοµικών παραγόντων, υποστηρίζοντας 

ότι η επαγγελµατική εξουθένωση εξαρτάται από τις προσδοκίες που ο επαγγελµατίας 

έχει από τον ίδιο του τον εαυτό αλλά και από το χώρο της υγείας στον οποίο 

εργάζεται. 

β) Η δεύτερη οµάδα υποστηρίζει ότι η επαγγελµατική εξουθένωση οφείλεται κυρίως 

σε στρεσογόνες και δυσµενείς επαγγελµατικές συνθήκες, όπως το ιδιαίτερα 

φορτωµένο πρόγραµµα, η έλλειψη αυτονοµίας και εξουσίας, η ανεπαρκής 

ψυχολογική υποστήριξη και η αυταρχική διοίκηση του οργανισµού (Dekker & 

Schaufeli, 1995 & Antoniou, 1999)   
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   Τα σηµαντικότερα µοντέλα ερµηνείας της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

παρουσιάζονται παρακάτω:  

4.3.1 Το διαδραστικό µοντέλο του C Cherniss  

Φάση του «εργασιακού στρες»: ∆ιατάραξη της ισορροπίας µεταξύ διαθέσιµων 

και απαιτούµενων πόρων. Το εργασιακό στρες ορίζεται ως η διατάραξη της 

ισορροπίας που δηµιουργείται µεταξύ των διαθέσιµων πόρων και των απαιτήσεων 

που προέρχονται από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον. Η διατάραξη της 

ισορροπίας δηµιουργείται όταν οι διαθέσιµοι πόροι δεν είναι επαρκείς για να 

ικανοποιήσουν µε κατάλληλο τρόπο τους προσωπικούς στόχους και τα αιτήµατα που 

προέρχονται από την οργανωσιακή δοµή ή τον ίδιο τον πελάτη. Αυτή η διατάραξη 

της ισορροπίας µπορεί να συµβεί σε οποιοδήποτε επάγγελµα, χωρίς αυτό να οδηγήσει 

στο burnout, επιπλέον δεν υφίσταται ένας άµεσος συσχετισµός µεταξύ στρες και 

burnout: το στρες δεν οδηγεί αναγκαστικά σε αυτό.  

Φάση «εξάντλησης»: συγκινησιακή ανταπόκριση σε αυτή τη διατάραξη της 

ισορροπίας η οποία εκδηλώνεται µε τη µορφή συναισθηµατικής έντασης, άγχους, 

ευερεθιστότητας, κόπωσης, ανίας, έλλειψης ενδιαφέροντος, και απάθειας. Το 

εργασιακό περιβάλλον βιώνεται ως φθοροποιό, η προσοχή στρέφεται προς 

περισσότερο τεχνικές και γραφειοκρατικές πλευρές παρά σε κλινικές παραµέτρους: ο 

εργαζόµενος βρίσκεται σε κατάσταση συναγερµού και συνεχούς έντασης που, αν δεν 

τη διαχειριστεί µε κατάλληλο τρόπο, µπορεί να οδηγηθεί στην απογοήτευση και τον 

κατακερµατισµό των προσωπικών επαγγελµατικών ιδανικών, και κατά συνέπεια σε 

αδυναµία επαναπρογραµµατισµού της δραστηριότητας βάσει των διαθέσιµων πόρων. 

Φάση «αµυντικής κατάληξης»: Αλλαγές στη στάση όπως συναισθηµατική 

αποεπένδυση, ακαµψία στη συµπεριφορά και κυνισµός. Οι αλλαγές αυτές στη 

συµπεριφορά συµβάλλουν στον περιορισµό, όσο αυτό είναι δυνατό, των σωµατικών 

και ψυχικών συνεπειών που αναπόφευκτα επέρχονται, µε την ελπίδα να 

επιτευχθεί η επαγγελµατική επιβίωση. 

Πίνακας: 2 

Ενδείξεις και συµπτώµατα του Burn out  κατά Cherniss 

Έντονη αντίσταση στην αναχώρηση 

από την οικία για το χώρο εργασίας σε 

καθηµερινό επίπεδο 

 

Αίσθηση αποτυχίας 
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Οργή και µνησικακία  Αίσθηµα ενοχής και χαµηλή 

αυτοεκτίµηση 

Αρνητισµός  Αποµόνωση και απόσυρση 

Αίσθηση κόπωσης και εξάντλησης 

κατά τη διάρκεια της ηµέρας 

Αξιοσηµείωτη κούραση µετά την 

εργασία 

Συχνό κοίταγµα του ρολογιού  Απώλεια θετικών συναισθηµάτων προς 

τους πελάτες 

Αλλαγές στο χρόνο επαφών µε τους 

πελάτες 

Υιοθεσία ενός στερεότυπου µοντέλου 

µε τους πελάτες 

Αδυναµία συγκέντρωσης και ακρόασης  Αίσθηση ακινησίας 

Κυνισµός προς τους πελάτες  Εφαρµογή άκαµπτων διαδικασιών 

Αϋπνίες  Αποφυγή συζητήσεων µε συναδέλφους 

στην εργασία 

 

Ανησυχία για τον εαυτό 

Πιο εύκολη υιοθεσία χρήσης µέτρων 

ελέγχου της συµπεριφοράς, όπως 

είναι τα φάρµακα 

Συχνά συνάχια, γρίπη, πονοκέφαλοι, 

γαστρεντερικές διαταραχές 

Ακαµψία σκέψης και αντίσταση στην 

αλλαγή 

Καχυποψία και παράνοια Συχνή χρήση φαρµάκων 

Οικογενειακές συγκρούσεις  Μεγάλος αριθµός απουσιών από την 

εργασία 

 

4.3.2 Το µοντέλο των Edelwich & Brodsky (1980) 

    Οι Edelwich & Brodsky (1980) περιέγραψαν µία σειρά από τέσσερα στάδια 

ανάπτυξης της επαγγελµατικής εξουθένωσης, τα οποία ακολουθεί ο εργαζόµενος από 

την αρχή της καριέρας του. Τα στάδια ανάπτυξης της επαγγελµατικής εξουθένωσης, 

τα οποία ακολουθεί ο εργαζόµενος από την αρχή της καριέρας του (Edelwich & 

Brodsky, 1980) είναι: 

   Πρώτο στάδιο “Ενθουσιασµός”. Στο στάδιο αυτό  ο εργαζόµενος ξεκινάει την 

καριέρα του µε ενθουσιασµό. Μόλις έχει µπει στον επαγγελµατικό στίβο και έχει 

υπερβολικά υψηλούς στόχους και συχνά µη ρεαλιστικές προσδοκίες. Στο στάδιο αυτό 

ο εργαζόµενος υπερεπενδύει στην εργασία του, αφιερώνοντας το χρόνο και την ψυχή 
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του, ενώ επίσης υπερεπενδύει στις σχέσεις που αναπτύσσει µε τους ασθενείς. Καθώς, 

όµως, διαπιστώνει ότι το έργο που παράγει δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του, 

απογοητεύεται.  

   ∆εύτερο στάδιο ”Αµφιβολία και αδράνεια”. Τότε, λοιπόν, περνάει στο δεύτερο 

στάδιο, αυτό της αµφιβολίας και αδράνειας. Η εργασιακή καθηµερινότητα διαψεύδει 

τις προσδοκίες του, µε αποτέλεσµα να µην καλύπτονται οι ανάγκες του µέσα από την 

εργασία του. Ο εργαζόµενος κατηγορεί τον εαυτό του για την αποτυχία και 

προσπαθεί ακόµη περισσότερο να επενδύσει στο επάγγελµά του, χωρίς όµως θετικό 

αποτέλεσµα. Έτσι, σταδιακά αποϊδανικοποιεί την εργασία του, µη έχοντας όµως 

ακόµα αναθεωρήσει τις προσδοκίες του.  

   Τρίτο στάδιο “Απογοήτευση και µαταίωση”. Την αµφιβολία και αδράνεια 

διαδέχονται η απογοήτευση και η µαταίωση. Ο εργαζόµενος βλέπει ότι οι 

προσπάθειές του να ολοκληρωθεί µέσα από την εργασία του µαταιώνονται και 

οδηγείται στην αποθάρρυνση και την απογοήτευση. Για να ξεφύγει από το αδιέξοδο 

πρέπει είτε να αναθεωρήσει τελικά τις προσδοκίες του είτε να αποµακρυνθεί από την 

εργασιακό του χώρο, από την πηγή δηλαδή του στρες.  

   Τέταρτο στάδιο “Απάθεια”. Στο τελευταίο στάδιο της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, που περιγράφεται ως απάθεια, ο εργαζόµενος αποφεύγει κάθε 

υπευθυνότητα απέναντι στους άλλους, ενώ προσπαθεί να καταπολεµήσει την 

απογοήτευση και τη µαταίωση που του προκαλεί το επάγγελµά του. Ουσιαστικά 

συνεχίζει να εργάζεται για βιοποριστικούς λόγους, ενώ επενδύει ελάχιστη ενέργεια 

στα καθήκοντά του και αγνοεί τις ανάγκες των ασθενών/πελατών του, για να καλύψει 

την ανεπάρκεια που νιώθει απέναντί τους.  

 

4.3.3 Το µοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach (1982)  

   Βάσει του κλασικού ορισµού της Maslach (1982), που αναφέρθηκε παραπάνω, 

αναδεικνύονται τρεις κύριες διαστάσεις του συνδρόµου, που αντιπροσωπεύουν και 

διαφορετικές κατηγορίες συµπτωµάτων.  

Η πρώτη διάσταση ονοµάζεται «συναισθηµατική εξάντληση» και περιλαµβάνει 

αισθήµατα ψυχικής και σωµατικής κόπωσης, καθώς και απώλεια ενέργειας και 

διάθεσης.  

  Η συναισθηµατική εξάντληση είναι το πρώτο στάδιο επαγγελµατικής εξουθένωσης, 

που οδηγεί σε αποπροσωποποίηση και έλλειψη προσωπικής επίτευξης. Εµφανίζεται 
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µε έλλειψη ενέργειας, δεν υπάρχουν πηγές ανανέωσης, διαψευσµένες  προσδοκίες, τα 

άτοµα δεν είναι ικανά να προσφέρουν. 

   Η δεύτερη διάσταση της επαγγελµατικής εξουθένωσης έχει επικρατήσει η χρήση 

του όρου «αποπροσωποποίηση», µε τον οποίο περιγράφεται η αποµάκρυνση και 

αποξένωση του εργαζόµενου από τους ασθενείς του και η εγκαθίδρυση απρόσωπων, 

επιθετικών και κυνικών σχέσεων µε αυτούς.   

   Ο νοσηλευτής έχει κυνική, αρνητική στάση απέναντι στους ασθενείς του. Θίγει, 

ταπεινώνει, είναι αγενής µε τους ανθρώπους, έχει κακή επικοινωνία µαζί τους, τους 

βλέπει µόνο ως «νούµερα», «περιστατικά», «ο τελευταίος της ουράς», κ.α. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της συµπεριφοράς είναι η τάση να αναφέρονται 

στους ασθενείς τους όχι µε τα ονόµατά τους αλλά µε τον αριθµό του δωµατίου ή τον 

τύπο της ασθένειας.  

   Η τρίτη διάσταση ονοµάζεται «έλλειψη προσωπικής επίτευξης» και αναφέρεται 

στην αίσθηση που αποκτά ο εργαζόµενος ότι είναι ανίκανος να προσφέρει στον χώρο 

εργασίας του και στην συνεπαγόµενη µείωση της απόδοσής του. Η συχνή και 

µακροχρόνια έκθεση του επαγγελµατία υγείας σε αντίξοες εργασιακές συνθήκες 

συνεπάγεται την υπερκόπωση και  εξάντλησή του.  

 

 4.3.4 Το µοντέλο  της Pines  

    Η Pines και οι συνεργάτες της ορίζουν την επαγγελµατική εξουθένωση ως µία 

κατάσταση σωµατικής, συναισθηµατικής και πνευµατικής εξάντλησης που 

προκαλείται από την µακροχρόνια έκθεση σε συναισθηµατικά απαιτητικές συνθήκες 

Ωστόσο, δεν περιορίζουν την εφαρµογή της επαγγελµατικής εξουθένωσης στους 

επαγγελµατίες υγείας, όπως είχε προταθεί αρχικά, αλλά αντίθετα την διερεύνησαν και 

σε τοµείς όπως οι οικογενειακές σχέσεις (Pines & Aronson, 1988; Pines A, 1996) και 

οι πολιτικές συγκρούσεις. Η µέτρηση που εφαρµόζει η Pines (Burnout Measure) 

αποµακρύνεται από την αρχική θεώρηση της επαγγελµατικής εξουθένωσης ως 

συνδρόµου που συνεµφανίζεται µε συµπτώµατα απελπισίας, απόγνωσης και 

µειωµένης αυτοπεποίθησης και αντιµετωπίζει την επαγγελµατική εξουθένωση ως 

µονοδιάστατη έννοια που αξιολογείται από µία µόνο κλίµακα που δίνει µια συνολική 

βαθµολογία. 
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4.4 Συνήθη συµπτωµατολογία της επαγγελµατικής κόπωσης 

Η επαγγελµατική εξουθένωση δεν εµφανίζεται µέσα σε ένα βράδυ. Αντίθετα, τα 

προβλήµατα επιδεινώνονται σταδιακά. Από τη στιγµή που οποιοσδήποτε, σε 

οποιοδήποτε επάγγελµα και επίπεδο εργασίας µπορεί να υποφέρει από επαγγελµατική 

εξουθένωση, είναι απαραίτητο ο επαγγελµατίας να µπορεί να αναγνωρίζει τα 

συµπτώµατα της επαγγελµατικής εξουθένωσης πριν ξεφύγουν από τον έλεγχό του. 

Τα συµπτώµατα της επαγγελµατικής εξουθένωσης οµαδοποιούνται σε σωµατικά 

ψυχολογικά και συµπεριφορικά. 

Σωµατικά συµπτώµατα. Περιλαµβάνονται όλα τα χαρακτηριστικά που 

αφορούν στις τυπικές εκδηλώσεις στρες και άγχους (Tyler & Cushway, 1998) όπως:  

α) ∆ιάφορες αδιαθεσίες, όπως εξάντληση και χρόνια κόπωση, γαστρεντερικές 

διαταραχές, ναυτία, πονοκέφαλοι, πόνοι σε αυχένα, µέση και πλάτη. Επίσης 

προβλήµατα σεξουαλικών δυσλειτουργιών, διαταραχών ύπνου, αλλαγής των 

διατροφικών συνηθειών και δύσπνοιας.  

β) Σοβαρά προβλήµατα υγείας όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, έλκος, καρδιαγγειακές 

παθήσεις και χρόνιες ηµικρανίες. 

Ψυχολογικά συµπτώµατα. Η ευάλωτη σωµατική υγεία του εργαζόµενου 

επηρεάζει και την ψυχολογική του υγεία και συµπεριφορά, µε κυρίαρχα συµπτώµατα:  

• Το έντονο στρες 

• Την ανία 

• Το χαµηλό «ηθικό»  

• Την χαµηλή εργασιακή ικανοποίηση 

• Την παραίτηση  

• Τις συγκρούσεις 

Ψυχολογικές επιπτώσεις οι οποίες αφορούν σε: 

α) αισθήµατα (θυµός, πλήξη, απογοήτευση, 

αποθάρρυνση και απέχθεια) και/ή β) 

συµπεριφορές (αδιαφορία και παραίτηση). 

Συναισθηµατικές/γνωστικές επιπτώσεις όπως 

χαµηλή αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση 

συνοδεία κατάθλιψης, επιθετικότητας, ενοχών. 

Προβλήµατα συµπεριφοράς. Αυτή η 

κατηγορία συµπτωµάτων αφορά τη 
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συµπεριφορά του εργαζόµενου στην προσωπική και κοινωνική ζωή του. Η 

προσωπική και κοινωνική ζωή του εργαζόµενου, επηρεάζεται, αφού µεταφέρει τα 

προβλήµατα του εργασιακού του περιβάλλοντος στην οικογένεια και στον κοινωνικό 

του περίγυρο µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι εντάσεις στις σχέσεις µε τα άλλα 

άτοµα και να µειώνεται το ενδιαφέρον για κοινωνικές συναναστροφές (Griffith και 

συν., 1999). 

   Αλλαγές στη συµπεριφορά: περιλαµβάνουν τάση για αποµόνωση, σωµατική 

απόσταση από τους άλλους, απρόσωπη επικοινωνία, προσφώνηση µε υποτιµητικές 

εκφράσεις, συγκρούσεις µε συνεργάτες και µέλη της οικογένειας, συστηµατική 

απουσία από την εργασία και ακόµη απόπειρες αυτοκτονιών. Επίσης κατάχρηση 

ουσιών, ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες και παντελής έλλειψη σωµατικής 

άσκησης. Ο εργαζόµενος δεν µπαίνει στη διαδικασία να δουλέψει  σκληρά για να 

ολοκληρώσει πράγµατα που δεν απαιτούνταν από αυτόν. ∆εν έχει τα κίνητρα και τις 

φιλοδοξίες που είχε στην αρχή της καριέρας του (έλλειψη επαγγελµατικού 

ενθουσιασµού). ∆ηλαδή, περιορίζεται µόνο στα απολύτως απαραίτητα καθήκοντά 

του χωρίς να ενδιαφέρεται για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.   

 

    Κοινωνικές επιπτώσεις Τα άτοµα εµφανίζουν απόσυρση, αποξένωση και είναι 

πιθανό να παρουσιάσουν επιδείνωση στις σχέσεις µε τους συναδέλφους τους στον 

εργασιακό χώρο αλλά και µε τις οικογενειακές και κοινωνικές τους σχέσεις.  

Τα βασικά συµπτώµατα που εµφανίζονται  στο σύνδροµο της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης είναι:  

1. Εξάντληση που προέρχεται από την επίδραση του εργασιακού στρες στην 

ψυχική και σωµατική υγεία. 

2. Κυνισµός. Αποτελεί έκφραση της αρνητικής στάσης του πάσχοντος προς τους 

άλλους αλλά και προς την εργασία του. 

3. Αναποτελεσµατικότητα. Είναι το προϊόν µιας αρνητικής αυτοεκτίµησης. 

Η φυγή από το εργασιακό γίγνεσθαι, η µειωµένη ικανότητα αυτοελέγχου, η 

εµµονή στην χρήση ουσιών, καθώς και η εκδήλωση διάφορων ψυχοσωµατικών 

ασθενειών (αλλεργικό άσθµα, αλλεργικές δερµατίτιδες κλπ), συνοδεύουν επί το 

πλείστον το τρίπτυχο των βασικών συµπτωµάτων.  

 

Πίνακας 1: Επιπτώσεις της επαγγελµατικής εξουθένωσης 
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Σκέψη Συναίσθηµα Σωµατικά Συµπεριφορά 

Αποτελµάτωση    Σεξουαλική 
δυσλειτουργία 

Εργασιοµανία 

∆υσκαµψία στις 
αλλαγές/ 
Έλλειψη 
ελαστικότητας 

Έλλειψη 
ενδιαφέροντος 
και 
συναισθηµάτων/ 
απάθεια 

Σωµατική εξάντληση/ 
κούραση 

Χαµηλή εργασιακή 
απόδοση/ 
χαµηλή 
εργασιακή ικανοποίηση 

Χαµηλό «ηθικό»/ 
σκέψεις 
µαταιότητας 

Θλίψη Αϋπνία ή υπερβολικός 
ύπνος 

Μειωµένη 
επικοινωνία/παραίτηση 

Αδυναµία 
αντιµετώπισης 
ανεπιθύµητων 
καταστάσεων 

Aρνητική 
διάθεση 

Πονοκέφαλοι Υψηλά επίπεδα 
παραίτησης 

Αποπροσωποποίηση 
πελατών 

Στρες Παρατεταµένη 
ασθένεια/συχνές 
ασθένειες/κρυολογήµατα

Έλλειψη ενθουσιασµού 
για την εργασία 

Αδυναµία λήψης 
αποφάσεων 

Ανία Αύξηση ή µείωση 
βάρους 

Αυξηµένη χρήση 
φαρµάκων 

Καχυποψία Εκνευρισµός Αναπνευστικά 
προβλήµατα 

Αυξηµένες 
οικογενειακές 
συγκρούσεις 

Σκέψεις αποτυχίας Αισθήµατα 
αδυναµίας 

Υπερένταση Υπερβολική χρήση 
αλκοόλ 

Αποξένωση Αισθήµατα 
ενοχής 

Αυξηµένα επίπεδα 
χοληστερόλης 

Αδυναµία 
συγκέντρωσης/αδυναµία 
καθορισµού στόχων και 
προτεραιοτήτων 

Αυξηµένη ανησυχία    Στεφανιαία νόσος Ροπή σε ατυχήµατα 

Υπερβολική - 
υψηλή 
αυτοπεποίθηση/ 
ασυνήθιστα υψηλών 
ρίσκων 

   ∆ιαταραχές οµιλίας Αυξηµένα παράπονα για 
την εργασία 

Κυνισµός          
 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, το επαγγελµατικό στρες εµφανίζεται 

όταν οι απαιτήσεις της εργασίας υπερβαίνουν τις πηγές και τις δυνάµεις προσαρµογής 

του ατόµου. Ο όρος «στρες» αναφέρεται συνήθως σε µια χρονικά περιορισµένη πο-

ρεία προσαρµογής που συνδέεται µε ψυχικά και σωµατικά συµπτώµατα. Εµφανίζεται 

σε καταστάσεις µε υψηλές, σε σύγκριση µε τις πηγές, απαιτήσεις, όπου µια πιθανή 

αποτυχία έχει σοβαρές και αρνητικές συνέπειες για το άτοµο. Αν η κατάσταση 

εκτιµηθεί από το άτοµο ως απειλητική, τότε ενεργοποιούνται οι λεγόµενοι 

µηχανισµοί αντιµετώπισης. Στην επαγγελµατική εξουθένωση, από την άλλη πλευρά, 
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η προσαρµοστική ικανότητα του ατόµου καταλύεται εξαιτίας µιας µακροχρόνιας 

ανισορροπίας µεταξύ απαιτήσεων και πηγών, εξαιτίας δηλαδή παρατεταµένου και 

χρόνιου εργασιακού στρες (Brill, 1984). 

Οι δύο έννοιες αναφέρονται σε πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις ατόµου-

περιβάλλοντος και είναι υποκειµενικής φύσης, µια και το βασικότερο ρόλο παίζουν οι 

εκτιµήσεις του ίδιου του ατόµου και όχι οι αντικειµενικές συνθήκες. Η 

επαγγελµατική εξουθένωση όµως είναι κάτι περισσότερο από εκτίµηση, καθώς 

περιλαµβάνει και επανειληµµένες αποτυχίες στην αντιµετώπιση των αγχογόνων 

καταστάσεων του εργασιακού χώρου. Το στρες, από την άλλη πλευρά, δεν συνδέεται 

µε αρνητικές στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στους αποδέκτες των κοινωνικών 

υπηρεσιών, στην εργασία και στον οργανισµό γενικότερα. Ενώ στρες µπορεί να 

βιώσει ο καθένας, η επαγγελµατική εξουθένωση εµφανίζεται κατά βάση σε άτοµα 

που ξεκινούν την καριέρα τους µε ενθουσιασµό, υψηλούς στόχους και προσδοκίες. Η 

επαγγελµατική εξουθένωση είναι γενικά συνέπεια της αλλεπάλληλης και 

αποτυχηµένης προσπάθειας αντιµετώπισης συγκεκριµένων αγχογόνων καταστάσεων. 

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι όταν λέµε στρες δεν εννοούµε και επαγγελµατική 

εξουθένωση. Έχουν πολλά κοινά στοιχεία που τα συνδέουν αλλά και διαφορές που 

διαφοροποιούν της έννοιες αυτές. Το σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

είναι αποτέλεσµα του χρόνιου στρες. Στον παρακάτω πίνακα 3 φαίνονται οι διαφορές 

αυτές (Βασιλάκη και συν. 2001). 

Πίνακας 2: ∆ιαφορές ανάµεσα στο στρες και στην επαγγελµατική εξουθένωση. 

Στρες Επαγγελµατική Εξουθένωση 

Χαρακτηρίζεται απ’ την υπερεµπλοκή. Προκύπτει από την αποστασιοποίηση. 

Τα συναισθήµατα υπερ-δραστηριοποιούνται. Τα συναισθήµατα αµβλύνονται. 

Η σωµατική φθορά είναι πρωταρχική. Η συναισθηµατική φθορά είναι πρωταρχική. 

Η εξουθένωση επηρεάζει τη σωµατική 
ενεργητικότητα. 

Η εξουθένωση επηρεάζει τα κίνητρα και την 
ορµή. 

Παράγει αποσυντονισµό. Παράγει αποθάρρυνση. 

Μπορεί να γίνει κατανοητό ως η απώλεια 
ενέργειας και «καυσίµων». 

Μπορεί να γίνει κατανοητή ως η απώλεια 
ιδανικών και ελπίδας. 
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Η κατάθλιψη προκαλείται από την ανάγκη 
του οργανισµού να προστατευθεί και να 
κρατήσει αποθέµατα ενέργειας. 

Η κατάθλιψη προκαλείται απ’ το θρήνο για 
την απώλεια ιδανικών και ελπίδας. 

Παράγει «µια αίσθηση επείγοντος» και 
υπερδραστηριότητα.  

Παράγει µια αίσθηση ότι είσαι αβοήθητος 
και ότι δεν υπάρχουν ελπίδες.  

Παράγει πανικό, φοβίες και αγχώδεις 
διαταραχές. 

Παράγει παράνοια, αποπροσωποποίηση, και 
αποστασιοποίηση. 

Μπορεί να σε σκοτώσει πρόωρα και να µην 
προλάβεις να τελειώσεις αυτό που άρχισες. 

∆ε θα σε σκοτώσει αλλά θα σου φανεί πως 
δεν βρίσκεις νόηµα στη ζωή σου.  
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Κεφάλαιο  Πέµπτο 

 

Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού άγχους 
 

 

 

 

 

Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σηµαντικά κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών. Οι εργασιακές απαιτήσεις στις µέρες µας συνεχώς αυξάνονται 

σε σχέση µε το παρελθόν. Το άγχος θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα στο χώρο εργασίας και συνδέεται µε την εργασιακή οργάνωση στις 

οικονοµίες που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και 

σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων υπάρχει µια έντονη ανάγκη για την διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων που θα αποτρέψουν το άγχος. Αυτές περιλαµβάνουν την 

αναγνώριση του εργασιακού άγχους, για την εκτέλεση της αξιολόγησης των κινδύνων 

του εργασιακού άγχους και τη διαχείριση του άγχους στο χώρο εργασίας. 

 Αυτή η νέα κατάσταση απαιτεί νέα µέσα εργασιακής οργάνωσης. Οι εταιρείες 

και οι επαγγελµατίες πρέπει να µπορούν να προσαρµοστούν και να διαχειριστούν 

σωστά τις διαφορετικές µεθόδους, 

εργαλεία, τεχνικές, εργασιακές και 

ανθρώπινες σχέσεις για να 

αντιµετωπίσουν το άγχος. 

Το εργασιακό άγχος εντοπίζεται 

σε όλους τους κλάδους και σε 

επιχειρήσεις όλων των µεγεθών. 

Επηρεάζει όλους τους εργαζόµενους 
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ασχέτως της θέσης που καταλαµβάνουν στην ιεραρχία αλλά και την υγεία των 

επιχειρήσεων και των εθνικών οικονοµιών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 

ασχολούνται µε την οικονοµική τους επιβίωση και πολλές δεν δίνουν αρκετή 

σηµασία στη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας, γεγονός που επιφέρει εργατικά 

ατυχήµατα σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. 

Ένας από τους βασικούς ρόλους της διοίκησης µιας επιχείρησης είναι να 

δηµιουργεί πολύ καλές συνθήκες εργασίας προκειµένου να ελαττώνει τους κινδύνους, 

να αυξάνει την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα και των υπηρεσιών ή αγαθών 

που προσφέρει. Σε αυτή τη διαδικασία είναι σηµαντικό οι εργαζόµενοι να µην 

νιώθουν άγχος για την εργασία τους ή να επιτευχθεί eustress. Η επίτευξη ενός 

άριστου επιπέδου στρες δεν είναι εύκολη. Απαιτούνται µερικά από τα ακόλουθα:  

 

Σκοπός στη ζωή. Κάτι για να συσταθεί η κάθε ηµέρα εργασίας µας ή κάτι που 

γίνεται πάθος µας για να εξασφαλίσουµε τις συνθήκες διαβίωσης. Εάν δεν το έχουµε 

βρει αυτό, απλώς απαιτείται χρόνος και προσπάθεια. 

 

Φίλους και οικογένεια. Με τους φίλους και την οικογένειά µας µπορούµε να µιλάµε 

σε στιγµές ανάγκης που είναι κρίσιµης σηµασίας. Αυτοί θα µας δώσουν µια στέρεα 

βάση και θα µας κρατούν γειωµένο. Μια κατάλληλη στέγη, ένα κρεβάτι και καλό 

φαγητό αποτελούν όχι µόνο το κλειδί για τη διαβίωση µας, αλλά για την διατήρηση 

της ψυχικής µας ισορροπίας.  

 

Προκλήσεις. Έχοντας κάτι να εργαστούµε είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να 

επιτευχθεί eustress. Ένας στόχος θα µας γεµίσει µε αγάπη και ενθουσιασµό για τη 

ζωή. Με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε ασχολία µας θα δηµιουργήσει 

αποτελεσµατικά κάποια µορφή eustress στο σώµα µας. Έτσι λοιπόν µπορούµε να 

ασχοληθούµε µε κάτι νέο.  

 

Μάθετε την έξοδο κινδύνου. Πώς θα απαλλαγούµε από το άγχος είναι αρκετά 

δύσκολο, αλλά µπορούµε να αλλάξουµε τα πράγµατα που µας ανησυχούν. Θυµηθείτε 

ότι µπορούµε να τα θέσουµε υπό έλεγχο και τις περισσότερες  φορές δεν θα συµβούν!  

Οι εργαζόµενοι για να διατηρήσουν το eustress  µπορούν να ακολουθήσουν ορισµένα 

µέτρα. 
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 να διεκδικήσουν περισσότερη ευθύνη για τον προγραµµατισµό της δικής τους 

εργασίας, 

 να διεκδικήσουν τη συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον 

τοµέα της δικής τους εργασίας, 

 να µιλήσουν στον προϊστάµενό τους, τον εκπρόσωπο εργαζοµένων ή σε άλλο 

συνάδελφο της εµπιστοσύνης τους εάν πιστεύουν ότι είναι θύµα παρενόχλησης 

και να καταγράφουν τα περιστατικά, 

 να µιλήσουν στον προϊστάµενό τους εάν οι αρµοδιότητές τους στην εργασία 

δεν είναι σαφείς, 

 να ζητήσουν κατάρτιση εάν πιστεύουν ότι τη χρειάζονται, και 

 να µιλήσουν µιλήστε στον προϊστάµενό τους ή τον εκπρόσωπο των 

εργαζοµένων εάν έχουν αρχίσει να αισθάνονται ότι δεν µπορούν να 

ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους (http://osha.europa.eu/el/topics/ stress 

/index_html/advice_for_employees 2010). 

Σε αρκετές επιχειρήσεις όµως συχνά το παθολογικό στρες κατακλύζει τον 

εργαζόµενο και δηµιουργεί αρκετά προβλήµατα σε αυτόν, την οικογένεια του και 

στην επιχείρηση. Απαιτούνται µια σειρά από δράσεις που δεν σχετίζονται µόνο µε 

την επιχείρηση αλλά και µε το ίδιο άτοµο και την προσωπικότητα του, αλλά και τη 

διάθεση  και ικανότητα να προσαρµοστεί στις διάφορες καταστάσεις που το 

προκαλούν. 

Το πρώτο βήµα για να αντιµετωπίσει κάποιος το άγχος είναι να κατανοήσει την 

ύπαρξη του και να εντοπίσει τις αιτίες του. Ωστόσο πολλές φορές τα ίδια τα άτοµα 

δεν είναι σε θέση να το κάνουν αυτό, γι’ αυτό είναι χρήσιµη η βοήθεια κάποιου 

ειδικού που θα υποδείξει κάποιους τρόπους µείωσης του στρες. Ιδιαίτερα όσον αφορά 

το εργασιακό άγχος είναι πολύ σηµαντικό η ίδια η οργάνωση που απασχολεί άτοµα 

που βιώνουν στρες, να φροντίσει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ενδυνάµωσης και 

υποστήριξης αυτών των ατόµων. Ωστόσο η καλύτερη αντιµετώπιση του στρες είναι η 

πρόληψη, η οποία µπορεί να γίνει µέσα από την εκπαίδευση και την πληροφόρηση.  

 

Η σωστή διάγνωση θα πρέπει να αποκλείσει σωµατικές ασθένειες, ψυχικές παθήσεις 

και λήψη φαρµάκων. Ορισµένες ερωτήσεις  και διαδικασίες που πιθανόν να 

βοηθήσουν στη διάγνωση του εργασιακού άγχους είναι: 
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 Υπάρχει ασάφεια ή σύγκρουση ρόλων; Ποια η διαδικασία επιλογής και 

τοποθέτησης του προσωπικού; Μπορεί να βοηθήσει ο ίδιος στη µείωση της 

ασάφειας ή της σύγκρουσης των ρόλων; 

 Χρησιµοποιείται το κατάλληλο στυλ ηγεσίας για τη συγκεκριµένη 

κατάσταση; 

 Είναι η εργασία ρουτίνα; Γίνεται εναλλαγή καθηκόντων ή θέσεως εργασίας; 

Μπορεί να γίνει εµπλουτισµός της εργασίας; 

 Είναι οι στόχοι των εργαζοµένων ξεκάθαροι; Συµµετέχουν στη διαµόρφωση 

τους; 

 Υπάρχει επαρκής πληροφόρηση; Η παροχή πληροφόρησης µπορεί να 

βοηθήσει; 

 Η εκπαίδευση µπορεί να βοηθήσει στη µείωση του στρες; 

 Είναι ο φόρτος εργασίας υπερβολικός; Είναι δίκαια κατανεµηµένος; 

 Είναι τα κίνητρα εξατοµικευµένα; Υπάρχει δικαιοσύνη; Μπορεί ο ίδιος να 

παρέµβει; 

 Οφείλεται το στρες σε προσωπικούς παράγοντες; 

Άλλα θέµατα που πρέπει να διερευνηθούν είναι: 

 η ατµόσφαιρα (ή φιλοσοφία) που επικρατεί στον χώρο εργασίας σας και ο 

τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η έννοια του άγχους 

 οι απαιτήσεις που αφορούν εσάς και οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεστε· 

 ο έλεγχος που έχετε στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας σας 

 πόσο σαφή εικόνα έχετε για το αντικείµενο της εργασίας σας 

 η υποστήριξη που λαµβάνετε από συναδέλφους και διοικητικά στελέχη, και 

 η κατάρτιση που σας παρέχεται προκειµένου να φέρετε σε πέρας την εργασία 

σας. 

Μεταξύ άλλων, πρέπει να δοθούν προσοχή στα εξής συµπτώµατα του εργασιακού 

άγχους:  

 αλλαγές στη διάθεση ή τη συµπεριφορά, όπως προβλήµατα µε συναδέλφους, 

αίσθηµα οξυθυµίας ή αναποφασιστικότητας, ή προβλήµατα στην απόδοση της 

εργασίας 

 αίσθηµα αδυναµίας ανταπόκρισης ή έλλειψης ελέγχου 

 µεγαλύτερη κατανάλωση οινοπνευµατωδών ή περισσότερο κάπνισµα ή χρήση 

παράνοµων ουσιών, και 
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 ενοχλήσεις στην υγεία, όπως συχνοί πονοκέφαλοι, αϋπνίες και δυσπεψία. 

 

Η εκτίµηση των κινδύνων για το άγχος περιλαµβάνει τις ίδιες βασικές αρχές και 

διαδικασίες που ισχύουν και για άλλους κινδύνους στον χώρο εργασίας: τον 

προσδιορισµό των κινδύνων, τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη δράση που πρέπει να 

αναληφθεί, τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της εκτίµησης και την 

επανεξέταση ανά κατάλληλα χρονικά διαστήµατα. Η συµµετοχή των εργαζοµένων 

και των εκπροσώπων τους είναι θεµελιώδους σηµασίας για την επιτυχία.  

 

Η πρόληψη µπορεί να ξεκινήσει σε ατοµικό επίπεδο, αλλάζοντας κάποια 

πράγµατα στον τρόπο ζωής του εργαζοµένου, για παράδειγµα κακές συνήθειες όπως 

το κάπνισµα, το αλκοόλ, το ξενύχτι, η διατροφή, η καθιστική ζωή κ.τ.λ. που 

επιβαρύνουν τον οργανισµό του και συντελούν στην εµφάνιση του στρες. Επίσης 

σηµαντικό είναι να µάθει τον εαυτό του, να φτάσει σε αυτό που ονοµάζεται 

αυτογνωσία. Να αναγνωρίσει και να τονίσει τα θετικά στοιχεία του εαυτού του. Σε 

περίπτωση που στο εργασιακό του περιβάλλον βιώνει συγκρούσεις καλό είναι να 

αναλογιστεί και τις δικές του ευθύνες. 

Να αναγνωρίσει τη συµπεριφορά που έχει και που πιθανόν τον φέρνει σε 

σύγκρουση µε τους άλλους. Να θέτει βραχυπρόθεσµους κυρίως στόχους και να τους 

ιεραρχεί. Να µην φορτώνει τον εαυτό του µε πάρα πολλές δραστηριότητες 

ταυτοχρόνως διότι πολύ πιθανό να µην καταφέρει να ολοκληρώσει καµία. Θα πρέπει 

να βάζει όρια και να προσπαθεί να τα τηρεί. Να βρει το ρυθµό εργασίας που 

ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του και να προσπαθήσει να τον καλλιεργήσει. 

Σηµαντικό είναι επίσης το να µάθει να µην µεταφέρει τα προβλήµατα της εργασίας 

τους στο σπίτι. Τέλος πολύ ωφέλιµο είναι να διαθέτει ένα ορισµένο χρόνο για τον 

εαυτό του αξιοποιώντας τον µε ευχάριστες και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Όλα 

αυτά που αναφέρει είναι κάποιες ενδεικτικές στάσεις και συµπεριφορές που ο 

καθένας µπορεί να υιοθετήσει χωρίς απαραίτητα τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Σε 

περίπτωση όµως που κάποιος χρειαστεί τη βοήθεια του ειδικού υπάρχουν ορισµένες 

µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση του άγχους. Αυτές είναι οι εξής: 

 Προοδευτική Μυϊκή Χαλάρωση 

 Έλεγχος ερεθισµάτων 

 Μάθηµα θετικής συµπεριφοράς 

 Γνωσιακή µέθοδος θεραπείας 
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Εκτός όµως από τους τρόπους παρέµβασης σε ατοµικό επίπεδο, µεγάλη 

σηµασία για την καλύτερη αντιµετώπιση του άγχους έχει η ανάπτυξη παρεµβάσεων 

σε οργανωσιακό επίπεδο. Οι µέθοδοι που προσανατολίζονται στον οργανισµό έχουν 

ως στόχο να ελαχιστοποιήσουν ή να εξαλείψουν τις επιβλαβείς συνέπειες του στρες 

στο εργασιακό περιβάλλον. Είναι κατανοητό το ότι σε ένα µεγάλο βαθµό οι 

οργανώσεις µπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα άγχους των εργαζοµένων τους. Οι 

εργοδότες είναι υποχρεωµένοι, να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. Οι παρεµβάσεις λοιπόν σε οργανωτικό επίπεδο µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες: 

Α) Πρωτοβάθµιες- εκπαίδευση υγείας, επανασχεδιασµός της εργασίας, αλλαγή της 

οργάνωσης, πρόληψη. 

Β) ∆ευτεροβάθµιες-προγράµµατα αντιµετώπισης του στρες, όπως η σωµατική 

άσκηση, οι τεχνικές χαλάρωσης, η διαχείριση του χρόνου, δοµές υποστήριξης κ.ά. 

Γ) Τριτοβάθµιες- θεραπευτική παρέµβαση, π.χ. προγράµµατα υποστήριξης των 

υπαλλήλων, παροχή συµβουλών, παραποµπή για ιατρική βοήθεια µέσω του ιατρικού 

τµήµατος του οργανισµού. 

Το πρωτοβάθµιο επίπεδο παρέµβασης αντιµετωπίζει το πρόβληµα του στρες 

στον εργασιακό χώρο από την πλευρά της πρόληψης και στην ιδανική περίπτωση 

ενσωµατώνει τεχνικές ελέγχου και ρύθµισης της ευεξίας των υπαλλήλων. Το 

πρωτοβάθµιο επίπεδο λοιπόν έχει να κάνει µε την προσπάθεια να µειωθούν οι αιτίες 

πίεσης και να δηµιουργηθεί ένα υγιές περιβάλλον εργασίας. Προκειµένου να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει όπου χρειάζεται να εφαρµοστούν ορισµένα από 

τα παρακάτω: 

o Επανασχεδιασµός της εργασίας π.χ. η παροχή επαρκούς χρόνου στους 

εργαζοµένους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η ανταπόκριση 

του φόρτου εργασίας στις δυνατότητες και τους πόρους έκαστου 

εργαζοµένου. 

o Επανασχεδιασµός του οργανωσιακού περιβάλλοντος π.χ.  σαφής 

περιγραφή της εργασίας, η ελαχιστοποίηση των φυσικών κινδύνων, η 

αποφυγή αµφιβολιών σε θέµατα εργασιακής ασφάλειας και 

επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. 

o Καθιέρωση ελαστικών προγραµµάτων εργασίας 

o Ενθάρρυνση συµµετοχής στη διοίκηση π.χ. συµµετοχή των 

εργαζοµένων στη λήψη αποφάσεων που τους επηρεάζουν 
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o Συµπερίληψη του υπαλλήλου στις επαγγελµατικές οµάδες 

o Ανάλυση των εργασιακών ρόλων και καθορισµός στόχων π.χ. 

σχεδιασµός των καθηκόντων κατά τρόπο ώστε να παρέχει κίνητρα. 

o Καθιέρωση δίκαιων εργασιακών πολιτικών π.χ. η ανταµοιβή της 

καλής επίδοσης των εργαζοµένων, η παροχή στους εργαζοµένους της 

δυνατότητας να εκφράζουν παράπονα και η σοβαρή αντιµετώπισή 

τους. 

o ∆ηµιουργία συνεκτικών οµάδων και η παροχή ευκαιριών για 

κοινωνική αλληλεπίδραση π.χ. τεχνικές ενδυνάµωσης και υποστήριξης 

των υπαλλήλων. 

Η προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας είναι η συνδυασµένη προσπάθεια 

εργοδοτών, εργαζοµένων και κοινωνίας για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας 

των ατόµων στον χώρο εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται συνδυαστικά µέσω: της 

βελτίωσης της οργάνωσης και του περιβάλλοντος εργασίας, της προώθησης της 

συµµετοχής των εργαζοµένων στην πλήρη διαδικασία προαγωγής της υγείας στον 

χώρο εργασίας, της ενθάρρυνσης υγιών επιλογών και της προαγωγής της προσωπικής 

εξέλιξης. 

Η προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας επεκτείνεται πέραν της τήρησης 

των νοµικών απαιτήσεων για την ασφάλεια και την υγεία. Συνεπάγεται, µεταξύ 

άλλων, την ενεργό συνδροµή των εργοδοτών προς τους υπαλλήλους τους ώστε να 

βελτιώσουν τη γενική υγεία και την ευεξία τους. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας 

είναι σηµαντικό να ενθαρρύνεται η συµµετοχή των εργαζοµένων και να λαµβάνονται 

υπόψη οι ανάγκες και οι απόψεις τους σε ότι αφορά την οργάνωση της εργασίας και 

του χώρου εργασίας. 

Βελτιώνοντας τη διάθεση και την υγεία των εργαζοµένων, η προαγωγή της 

υγείας στον χώρο εργασίας έχει πολλά θετικά αποτελέσµατα όπως λιγότερες 

αποχωρήσεις προσωπικού και λιγότερες απουσίες, περισσότερα κίνητρα και 

µεγαλύτερη παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί µια θετική εικόνα του 

εργοδότη, ο οποίος παρουσιάζεται να φροντίζει τους εργαζοµένους του. 

(http://osha.europa.eu/el/topics/stress/index_html/advice_for_employers, 2010)  

Το δευτεροβάθµιο επίπεδο παρέµβασης αναφέρεται στη δράση που 

επικεντρώνεται στην αντιµετώπιση του στρες που αισθάνεται το άτοµο εµπλέκοντας 

τεχνικές επίγνωσης καθώς και άσκηση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η αγωγή 

για το στρες και η άσκηση αντιµετώπισής του µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά 
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στην αναγνώριση του προσωπικού ορίου στρες που εξαρτάται από τις ατοµικές 

διαφορές και την αναγνώριση των συµπτωµάτων του. Συνήθως αυτή η εκπαίδευση 

που περιλαµβάνει προγράµµατα οργάνωσης χρόνου, διεκδικητικότητας, δεξιοτήτων 

επίλυσης προβληµάτων και συµβουλές για την τροποποίηση της εργασίας/τρόπου 

ζωής, παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία εκ µέρους των ατόµων ενός σχεδίου 

ελέγχου. Επιπλέον βασικός στόχος της δευτερογενούς πρόληψης είναι η βελτίωση της 

ικανότητας των ατόµων να προσαρµόζονται αποτελεσµατικά στο εργασιακό τους 

περιβάλλον. 

Τέλος το τριτοβάθµιο επίπεδο παρέµβασης αφορά τον εντοπισµό των ατόµων 

που η συναισθηµατική και ψυχολογική τους κατάσταση έχει ήδη διαταραχθεί από το 

εργασιακό στρες. Ο εντοπισµός αυτός γίνεται µε τη βοήθεια συµβούλων που 

παρέχουν κατευθύνσεις και συµβουλές για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των 

υπαλλήλων, είτε αυτά αφορούν την εργασία είτε την οικογένεια. Πολλές οργανώσεις 

στα πλαίσια των προγραµµάτων αντιµετώπισης του στρες έχουν ενσωµατώσει στο 

δυναµικό τους επαγγελµατίες συµβούλους, γεγονός που οδηγεί στη µείωση αρκετών 

συµπτωµάτων του στρες. Σε ορισµένους εργαζόµενους θα χρειαστεί µακροχρόνια 

παρακολούθηση, ψυχολογική και φαρµακευτική υποστήριξη. 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τοµέα της απασχόλησης 

προσπαθεί να κινηθεί και η Ελλάδα χωρίς όµως να καταφέρει ακόµη να επιτύχει το 

επιθυµητό αποτέλεσµα. ∆υστυχώς στην Ελλάδα η υπηρεσία παροχής συµβούλων και 

οι επαγγελµατικές υπηρεσίες υγείας δεν έχουν οργανωθεί ακόµα και δεν είναι γνωστά 

στο ευρύ κοινό. Η σηµασία και η συµβολή τους όµως είναι µεγάλη, αν αναλογιστεί 

κανείς τα πολλαπλά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι εργαζόµενοι στο 

εργασιακό τους περιβάλλον και κατ’ επέκταση στη ζωή τους γενικότερα. 

Η οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ για την υγεία και την ασφάλεια στην ΕΕ 

υποχρεώνει τους εργοδότες να διαχειρίζονται το εργασιακό άγχος. Η εν λόγω οδηγία 

και η νοµοθεσία που απαιτείται σε επίπεδο κρατών µελών παγιώνουν τη θέση του 

εργασιακού άγχους στο νοµικό πεδίο της επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας. 

Προβλέπουν την προσέγγισή του µε τρόπο εξίσου ορθολογικό και συστηµατικό όπως 

για τα άλλα προβλήµατα υγείας µε την εφαρµογή του µοντέλου διαχείρισης του 

κινδύνου, µε ιδιαίτερη έµφαση στην προληπτική δράση.  Η διαχείριση του 

άγχους τείνει να επικεντρώνεται περισσότερο στα άτοµα και όχι στις επιχειρήσεις. 

Όµως, το κλειδί για την πρόληψη του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών 

κινδύνων βρίσκεται στην επιχείρηση και στη διαχείριση της εργασίας. Η πρόληψη 
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των συνεπειών του εργασιακού άγχους είναι προτιµότερη από την αντιµετώπιση µετά 

την εµφάνισή τους 
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Κεφάλαιο Έκτο 

 

Συµπεράσµατα – Προτάσεις 
 

 

 

 

 

1. Η εργασία πρέπει να προσφέρει στον εργαζόµενο στόχο, νόηµα, περιεχόµενο 

και δοµή για τη ζωή του στο σύνολο της. Πρέπει επίσης να τον βοηθά να 

αποκτήσει ταυτότητα, αυτοεκτίµηση, συντρόφους, φίλους και τα απαραίτητα 

υλικά µέσα. Αν η σχέση του εργαζόµενου µε την εργασία του δεν είναι καλή, 

ο ίδιος αισθάνεται αδύναµος να θέσει τη δουλειά υπό τον έλεγχο του ή να 

αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις καταστάσεις και δεν δέχεται υποστήριξη 

από τον κοινωνικό του περίγυρο, τότε είναι πολύ 

πιθανό ο οργανισµός του να αντιδράσει µε 

παθολογικό τρόπο. Αυτή η αντίδραση µπορεί να 

συνδέεται µε τον τρόπο σκέψης, τα 

συναισθήµατα, τη συµπεριφορά ή και το σώµα 

του και µπορεί να οδηγήσει σε σωµατική νόσο ή 

σε ψυχολογική διαταραχή. 

2. Το στρες µπορεί να επηρεάσει όλους τους εργαζοµένους, ανεξάρτητα από τη 

θέση τους στην ιεραρχία, αφού αφορά στους υπαλλήλους, τους εργοδότες, 

τους διευθυντές, τους προϊσταµένους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους 

µαθητευόµενους και τους εκπαιδευόµενους και θεωρείται ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα που συνδέονται µε το εργασιακό περιβάλλον. 
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3. Το στρες µπορεί να είναι ευχάριστο και να µας δηµιουργεί κίνητρο για 

επιτεύξεις (eustress) αλλά και να απειλήσει την υγεία µας (distress).  Το 

ανεξέλεγκτο άγχος µπορεί επίσης να έχει αρνητική επιρροή στην εξυπηρέτηση 

πελατών, την ποιότητα, την παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα. 

4. Το άγχος µπορεί να προκληθεί από αρκετούς παράγοντες, αλλά πολύ συχνά 

είναι αποτέλεσµα σύγχυσης σχετικά µε τα καθήκοντα και τις ευθύνες, την 

υπερβολική ή την ελάχιστη εργασία ή την ευθύνη και την προσωπικότητα του 

ατόµου. 

5. Όσο µεγαλώνει το στρες αυξάνει η απόδοση του εργαζοµένου αλλά υπάρχει 

ένα όριο (optimal stress level) πέρα από το οποίο ο εργαζόµενος 

καταβάλλεται. 

6. Οι στρατηγικές µείωσης του εργασιακού στρες σε προσωπικό επίπεδο 

περιλαµβάνουν διαχείριση του χρόνου (π.χ. λίστα µε δραστηριότητες, 

καθορισµός προτεραιοτήτων), φυσική άσκηση - ασκήσεις χαλάρωσης, 

υγιεινός τρόπος ζωής κοινωνική υποστήριξη (π.χ. συζήτηση µε φίλους, 

συναδέλφους κλπ. 

7. Ορισµένα µέτρα για τη µείωση του άγχους των εργαζοµένων από την 

επιχείρηση είναι: 

 Να περιορίζουν και να προλαβαίνουν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και 

αποτελεσµατικά τυχόν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. 

 Να προσφέρουν εργασιακούς χώρους, µεθόδους και εργαλεία εργονοµικά 

µελετηµένα για τους εργαζοµένους. 

 Να δηµιουργούν εκείνες τις εργασιακές συνθήκες που επιτρέπουν στον 

εργαζόµενο να εργάζεται ανάλογα µε τις δυνατότητες του, να διατηρεί 

επαφή µε άλλους, και να ενηµερώνεται για τους στόχους, τις απαιτήσεις 

και τα αποτελέσµατα της εργασίας του. 

 Να µην αναθέτουν µονότονη επαναληπτική εργασία και καθήκοντα στα 

οποία ο ρυθµός εργασίας καθορίζεται από τη µηχανή ή την αλυσίδα 

παραγωγής. 
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